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A megvert ellenség támadását láthattuk 
az összeesküvők pénteki tárgyalásán 

Ma hirdet ítéletet a bíróság 
Huszonheten ülnek a Szegedi 

Megyebiróság tárgyalótermében a 

vádlottak padján, huszonhét elvete-

mült gonosztevő, parazita —, akik 

kezet akartak emelni a magyar 

do'.kozó nép államára. A vádlottak 

arcán, ahogyan a tárgyalás előre-

halad — sunyi félelem ül. Az első 

látásra visszatükrözi ez a társaság 

egész múltját. A nyilaskeresztes 

párt, a Sulyok és Barankovics párt 

volt tagjai mellett ott vannak a 

Szociáldemokrata Pártból kizárt 

jobboldali fasiszták, a klérus adó 

szedői, a Kisgazdapártba és a Pa 

rasztpártba székelő reakciósok. Ott 

vannak a volt gyárosok, a Horthy 

és Szálasi fasizmus főtisztviselői, 

a nyugatos katonatiszt, a mindenre 

elszánt kémelhárítós gonosztevő. 

Ez a huszonhét féreg meg akarta 

dönteni a nép államát, egy csapás-

ra meg akarta semmisíteni az ed-

dig elért eredményeinket. Ez derül 

ki a vádiratból és erről tesznek ta-

núságot a vallomások is. Mikor 

Halápi József, ez a minden fasisz-

ta pártot megjárt „vezérjelölt" el-

mondja a biróság előtt vallomását, 

elmondja „terveit" a hatalom át-

vételére, a hallgatók az első pi l l a-

natban nem tudják, hogy gyűlölet-

tel ökölbeszoritsák-e kezüket vagy 

mosolyogjanak-e. De amikor to-

vább hallgatják Halápi fejtegeté-

seit, látják, hogy nevetségességé-

ben is veszélyes tipus ez -- a többi 

huszonhat összeesküvővel cgylitt. 

A megvert ellenség próbálkozása 

bontakozik ki előttünk a tárgyaló-

teremben, amely fokozott diihvel 

és fokozott eszeveszettséggel tá-

mad-

„Dél Szava" 

Tavaly március elején kezdte cl 

Halápi a szervezkedést. „Kereszt-

kard szövetséginek nevezte el 

..pártját", melynek az voh a célki-

tűzése, hogy felvegye a kapcsola-

tot Titoékkal, Ctiy tábornokkal — 

és az országon belül pedig mind-

azokkal, akik ellenségei a Szovjet-

uniónak, a népi demokráciáknak. — 

tehát a lakosság söpredékével. Ha-

lápi volt a mozgalomban a „Dél" 

és „cikkeit" az illegálisan sokszo-

rosított híradójukban „Dél Szava 

aláírással jelezte. Főcíoportvczetö-

ket nevezett ki. igazolványokat és 

bélyegzőket készített, térképet rai-

j-olt a város különböző részeiről, 

ahol megjelölte a gazdaságilag és 

politikailag fontos helyeket Embe-

reit kiküldte a falvakba, hogy ve-

gyék fel a kapcsolatot a kulakság-

cal és tanulmányozzák a jugoszláv 

batáron az átszökésre alkalmas he-

'yeket. 

„A vérengzés programmja" 

Memorandumokat, programo-

kat szerkesztett, amelyekben ki-

ry latkoztatta, hogy a kiosztott 

földeket visszaadják, ^ kétszáz 

holdig teljes egészében és két-

száz holdon felül a kioszltott föl-

d-kért a parasztok teljes kárpót-

lást fizetnek a földbirtokosok-

nak. A memorandumok szerint a 

kommunisták nagyrészét kivég-

zik. Az összes tömegszervezetek 

tagjait a „számonkérő szék" elé 

ál l í t ják és súlyosan megbüntetik. 

Halápi terveket készített az Ál-

lamvédelmi Hatóság, a Szegedi 

Pártbizottság székháza, a rendőr-

ség, a 'tűzoltóság és még számos 

fontos középület megszállására. 

