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Csatlakozunk a Csanádiak felhívásához: 

Megbélyegezzük azokat, akik beadásukat nem teljesítik, 
addig a köszönésüké) sem fogadjuk e l . . . 

Mi, rŐ6zkei dolgozó parasztok 
olvastuk a csonádi dolgozó parasz-
tok felhívását. Röpgyűléseken ér-
tékeltük, hogy a mi községünkben 
Wk azok a dolgozó parasztok, akik 
spekuláltak a terménybeadással és 
arra vártak, hogy majd csak lesz 
annyi becsületes dolgozó, aki eleget 
tesz és ő rájuk már nem is kerül 
sor. Ilyen volt Márki István, Ab-1 
rahám Szilveszter. Ács Sántha Já- [ 
nosné dolgozó parasztok és nem is 
beszélve Tóth Péter kulákról, vagy 
Haska Ferencné, Labanc József, 
Németh Szilveszter kulákókról, akik j 
egyenesen szabotálták a beszolgál-! 
tatásuk teljesítését. I 

Az elmúlt hét szerdáján és csü- . 
törtökén tartott kisgyűléseken mi, 
dolgozó parasztok megértettük azt, 

hogy azok, akik hanyagul, vagy 
egyáltalán nem teljesítik beadási 
kötelezettségüket, a béke ellen, a 
béke megvédésének ügye ellen 
vannak. Nekünk pedig nagyon ked-
ves a béke és harcolunk is érte. 
Ha Bőrösök Péter kisparaszt, Tom-
bácz Antal, Börcsök András. Koszó 
Imre, Bertha Ferenc, Bozsó István 
középparasztok teljesttették tojás-
és baromfibeadási kötelezettségü-
ket, akkor a többi dolgozó parasz-
tok' is teljesíthették volna, ha nem 
spekulálnának. 

Mi, Röszke község becsületes 
dolgozó parasztjai magunkévá tesz-
szük Csanád község fe'hívását és 
csatlakozunk is hozzá. Mi is meg-
bélyegezzük azokat, akik beadásu-
kat nem teljesítik. Mindaddig, amíg 

nem teljesítik az állammal szem-
Jbeni kötelezettségüket, addig még. 
csak a köszönésüket sem fogadjuk 
el, mert csak azok a becsületes úoL 

' gozó parasztok, akik népi álla-
munkká' szembeni állampolgári 
kötelezettségüknek eleget lesznek, 
nem pedig spekulálnak. 

Röszkei dolgozó parasztok nevé-
ben: Varga József 6 hold, Vét An-
tal 4 ho'd, Dunai Imre 3 hold, 
Gérgus József 6 hold, Sebők Já-
nos 2 hold, Frank Ferenc 2 hold, 

! Hegyközi Antal 5 hold, Tanács Ist-
ván 2 hold, Borbás István 8 hold, 
Gubás Béla 1 hold, Vér Szabó Já-
nos 3 hold, Papp István 4 hold, 
Simon Etel 2 hold, Bertha Ferenc 
kisparaszt és Koszó Imre, va'amint 
Bozsó István középparasztok. 

A z athéni ítélethozók nem bírák, nem jogászok, 
hanem g y i l k o s o k 

Nagygyűlésen tiltakozott a Magyar Jogász Szövetség a Beloiannisz elvtárs 

és hős társaival szemben hozott ítélet ellen 

A Magyar Jogász Szövetség kez-
deményezésére a Nikosz Beloian-
nisz elvtáre és hÖ6 táreai ellen in-
dított per anyagának és körülmé-
nyeinek megvizsgálására a'akult 
bizottság vasárnap délelőtt Buda-
pesten nyilvános vita keretében 
lárgya'ta az ügyet 

Dr. Mártonlfy Károly, a Buda-
pesti Eötvös Lóránd Tudomány-
egyelem állam- és jogtudományi 
karának dékánja mondott meg-
nyitóbeszédet, majd dr. Flachbart 
Ernő, pécsi egyetemi tanár ismer-
tette a görög kormány által tör-
vénytelenül emelt vádat és az 
ügyre vonatkozó hatályos görög 
jogszabályokat. 

Elmondotta, hogy a rendkívüli 
hadbíróság alkotmányellenesen 1951. 
november 16-án „a kormányhata-
lom megdöntésére s az állam terü-
letének megcsonkítására irányuló 
szervezkedés" miatt Beloiannisz és 
tíz más társát halálbüntetésre 
ítélte, több vádtobt-társát pedig 
különbözö időtartamú szabadság-
vesztés-büntetéssel sújtotta. 

