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Üdvözöljük 
a jugoszláv had-
sereg képviselőit 

A magyar—jugoszláv barátság 
ujabb és nagyjelentőségű meg-
nyilvánulásának vagyunk tanúi 
•és részesei. Fehérváry Béla ez-
redes, a 3. honvédkerület pa-
rancsnoka jugoszláv katonai kül-
döttséget lat vendégül Szegeden. 
Annak a népi hadseregnek kép-
viselőit üdvözölhetjük városunk 
falai között, mely 19 hónapos 
•emberfelelLi erőfeszítéssel, vére 
hulíatásával az egykor rettegett 
és látszatra legyőzhetetlen ha-
laimat hazájában megsemmisí-
tette. 

A hősiesség és áldozatkész-
ség, melyet az összehasonlítha-
tatlanul nagyobb erejű ellenség-
gel szemben s a legborzalma-
sabb viszonyok közölt 1941-től 
1945 május'8-ig tanúsított a ju-
goszláv hadsereg példaképül 
szolgál a világ népeinek. 

A népi jugoszláv hadsereget 
a nép létérdekeinek védelmére, 
Jugoszlávia érdekeit helyesen 
védő és értelmező politika hoz-
ta létre. Jugoszláviában a ha-
talom liáboriielőtti urai, a ha-
zaáruló politikát Folytató régi 
jugoszláv reakciósok nem tud-
ták megvédeni a délszláv né-
peket a legszégyenteljesebb és 
legszörnyűbb rabságtól, amely-
hez foghatót Jugoszlávia népei-
nek történelme nem ismert A 
királyság hadserege, amelyei a 
Uftíiitu reakció felbomlasztott,1 

összeroppant, majd teljesen 
széthullott. 

A délszláv népek hazafias 
erői amikor — a Kommunista 
Párttal az élen —. megkezdték 
laz ellenállást, rövidcsen semmi-
kői olyan hadsereget teremtet-
lek. amely ncgy évi harc után 
éiadalmnskodoiI n kegyetlen el-
lenség felelt. Ebben a harcban 
üelszinrekerüilek Jugoszlávia né-
peinek évszázadokon át elnyo-
mott eykölc.si értékei. A nép 
tisztában volt a maga erejével, 
értékelte a szabadsagot és kész 
volt harcolni érte minden hábo-
rús szenvedés árán is. Egységes 
sorait a túlsúlyban lévő ellen-
séges erők — melyeket az or-
szág hazaárulói is támogattak 
—, nem voltak képesek sem 
megingatni, sem megsemmisíte-
ni A hadsereg minden ujabb 
ütközettel edződött és folyton 
növekedett, mig csak hatalmas 
haderővé nem nőtte ki magát, 
mely záloga és -őre Jugoszlávia 
szabadságának és függetlenségé-
nek, amelyért a délszláv népek 
(annyi vért ontottak. 

A népi hadsereg liosszu és 
neiíéz harcának utján azonban 
megvalósult a legnagyobb vív-
mány: a délszláv népek testvé-
risége. Merész és hősi harccal 
•olyan nemzetközi tekintélyre 
lett szert Jugoszlávia, ami-
lyenre törLénelmében nincsen 
példa. 

A népfelszabadi tó hadsereg 
hősi küzdelmet folytatott Jugo-
szlávia népeinek legnehezebb 
korszakában. A népi hadsereg 
harcosai nehéz és véres ütkö 
Belekben Jugoszláviában körül-
hordozták a szabadság, a testvé-
riség és egység zászlaját. A lest 
vériség cs egység először a ju-
goszláv hadséreglxm valósult 
uieg. A délszláv népek harcot 
kezdtek szabadságukért és meg-
teremtették a fegyveres nemzeti 
alakulataikat, amelyek egy egy-
séges népfelszabadító hadse-
reggé olvadtak össze. A harcok 
továbbfejlődésével a 'demokra-
tikus erők szilárd katonai szer-
vezetet létesítettek. amelynek 
élén a népfelszabadító hadsereg 
főparancsnoka, Tito marsall ál-
lott. i 

Barátsági és segélynyújtási szerződést 
Kötünk Romániával és Bulgáriával 

Groza vezetéséve! román kormányküldöttség érkezik Budapestre 
Illetékes helyről közölték a 

Magyar Távirati Irodával, 
hogy kedden, január 20-áir 
délben Groza Péter minisz-
terelnök vezetésével román 
küldöttség érkezik Budapest-
re, A küldöttség tagjai kö-
zölt lesznek: Anna Pauker 
külügyminiszter, Gheorghe 
Techari Gheorghescu belügy-
miniszler, I.ucretiu Patras-
eanu igazságügyminiszter és 
Lothar Baaaceanu munka-
ügyi- és népjóléti miniszter 
A romá t küldöttség liárotnna 

pos budapesti tartózkodása 
alatt tárgyalásokat folytat a 
magyar kormánnyal barátsági 
és kölcsönös segélynyújtási 
egyezmény aláírásáról. 

