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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Ök hárman 
A Szenlesi Napló szerkesztőségé-

nek belső titkai tárulnak fel a Nép-
biróság városházi tárgyalásán. Erről 
az ügyről hallgatott eddig a szen-
tesi sajtó, s több mint két év telt 
el azóta, hogy Bugyi Antal, Szath-
máry István és Kun Sándor ügyé-
ben a vizsgálat megindul«. Eddig 
tartott, mig a biróság elé került az 
ügy, hogy méirt e késedelem, nem 
tudjuk és nem vitatjuk. Ha bűnö-
söket keresünk, akik szentesi vi-
szonylatban a mult rendszer pusz-
tításainak okozói voltak, elsősorban 
az akkori sajtó munkatársai között 
kell azokat megtalálni. Nem vitásjhogy 
a sajtónak közvéleményirányitó és 
hangulatkeltő szerepe van. Ha mi, 
mint a demokráciának sajtóorgá-
numa a magyar közéletben résztve-
szink, ezért vállaljuk a felelőssé-
get. Így kell ennek lenni azokkal 
szemben is, akik a múltban végez-
ték ezt a munkát. 

Ma általában az a védekezés, hogy 
az akkori hangulat, az akkori poli-
tikai légkör és az akkori rezsim nem 
tett lehetővé másmilyen ujságirást, 
mint amilyet ők csináltak. Ezzel 
szemben bátorkodunk arra hivat-
kozni, hogy ma ml képviseljük 
Szentesen azt a sajtóhangot, amely 
határozott ideológiai alapon áll, de 
Ugyanakkor nem esik egyik vég-
letbe sem. Mi megmutatjuk, hogy 
hogyan kell a tárgyilagosság és az 
igazság alapján állva a közvéleményt 
a helyes útra terelni. 

Hogy ebben az ügyben, amelyet 
most tárgyal a Népbiróság állást 
foglalunk, tesszük ezt azért, mert 
egyrészt a vádlottak védekezése ab-
ban merül ki, hogy ők nem tehet-
tek mást, másrészt egyik vádlott a 
másikat feketíti be, s a másikra há 
rk minden felelősséget. Igy azután 
valósággal nevetségessé válnak egy-
más és a biróság előtt. Kiderül, 
hogy mindegyik egyformán bűnös. 
A szentesi közvélemény pedig legyen 
tárgyilagos, s ha ma egyes sajtó-
hangokat kifogásol, akkor vessen 
egy pillantást a múltba, s állapítsa 
meg, hogy mit müveit akkor a 
Szentesi Napló. 

Ma ezzel szemben demokrácia van 
s ez lehetővé teszi, hogy három lap 
három felfogásnak adjon hangot eb-
ben a városban, szemben azzal az 
idővel, amikor egyetlen lap uszított 
a háborúra, fokozta a gyűlölködést 
a végletekig s vakította el ennek a 
tárosnak a lakosságát, hogy az nem 
látta meg; az ország a pusztulás 
seélén áll. Nem kiáltunk akasztófáért 
Mert a biróság hivatása magaslatán 
áUva, a tények gondos mérlegelése 
alán fog dönteni, hisszük, az igaz-
ság szellemében. 

Hangunkat csak azért emeljük fel 
jmer\ a dolgozók közösségének szó-
szólói vagyunk s vérzik a szivünk 
ha arra gondolunk, hány magyar 
anya siratja, gyermekét várja vissza 
a férjét, mert az. hitt a Szentesi 
Napló őrjöngés* nek mert nem tudta 
Ili von ni magát az uszító propaganda-
tedjárat hatása alól. 

Felhívás Szentes Népéhezi 
A Szociáldemokrata Párt, a Ma-

gyar Kommunista Párt, és a Szak-
szervezetek szentesi szervezetei tu-
domására hozzuk Szentes népének, 
hogy a Magyar Köztársaság, a de-
mokratikus törvények és szabadsá-
gunk elleni, aljas földalatti fegyveres 
összeesküvést a leghatározottabban 
elitéljük és vezetőire* résztvevőire, 
valamint támogatóira a legsürgőseb-
ben halálbüntetést követelünk. Fel-
háborodásunk jeléül demokráciánk 
harcos védelmének jegyében, ma 
pénteken délután fél 4 órakor a 

színházteremben tüntető nagygyűlést 
tartunk, melyre ezúton hívjuk meg 
városunk minden demokratikusan 
gondolkozó dolgozóját, polgárát az 
üzemek és irodák dolgozóit. 

