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Beloiannisz elvtárs és társainak pere 
a terror szörnyű légkörében folyik 

Részletek a külföldi utasításra megszervezett athéni per hátterebői 

i J V ^ m U A S Z S V l A? 8Pl én l k f l"' A 2 9 g°rög hazafi ellen Indított I Ilyen értelemben frt a Proodefti 
lona bíróságon február 15-e óta pernek — megrendező! szerint — kosz Fitelefteroez című lap is. 
folyik annak a pernek a tárgya- megfelelő ürügyet kell szo'gál- I . , , ,, . .. . 
liea, amelyei n görög demokrati- talni nz EDA betiltására es az 1 A I f , r á lyi ügyész azonban a vad 
kus mozga'om 29 vezetője ellen ín- újabb kivégzésekre. Ezért j vádlot-
dítottak. A vádlottak között van lakat ezúttal nemcsak „felforgató 
Beloiannisz, a Görög Kommunista tevékenységgel", hanem ..kémke- 1 

Párt Központi Bizottságának tagja, déssel és hazaárulással" is 'vádol-
Joanidu újságírónő, továbbá r.ram- ják. 
menosz és több más görög nazafi. A tárgyaláson vádló tanúként 
akit a mu't év novemberében már 
halálra Ítéllek A világ közvéle-
ménye erélyes tiltakozásával an-
nakidején megakadályozta ki-
végzésüket. 

Athéni demokratikus körökben 
rámutatnak, hogy 

A görög hatóságok a 29 hazafi 
perét annak a hadjáratnak ke-
retében rendezték meg. amelyet 
»s amerikai hatóságok követe-
lésére n béke. „ demokrácia és 
a haladás görögországi rrfí'nek 
e'foltás, érdri'éhin mdítát'ak. 

E körökben rámutatnak, hogy a 
görögországi demokrntiku© moz-
ga'om szétverésére azött tervet az 
athéni amerikai.nagykövetség ta-
nácsosa dolgozta ki. Ez a terv 
ba'oda'l lapok és az EDA-párt be-
tiltását, továbbá baloldali képvise-
lőknek a parlamentből való ki-
űzését Írja elö, valamint tömeges 
letartóztatásokat stb. A tervet iész-
ben már megvalósították- A De-
mokratiki. valamint a Fruri Tisz 
Irinisz (Békeharcosok) clraű lapo-
kat betiltották, az EDA-párt és az 
EDNE demokratikus Ifjúsági szerve-
zet több vezető tagját letartóztatták-

rendőrségi és politikai-rendőr, 
ségi lisztek sorakoztak fe!, 

köztük RakindzsUz rendőrpnrancs-
nak, Angelopulosz, az Aszfáiia 
(görög titkos rendőrség) osztályve-
zetője és mások. E tanúk „vallomá-
sai" teljesen alaptalanok és ko-
holt kommunistaellenes rágalmakat 
tartalmaznak. 

A Beloiannisz és társai ellen 
emelt kémkedési vád a tárgya-

lás során teljesen megdőlt 
Az Etnoaz, a legreakciósabb gö-

rög lapok egyike már február 21_én 
a következőket írta: „A tárgyalást 
figyelemmel kísérő jogi körök ért-
hetetlennek tairlják, miért adta ét 
a kormány elsietve a bíróságnak ezt 
a még meg nem érett ügye*. Ez az 
ügy löbb olyan tényt vet felszínre, 
amely kompromittálja a kormány 
lokintélyét'. 

„Az a aielség — írta még ugyan-
ez a lap —, amellyel a kormány r.z 
ügyet áttette a bírósághoz, a kor-
mánynak azzal a törekvésével ma-
gyarázható. hogy az amerikaiak 
előtt bizonyítsa tevékeny kommunis-
tiaellenességél". 

botrányos kudarca eltenérc ha-
lálbüntetést küvc'elt Beloian-
niszra, Joanidura és tíz más 

vádlottra. 
A csütörtöki tárgyaláson a vád-

lottak az utolsó szó jogán szólallak 
fel. Beloiannisz, Joanidu és a töb-
biek határozottan e'utásítofták a 
Görög Kommunista Párt ellen emelt 
rágalmazó vádakat. Hangsú'yozták. 
hogy a Kommunista Párt a béke és 
a demokrácia pártja, amely lan-
kadatlanul harcol az ellen, hogy ide-
gen hódítók leigázzák az országot, 

— A pert — mondotta Beloian-
nisz — úgy látszik külföldi 
utasításra, sietve szervezték 

meg. 