Dimitrov bolgár miniszter-
elnök a Magyar-Bolgár Társa-
ság és a Bolgár-Magyar Tár-
saság vezetői előtt rendkívül 
érdekes nyilatkozatot tett. A 
bolgár miniszterelnök kijelen-
tette, hogy rövidesen aláírják 
a bolgár—magyar barátsági és 
kölcsönös segélynyújtási 
egyezményt. 

Kormánymegbízott utaz k Amerikába 
a hazavágyó magyarok visszafeiepitésére 

Tovább szélesednek a széntermelési verseny 
keretei — A GF rendezte a műszaki pótdíj 

kérdését 

A Gazdasági Főtanács csütör-
töki ülése örömmel üdvözölte a 
MESzIIART pécsvidéki bányá-
szainak be jelentését, amelyben 
versenyre hív Iák ki a szénbá-
nyákat és ebben a versenyben 

a hároméves tervben előirt 
mennyiségnek kél és félév 
teljesítését határoz iák ei. 

A GF elhatározta, hogy a moz-
galmat erkölcsileg és anyagilag 
is támogatni fogja. A verseny-
ben nyertes bányákat megjutal-
mazzák. A Magyar Aliami Szén-
bányáknál is visszhangot kel-
lelt a versenymozgalom. A GF" 
örömmel vette tudomásul, hogy 

a MÁSz >s résztvesz a terme-
lés' versenyben. 
A GF csütörtöki ülésén ujabb 
100.000 Fl-ot engedélyezett 
az árv'zsujloílak terménnyel 
való segélyezésére 

és elrendelte a további szükség-
leiek pontos megvizsgálását is. 

Foglalkozott a GF állami lap-
kiadó rt. élctrchivásávai. A la|>-
kiadással járó költségek csök-
kentése érdekében a jövőben az 
egyes kiadóvállalatok megszűn-
nének és valamennyi közületi 
sajtótermék kiadásával az egy 
millió forint alaptőkével rendéi 
kezű állami lapkiadó rt. foglal-
koznék. A 'szerkesztési teendő-
iket a lapok továbbra is önállóan 
intéznék. 

Tárgyalásra került továbbá a 
GF csütörtöki ülésén a műszaki 
pótdíj kérdésének rendezése, 

tlüszak' pótcFjbiui csak mér-
nöki, vagy felsírpari képzett-
seggei rendelkezők és ennek 
megfclelö munkahelyen log-
lalkuziaioll személyek része-
sülhelnek. 

A pótdíj általában a fizetés 25, 
illetve 20 százaléka. 

A demokrácia útjára lépett 
Magyarország egyre fokozódó 
vonzást gyakorol az amerikai 
magyarság' széles tömegeire. A 
kérdés tanulmányozására kikül-
dött bizottság javaslata alapján 

a GF csütörtöki ülésén hozzájá-
rult ahhoz, hogy kormánymeg-
bízott utazzék ki az Egyesült 
Államokba és Kanadába. A meg-
bízott a hazatelepülni szándé-
kozók Magyarországra való visz-
szatérését készili elő. 

Dimitrov ezután Magyaror-
szágról szólva megállapította, 
hogv az ország nagy erőfe-
sziléseket lesz és olyan válto-
zásokat léptet életbe, amelyek 
előkészítik az utat egy politi-
kai, gazdasági és szociális te-
kintetben egységes, valóban 
népi köztársaság kiépítésére. 

— Délkelet Európában 
olyan helyzet alakult ki — 
folytatta —, hogy az impe-
rialisták semmit sem fognak 
elérni, ha keményen megáll-
juk a helyünket és még erő 
sebben építjük a belső egy-
ségei és a baráti kapcsola-
tunkat szomszédainkkal. 

— Az uj népi demokrácia 
országai az ut legnehezebb 
szakaszál már maguk mögötl 
hagyták. Tennivalónk most az 
hogv dolgozzunk. 

Dimitrov ezután bejelen-
lelte. hogy a bolgár-román 
szerződés után barátsági szer-
ződéseket köt Bulgária Ma-
gyarországgal. Csehszlová-
kiával, Lengyelországgal és a 
Szovjetunióval. 

