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rajzi tcrmész-ctü, mert ha békét aka-
runk Európában, akkor a gazdasági 
szempontokat is figyelembe kell venni. 

A spanyol 'kérdéssé! foglalkozó al-
bizottságnak Gromiko szovjet megbí-
zott a szovjet kormány nevében em-
lékiratot nyújtott át. Az emlékirat 
részletesen ismerteti Spanyolországnak, 
nevezetesen a kék hadosztálynak sze-
repét a Szovjet elleni hadműveletek-
ben. Az emlékirat szerint kereken 47 
ezer spanyol harcolt a németek olda-
lén 

Országos épitőipari 
kongresszus 

(Budapest, május 23.) Az országos 
építőipari kongresszuson Mistét Endre 
iparügyi •állaimtitkár részletesen fogial-
lrözott az ipari amyagellását kérdésével. 
Hangoztatta, hogy) a kormány állás-
pontja az anyaggazdálkodás terén bi-
zonyos kötöttség bevezetése. A magán-
tőke bekapcsolódása érdekében szükség 
vain a házfoérjövedetem méltányos eme-
lésére 

Több hozzászólás után Molnár Sán-
dor határozati javaslatot terjesztett 
elő, amely kiimondja, hogyi az országos 
építőipari kongresszus az újjáépítés 
azonnali megindítását elengedhetetle-
nül szükségesnek tartja. A javaslat az 
épd tői part munkásság egyik lendítő ke-
rekének tekinti a magántőke bekapcso-
lódását. Ennek elérése céljából elen-
gedhetetlennek tartja a lakóházak gaz-
dasági hasznosítását. A kongresszus a 
határozati javaslatot egyhangúlag el-
fogadta. 

flz MKP harca 
a munkáskultura fejlesztéséért 

(Szeged, május 23.) A Magyar Kom-
munista Párt a munkáskultura fejlesz-
tésének állandó szem előtt tartását is 
egyik céljául tüzite Id. A hétköznapo-
kon fáradhatatlanul dolgozó munkáso-
kat és családtagjaikat vasárnap szóra-
kozással egybekötve tanítja, műveli a 
párt. A cél, hogy a kultura megisme-
résévé! a munkássá® lelke nemesedjék 
és a lét értelméhez közelebb jusson. 

A Magyar Kommunista Párt Belvá-
ros K szorvezeti "28-átí, vadáraap- dél-
előtt fél 11 órakor kulturmatinét ren-
dez. Ezúttal a Széchenyi Moziban, mert 
a párthelyiség az érdeklődő munkásság 
számának emelkedésével kicsinek bizo-
nyult A vasárnapi kulturmatinén a 
Nemzetj Szinház kiváló művészei ad-
ják tehetségük legjavát és tolmácsol-
ják a szépirodalom és zeneirodalom 
remekeit. Lehotay Árpád, Vaszy Vik-
tor. Benkő Miklós, dr. Sikolya István, 
Erdy Pál, Gairay Ernő, Nádas Tibor, 
Gátihy Pál, Ubghváry Kálmán, Csuka 
Béla, Ramor Ervin, továbbá Papp Jú-
lia, Dénes Erzsébet, Darvas Ibolya, 
Pogány Zsuzsa, Kádár Magda; Pócza 
EUa és Turján Vilma szerepelnek. Az 
operairodalom ismertetése során fel-
csendülnek az Aida. Tannhauser. Faust 
és még több opera áriái, továbbá a Ci-
gánybáró, Szi'bill ismert dalai és műda-
lok nyújtanak kiváló szórakozást. He-
godü- és gordonkaszólak szerepelnek 
még. majd szavalatok teszik változa-
tossá a műsort. 

Belépés díjtalan. A rendezőség kéri 
tagjainak minél nagyobb számban való 
megjelenését. Vendégeket is szivesen 
látnak. 

n népbiróság Ismét megállapí-
totta. hogy az egyetemi 

igazolóbizottság 
működése nem volt szabályszerű 

(Szeged, má jus 23) A népbiróság 
Csaba-tanácsa csütörtökön foglalko-
zott dr. t íarádi Is tván szegedi egye-
temi magán taná r igazolási fellebbe-
zésé vet. Dr Karádi t a szegedi egye-
temi igazoló bizottság első fokon 
egyetemi tanszékre a lka lmat lannak 
nyi lvánította és az előléptetésből 3 
évre kizárta. Fellebbezése follytán ke-
rül t az ügy a népbiróság elé. A nép-
biróság megállapította, hogy az első 
fokon határozatot hozó igazoló bi-
zottság nem volt szabályszerűen meg-
alakítva. 