Elhatározták, hogy a szegedi 

szérűskerteket felgyújt ják, hogy 

ezzel egyrészt tönkretegyék a ga-

bonát, másrészt hogy jelit adja-

nak Tito csapatainak. 

Nagy vonalakban ez volt en-

nek a söpredéknek a „iterve". Es 

e terv végrehajtására kiszemelt 

egyének valóban aljasságukkal 

r.em maradtak alatta az elvég-

zendő „feladat" aljasságának. 

Nézzük sorra őket. 

viselést" a dolgozó nép ellen. 

Halápi megígérte neki, hogy öt 

nevezi ki a „katonai akciók" — 

vagy magyarul mondva — ter-

rorcselekmények vezetésére. 

Egyébként az adott jelre Nyilasi 

Sándor csoportja szállttá volna 

meg a Szegedi Pártbizottság he-

lyiségét is. A hiba — amint a 

vallomások során kiderül — csak 

az volt, hogy se Nyilasinak, se 

a többi „alvezérnek" nem volt 

számottevő csoportja és az. hogy 

a nép á l lama csirájában elfojtot-

ta ezt az alattomos összeeskü-

vést. 

A másik a gyalázatos buszon-

hét közül Ka lmár Antal , aki a 

felszabadulás előtt kémelhárítós 

fasiszta terrorlegénv volt, a fel-

szabadulás után pedig a Szociál-

demokrata Párt tagja. Ez a hely 

azonban nem felelt meg céljai-

nak és innét átlépett a Baranko-

vics-pártba. Nem sokkal marad 

mögöttte aljasságban id. Meré-

nyi Miklós, b listázott posta-

tisztviselő sem, aki a múltban 

M E P -tag volt és a klérushoz a 

legszorosabb szálak fűzték. Most 

minit egyházi adóbeszedő foly-

tatta fasiszta tevékenységét és 

igy szervezte a „Kard-kereszt"-

szevetség tagjait . 

Ugyancsak a szervezethez tarto-

zott Fiodolai Béla, akit a Függet-

len Kisgazdapártból jobboldali ma-

gatartása miatt zártak ki és aki 

szintén az egyházi adóbeszedés 

örve alatt uszitott és szervezkedett 

a népi demokrácia ellen- Benke 
Gedeon megjárta a Független Kis-

gazdapártot. a Barankovics pártol 

és most ő is mint számára legmeg-

felelőbb helyen, az összeesküvők 

kötött kötött ki. Lakásán a nyomo-

zás során fegyvertöltényeket ta-

láltak- Antal Mihály, a Horthy-

idők alatt rendőr volt, n-ajd a fel-

szabadulás után belépve a Szociál-

demokrata Pártba sikerült neki igy 

beférkőzni a demokratikus rend-

őrséghez, ahonnét azonban rövid 

ő is itt ül a vádlottak padján, mint 

az összeesküvés egyik aktiv részt-

vevője és szervezője. Géléi János 

szinte Antal Mihályéhoz hasonló 

utat tett meg; Szoedem Párt. rend-

őrség, innét jobboldali magatartá-

sa miatt szintén eltávolították. 

Szántó Sándor volt gyáros és nagy-

kereskedő az összeesküvéstől re-

mélte régi kizsákmányoló hatal-

mát. fia, pedig ifj. Szántó Sándor, 
a nyugatos katonatiszt sem külön-

ben. 