A halálbüntetés végrehajtásának 
felfüggesztésére a Plasztirasz-kor. 
mányt az ENSZ közgyűlés 6- ülés-
szakában kialakult helyzet is kény-
ezeritette — mondotta végül. 

Dr. Schultheisz Emil, szegedi 
egyetemi tanár részletesen Is-
mertette n per előzményeit és 

lefolyását, 

majd hangsúlyozta, hogy a per 
tárgya'ása 6orán ország-világ előtt 
nyilvánvalóvá vált: közönséges 
birósági komédiáról van 6zó, 
ame'ynek' rendezője a monarcho-fa-
siszte kormány belügyminisztere: 
Rendisz. 

— A Beloiannisz és társai el-
len folytatott bűnvádi eljárás, 
nak nincsen egyetlen szah

a. 
sőt mozzanata sem — mon-
dotta —, amelyben „ monarcho-
fasiszta Görögország ,,jogal-
kalmazói" ne taposták volna 
lábbal saját joguk alapelveit, 
amelyben ne tagadíak volna 
meg egész nyíltan, leplezetlenül 
még a burzsoázia törvényes-

ségét Is. 
A továbbiak során felszólalt dr. 

Vckerdy Géza ügyvéd, az Ügyvédi 
Kamarák Országos Bizottságának 
tagja. Gajzágé László ny, egyetemi 
tanár, a Hágai Nemcztiközi Akadé-
mia tagja, Candratidisz, Magyaror-
szágon élő görög emigráns, dr. 
Hajdú Gyula egyetemi tanár, vala. 
mint Parragi György Kossuth-díjas 
újságíró, végül dr. Kovács István, 
a" Magyar Jogász Szövetség főtit-
kára, a Demokratikus Jogászok 
Nomzelközi Szövetségének főtitkár-
helyettese, 

A bizottság ezután határozati ja-
vaslatot fogadott el, amely leszögezi, 
hogy szerves összefüggés van az 
athéni katonai törvényszék gyilkos 
ítélete és aközt az eljárás közt, 
amelynek során Nikosz Belcáanniszt 
és társait a rendkívüli hadbíróság 
1951 novemberében a görög kor-
mány utasítására halálra ítélte, 
majd kénytelen volt lemondani az 
ítélet végrehajtásáról. 

A továbbiakban foglalkozik a bí-
rósági eljárás lefolytatásával, a 
felbérelt és r.áci tanuk „va'lomásai-
\ al", a jogellenes „védelemmel". 
Ezután megállapítja hogy a kétség-
telenül 

alkoímánycl'enes bírósági tár-
gya.'ás' a görög kormány az 
Egyesült Államok kormányé -
nak Peur'ifey amerikai helytartó 
útján adott utasítására abból 
célból szervezte meg, hogy 
ürügyet találjon azoknak a népi 
szervezeteknek a megsemmisí-

tésére. amelyek ellenzik Görög-
országnak a háborús atlanti 

paktumba való bevonását, 
[betiltsa a görög kormánytól függel. 
tán sajtóorgánumokat, kivégeztesse, 
avagy börtönbe zárassa azokat a 
politikai vezetőket — különösen a 
Görög Kommunista Párt egyes ve-
zetőit —-, akik az Egyesült Álla-
mod? követeléseivel szembeni a görög 
nép függetlensége és damokratikus 
fejlődése mellett szálltak síkra és 
vérbefojtsa a görög népnek az at-
lanti paktum és a háborús készülő-
dések elleti irányutó szabadság- és 
békemozgalmát. 

Az ítélet hozatalában résztvevő 
személyek nem bírák, nem jo. 
gászok, hanem gyilkosok — ál-
lapítja meg a határozati javas-

lat. 

A tárgyalás adatai szerint a gyil-
kosságok elkövetésére irányuló 
egész eljárást az Egyesült Államod? 
athéni követsége irányította — 
hangzik befejezésül a határozat —, 
amelynek Róbert Dristkal nevű al-
kalmazottja személyesen is részt 
vett a nyomozás során az inkvizí-
ciós kínzásokban. A jogásznagy. 
gyűlés követeli megfelelő nemzet-
közi fórumok előtt a felelősség kér 
désének ebben az irányban való 
tisztázását is, végül követeli a Ma-
gyar Jogász Szövetség nagygyűlé-
se: bocsássák szabadon a görög nép 
szabadságmozgalmának a görög nép 
függetlenségéért, a görög nép ke-
nyeréért és a békáért küzdő, sokat 
szenvedett hős vezetőit, Nikosz Be-
toiamniszt és törvénytelenül elítélt 
társait! 