A népbiróság ettől a megállapítás-
tól függetlenül nem tárgya lhat ta a 
felliebbezést, mert a B-listávai kap-
csolatosan legújabban megjelent ren-
delet k imondja , hogy közhivatalno-
kok igazolási ügyével az igazoló bí-
zottságok és a népbiróság a B-lista 
végrehaj tásá ig nem foglalkozhat. Ez-
ért az e l j árás t ebben az ügyben is 
szüneteltetik. 

A Szovjetunió 
támogatásával erősödött meg 

a magyar újjáépítés 
A nyugaton visszatartott javak okozzák a magyar gazda-

sági válságot — állapította meg a moszkvai rádió 
hírmagyarázója 

(Moszkva, má jus 23.) A moszkvai 
rád ió h í rmagyarázó ja a szovjet-ma-
gyar gazdasági kapcsolatok mai ál-
lásával foglalkozott, Hangoztatta , 
hogy a Magyarország áltaí fizeten-
dő jóvátétel csak kis hányada an-
nak a kárnak , amelyet, Magyarország 
a Szovjetuniónak okozott. Sőt a 
szovjet kormány meghosszabbította a 
jóvátétel i adósságok törlesztésének 
határidejét . A Szovjetunió azzal is 
kifejezést ad barátságos politikájá-
nak, hogy Magyarországnak a há-
borús következmények megszünteté-
tésévei gazdasági lag hathatós támo-
gatást nyúj t . A Vörös Hadsereg se-
gített az ideiglenes Duna-hidak új-
jáépítésében, támogatást nyúj tot t a 
mezőgazdasági munká la tok Során te-
hergépkocsikat és mozdonyokat bo-
csátott Magyarország rendelkezésére. 
De mindezeken kívül 'a magyar gaz-
daság eredményes helyreáll ítása és 
fejlesztése nagyrészt annak köszön-
hető, hogv a Szovjetunió és Magyar-
ország között gazdasági kapcsolatok 
CS eSB'tek. 

A Szovjetunió m á r eddig is nagy-
mennyiségben száUitott Magyaror-
szágnak rezet, ólmot, kaucsukot, az-
besztet, gép olajat, kokszot, vasércet 
és gyapotot. Ez a támogatás mór sok 
magyar iparágat kisegített abbó l a 
súlyos helyzetből, amelybe Magyaror-
szág volt ura inak jóvoltából került. 
A magyarországi adatok a lap ján ed-
dig egymil l ió dollár értékű szovjet, 
gyapot érkezett Magyarországra. 

Rendkívül kedvezően befolyásolják 
a gazdasági élet fejlődését a nem-
régen alakult szovjet—magyar vegyi*? 
részvénytársa ágoK, ameiyek agyenio 
Jogot biztosítanak. E tények megvilá-
gításává.! igazolódik be Nagy Ferenc 
miniszterelnök nemrég tett kijelen-
tése. hogy ha Magyarország új já-
építési sikereket é r t ' e l , azt a Szov-
jetunió t ámogatásának köszönheti és 
a magyar gazdasági élet © támoga-
tással még gyorsabban fog előreha-
ladni. A Szovjetunió a magyar gaz-
dasági élet ujjáépjtés© érdekében 
\ isszaszármaztatta Magyarországnak 
az osztrák megszáilüási övezetben ta-
lált magyar értékeket, amelyeket an-
nakidején Szálasiék Szállitottak oda. 
Ámde az egész magyar aranykés zi*> 
tömérdek ipari felszerelés még min-
dig Ausz rla és Németország ameri-
kai megszállási övezetében van. Ezek 
a magyar nép tu la jdonában levő dol-
gok csaknem 3 mil l iárd dollár érté-
kűek. A magyar demokratikus ténye-
zők joggal muta tnák rá, hogy ha 
ezeket az értékeket hazahozzák, ti-
zenötszörösen feüülmuliják azt, ami 
Magyarország részéről a Szov-
jetuniónak jóvátételben jár. Ez je-
lentős mértékben mélyíti Magyaror-
szág gazdasági válságát. A magyar 
értékek visszaszolgáltatása dősrgi-
te.ié a háborús következménvek le-
hető leggyorsabb kiküszöbölését és 3 
háború után i gazdasági élet rende-
zését. 1 

lyett a főispánnak a magyar kormány-
nál azt kell szorgalmaznia»• hogy az an-
golok és amerikaiak adják vissza a 
nyugatra hurcolt magyar jószágállo-
mányt, amelyet a még kintlevő Seá-
lasi-,tisztek esznek fel lassanként és fe-
ketéznek el. A főispán mint közellá-
tási' kormánybiztos nézzen utána annak 
is, hogy igazságos-e a. Szegedre kirótt 
beszolgáltatási teher. 