Külön kéréssel fordulunk ez alka-
lomból Szentes becsületes kisgaz-
dádhoz is, hogy a 12. órában tisz-
títsák meg népünk érdekében szen-
tesi pártszervezetüket is az oda be-
furakodott népellenes elemektől. 

Munkások! Parasztok! Értelmisé-
giek ! Nemzetünk jövője forog koc-
kán, csatlakozzatok hozzánk párt-

különbség nélkül, hogy mielőbb ki-
irthassuk városunkból is a népünk 
ellen szervezkedő ellenforradalmá-
rokat ! 

Pusztuljanak a magyar nép belső 
ellenségei, hogy felépíthessük és 
boldoggá tehessflk általuk lerombolt 
országunkat! 

Szooláldemokrata Párt és 
Magyar Kommunista Párt 

ssentepl szervesete. 
Szakszervezetek titkársága. 

Místéth Endre közmunkaügyi miniszter 
az összeesküvők között 

Messzemenő politikai következményei lesznek az összeesküvésnek 
Lapunk tegnapi számában közöl-

tük, hogy Místéth Endre építésügyi 
miniszter lemondása kapcsolatbán 
van a köztarsasá? elleni összeeskü-
véssel. 

A miniszternek Dóczi nevü 
titkárát egy héttel ezelőtt 
tartóztatták le, miután aktiv 
részese volt a mozgalomnak. 
Ez robbantotta ki a bot-
rányt Mistéthet csütörtök 
délelőtt kihallgatták, s be-
vallotta, t ogy tag ja volt a 

Magyar Közösségnek. 
A földalatti összeesküvés pénzügyi 

alapjait azok a jobboldali elemek 
adták, akik Místéth jóvoltából fan-
tasztikus összegekhez jutottak. 

Místéth évi 100 millió forin-
tos költségvetési kerettel 
rendelkezett. Előszobájából 
táska számra vitték el a 
közmunkaváltságból besze-
dett pénzt a reakciós bank-
igazgatók és nem igazolt 

gyárosok. 
Olyan célokra adományozott, ame-
lyek ellenkeztek az előirt szabályok-
kal. 

Místéth minisztériuma fellegvára 
volt a nem igazolt tisztviselőknek 
és a kétes előéletű egyéneknek. A 
tOO tisztviselő közül egyetlen mun-
káspárti sem volt vezető pozícióban. 

Mistéth munkatársai 
Az építésügyi miniszter kedden 

délután magához kérette minisztériu-
mának osztályvezetőit és közölte ve-
lük, hogy lemond a miniszterségről, 
mivel a felszabadulás élött a Magyar 
Közösségnek tat?ja volt. Közölte az 
osztályvezetőkkel azt is, hogy több 

olyan dologgal hozták kapcsolatba 
az utóbbi időben, amely ránézve 
terhelő volt és így kénytelen le-
mondjál 

Hivatalos minőségemben — mon-
dotta Místéth Endre — gyakran fo-
gad am négyszemközt a Közösség 
egyes tagjait. Ezek különböző ügyek-
ben fordultak hozzám és én ahol 
tudtam, segítségükre voltam. 

Különösen gyakran találkoz-
tam Szentiványi Domokossal, 
az összeesküvés egyik leg-
főbb vezetőjével. O közölte 
velem, hogy szeretné meg-
írni a Magyar Közösség el-
lenállási mozgalmának tör-
ténetét. Attól az időtől kezd-
ve egy hölgy járt fel állan-
dóan a lakásomra, aki ott 
különböző szövegeket gépelt. 
Nemrégiben felkeresett a Magyar 

Közösség néhány tagja és közölték 
velem, hogy Szentiványi letartózta-
tása küszöbön áll, s ezt Szentiványi-
nak tudomására kell hozni. Megkér-
deztem tőlük, mért nem ők lépnek 
kapcsolatba Szentiványival. Azt fe-
lelték, hogy nekem lényegesen köny-
nyebb. Nem firtattam tovább a dol-
got, felhívtam telefonon Szentiványit 
és közöltem vele, hogy a közeljövő-
ben le fogják tartóztatni. 