A per a terror szörnyű légkörében 
folyik. Vádlóink, a rendőrök, min-
dent el ferdí lellek — beleértve'a Gö-
rög Kommunista Párt veze!őségé-
rek hivatalos nyilatkozatát is. A 
Görög Kommunista Párt hazafias 
párt, amely minden erejével védi 
Görög-országot az idegen hódítóktól. 
A Kommunista Párt külpolitikai 
szempontból a Szovjelunió fe'-é 
orientálódik, elsősorban azért, meri 
a Szovjelunió fáradhataltanul har-
col a bélkéért, másodsorban pedig 
azért, mert Görögország felszabadí-
tásáért hálával tartozik a Szovjet-
unióinak, 

A tárgyalás folyik. 

Vaszil;evszkij marsall távirata 
Farkas Mihály elvtárshoz 

..Farkas Mihály vezérezredes elvtársnak, a Magyar Népköztár. 
saság honvédelmi miniszterének, 

Fogadja Miniszter Elvtárs köszönetemet „ szovjet hadsereg és 
haditengerészeti flotta megalakulása 34. évfordulója alkalmából hoz-
zám Intézett üdvözletéért. 

Vaszl'íe^zkM" 

} 

A párt felügyel nemcsak a hibákra, de az eredményekre is 
A Keramit Téglagyárban és a Konzervgyárban röpgyülésen olvasták fel 

a Szegedi Paribizottság elismerő levelét 

Reggel hót óraikor kezdik a mun-
kái a Keramit Téglagyárban. Pén-
tekem mógie már fél hétkor ott vol-
tak az üziemben a dolgozók. Vala-
mennyien az ebédlő felé Igyekeztek, 
mert tudták, hogy röpgyülés lesz, 
melyen felolvassák azt a levelet, 
melyet a Szegedi Pártbizottság kül-
dött az üzem dolgozóinak a Rákosi 
elvtárs születésnapjára tett vállalá-
sok jó teljesítéséért, sőt túl telj es-í lé-
séért. 

„Elvtársi üdvözletünket 
küldjük I " 

Ábrahám József elvlárs. az üzem 
pártiilkára olvata fel a dolgozók-
nak a Szegődi Pártbizottság 1? ve lét1: 

— „Mi figyelemmel kísérjük az 
elvtársak munkáját és örömmel lát-
juk, hogy vállalásuk nem maradt 
üres szó, melyet bizonyít az a lény 
is, hogy az üzem dolgozói közül 
18-an már teljesllellék első vállald-
*itkat éa aolcan közülük már pó'.jet-
ajánlásukon dolgoznak" — olvasta 
a levelet Ábrahám elvtárs. — „Eb-
ből az allealomból elvtársi üdvözle-
tünket küldjük a Szegedi Keramit 
Téglagyár kommunistáinak, mű-
szaki vezetőinek és az üze-m vala-
mennyi dolgozójának. Külön üdvö-

bák kiküszöbölésével, eaaktudásom 
átadásával járulóit hozzá, hogy to 
vúbbra is tartsuk, sőt túlszárnyal-
juk elért eredményeinket. 

Pótfelajánlás 

Péter Vince az Acaai-kőműves-
brigád nevében szólalt fel. Rákosi 
elvtárs születésnapjára a brigád 
132.8 százalékos eredményt ért el. 
A röpgy ülésara felajánlotta Péter 
Vince a brigád nevében, hogy ezt 
az eredményt még G százalékkal tel-
jesítik túl. 

Sulyok Ferenc is pótfélajánlást 
tett az értekezleten. Vállalta, hogy 
évi tervének teljesítésénél hat sza-
za'ékos szénmegtakarílást ért el-

Bálint Mátyás brigádja nevében 
telt felajánlást. A brigád dolgozói 
válttal ják — mondotta —, hogy 130 
százalékos teljesítményűién míg öt 
százalékkal túlteljesítik. 

A röpgyülés utón a dolgozók újult 
erővel láttak munkához. Erőt t-d 
nekik az a gondolat, hogy a párt 
felfigyelt eredményeikre s segítsé-
gükre siet a hibák kijavításánál is. 