B E Z I M E N S Z K I J 

R Á K O S I 

Mint a hegyről lezúgó sziklatömb, 
Szavai a termet beroppantották. 
S a vádlottak padján ott nyöszörgői: 
A magyar „függ*?! len" bíróság. 

Egyszerűen, nyugodtan, óriásként 
Állott a tajtékzó elleti előtt. 
Tiszteletet parancsolt a „börtöntöltelék' 
S a fasiszták foglya nép vezérré nőtt. 

Akár az orkán, szava úgy rengeti. 
Égetett és vádolt. 
Körötte milliós — örvénylő tömegek 
Törvénye rázta a világol. 

A tömegei? nevében mondotta beszédét 
S úgy villant a szó, mint fényben a karc 
ők duzzasztották .Rákosi erejét: 
A dolgozó világ most Ítéletet tart. 

Eleven szavak, ütnéd? (b haircolna' 
S hirdetik a kommün diadalát. 
Száz haláron át hallják hangodat: 
Egy új világ győzelmes, büszke dalát' 

Te leszel a bosszú lobogó zászto j p 
futnak az évek, eljön az idő. 
S te leszel az ítélet végre baj tój, 
Ha majd a számolás órája jő! 

Fordííaon löbb gondot a tanáén 
a mezőgazdasági szaktanfolyamokra! 

J 

Caraakin elvtárs levele az ENSZ-közgyíilés elnökéhez 
a halálraítélt görög hazafiak megmentése érdekében 

(TASZSZ) Március 1-én Sz. K. niszt és társait, hogy terrorizálják a 
carapkin elvtárs a Szovjelunió kenyérért, a szabadságért, a bé-
Biztonsag Tanácsbeli helyettes kép- kéért harcoló görög népet. Lelep-
viselője levelet küldött az ENSZ, lezzük a világ közvé'eménye előtt 
közgyűlés elnökének, amelyben azt az újabb bűncselekményt, ame-
megirja, hogy J. A Malik elvlárs- lyet az amerikai imperialisták és 
nak a Szovjetunio ENSZ-beli kép- az amerikai imperialistáknak enee-
viselőjének címére levél érke- de'meskedö athéni kormány Beloi-
zett hét goróg demokratikus szer- annisz és társad személyében a 
vezettol. Ezek a szervezetek kérik, I béke htvei és a békeharcosok ellen 
hogy az Egyesű-t Nemzetek Szer- elkövet. Követeljük, hogy az Egye. 
vezete tiltakozzék Beloiannisz és ' sült Nemzetek Szervezete, a demo-
más goróg békeharcos hazafiak kratikus kormányok, a Béke Vi-
ízandékos meggyilkolásának újabb lágtanáos. a munkások a parasz-
megkfsérlése ellen- | tok, a nők, a fiatalok, a tudósok 

Nikosz Beloianniszt ós társait és kultúrmunkások, az újságírók, 
kémkedés vádjával állították bíró.' nemzeti é6 nemzetközi demokrati-
ság e'é, olyan cselekményekért, kus szervezetei és minden nép tál-
amelyeket állítólag 1951-ben követ- [ lakozzék Beloiannisz és harcos-
lek el, noha Beloiannisz és társai társai előre megfontolt meggyilko-
1951. óla börtönben vagy a politikai lásának megakadályozására és a 
rendőrség fogdájában 6Ínylődnek. | görögországi általános közkegye-

Ezzel a komédiaperrel azt akar-1 lem érdekében — fejeződik be a 
ják elérni, hogy megö'jék Belodan-| levél. 

A tiöbbtermésért folytatott harc-
bun igen nagy szerepe van az új 
agrotechnikai módszerek beveze-
tésének. Hogy dolgozó parasz'sa-
gunk minél több új agrotechnikai 
módszert vezessen be, ehhez szük-
séges ezeknek a módszereknek 
megismerése. A különböző szakok-
tatásokon dolgozó parasztságunknak 
alkalma van ezeknek az új mód-
szereknek, a k ereszt be-.i osszába 
vetés, négyzetes vetés, a pótbepor-
zás megismerésére és ezáltal lehe-
tősége nyí'-ik arra, hogy alkalmazza 
is azokat. Ugyanígy az állatte-
nyésztésben is a szovjet tapasz-
talatok alapján bevezetett módsze-
rek biztosítják a tejhozam növelé-
sét, a jobb eredmények elérését a 
sertéshízlalás és a baromfitenyész-
tés terén. 