Tóth Pál, Gazsó Imre. Bernálh An-
drás elvtárs, Gyólai István elvtárs hoz-
zászólása után Seres József egészítette 
ki a Komócsin elvtárs által előadotta-
kat azzal, hogy a beszolgáltatott jó-
szágokért ne a megállapított árat fizes-
sék, ami egészein minimális, hanem a 
napiárat és akkor majd lesz beszolgál-
tatott jószág) elegendő. Dr. Griiner 
István felszólalása után a Nemzeti Bi-
zottság elhatározta, hogy a Kommu-
nista Párt részéről Komócsin Zoltáft 
elvtárs által előterjesztett javaslat ér-
telmében felír a kormányhoz, hogc-
most már határozott formában intéz-
zen kérést a nyugati szövetséges hatal-
makhoz, adják vissza a Németország-
ban levő elhurcolt magyar állatállo-
mányt, mert Madyarország csak igy 
tud eleget tenni állatbeszolgáltatási kö-
telezettségeinek. Kérik továbbá, hagy 
a beszolgáltatott állatokért a napiárat 
fizessék és részben, iparcikkeket adja-
nak értük. 

A piacellenőrzés miatt 
mellékutcákban bonyolítják le 

vásárlásaikat a> vidéki kereskedők 
(Szeged, má jus 23) Am in t ismere-

tes, a közellátási bizottság és a Nem-
zeli Bizottság felszólítására a polgár-
mester elrendelte, hogy korlátozzák a 
vidéki kereskedőknek a szegedi pia-
con való vásárlásait , mert ezek a ke-
reskedők fe lhaj t ják az árakat és a 
szegedi fogyasztókat megfosztják a 
piacon '>e szerezhető élelmiszerektől. 
A polgármester el is rendelte a p i ac ' 
ellenőrzését és csütörtökön m á r azt a 
rendszert érvényesítették, hogy a vi-
déki ker-sicedök t l óra előtt, nem 
v-jsaroiha'tak a szegedi piacon. Ezt 
a rendelkezést természetesen próbál-
t ák ki játszani , am in t várha tó volt 
és a kijátszás nagyrészt sikerült is. 
A vidéki és fővárosi kereskedői? 

ugyanis már a kora reggeli órákban 
a piaciereket körnvező mellékutcák-
ban »fogla|tak á|lást«, felhajtőik id© 
terelték a tanyáról bejövő gazdákat 
és i t t bonyolították le az üzleteket. A 
Puicz-u teából például reggel több te-
herautó cseresznyét vittek ei Pestre, 
mielőtt a piacrendészet emberei fel-
fedezték volna a mellékutcai ztigke-
resked©tmet. Ezért, kellett a szege-
dieknek még csütörtökön is 200 mil-
liót fizetniök 1 kiló cseresznyéért. 

A piacbiztosok és a rendőrségnek 
erre a célra kirendelt közegeik leg-
közelebb ellenőrizni fog ják a mellék-
ül cákat is. hogy it t is megakadályoz-
zák a vidéki kereskedők garázdálko-
dását. 

Tilos a be nem érett gabona 
takarmánynak való 

felhasználása 
(Budapest, május 23.) A kormány 

rendelettel megtiltotta a be nem érett 
gabonának takarmányozásra való fel-
használását. A rendelet kimondja, hogy 
a be nem érett (zöld) 'búzát, rozsot, két-
szerest; árpát és zalbot lekaszálni és le-
vágott állapotban vagy legeltetés utján 
takarmányozásra felhasználni tilos. E 
tilalom nem terjed k i az olyan búzára, 
rozsra, árpára és zabra, amelyet, más 
növénnyel együtt takarmányozás cél-
jaira termelnék. 

Az MKP javaslatára 

a szegedi Nemzeti Bizottság 

sürgeti a kormányt; 

nyugatra hurcolt 
állatállományunk visszaadását 

Vasárnap megrendezik a hősök emlékünnepét 

(Szöged, május 23.) A Nemzeti Bi-
zottság csütörtökön délben rendkívüli 
ülétt tartott a városházán dr. Donásfy 
Kálmán elnök vezetésével Dr. Pálfy 
György főispán átiratot intézett a Nem-
zeti Bizottsághoz és felkérte, rendezze 
meg az idei hősök emléknapját, amely-
nek megünneplését minden év május 
utolsó vasárnapján törvény inja elő. A 
Nemzeti Bizottság elhatározta, hogy a 
hősök emlékünnepét vasárnap megren-
dezi. A két világháború magyar hősei, 
ha idegen érdekekért véreztek is, köz-
vetve a demokráciát szolgálták s mél-
tók az ünneplésre. A vasárnapi ünnep-
ség két részletben folyik le. Délelőtt 
10 óraikor a Hősök Kapujánál lesz ün-
nepség a névtelen katona szobrának 
megkoszorúzásává L Innen az orosz hő-
sök Széchenyi-téri emlékművedhez vo-
nul az ünneplő közönség, a Nemzeti 
Bizottság megbízottja itt is koszorút 
helyez e l Az ünnepség szónokát az 
idén a Nemzet; Parasztpárt adja. 