Az elismerés hatására 
ú jabb felajánlások 

A rádió ünnepi műsorokkal köszönti 
születésnapján népünk szeretett vezérét 

A magyar dolgozók szeretett ve-
zérét, Rákosi Mátyás elvtársat hát. 
vanadik születésnapján ünnepi mű-
sorokkal köszönti a rádió- Március 
6-án. csütörtökön este Halász Péter 
rádiójátéka, a „Nyolcszáz csille 
szén" Loy Árpád és nlberttelep 
bányásztársainiak hősi tetteit eleve-
níti meg, azokat a harcokat, me-
lyeket a (öbb szénért, a Rákosi Má. 
tyás elvtársnak tett fogadalom be. 
váltásáért vívnak. 

Vasárnap, március 9-én délelőtt 
ünnepi hangversenyt közvetít a 
Kossut-h-adó- Műsorában azok a 
művek szerepelnek, melyekkel a 
magyar zeneszerzők Rákosi elvtárs-
iránt érzett forró szeretetüket és 
hálájukat kívánják kifejezni. 
Ugyancsak a délelőtti műsorban 

köszönik meg a magyar asszonyok 
is a szabadságot, a békés életet, 
önmaguk és gyermekeik boldogsá-
gát. Dé'után íróink és költőink kö-
szönik a rádió hullámain keresz-
tül a magyar dolgozók nagy vezé-
rét. Este a gyermekek, az úttörők 
köszönik meg mindazt a jót me-
lyet Rákosi elvtárstól kaptak és 
kapnak. A „Rákosival előre'1 mű. 
sor egy csokor gyermeklevelet mu-
tat be. Ezt követően Koroda Miklós 
.rodalmi összeállítás® — címe: ,„A 
hazáért és szabadságért" — rávi-
lágít arra. hogy Rákosi elvtárs » 
be teljesítője annak „ célnak. amely_ 
ért a magyar nép szabadságának 
nagy harcosai küzdöttek: ö vezeti 
a magyar népet a felemelkedés út-
ján, a szocializmus felé. 

fl koreai nfijet nem lehet le gÉzni 
Kim Ír Szen elvtárs nyilatkozata 

Phenjan (Uj-KIna). Kim Ir Szen 
tábornok a tartományi, városi és 
megyei népi bizottságok elnökei, 
nek, valamint a Koreai Munkapárt 
vezető funkcionáriusainak legutóbbi 
értekezletén kijelentette: a népi 
erőiknek az elmúlt 19 hónap során 
aratott győzelmei megtanították az 
amerikai imperialistákat arra, hogy 
a koreai népet nem lehet leigázni, 

tagokkal, hanem a páronktvű'-t dol- A háború nemcsak a népi hatalom 
gozókkal is törődik. Hozzászólá- 1 felsőbbrendűségét bizonyította be. 
saikb-an elmondották, hogy eddig hanem azt is megmuiatta, hogy e* 
Is becsületesen végezték munká- az egyetlen politikai rendszer, 
jukat, de mo6t, hogy ismételten 
bebizonyosodott: pártunk nagy fi-
gyelemmel kíséri munkájukat, 
újabb felajánlásokat tettek Rákosi 
elvtáre 6zü'etésnapjára. 

— A „Kom6zcnnoi" brigád nevé- [ 
ben felajánlom — mondotta hozzá-
szólásában Kiss Ilona, a brigád 
tagja —, hogy tiz százalékkal nö-
veljük eddigi teljesitményünke! 
Nagyon örülök, hogy a Szegedi 
Pártbizottság felfigye't eredménye-
inkre, s levé ben megdicsért ed-
dig végzett jó munkáért. 

Szili elvtársnő a „Rákosi"-brigád 
felajánlását tolmácsolta a röpgyü-
lés en. 

— Vál'aljuk — mondotta, hogy 
133 6záza"ékos teljesilményünket, 
melyet Rákosi elvtárs születésnap-
jának tiszteletére ériünk el, 140 
százalékra emeljük. 

Mühl Ká'mán elvtárs első íei-
aján'ásában 60 ezer konzervdoboz 
gyártását ajánlotta fel terven fe-
lül. Ezt a felajánást már túte'je-
sítette 15 ezer darabbal, s a röp-
gyűlésen újabb 25 ezer konzerv-
doboz terven felüli gyártásét vál-

amely meg tudja védelmezni Ko-
rea függetlenségét és szabadságát. 

