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Ma délután 3 órakor 
emlékednek meg 

a szegedi dolgozók Leninről 
Szirmai István elvtárs beszél az ünnepségen 

Szegen dolgozói ma délntán 
5 órakor a Szegedi Nemzeti 
Színházban emlékeznek meg Le-
nin halálának 25. évfordulójá-
ról. A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság rendezi az em-
lékünnepélyt, amelyre minden 
dolgozó: elvárnak. Az ünnepi 
beszédet Szirmai István elv-
tár?. országgyűlési képviselő 
mondja és megemlékezik Lenin-
ről, a dolgozók nagy vezéréről. 

aki megmntatta a szocializmus 
hoz vezető utat, amelyen mi is 
haladunk. 

Az ünnepély rendezősége fel 
liivja a dolgozókat, hogy idejé 
ben foglalják el helyüket 
szinházban, mert a műsort pon 
tosan délután 5 órakor kezdik 
Azok számára, akik nem fér-
nek be a szinház nézőterére, 
hangszórőkon közvetítik az em-
lékünnepélyt. 

A NOT ítélete a szegedi 
pledlerssta rémhírterjesztők 

biinperében 
A NOT lankó-tanácsa csütör-

tökön hirdetett ítéletet a szegedi 
pfeifferista rémhirterjesztő köz-
pont tagjainak bűnügyében, 

fl NOT 

Falcione Kálmánt 5 évi fegy-
házra, Fodor Istvánt 4 évi 
fegyházra. Nagy Gézát 3 és 

yfélévi fegyházra, Madaras 
Lászlót 2 és félévi fegyházra 
Ítélte. 

Alagyar Pált másfélévi börtönre, 
Kuba Vilmost 10 hónapi bör-
tönre, Gál Róbertet 3 évi kény-
szermunkára, Titze Györgyöt és 
Daimadi Ernőt 6—6 hónapi bör-
tönre ítélte. Nagy Gézát egy év-
re kitiltották Szegedről. Több 

vádlott, köztük egyetemi hallga 
tók, kisebb szabadságvesztés 
büntetést kaptak, fl három szö 
késben lévő elitélt ügyében nem 
történt döntés. 

flz ítélet indokolása során a 
tanácselnök hangsúlyozta, hogy 
a köztársaság és a demokratikus 
államrend védelméről szóló tőr-
vénybe ütközött a szegedi pfe-
ifferisták tevékenysége, mert a 
demokratikus államrend megdön-
tésére irányuló szervezkedésben 
vettek részt, amikor tudatosan 
terjesztettek rémhireket. fl NOT 
enyhitő körülménynek vette a 
vádlottak beismerő vallomását, 
amely fényt derített a rémhír-
terjesztő hálózatra. ' U 

a Magyar Kurír nyilatkozata 
fl Magyar Kurir jelenti: fl va-

tikáni rádió január 14-én elhang-
zott adásában a Magyar Kurír-
ra hivatkozva, a többi között eze-
ket jelentette: »fl magyar sajtó 
eltorzította és félremagyarázta 
Witz Béla érseki hely nők újévi 
üdvözlő szavait a köztársasági 
elnökhöz.? 

fl fentiekkel kapcsolatban a 

Magyar Kurir megállapítja, hogy 
Witz Béla érseki helynöknek az 
újév alkalmából a köztársasági 
elnöknél tett látogatásáról nem 
adott külön híradást és Witz 
Béla a Magyar Kurirnak kije-
lentette, hogy a budapesti na-
pilapokban üdvözlő beszédébőll 
közölt részletek azonosak a köz-
társasági elnök előtt felolvasott 
beszédével. 

ü demokraPus szegedi jogásziíjuság 
összezuz a Werbőczy! és eltávolította 

Mária Terézia szobrát 
Egyetemista diákok, fiuk és 

leányok állták körül csütörtökön 
délelőtt a Dóm-téren Werbőczy 
István szobrát, fl MEFESz sze-
gedi jogászkörének fiataljai vol-
tak. Nem ünnepelni gyűltek ösz-
sze azonban, hanem azért, hogy 
eltüntessék a bűnös mult egyik 
ittmaradt emlékét: a paraszt-
nyuzó, uri törvényt faragó Wer-
bőczy szobrát. 