Szögi József. Szögi Antal a fel-

szabadulás előtt a nyilaskeresztes 

párt tagjai voltak- A felszabadulás 

után pedig majdnem minden fa-

siszta pártot és csoportot megjár, 

tak. Kun Lajos, a Nemzeti Munka-

központ fasiszta szervezetnek volt 

aktív tagja. Tóth János, a Függet-

len Kisgazdapárt berkeiben várta 

az alkalmat az orvtámadásra. Bite 

János és Bite István pedig miután 

a múltbeli nyilas bűntetteikért le-

töltötték büntetéseiket, szintén itt 

kötöttek ki- Krémer Elemér, aki 

Halápitól főcsoportvezetői megbí-

zatást kapotf, rászolgált erre a 

„bizalomra". A Szociáldemokrata 

Pártból a Független Kisgazdapár-

ton keresztül a Szabadság-pártba 

jutott De idős Bedő Árpád volt 

ecetgyáros sem véletlen, hogy az 

összeesküvők között van. Fia, ifj-

Bedő Árpád, aki Ludovika Akadé-

miát végzett és hivatásos tiszt volt 

a mult rendszerben, szintén nagy 

„távlatokat" látott a „mozgalom-

ban " Kónya János mellett itt ül 

két csendőrőrmester is, Bodó An_ 

tal és Kormányos Jenő- Éri Ferenc 

a nyilaskeresztes párt volt tagja, 

aki nyugatra szökött és „tapaszta-

latokkal" tért vissza. Bakos Jó-

zsef, a Barankovics párt volt tag-

ja, Szálai Antal, a Horthy-hadse-

reg hivatásos tiszthelyettese, Nagy 

Sándor a Szabadság-párt tagja, dr. 

Sükrei József volt börtönigazgató, 

akit a Népbíróság népellenes bűn-

tetteiért két és félévi börtönbünte-

tésre ítélt. 

Ezek az összeesküvők, ezeket 

leplezte le most és ezekre sújt le 

idő után jobboldali magatartása a mai napon példásan szigorú ité-

miatt eltávolították. E'J 

a Független K+gazdapá 

miatt eltávolították. Ekkor belépett I létével a dolgozók állama, amikor 

en Kisgazdapártba és most1 kihirdetik felettük az Ítéletet, 

Ipari tanu'óink nevelői szorgalmas tanulással 
készülnek fel az uj iskolai évre 

„A gyalázatos névsor" 

Nyilasi Sándor, az egyik „al-

vezér" a Sulyok-pártban ismer-

kedett meg Halápi Józseffel. 

Nyilasi egyébként Juitason ta-

nulta meg annakidején a „had-

(Tudósítónktól.) A Munkaerőtar 
talékok Hivatala ebben az évben is 
egyhónapos nyári továbbképző tan-
folyamokat szervezett, ahol a pe-
dagógusok százai szerzik meg azo-
kat a politikai és szakmai ismere-
teket. amelyek a további, még 
eredményesebb neveléshez, oktatás-
hoz nélkülözhetetlenek. 

Hazánk a Párt vezetésével, a 
Szovjetunió segítségével a szocia-
lizmus építésének útjára lépett. 
Megváltozott országunk képe —, új, 
szocialista emberekre, magasabb 
műveltségű, nagyobb szakmai és 
politikai tudásu szakmunkásokra 
van szükségünk- Ifjúságunk szocia-
lista nevelése, nagyrészt pedagó-
gusainkra is vár, akiknek alaposan 
fel kell készülniük most, hogy fe-
lelősségteljes hivatásukat betölt-
hessék. Erre ad alkalmat ez a z 

egyhónapos nyári tanfolyam is. 
Minden pedagógus, aki a tanfolya-
mokon résztvesz, tudja és érzi, 
hogy számára is a Párt teszi 'ehe-
tővé, adja meg a továbbtanulás, a 
fejlődés széles lehetőségeit. Ezért 
is fordulnak pedagógusaink bálával 
és ragaszkodással a Párt felé. 

Be3senyői Mátyásné. a tanfolyam 
egyik szegedi hallgatója is ezeket 
mondja: „-— Hálásak vagyunk  a  

Pártnak és Rákosi elvtársnak, ami-
ért lehetővé tette nyugodt, z"vár-
tain n tanulásunkat \z eddiginél 
sokkal jobb munkával, a Párt még 
odaadóbb követésével érdemeljük 
majd ki azt a bizalmat, amit az új, 
szocialista munkások nevelése terén 
a magyar munkásosztály, a Párt 
belénk helyezett." 