Dr. Vén Imre. a Polgári Demokrata-
párt tagja javaslatot terjesztett elő, 
hogy a Nemzeti Bizottság írjon fel a 
kormányhoz a jóvátételi beszolgáltatá-
sok bizonyos időre való f elfüggeszt e-
tése érdekében. 

Komócsin Zoltán elvtárs szólt hoz-
zá a javaslathoz. A Magyar Kommu-
nista Párt nevében a leghatározottabb 
hangon elutasította a tetszetősnek lát-
szó javaslatot, amely erkölcsi és kül-
politikai visszahatást szülne. Hangoz-
tatta és bizonyította, hogy gazdasági 
nyomorúságunknak nem a jóvátételi 
beszolgáltatás az oka, hanem az inflá-
ción. m.cggazdagodni akarók kapzsi-
sága. Az, hogy a kisemberektől szedik 
össze a jóvátételbe beszolgáltatandó 
állatokat, nem a kivetés, hanem a vég-
rehajtás hibája. A Szovjetunió már ta-
nújelét adta nagyieiküségénók, ami-
kor hat évről nyolc esztendőre emelte 
fel a jóvátétel idejét. Ujabb engedmé 
hyeket kérni nem lenne ildomos. Eh e-

Szidalmazta a Vörös Hadsereg 
taglalt — hathónapi börtönre 

ítélték 
(Szeged, má jus 23) A népbiróság 

Bőzsó-tanácsa csütörtökön tárgyal ta 
a népelienes cselekményekkel vádolt 
Paiá9ti László szentesi Lakos ügyé*. 
Palásti szentesi szatócsüzletének ki-
rakatában 1940-től folytatólag a kö-
vetkező feliratú táb lákat függesztett? 
ki: »Zsidó ügynököket nem fogadok*. 
• Zsidókat nem szolgállok ki«, -ócska 
zsidó zsák kapható*. Ezért a népbi-
róság a vádlottat 6 hónapi börtön-
büntetéssel és politikai jogainak 3 
évre va ló megvonásával sulytotta. A 
népügvész súlyosbításért fellebbezett, 
az i ratokat megküldik b NOT-hoz. 

Ezután Konter Imre szegedi lakos, 
jugoszláv ál lampolgár háljorus bűn-
tettei vádolt ügyévei foglalkozott a 
Bózsó-lanács. Konter 1945 decembe-
rében a szegedi vi l lamoson utazva, 
m iu tán azt észlelte, hogy a keztyüje 
a zsebébői eltűnt, !a vele együtt uta-
zó orosz hadsereg tag ja i t gyanúsí-
totta meg a lopással és szidalmazni 
kezdte őket. A t anuk kijelentései el-
hangzásá t igazolták, ezért a népbi-
róság a vádlot tat 6 hónapi börtönre 
és politikai jogathak 3 évre való meg-
vonására ItéUte. 

Ugyancsak a Bózsó-tanács foglal-
kozott a háborús bűntettei vádolt 
Dombovár i László szegedi lakos, fei-
sőiparist-oiai tanuló ügvévei is. Dom-
bovári 1943 évben a német hadsereg 
SS-köte'ékétie jelentkezett Mlu lán be-
bizonyosodott, hogy jelentkezése való-
jában nem törtcint meg, mert idő-
közben meggondolta, a dolgot, a népbi -
róság felmentő határozatot hozott. 

— A NOT felmentette Tóth Lászlók 
Dr. Tóth László, a .Nemzeti Újság* 
vott szerkesztője ellen a népügyészség 
• jpu io TEpBA, iprepai ypraTM sau^pad^u 
mert a .Magyar Vártán* cimü köny-
vében és a »N©mzeti Újság* több szá-
mában megjelent cikke miat t . A 
népbiróság Tóth Lászlót bűnösnek 
mondotta ki és ezért 3 évi börtön-
büntetésre Ítélte. A NOT Tóth Lász-
lót az ellen© émeJt vád atói felmen-
tette, megállapította, amikor a vád-
lott egész munk á j á t mérlegelte, hogy 
tevékenység© nem i rányu l t annyira a 

| demokrácia ellen, hogy bűnösnek kef-
Jlene k imondani 