Zuhogott a kalapács, csatto-
gott a nagy kőszobron és az erős 
kezek nyomán letört a büszke 
Werbőczy-cimer, majd sorra le-
verték fejét, karját, a szobor kö-
rüli feliratot pedig olvashatat-
lanná tették, fl szobor végleges 
eltávolítása most már a város 
hatóságainak feladata lesz. 

| fl demokratikus jogásziíjuság 
táblát helyezett el erre a helyre 

ja következő felirattal: »flz el 
munl rendszer dzsentri Magyar-
országa szobrot emelt a pa 

i rasztnyuzó Werbőczynek. fl ha 
ladó magyar ifjúság eltávolítja 

! és követeli, hogy oda Dózsa 
szobrát tegyék!« 

Innen Mária Terézia szobrá-
hoz vonult az ifjúság és leemel-
te talapzatáról a rosszemlékű 
Habsburg-királynő emlékét. Mun-
kásindulók éneklésével vitték a 
muzeumba és átadták megőrzés 
re, hogy anyagából a haladóéra 
beriség arra valóban érdemes 
nagyjai számára készitsenek 
szobrot. 

Hogyan teljesítik 
beszolgáltatás] kötelezettségüket 

a szerződéses termelők? 
A földművelésügyi miniszté-

rium közli: A népi demokra-
tikus kormányzat minden tá-
mogatást megad a szerződéses 
termelést folytató dolgozó pa-
rasztságnak. A termelési szer-
ződések'nek igen lényeges az a 
pontja, hogy 

a azerződíses termelésből 
származó és a termelő által 
beadott telje? terinénymeny-
turis&utel a termelő * leszer-

ződött területre nézve eleget 
tett termény hőszolgáltatási 
kötelezettségének. 

A szerződéses termelők munká-
ját megkönnyítik a gépállomá-
sok, amelyek a termelő csopor-
toknak a hatóságilag megálla-
pított szántási béreknél 30 szá-
zabákkal olcsóbban végzik a ta-
lajmunkát. az egyénileg terme-
löknek pedig 10 százalékkal ol-
cgóbban* 

Megdöbbentő részletek 
Mindszenlyneh a magyar köztársaság 

megdöntésére irányuló szervezkedéséről 
A Sárga Könyv leleplezi az imperia ísfák és a Vatikán 

kémszervezetévei együttműködő hazaáru'óka* 
A magyar kormány által ki-

bocsátott /Sárga Könyv* ere. 
deti okiratok, levelek es írásos 
vallomások alapján részletesen 
foglalkozik Mindszenty legiti-
mista tevékenységével. A do-
kumentumokból kétségbevonha-
tatlanul kiderül, hogy Mind-
szenty a szent korona hazaho-

zatalának megakadályozásán ál-
ért mesterkedett, mert 

a koronát nem vallási erek-
lyénél, értékes nemzeti mű-
tárgynak tekintette, hanem 
alkotmányjogi szimbólumnak, 

amely a régi alkotmány sze-
rint megtestesíti az államhatal-
mat és az ország szuverénitását. 

Mindszenty politikai vágyálma j 
harmadi* világháború 

Mindszenty első lépése any i . 
lasok áltat nyugatra hurcolt 
szent korona "ügyében az a 
Chapia, amerikai követhez in-
tézett levél, amelynek kézzel 
irott fogalmazványát megtalál-
ták az esztergomi "titkos irattár, 
ban. A levélben többi között 
a' következőket irja: 

DAZ a kérésem, méllóztasség 
sürgősen rendelkezést kieszkö-
zölni magas kormányától, hogy 
a hadsereg szállítsa el és adja 
át a szent koronát megőrzésre 
Rómában a pápa tíszentségé-
nek, akinek elődje a szent ko-
ronát Szent Istvánnak ajándé-
kozta az ezredik évben. Az 
ügy nemzetünknek rendkívül 
fontos tárgya és a miatt, hogy 
kikérés, háborús előrenyomu-
lás miatt végzetes sorsra jut-
hatna a szent korona, miránk 
megnyugtató csak Róma vol-
na. « 
A levélben emiitett /kikérés* 

arra vonatkozik, hogy a ko. 
róna visszaszolgáltatását a ma-

fyar kormány kérte az USA 
ormányától. A /háborús elő-

renyomulás* célzás Mindszenty 
politikai vágyálmára, a barma-
dik világháborúra. 
• A könyv ismerteti Baranyai 
Jusztinnak Mindszentyhez irott 
levelét, amelvben ' beajánlja 
neki Csáky Zoltán grófot, mint 
olyan személyt, aki alkalmas 
arra, hogy Mindszenty utasí-
tásai szerint járjon el á koronát 
Wiesbadenben őrző amerikai 
hatóságoknál. 