— Ez a tanfolyam — mondja 
Soós János elvtárs — kiszélesíti 
politikai látókörünket. Boldogok var 
gyünk, hogy mi is eszközei lehe-
tünk as új, szocialista ember kiala-
kításán keresztül a szocializmus 

építésének, melyet nagy Pártunk 
vezet 

Ezek a megnyilatkozások is meg-
mutatják, hogy a pedagógusok is 
mind szélesebb rétegei akarnak 
tevékenyen résztvenni a szocializ-
mus építésében, az imperialisták és 
hazai ügynökeik elleni harcban a 
szabadságért, a haladásért, a népek 
tartós, igazságos békéjéért! 

A Párt Központi Vezetőségének 
határozata a VKM-ban megbújt re-
akciósok szabotáldsáról — hozza 
szóba dr. Borzsák elvtárs — felhív-
ta figyelmünket a reakció, különö-
sen a klerikális reakció iskolai ak-
namunkájára. Egyik döntő feladatá-
nak tartja minden becsületes peda-
gógus: következetesen harcolni a 
reakció minden fajtája ellen és azok 
eilen a helytelen „nevelési" irány-
zatok ellen, amelyek ncPi demokrá-
ciánk, munkásosztályunk, égés* 
dolgozó népünk érdekeit igyeksze-
nek aláásni. 

A Párt fokozottabb követelése: a 

jobb munka, a szilárdabb munkafe-

gyelem, a szélesebb politikai látó-

kör, az eredményesebb szakmai 

munka — ez az, amit tanfolyamunk 

a pedagógusoknak nyújt 

Nem kétséges, hogy haladó értel-

miségiek és benne a néphez hű, a 

népet szolgáló pedagógusok az új 

tanévben jobb munkával, a marx-

izmus-leninizmus alapján, a Szov-

jetunió és a szovjet pedagógia ta-

pasztalatai szerint a DISz-re tá-

maszkodva, a Párt és Rákosi elv-

társ vezetésével, irányításával tel-

jesitik kötelességüket a néppel, a 

munkásosztállyal, a Párttal, az ál-

tailános haladás érdekében. 

Klein Frigyes. 

Két uj mélykút javítja Szeged 
vízellátását 

A vízpazarlás felmérhetetlen károkai okoz 

és veszélyezteti vízellátásunkat 

AT elmúlt rendszer igen keveset 
törődött a nagyvárosok peremré-
szeinek dolgozóival. Villany, vízel-
látás szinte ismeretlen fogalom volt 
a szegedi peremrészeken, telepeken 
is. Népi demokráciánk minden ren-
delkezésére álló eszközzel igyeke. 
zett megoldani ezeket a kérdéseket, 
de nyilvánvalóan nem lehetett ez-
ideig teljesen bepótolni az évtize-
des mulasztásokat. 

A Szegedi Vfz- és Csatornamű-
vek KV dolgozói minden lehetőt 
megtettek a külső városrészek víz-
ellátásának megoldására, de gyöke-
res és alapos megoldást természe-
tesen csak az ötéves terv befejezé-
se hoz Már eddig is sokat javult 
a vízellátás, de még tovább javul 
az ötéves terv első évének befeje-
zéséig. 

A napokban fogtak hozzá a 
Felsővároson egy mélykút fúrá-
sához. Ez a kút 260 méter mély 
lesz s nagyban hozzájárul a 

Felsőváros vízellátásához 
'A' dolgozók versenyben végzik a 

munkát s ígéretet tettek arra, hogy 
szeptember 22-re befejezik a mun-
kát. Közvetlenül ezután a város 
másik részén Alsóvároson fognak 
hozzá egy mélykút fúrásához. Ez 
a kút 120 méterrel mélyebb lesz, 
mint a felsővárosi, 

A Vízmüvek dolgozóinak és ve-
zetőségének egyik legnagyobb pro-
blémája Újszeged vízellátásának 
megoldása. 