Szegeden több helyen van szak-
oktatás, szaktanfolyam, ahol eze-
ket az új módszereket ismerhetik 
meg a ha'lgatók. Szentinihá'ytele-
kei a „Szabad Tisza'riermelőcso-
portban a közelmúltban fejeződött 
be a tanfolyam. Tizennégy előadá-
son vettek részt a csoport tagjai, 
amelyek az állattenyésztés és ta-
karmányterme'és terén bővítették 
tudásukat- Rendszeresen fo'yik a 
szakmai oktatás a szegedi Dózsa, a 
baklói Felszabadu'ás termelőcso-
portokban is, ahol a hallgat-k lét-

6zámu 24—30 fő között van. A 
Dózsa-termelőcsoport tanfolyamára 
rendszeresen eljárnak az Uj világ 
I, típusú lermelőcsoport tagjai is. 

Nagy jelentőségűek a szaktan-
fo yamok a termelőszövetkezeti ta-
gok szakmai továbbképzésében és 
ezáltal a termelési eredmények nö-
velésében. Ennek ellenére egyes 
csoportokban nem látják a szakmai 
oktatás jelentőségét, mint pé'dául 
az ujszegedi termelőcsoportokban. 
Itt csak három e'őadáet tudtak tar-
tani, mert alig ketten-hároman je. 
lentek meg az oktatáson. Ugyanak-
kor hiányosság mutatkozik a tanfo-
lyamok' szervezésében i«. A baktól 
AD-oímánv-termelöcsoDortban szép 
számmal jelennek meg a 'nal'gatók. 
de az előadás többízben elmaradt, 
mert az e'öadó nem jelent meg. 
Hasonlóan távolmaTad az oktató az 
Uj élet-termelócsoport szaktanfo'ya-
máról is. A ezélhátí Béke-termeló-
csoportban pedig egyáltalán nem 
tartanak előadást előadó hiányában. 
A Városi Tanácsnak nagyobb gon-
dot kell fordítania ezekre a tan-
folyamokra- Ha eredményesen 
akarnak harcolni a nagyobb ter-
melési eredmények eléréséért, elen-
gedhetetlenül szükséges, hogy ter-
melöcsoportjaink tagsága szak-
mailag is továbbképezhesse magát. 

flz egyiptomi kormányválság háttere 
Párizs (TASZSZ). Ali Maher 

pasa kormánya március 1-én be-
ryujlotla lemondásét. 

Ali Maher pasa kormánya körül-
belül egy hónappal ezelőtt — az an-
gol-amerikai körök nyilt beavatko-
zása következtében — került ura-
lomra. 

Ali Maher már miniszterelnü 1<sé-
génók első napjaitól kezdve nyíltam 
síkraazáWt az Angliáról folytatolt 
közvetlen tárgyalások mcgújítása 

mellett. Kijelentette, hogy kormá-
nya hajlandó csatlakozni aiz USA 
és Anglia állal tervezett agresszív 
középkeleti tömbhöz. Ostromállapo-
tot rendelt el az országban és intéz-
kedéseiket foganatosított aiz egyip-

tomi nemzeti felszabadító mozgalom 
ellen. 

Faruk király — Ali Maher pasa 
kérésére — elrendelte az egyiptomi 
parlament ütésének egyhónapos szü-
netelését, hogy „nyugodt légkör-
ben", a parlament közbelépése nél-
kül folytathassa az angol.egyiptomi 
tárgyalásokat. 

A tárgyalások azonban az angol 
nagykövet „betegsége" miatt elma-
radlak. Kairói feltevések szerint 
úgylátszik, akcióba léptek aziok az 
erők, amelyek Ali Maher pasa ural-
mát mcgdcV/.öioék. 

Fairül? király a Walfd-pártból ta-
valy kizárt Asmed Nagib Hilatj pa-
sát bízta meg az új kormány meg-
alakításával. 