Aznap délután felkeresett 
Szentiványi felesége és én 
100 forintot adtam neki az-
zal a céllal, hogy ezzel az 
összeggel segítsem Szent-
iványi szökését a hatóságok 

elöl. 

Eddig tart Mistéth Endre nyilat-
kozata A nyomozás szálai kiterjed-
nek Bognár István miniszteri osz-

tálytanácsosra is. Letartóztatták még 
Szűcs János építészmérnököt, aki az 
Anyag és Arhivatal szolgálatában 
állott, továbbá Bende Imre minisz-
teri tanácsost és Szabó Imre miaisz-
teri osztálytanácsost. 

A Szociáldemokrata Párt polHikaí 
bizottsága tegnap rendkívüli ülésen 
foglalkozott az összeesküvés ügyé-
vel. A párt többízben felhívta a 
Független Kisgazdapártot, hogy tisz-
títsa meg sorait az antidemokratikus 
elemektől. Az események most bebi-
zonyítják, hogy a követelések való-
ban a demokrácia és a köztársaság 
védelmében hangzottak el. 

Ma jelenik meg a Szociáldemo-
krata Párt röpirata a fasiszta össze-
esküvésről. A röpirat kiadását a párt 
politikai bizottsága határozta el. A 
nemzetgyűlés előreláthatólag január 
21-én ül össze. 

Mistét Endrét letartóztaták. 

Változás 
a Szociáldemokrata 
Párt azentest szer-
vezetének vezetősé-
gében 

A Szociáldemokra Párt szentesi 
szervezetének titkári teendőit eddig 
Keresztes Nagy Péter elvtárs látta 
el. Minthogy Keresztes elvtárs a 
központi titkárság rendelkezése foly-
tán Budapestre távozott, a Végre-
hajtó Bizottság a titkári teendők el-
látásával Papp Lajos elvtársat, a 
Szociáldemokrata Párt régi harcos 
tagját bízta meg. 

Legyen a Szentesi Napló szerkesz-
tőinek ügye mementó és iránymu-
tató a jövőre: soha többé nem en-
gedheti meg ennek a városnak a 
lakossága, hogy eltérítsék a szabad 
bírálat és az öntudatos gondolkozás 

útjáról. Azok a figurák, akik ma a 
Népbiróság előtt állanak dokumen-
tálják, hogy miért kellett ennek az 
országnak a pusztulásába belerohan-
nia: mert jellem és gerinc nélküli 
emberek vezették. Abban az újvilág-

ban, amely most épül, legyen irány-
adó elv, hogy csak olyan emberek 
juthassanak szerephez, akik vállalják 
tetteikért a felelőséget, és nem hát-
rálnak meg. akkor, ha ^számot kell 
adni a cselekedetekről. 



A Szentesi Napló szerkesztőségének 
népbírósági tárgyalása 

Tegnap délelőtt 10 órakor kezdte 
tárgyalni a népbíróság Kiss-tanácsa 
Bugyi Antal, Kun Sándor és Szath-
mári István háborús és népellenes 
bűnügyét a városháza 20-as számú 
szobájában. 

Élíször a népügyész ügyrendi ja-
vaslatot tett arra vonatkozólag, hogy 
Bugyi Antal ügyét elkülönítve tár-
gyalják. Kun és Szathmáry védői 
pedig a tárgyalás elnapolását kérték 
azzal az indokolással, hogy nem 
volt elég idő a védelem előkészíté-
sére. A népbíróság ez utóbbi kérést 
elutasította, az ügyrendi javaslatról 
pedig úgy határozott, hogy ezt a 
kérdést a tárgyalás folyamán fogja 
eldönteni. 

Vádirat 
Ezután következett a vádirat is-

mertetése, amely szerint Bugyi An-
tal háborús és népellenes bűnös, 
mert jobboldali beállítottságú lap-
ján, a Szentesi Naplón keresztül irá-
nyította a város poíMkai életét. — 
Bugví Antal 1939-ben, az akkori 
sajtófőnök előtt kommunista érzel-
műnek tüntette fel az Alföldi Újság 
című szentesi ellenzéki lapot, ame-
lyet be is szüntettek. 

Kun Sándor, mint a lap munka-
társa nap, mint nap szovjet- és an-
golszászeílenes cikkeket írt. Szath-
máry István, a lap vezető szerkesz-
tője pedig kényszerű szükség nélkül 
izgatott a demokrácia ellen és há-
borúra uszító cikkeket írt. 