A jó munka és termelékeny-
ség nagyarányú emelkedése tel-
te lehetővé, hogy már az idén 
megépíthetik azt a nagytelje-
sítményű kutat Újszegeden, 
melynek létesítésére esnk a kii-
vetkező tervévben kertilt volna 

sor. 
Ez azonban még egymagában nem 
oldja meg az újszegedi vízproblé. 
mát. Szükséges egv víztoronynak és 
egy szivattyúháznak a megépítése. 
Mindezeknek a beruházásoknak 
végrehajtásával tökéletessé válik az 
újszegedi dolgozók vízellátása, hosz-
szú évtizedeken keresztül nem lesz 
ilyenirányú panaszuk. 

Általában jól gazdálkodott a Viz-
rtiű a reá bizott értékekkel. Most 
közeledik a befejezéshez az év 
egyik legnagyobb munkája, a Dó-
zsa György-téri kút vizének az cl-
osztóaknába való bevezetése. Kö-
rülbelül 550 méter hosszúságú ve-
zetéket kellett lefektetni. Június 
óta állandóan 30 ember dolgozik 
ezen a munkán, melynek során 
igen sok előre nem látott nehézsé-
get kellett legyűrni. Uttestek, sfnek 
alatt vezették a vastag csövet, régi 
csatornákra bukkantak munkaköz-
ben A nehézségeket azonban meg. 
oldották a dolgozók, mert tudták: 

minél hamarabb befejezik a mun* 
kát, annál hamarabb javul meg 
Szeged vízellátása. 

A kút bekapcsoláséval ugyanis 
pereenkint 1800 liter vizicl kap 

többet a város. 
Különösen elősegítette a munka 

gyors befejezését a koreai műszak, 
melynek során igen szép eredmé-
nyek születtek. A Vízmű pártszer-
vezete jól kihasználta a koreai mű-
szakot s jó felvilágosító munkával 
az üzem kommunistái elérték, hogy 
a munkálat mielőbbi befejezése 
minden dolgozónak szívügyévé vált. 

Sajnos azonban az életkérdésnek 
számító vízprobléma megoldása 
csak a Vízmű dolgozóinak szív-
ügye, holott szívügyének kellene 
lenni Szeged valamennyi dolgozójá-
nak. Míg az üzem dolgozói ver-
senyben, lelkesedéssel végzik a mun. 
kájukat, addig igen sokan — az 
öntudatos és előrelátó dolgozók ki . 
vételével — pocsékolják a vizet. 

A vízmű szakemberei kiszámí-
tották, hogy ha ez igy folyta-
tódik tovább is, Igen rövid időn 
belül, 20—25 év múlva kimerül-
nek azok a rétegek, melyek 
takarékos vízgazdálkodás ese-
tén akár 100 esztendeig is el-
látnának bennünket ivóvízzel. 

Tapasztalható a vízpazarlás egy-
részt a hálózatba kapcsolt magán-
házaknál, de még nagyobb mérték-
ben a magánkutaknál. Például a 
Szabadság-téren, a volt Dobó ma-
lomban furt kút állandóan folyik. 
A Takó féle niagánkútnál a két év-
vel ezelőtti csőrepedés miatt a mai 
napig is hatalmas vízmennyiség fo-
lyik el. Általában minden magáné 
kútnál hasonló a helyzet. Azo\ 
akik ezért felelősek, egyrészt csak 
a mát látják, másrészt pedig meg. 
sértik a vízjogot, mely szerint az 
elfolyús nem lehet több, mint 4—5 
percliter. 