Kim Ir Szen tábornok felszólí-
totta az értekezttet részvevőit, az 
ország valamennyi demokratikus 
erőinek tömörítésével erősítsék to 
vább a népi hatalma*, hogy a Ko-
reai Munkapárt — a munkásosztály 
élcsapata — vezetése alatt az 
egész nép együttes erőfeszítésével 
szálljanak szemibe a liszinmanista 
zsoldosokkal és az amerikai agresz-
azorokkal. 

i Magyar-Szovjet Bnrátsáe Hónapja keretében 

Megalakult az MSZT szegeii jogtudományi 
szakosztálya 

A Mugyar.Szovjet Barátság Hó-mükmek, hogy aiz élenjáró szovjet 
papjának kerettéfoea mio-st tarHotta jogrendszer megismerté ének elmé-
ujeg alakuló ülését a Magyar-Szov- iyílésé* ezentúl a szakosztály szer-
jet Társaság szegedi jogtudományi 
szakosztálya. Az ülést az MSZT 
szegedi szervezete nevében dr. Koch 
Sándor professzor nyitotta meg. 
Ezután sor került a sz&ko-szlá'y tisz-

vezett munkája szolgálja a szegedi 
jogászság körében. 

A megalakulás után dr. Farkas 
József, az Állam- és Jogtudományi 
Iniézs* munkaiársa „A szovjet koL 

tkarának megválasztására, amely- j hezjog fejlődésének tanulságai" 
no-k eredményeképpen a szakosztály j c í m m e l tartott nagy érdeklődéssel 
efciöttceve dr. Szalay József allam- | kísért előadást Bevezetőben ki-
ügyészségi elnököt, titkárává pedig emei;*, a gZ0vjet kolhozjog lapaszta-
dr. Martonvi János eevatemi tanárt In 'ifi ín.nilr •Pr«r,t/\C'or/> rvó I 4Zvmvi1 — O dr. Martonyi János egyetemi tanárt 
választották meg és melléjük Sze-
ged joigásztánsode'máíiak vezetőiből 
nyolctagú választmányt alakítottak. 

A jogtudományi szakosztály veze-
tőségét az MSZT szegedi titkársága 
részéről Pataki Jenő elviért, a tu-
dományegyetem álllam. és jogtudo-
mányi kara nevében, dr. Búza 

dolgozói, A üzemek dolgozóinak 
nagyrésze már teljesítette is tel-
ajúnlását és most újabb felaján-
lással készül március 9-re. 

A SZEGEDI KERTÉSZET | 

ját, akik 11.8 százalékkal teljesítet 
lék túl vállalásukat. Egyben példát 
mutattak a többi dolgozóknak válla-
lásaik teljesítésiben". 

Március 9 után is farijuk 
eredményeinket 

— A párt nyújtóét segítséget ne-
künk lapján keresztiül bírálatával — 
mondottá Ábrahám elvtárs. — Jo-
gos és helyes voll a kritika s el-
mondhatjuk, hogy a bírálat óla 
döolő foidulat állt be üzemünkben. 
Ez a bírálat járult hozzá ahhoz, 
hogy dolgozóink ilyen szép eredmé-
nyeket érhettek el Rákosi elvlárs 
születésnapjára lelt felajánlásuk 
teljesítésében. Láthatjuk ebből a le-
vélből, hogy n párt felfigyel nem-
csak a hibákra, de az eredmé-
nyekre is. 

Sziráki Imre hozzászólásában ja-
vesolla a dolgozóknak, hogy a jövő 
héten tartsanak aiz üzemben Rákosi-
mű.caaloat. A dolgozók örömmel fo-
gadták el a javaslatot. A műszak 
a lelt az üsom do'gozói még az ed-
digieknél is tokkal jobb eredménye-
kot érnok el s így bizonyítják be 
forró szeretetültet Rálcosi elvtárs 
iránt. 

Slézingor Alajos művezető újabb 
felajánlást tett ezen a röpgyűlísen. 

— Igyekezzünk úgy dolgozni — H | H l 
mondotta —. hogy ebben az évben dolgozói egymással versenyezve 
végig megtartsuk az kat az eredmé- végzik munkájukat és így érték el, 
nyeket mc'yekct Rákosi elvlárs hogy az eddigi eredményeket, túl-
születésnapjára elértünk. Éppen ez. szárnyalva, teljesítették pormá.iu-
ért felajánlom, hogy a műszaki hi- kai. Sebők Bálint 152-ről 200-ra. 