Bugyi Antal, az elnök kérdéseire 
válaszolva kijelentette, hogy nem ér-
zi magát, bűnösnek. Előadja, hogy ő 
nem irányította a város politikai 
életét és abban 1926 óta semmiféle 
nyilvános szerepet nem vitt. 

Elnök: A lapon keresztül irányí-
totta a város politikai éleiét? 

Bugyi azzal védekezik, hogy ő 
egyetlen cikket sem írt lapjában és 
a szerkesztésbe sem birt befolyással. 
A lap irányításában egyáltalán nem 
vett részt. 

Bethlen-féle 
liberalizmustól a * 
szélsőjobbig 

A továbbiakban előadja, hogy ő, 
mint képviselő, a Bethlen-párt libe-
rális csoportjához tartozott és lapja 
is ezt az irányvonalat követte. A há-
borá kitörésekor katonai és polgári 
cenzúrát vezettek be és a lap ettől 
kezdve kizárólag a központi sajtó-
osztály és a honvédvezérkar által 
leadott cikkeket közölte, valamint 
MTI közleményeit és rádióhireket. 

Ismételten hangsúlyozza, hogy 
lapszerkesztésben nem vett részt és 
a lapot nem irányította. A háború 
kitörésekor Molnár Imre főispán és 
Bonczos képviselő magához kérette 
öt, valamint Szathmáryt és abban 
állapodtak meg, hogy a lap nem fog 
egyéni cikkeket közölni, csupán 
központ által leadott úgynevezett 
„musz* közleményeket, de ezekhez 
sem fog kommentárt fűzni. 

A továbbiakban kiderül, 
lap nem sokáig őrizte meg 
ráiis irányvonalat és 

híven kiszolgálta a Bethlen 
után következő kormányo-

kat Is. 
„Kormánypárti lap voltunk* — mond-
ja Bugyi. 

Bugyi legfőbb védekezése az, hogy 
a lapot nem irányította és a háború 
alatt a főispán, mint a kormány he-
lyi exponense végezte a Szentesi 
Napló-nak, mint kormánylapnak az 
irányítását. 

libe 

Bugyi Antal kihallgatása 
Vaíóban igy volt? 

Ez a mese ott dől meg, ahol 
Bugyi azt a legkevésbé várja: Vé-
dekezése során hivatkozik az „ ö s -
szetartás" és a „Magyarság" cimü 
nyilas lapok egy-egy cikkére, amely-
ben támadják és zsidóbérencséggel 
vádolják a Szentesi Naplót azért, 
mert az nem irt antiszemita cik-
keket. 

Elnök: És mért nem zsidózott a 
Szentesi Napló? 

Bugyi: Mert én adtam arra 
utasítást, hogy zsidózó cik-
kek nem jelenhetnek meg a 

lapban. (11!) 
Elnök : De hiszen az előbb azt 

mondta, hogy sohasem adott utasí-
tást a lapnak. 

Bugyi (hirtelen észbekapva): Igen, 
de ez csak negativ utasítás volt. 

Hiába minden, védekezésnek egyik 
sarkalatos pontja megdőlt. Az elnök 
ezután fejére olvassa Bugyinak mind-
azokat a hibákat, amelyek a Szentesi 
Napló szerkesztőségét terhelik. A 
A központi cikkeket is lehetett volna 
minden kommentár nélkül, szárazon 
közölni a harmadik, vagy a negye-
dik oldalon, nem kellett volna azo-
kat hangzatos főcímekkel ellátva az 
első oldalon hozni kiszínezve, kom-
mentárokkal ellátva. 

Az Alföldi Újság ügye 
Ezzel az üggyel kapcsolatban 

Bugyi Antal ugy védekezik, hogy 
az Alföldi Újságol nem az ő felje-
lentése alapján szüntették meg, ő 
ebben a kérdésben sohasem tárgyalt 
a sajtófönökséggel. Szerinte maga az 
Alföldi Újság is közli utolsó számá-
ban, hogy az 1939-es IV. t. c. 
alapján szűnik meg, amely törvény-
cikk megszüntette mindazokat a la-
pokat, amelyek zsidó tulajdonban 
voltak, vagy amelyeknek felelős 
szerkesztője zsidó volt. 

Elnök: Miért válaszolta meg a 
Szentesi Napló az Alföldi Újság 
bucsucikkét ? 