Aki élt már vttszegény vidéken, 
különösen felmérheti, milyen sú-
lyos helyzetnek néz elébe Szeged, 
ha ez az esztelen pazarlás tovább 
folyik. Saját érdekünkben kell te-
hát támogatnunk a Vízmű dolgo-
zóit nagy munkájukban. Támogat-
ni kell őket. hogy továbbra is 
olyan jól végre tudják hajtani ter-
vüket, mint eddig. Végre tudják 
hajtani azt a nagy munkát, mely-
nek keretében főképpen a perem-
részeken 3800 méter csövet fektet-
nek le, megszaporítják a közkifo-
lyók számát. Meg tudják építeni 
Újszegeden az öntöttvas fővezetéket 
s a többi tervbevett igen nagysza-
bású munkát Ez a támogatás pusz-
tán önfegyelem kérdése. aminek 
nyilvánvalóan nincs híjával egyet-
len szocializmust cpitő szegedi dol-
gozó sem. 

r 

Élményt jelent minden dolgozónak 
a hős koreai nép életének megismerése 
Fokozott érdaklőd is S zeged in az .El a Uzekksl KoreátV film irórú 

Szeged dolgozói igen nagy ér-
deklődéssel várták az „El a ke-
zekkel Koreától" című dokumen-
tumfilmet. A dolgozók érdeklő-
dése megmutatkozott a csütör-
tök esti díszelőadáson, amikor 
zsúfolásig megtelt a szegedi 
Fáklya Mozi nézőtere. Szeged 
dolgozóinak érdeklődését a film 
iránt fokozta, ho<ry a díszbemu-
tató minden résztvevője másnap 
munkahelyén, az üzemekben és 
hivatalokban egyaránt nagy lel-
kesedéssel beszélt erről a mély 
élményt nyú j tó fi lmről. 

Pénteken újabb nagy csopor-
tokban látogattág Szeged dolgo-
zói a Fáklya Mozi előadásait-
Legtöbb üzemben csoportos látó-
gatást szerveznek meg és a dol-
gozók közösen nézik végig a fil-
met, hogy azután megbeszélhes-
sék mindazokat, amit az előadá-
son láttak. 

A Fáklya Mozi augusztus 30-

ig minden nap két előadásban, 

vasárnap pedig három előadás-

ban mutat ja be ezt a nagyszerű 

dokumentumfi lmet. 

A Tfizép szegedi dolgozói behozzák lemaradásukat 
A telepek tulleljes tették augusztusi résziette' vüket 

(Tudósítónktól.) Vál ta latunk-

ná l a volt iib. h i ányos mun-

k á j a következtében a munka-

verseny terén komo ly h ibák 

voltak, am i főként a terv tel-

jesítésében éreztette hatását . 

U j o n n a n megvá lasztot t ü zem i 

b izot tságunk _ e]ső feladata ép-

pen ezen h i ányosságok kija-

ví tását . kiküszöbölését tűzte 

célul. Do lgozó ink ezt ö r ömme l 

és lelkesedéssel t ámoga t j á k is. 

Legutóbb i termelési értekez-

le tünkön dolgozóink elhatá-

rozták. hogy behozzák a 

tervteljesítós terén jelenleg 

muta tkozó lemaradásokat és 

m inden igyekezetükkel azon 

lesznek, hogy év végére ne 

csak százszázalékosan, de tú l 

is teljesítsük tervünket. 

A koreai hét tapasztalatait 

fe lhasználva, telepeink au-

gusztus hav i részlettervüket 

má r i s túlteljesítették. A túltel-

jesítésben é lenjár a Marx-tér i 

tetepiink, amely 200, a felső-

tiszaparti , amely 180 és a 

rókusi p á l y audva r i te lepünk, 

amely 172 százalékra teljesí-

tette augusz tus h a v i tervét. 

Vá l ! a ]a t u nk dolgozói a t©rv 

túlteljesítésével is be a k a r j á k 

b izony í tan i , hogy szi lárdan 

fö l zá rkóznak a hata lmas Szov-

jetunió-vezette béketáborhoz 

és több, jobb m u n k á v a l kí-

méletlen harcot fo lytatnak a 

h ábo rús uszí tó imper ia l is ták 

éljen. 

(ö. U. N-né) 
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