Horthy és a Vatikán 
Csáky Mindszenty megbízásá-

ból el is járt Wiesbadenben 
és 1948 május I-én irott leve-
lében beszámolt küldetésének 
eredményeiről. Elmondja: Járt 
Bécsben Innitzernél, München-
ben Faulhabernél, Salzburgiian 
Rohrachernél és Weilheimben 
Horthynál. Kérésére Rohracher 
és Faulhaber levéllel fordult 
Spellman- newyorki bíboroshoz, 
liogy járjon közbe az amerikai 
kormánynál. 

Az or?zágvcsztő Horthy ugyan-
csak Rómához fordult, helye-
selve Mindszenty lépéseit. 
Montini bíboros, vatikáni ól. 

Iamtitkárkelycttesnek Mind-
szentyliez irott levele is szere-
pel . á dokumentumok között. 
A levői melléklete Kennetb ame-
rikai hadügyminiszter leveléuek 
másolata, amelyben közli, hogy 
Spellman biborosnak a magyar 
primás felkérésére küldött irá-
sát továbbította az USA kül-
ügyminisz térinmának. Mind. 
szentynek valóban /szivén fe-
küdt* a szent korona sorsa, hogy 
tűiért, arról saját szavai tanús-
kodnak: 

xOtló megkoronázásához min-
den körülmények között bizto-
sítani akarta a magyar szent 
koronát. Minden tervünk elő-
feltétele az volt, hogy a ma-
gyar demokrácia egy közeli, 
harmadik világháború/tan ve-
reséget szenvedjen, még akkor 
is, ha az ország hadszintérré 
is változik.* 
Legközelebbi munkatársa, tit-

kára és bizalmasa, dr. Zakar 
András igy jellemezte vallomá-
sában Mindszenty szerepét a 
legitimista mozgalomban: 

i>Mindszentij hercegprí-
más a legilizmusnak l cg mar-
más a legilizmusnak leg-
markánsabb képviselője, aki 
nem szűnt meg hercegprí-
mássá való kinevezése óta 
ezekről a kérdésekről tár-
gyalni. A hercegprímás ame-
rikai útja alkalmából telje-
sen tisztában volt kinti tár-
gyalásainak a demokratikus I 
rendszer ellen irányuló ten-> 

denciájával, tudatában volt 
annak, hogy ez lényegében a 
magyar köztársaság meg-
döntésére irányuló cselek-
mény. Éppen ezért különös 
gonddal figyelmeztette Ztám-
bokyt, aki az egyes bizalmas 
találkozót előkészít ette, hogy 
teljesen bizalmas jelleggé* 
szervezze meg ezeket, mert 
semmiképpen nem voina fó, 
ha erről bárki tudomást szé-
rezne-t 

Baranyai Jusztin vallomása: 
i>Flismercm, hogy a ma 

gy%prszági legitim'-sta moz-
gatom vezetője Mindszenty 
hercegprímás, aki mellett 
másodsorban engem tekin-

tetlek a mozgalom magyar-
országi vezetőjének.« 

Vallomás a iiihos megbeszélésről 
O tóval és Zitávtl . 

A /Sárga Könyv* számos uj 
adatot tartalmaz" a Mindszenty 
vezette legitimista összeeskü-
vésről is. 

Mindszenty erről szintén sa-
ját kezével irt vallomásá-

ban számolt he. 
Közöljük azt a vallomásrészle-
tet. Mindszenty többek között 
ezeket irja: 

— Már az ünnepség megkez-
désekor csatlakozott hozzánk 
Zsámboky Pál, IV. Károly volt 
gyóntatópapja, a királyi család 
hive. A kongresszus végefelé 
Zsámboky jelentette, hogy Zita 
királyné és legkisebb leánya ki-
hallgatást kérnek. A nagyon 
nyilvános érseki palotában én 
nem láttam jónak a találko-
zást, ezért Zsámboky egy női 
zárdát javasolt. 

— A találkozás körülbelül 45 
percig tartott. A Mária-ünnep-
ségek befejezése ntán az Egye-
sült Államokba utaztunk. Jú-
lius elején Chicagóba érkez-
tünk. ahol Stritch biboros-ér-
seknél szálltunk meg. Rövid-
del ezután Zsáinbolcy előkészir 
tett egy találkozót Ottó é? kö-
zöttem, amely egy női zárdá-
ban, titokban folyt le. 