Bugyi: Mindez a főispán utasí-
tására történt. 

Egy munkatárs, aki semmi mást nem csinált, 
csak ollózott s ezért 3 0 0 P fizetést kapott 

Kun Sándor, a lap munkatársa 
következik ezután, aki persze szín 
lén nem érzi magát bűnösnek. Elő-
adja, hogy ó semmi mást nem csi-
nált, csak „ollózott, ollózott és olló-
zott-, s -ezért ő 300 pengő havi 
fizetést kapott. Azt mondja, hogy a 
Szentesi Napló még az úgynevezett 

„musz" közleményekből is csak 
annyit közölt le a lapban, amennyi 
— szerinte — elengedhetetlenül 
szükséges volt ahhoz, hogy a lapot 
ne tartsák baloldalinak és ezért ne 
tiltsák be. Az elnök felovassa előtte 
régebbi vallomásait, amelyet a rend-
őrségen, illetve a népügyészségen 

vettek jegyzőkönyvbe és amelyeket 
most Kun Sándor nem akar elis-
merni. A rendőrségen tett vallomásá-
ról azt mondja, hogy azt ő kény-
szer hatására volt kénytelen aláírni. 
A népügyészség elölt tett vallomá-
sára vonatkozóan pedig az a meg-
jegyzése, hogy az rtem jól van sti-
lizálva. 

Végső eredményben azzal véde-
kezik, hogy ő önálló cikket alig irt, 
azok is csupáii helyi riportok, köz-
gazdasági cikkek voltak, a politikai 
szinezetü cikkeket pedig ö csupán 
„ollózott", megröviditette és a túlsá-
gosan erős kitételeket — mint mond-
ja — letompította. Az elnök ismer-
tet néhány ilyen „ letompította cik-
ket,. amelyben a háborús uszítástól 
kezdve a faji gyűlölködésen át min-
den megtalálható. 

Egy kritikus cikk 
Kun Sándor beismeri, hogy egy 

— mondjuk — kritikus cikket: „A 
mi jobboldaliságunk" cimmel ő irta, 
de ezt a főispán utasítására csele-
kedte. Az akkori sajtófőnök, Zilahy 
Sebes Jenő, az egyik délután tele 
fonált a főispánnak, hogy a Magyar-
ság cimü lap másnap reggeli szá-
mában támadó cikk fog megjelenni 
a Szentesi Napió ellen azzal a vég-
ső célzattal, hogy a Szentesi Naplót 
betiltsák, megszüntessék és helyette " 
egy szélsőjobboldali lapot indítsanak 
Szentesen. A sajtófőnök szükséges-
nek tartotta, hogy a Szentesi Napló 
u£yanaznapi "ámában jelenjen meg 
egy cikk, „Ami jobboldaliságunk" 
cimmel, amelyben a Szentesi Napló 
leszögezi magát a jobboldali gondo-
lat mellett. Kun Sándor beismeri, 
hogy a főispán utasította őket ezen 
cikk megírására s ezt a cikket ö 
irta meg Szathmáry István vezető 
szerkesztő utasítására. Ezért ö a 
főispántól 100 pengő jutalmat ka-
pott. (Ugyanakl<or viszont a nép-
ügyészség előtt tett tanúvallomásá-
ban azt mondja, hogy ezt a száz 
pengőt ő Bugyi Antaltól kapta.) 
Az elnök errevonatkozó kérdésére 
kijelenti, hogv a kérdéses száz pen-
gőt valóban Bugyi Antal adta át 
neki, de Bugyi ezt az összeget a 
főispántól kapta. 

Szathmáry István 
körömszakadtáig 
védekezik 

Szathmáry István hihallgatása kö-
vetkezik. Bűnösnek érzi magát ? 
Nem — hangzott a válasz. A hall-
gatóságon enyhe moraj fut végig. 
Mivel védekezik Szathmáry István? 
O nem volt főszerkesztője a lapnak, 
ő csak tördelte a lapot és mint 
nyomdavezető összeállította azt. A 
felelősséget természetesen a főispánra 
és Bonczosra hárítja. Ö főszerkesztő 
nem lehetett, csak technikai szer-
kesztő volt — mondja vallomásában. 