Harcban a március 9-1 feSa^ái i lások teSjesüéséérí 
Rákosi elvtárs születésnapjára* Pataki András 150-ról 190-re íd. 

készülve egyre nagyobb eredménye. I Suvada Marton 120-rol róO-re, 
ket érnek el a szegedi üzemek Balla János 130-ról 150-re, Barna 

dolgozói sem maradinak el a többi 
üzemek dolgozóitól, ök is több és 
jobb munkával készülnek Rákosi 
elvtárs születésnapjára. Horvállt 
Islván és brigádja vállalását 105 
pzáza'ékra teljesítette és újabb fel-
ajánlást tett. A városi fanye ő dol-

István 117 ről 160-ra. ifj. Sav oda 
Márton 145-ről 157-re, Pajtái An 
tatt pedig 146-ról 152 százalékra tel-
jesltette normáját. 

A SZEGEDI 
MAGASÉPÍTÉSI VALLALAT 

tatainak fontosságát termelőzzövet. 
kezeti jogunk továbbfejlesztése te-
rén, különösen termelőszövetkezo* 
leink építésének ma i korszakába®. 
A továbbiakban röviden vázolta a 

szovjet kolhozjog fejlődésének me-
netét és a/nnak egyes szakaszaiból 
kiragadott példákon mulatta be a 

szovjet tapasztalaitok jelentőségét 
népi demokráciánk számára. Szólott 
közelebbről e,z állami irányítás, a 
szőve'kezeli demokrácia, a munka-
szervezés és a jövedelemelosztás 
szovjet rendszerének hazai viszo-
nyainkra való alikalmazáráról. Be. 
fejezésiil hangsúlyozta, hogy ha. 
zónkban nemcsak a termelőszövet-
kezeti jog, hanem minden jogág 
helyes fejlődésének alapfeltétele a 

^ H szovjet szocialista jog tanuJmányo_ 
leiére minél szebb eredményeket ér- itása és a tanulságok értékel ése, 
jenek el. Tóth Istvánné előfonó bri- | Ezen a téren igen megtisztelő és 
gádja 5 napi előny vállalását telje- J;0mo'y feladat vár a Magyar-Szov-
sitve, újabb 10 napos felajánlásai! ! jei Társaság most mcgsiakaH eze-
készül március O.re Ökrös István- gitái jogtudományi szakosztályára, 
rté szövőbrigádja 21 nappal teljesí- _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
tette túl vál'alását. Pesti Já-
nosné I. szövőnő 5 napos vállalását 
10 nappal teljesítette túl. Eddig 
több mint 70 dolgozó teljesítette túl 
felajánlását. 

r A SZEGED I I5UIIAGYAU 

Victor Hugo-est 
a múzeumi vasárnapok 

műsorán 
Városszerte nagy érdeklődés nyil-

vánul meg a Múzeumi Vasárnapok 

dolgozói között is 6zámoean akad-
nak olyanok, akik már felajánlá-
sukat túlte'jesitve készülnek Rá- ^ ^ , JQ0 
kost elvtárs születésnapjára. dolgozói határte'an szeretettel ké- ' március tA éslej iránt. A műsor 
kemétl Sándor kőműves brigádja szülnek Rákosi elvlárs 60. szü'e- ezúttal ne'meeak zenei részből i'í 
vál alta, hogy teliesítményét már- tésnapjának megünneplésére. Veres hanem felöleli a képzőművészet és 
ctu« 9-re 180 százalékra emeli fel. Mihály példáu' felajánlotta, hogy szépirodalom alkotásait is. 

eozók azt ajánlották fel h o n a fo Válla ását januárban 218. február- március 9-ére 160 százalékra tel- Az országos ünnepségbe kapeso-

brigád tagjai pedig 160 százalékot túlteltesitésével készülnek Rákosi , 
értek el eddig. elvtárs sröletésnEpjára, hanem feb- la-harfaversenye szerepel. 

ruár 29-ig 161 do'gozó vott az Minden érdeklődől szívesen tál 
I A SZEGEDI JUTAGYÁR I üzemben, aki felajánlását 10, sót délután fél 6 órakor a Múzeum 
• — - - több százalékkal lúlleljesítve fe- nagytermében a Köz"l ::alm?zotlak 

do'gozói is serényen végzik munká- jezi ki szeretetét Rákosi elvtárs (Szakszervezete ée a Móra Ferenc 
jukat azért hogy március 9 tiszte- i iránt. I Múzeum. a belevés díjtalan. 