— Engem utamra titkárom 
ós Zsámboky kisértek el. Körül-
belül egyórás megbeszélést foly-
tattunk négyszemközt. Ottó a 
magyarországi politikai helyzet-
fői, a közelgő választásokról ér-
deklődött. £n pontosan beszá-

moltam neki a politikai hely-
zetről. Ottó részletes utasítást 
adott arra, hogy a legitimisták 
ne alakítsanak külön partot, 
dolgozzanak óvatosan, csend-
ben és lehetőleg keveset koc-
káztassanak. Lehetőleg a meg-
levő és megfelelő pártokban 
vállaljanak képviselőséget, he-
lyezkedjenek el állásokban. 

— Elképzeléseivel kapcsolat-
ban kijelentette, hogy Ausz-
tria kérdését ugyan különvá-
lasztja Magyarországtól, mégis 
per?onal unióra gondol, ugv, 
hogy Ausztria mint ipari ál. 
lam továbbfejlesztené iparét, 
Magyarország pedig tökéletesí-
tené mezőgazdaságát. Ez ( 
kettős alakulat — fejtegette 
Ottó — a materializmussal 
szemben védőbástya lenne an-
nál is inkább, mert evangé-
liumi alapra lenne helyezve. 

— A Külpolitikai kérdései 
kapc?án figyelembe ajánlotta af 
nj budapesti USA követet. Sel-
den Chapint, akit ő személye-
sen ismert. Végül üdvözletei 
küldte Baranyai Jusztinnak. 
Megállapodtunk abban, hogy • 
találkozást titokban tartjuk. Az 
elhangzott utasításokat aztán 
irásha foglaltam szállásomon, 
emlékezetem "zerint bárom ol-
dalon. A feljegyzést horitékbe 
tettem és Zsámboky Pállal el-
küldtem Washingtonba, Cicog. 
nani apostoli nunciusnak meg-
őrzésre. 

Mindszenty a legitimista tárgyaíásohrót 
és a hormánylistáról 

Amikor Mindszenty hazaérke- I hallottak erről szélesebb kato-
- . i I i:,„.«. r s.ra.f,.,, é- ex azt zett, megkezdődött ~ a legiti-I likun körökbea is és e z a z t 

mista szervezkedés. Erről igy a nagyon közeli reményt valtot-
i . . • i 1 • 1 r o n o e í ű *» 

a 
Erről 

vall Mindszenty: /Julián kö-
zepén utaztam vissza Magyar-
országra. Politikai tárgyalásai-
mat itthon titokban tartottam, 
csak a nálam titokban össze-
hívott legitimista vezetőknek. 
Baranyai Jusztinnak, Gruber 
Miklósnak, br. Kraynak, gr. 
Cziráky Józsefnek, ' Schlacbta 
Margitnak számoltam b e . . . 
Hazaérkezésem után 1947 szep-
tember hó 20-ikán levelet Ír-
tam) Cliapia USA-követnek, 
amelyben javasoltam: az Egye-
sült Államok vásárolja meg az 
összes magyarországi orosz kö-
vebeléscket "ós a vétel teljes kö-
vetelése legyea a szovjet csa-
patok teljes kivonulása. Igy az 
Egyesült Államok, amely az 
olajon át úgyis érdekelt, a meg-
vásárlásra kerülő javak révén 
Közép-Európában gazdasági és 
hatalmi bázist" teremtene. 

Az elküldés után — ugy em. 
lékszem — nemsokára választ 
kaptam, amely szerint elküld-
ték levelemet Washingtonba. 
Ezt a levélváltásomat Baranyai 
Jusztin pontosan ismert®, de 

ta ki", hogy nincs* messze a 
rendszerváltozás ideje Ez ösz-
tönözte Baranyai Jusztint arra, 
hogy elkészítse az ideiglenes 
kormányról szóló pro memoriá-
ját, valamint a leendő kor. 
mány tagjainak névsorát'. 

Miudszentynek tehát kettős 
célja volt: a magyar nép ural-
mának külföldi beavatkozással 
való megsemmisítése után új-
ból a Habsburg-dinasztiát kí-
vánta a nép nyakára ültei ni, 
másrészt féktelen szeméi vi 
liecsvágya és hiúsága kielégíté-
sére arra számított, hogy ecry 
bizonytalan időtartamú átme-
neti időszakban mint az ország 
első /zászlós ura* maga gvako. 
rolná a legfőbb hatalmat. Mind. 
szeniy ezzei a működésével, 
mint a magyarországi legitimis-
ta mozgalom vezetője, elkövet-
te az Í91fi. évi VII. t. o. első 
paragrafusában meghatározott 
büntettet, mert a demokratiku® 
köztársaság megdöntésére irá-
nyuló mozgalmat vezetett és 
szervezett — éllapitja oieg a 
/Sárga Könyv*. 