Ilyet pedig a sajtótörvény nem 
ismer —- mondja mosolyogva az el-
nök. En csak sajtókuli voltam — 
mondja Szathmáry István. — Ha az 
elnök zavarba hozza, hirtelen nem 
emlékszik semmire sem, végső za 
varában rávall Kun Sándorra és 
Bugyi Antalra. Kiderül vallomása 
során, ami megdönti Bugyi valló 
mását, tulajdonképpen Bugyi min 
den nap telefonon irányította a la-
pot és vezetője volt a lapnak, 

Miért nem írtak a szociáldemo-
krata ér, a zsidó internálásokról ? 
kérdezi az einök, — ha már annyi-

cA kereskedelmi 
alkalmazottak szakszervezetében ér-
iékes előadás hangolt el a közel-
múltban. A munkásság szervezke-
dése azoknál a szakmáknál, ahol 
a múltban szervezeti élet nem volt, 
természetesen lassabb iitemti, mint 
á régi szervezett szakmák körében. 
A kereskedelmi alkalmazottak Szak-
szervezete is ilyen kezdeti nehéz-
ségekkel küzd. A mult rendszer 
leginkább kizsákmányolt és kihasz-
nált tagjai voltak a kereskedm-
gédek. Talán egyetlen szakmában 
sem függött a munkás annyira a 
munkaadó kedvétől és tetszéfétöf, 
mint a kereskedelmi szakmában. 
Azt a szolgalelket, amely itt szük-
ségszerűen kialakult, nehéz ma le-
küzdeni és egy uj szellemiséggel 
felcserélni. Pedig a szervezkedé$T 
ben rejlő erőt a munkásság már 
világszerte felismerte. Olyan légr 
körben, amely a p§lgári, sőt sokszor 
a nagypolgári gongolatvilág kife-
jezett megtestesítője, nehéz a hatá-
sok alól kivonni magát az ember-
nek. Ez az eset a kereskedő segé-
deknél is. Ha erős szakszerveiét 
állana mögöttük, sokkal eredménye-
sebben tudnák felvenni a harcot 
megélhetésük biztositásárt. Jól em-
lékszünk azokra az időkre, amikor 
20—30 pengő volt a segéd heti 
keresete, s többet dolgozott, mint 
más szakmában esetleg hárem em-
ber. Az öntudatositds, ha nehezen 
is megy, mégis meg fogja hozni 
eredményeit ennél a szakmánálfa 
megindul a szervezkedés, belekap* 
csolódván az egész világ fejlődési 
irányába. Igy fog kialakulni ae 
egységes dolgozó osztály. 

ra baloldaliaknak igyekszenek magu-
kat feltüntetni. Mert nem írhattunk, 
az általános politikai irányvonal nem 
Cll£cdtc meg. 

Ha már annyira ollóztak a pesti 
lapokból, miért nem ollóztak a Nép-
szavából ? Persze itt megzavarodik 
Szathmáry István. 

Ha ön baloldali beállítottságú volt, 
miért ment kormánypárti laphoz «rá-
kérdezi az elnök. Miért nein szer-
kesztette tovább a Világot, ahol pá-
lyafutását megkezdte. <, 

Mert egy vidéki kis rendőrségi 
tudósító nem állhatta volna meg 
helyét egy fővárosi lapban — mondja. 

Amint látjuk tehát, az egyik a 
másikra, a másik a harmadikra valt 
rá és egyik megdönti a másik val-
lomását. 

(A tárgyalást holnap folytatják.) 

A fasiszta könyvek 
beszolgáltatása 

Január 20-a az utolsó terminus fá 
fasiszta sajtótermékek beszolgáltatá-
sára. Amint már megírtuk a beszol-
gáltatandó könyvek és egyébb saj-
tótermékek legújabb jegyzéke Kiadó-
hivatalunkon a közönség iend$k 
kezésére áll. Felhívjuk Szentes város 
lakosságának figyelmét erre a kö-
rülményre, nehogy a január 2Q-a 
után meginduló vizsgálatok alkfí-
mával bárkinek is kellemetlensége 
származzon. 

— Felkérem a szakszervezett 
székháznál levő szakszervezetek 
könyvtárosait, hogy a könyvlárnév-
jegyzéket a szakszervezeti "székház-
ban (emelet 13-as számú helyiség! 
legkésőbb szombat déli 12 óráig ar 
ott ülésező bizottságnak mutassák 
be. A könyvtárjeevzék bemutatása 
kötelező. Qvenes Péter. 
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