Előadás a Szovjetunió segítségéről 
népgazdaságunk életében 

Csütörtökön délután 5 órai kez-
dettel igen hasznos előadásra kerül 
sor Szegeden a Pártoktatás Házá-
ban- Antos István elvtárs, a pénz. 
ügyminiszter első helyettese, a 
Központi Előadó Iroda tagja ..A 
Szovjetunió segítsége népgazda á-
gunk építésében" címmel tart elő-
adást, Ebben közelről világítja meg 
nekünk annak a hatalmas segítség-
nek jelentőségét, amelyet a Szov-
jetuniótól gazdasági téren kapunk. 

Tovább erősíti az előadás mind-
annyiunknak a Szovjetunió iránt; 
megbecsülését és szeretetét, annak 
a támogatásnak fejében, amelyet 
felszabadításunk óta állandóan ka. 
punk a Szovjetuniótól a szocializ-
musnak hazánkban való mielőbb-
megvalósítása érdekében. 

Az értéltes el/íadáson atapszer-
vezeli vezetőségi tagok, tömegszer. 
vezetl funkcionáriusok számára kü. 
lönösen fontos a megjelenés. 

Rákosi elvtárs tiszteletére 

Előadássorozatot rendez 
a Szegedi Tudományegyetem 

Paul Reynaud visszaadta 
a kormányalakítási megbízást 

Párizs (MTI). Az AFP jelen! 
szerint Paul Reynaud vasárnap dél-
után visszaadta a kormánya laki Iá ú 

megbizatást Vineemil Aur io l frac-

köztársasági elnöknek. 

A Francia Kommunista Párt nyilatkozata 

A francia KP pénteken éjjel nyi-
latkozatot adolt ki, amelyben rá-
mutat: az új kormányválság ismé-
telten bebizonyítja, hogy egyre ne-
hezebb francia-ellenes politikát foly-
ta'ni. 

Teljes politikává! tozásra van 
szükség, olyan francia politika 
megvalósítására, amely a Francia-
ország függetlenségét eláruló va'a-
mennyi szerződés — így például a 
Marshall-terv, az atlanti szerződés, 
a Schuman.terv, az „európai had-

sereggel" összefüggő tervek, stib. — 
felszámolásán alapul — hangoztatja 
a nyilatkozat. 

A Francia Kommunista Párt fel-
hív minden kommunista és szocia-
lista dolgozó', minden francia fér-
fit és nő;: együttes akciójukkal fe-
jezzék ki azl az elhatározásukat, 
hogy széles alapokon nyugvó demo-
kratikus egységkormány létrejöttét 
kívánják, amely valóban, Francia-
ország, a köztársaság és a béke 
kormánya lesz 

A Szegedi Tudományegyetem 
Rákosi Mátyás elvtárs születésnap, 
jának 60-ik évfordulója alkalmából 
a magyar nép botos vezére ég taní-
tója iránt érzett forró szeretete, 
hálája jeléül előadássorozatot ren. 
dez. Az első előadást csütörtökön 
tartják meg az Ady-téri egyetemi 
épület nagy előadótermében. Ez al. 
kálómmal dr. Baráti Dezső egye-
temi tanár Juhász Gyu'áró1 tar, 

előadást. Pénteken dr. Szabó Zol-
tán egyetemi tanár „Elemek termé, 
szetes rendszere" címmel, hétfőn, 
március 10-én pedig dr. Martonyi 
János egyetemi tanár „A szocia-
lista államigazgatás tudományos 
alapjai" címmel tart előadást. Az 
előadások minden alkalommá! dél-
után 6 órakor kezdődnek és azokra 
minden dolgozót szívesen látnak. 

Két művészeti előadás-
a Magyar-Szovjet Barátság Hónaoia keretében Szegeden 

A Magyar Szovjet Barátság Hó-
napja keretében ma, kedden két 
igen jelentős művészeti előadást 
hallgathatnák meg Szeged doigo. 
zói. Délután 4 órai keselettel a Sze. 
gedi Nemzeti Színház klubhelyisé, 
gében Márki Géza elvtárs, a nép-
művelési minisztérium főosztályve-
zetője „Mit adott a szovjet színház 
a magyar színház munkájának fel-

virágoztatására" címmel tart elő-
adást. Délután 6 órai kezdettel a 
Magyrr-Szovjet Társaság Horváth 
Mlhály-utcai székházának kis e'ö-
"dóterméhen Szegi Pál evlárs. a 
Szabad Művészet főszerkesztője 
tart előadást ,,A szovjet képzőmű-
vészet tanulságai" címmel. Mind-
két előadásra érdeklődőket szívesen 
látnak. 