Biztosítják a város teljes 
tűzifa szükségletét 

Dénes Leó elvtárs, polgár-
mester csütörtökön táviratot 
kapott az Anyag- és Árhiva-
tallól. amelyben Szeged lüzi-
faellátásárói érdeklődnek és 
közlik, hozzájuk az az értesí-
tés érkezett, hogy a város tü-
zifaszükségletét erre a fűtési 
időszakra teljesen biztosítot-
ták. Megírják, hogy román és 
jugoszláv tűzifa most nagy-
mennviségben érkezik, tehát 
ha nem igy állna a helyaet, 
akkor sürgősen intézkednek. 

A közellátási ügyosztály 
megállanitotta, hogy mé < nincs 
biztosítva Szeged lüzifaellátá-
sa erre a iüzelési évre. Még 
a hátralévő időre legalább fi.50 
vagon fa kellene, mégpedig 
száraz minőségben. 

A polgármester megbízásá-
ból dr. Tölcsére László ta-
nácsnok ma utazik Budapest-
re. hogy a szükséges fakiuta-
lást megszerezze. Egvben 
azonban arra kérik az illeté-
kes hatóságokat, "hogy ezt a 
mennyiséget ne egyszerre, ha-
nem folyamatosan szállítsák 
le március 31-ig. mert a dol-
gozóknak nem áll módjukban 
egv mennyiségben megvásá-
rolni a még szükséges fakész-
l»let. 

A lisztpanama tárgyalásén 

őrlési engedéllyel üzérkedőket és árdrágítókat 
vont felelősségre a munkásbíróság 

A munkiásbiróság csütörtök 
reggel változatlan nagy érdek-
lődés mellett, zsúfolt terem-
ben tárgyalta a huszonnégy 
vádlottas lisztpanamát. Dr. 
Margila tanácselnök vezetésé-
vel a hátralévő vádlottakat 
hallgatták ki. 

Hornog Lajos altiszt vallo-
másában kijelentette, Takács-
nénalc csák panaszkodott, 
hogy nyárj buzakeresményét 
nem tudja megőrletni. Ta-
kácsné minden kérés nélkül, 
önként vállalkozott, hogv ez 
őrlésj engedélyt egyszer már 
megtagadó Juhász körzetveze-
tőnél engedélyt kieszközöl 
Hornog kijelentette, hogv- mi 
kor az eset kitudódott, ön-
ként lemondott jegyeiről. 

Galgóczi Károly közellátá-
si hivatalnok október 22-én 
adta ki az őrlési engedélyt 
TaKÚcsnénak. mert Takácsné 
szerint Gáspár körzetvezető 
erre határozott utasítást 
adott A szembesítések során 
Takácsné bevallotta, hogy 
Gáspártól nem is kért sem-
miféle utasítást és engédélyt. 
Juhász Antal bevallotta, hogy 

Wincheim, az elsőrendű vád-
loLt felajánlotta neki az őrlési 
engedélyt és azt tovább köz-
vetítette Balta Vincének Bal-
lá Vince is beismerte, hogy 
tárgyalt az őrlést engedély-
ről, de neki nem kellett és 
bátyja. Balta Antal vette meg. 
A kézről-kézre vándorló őr-
lési engedély végül is Balla 
Antalnál kötött ki s a 2400 
kilóra hamisított őrlési enge-
délyt — beismerése szerint — 
az felhasználta és arra fe-
ketén vett 14 métermázsa bú-
zái őröltetett meg. A kapott 
lisztből 5 ígétermázsál adott 
el 3—4 forintjával. Tóth An-
dor főispáni hivatali altiszt 
Takácsné utján szerzett őr-
lési engedélyt 100 kiló búzá-
ra, azt felhasználta. Kenyér-
i egy ejt csak a rendőrség köz-
belépésére adta le. Márton 
Ambrus Tóth Mihály gaboná-
jával együtt 1 méterműzsát 
őröltetett meg jogtalanul és a 
lisztet 2.40 forintért eladta. 
Vallomása során kiderült, 
hogv tudott arról is, hogy 
Kiss Dezső az őrlési enge-
délyt meghamisította. Szele 
Mihály csak azt vallotta be, 

hogy búzát szállított a ma-
tomb-i. Komáromi Mihály mű-
szerész egv házban lakott 
Wineheimmel. Tóth Mihály 
hozott neki 2—3 zsák lisztet 
s azt Wineheimmel közösen 
2.40—3.50 forintért továbbad-
ták. Börcsök Lajos szíjgyártó 
Balla Antal részére közvetí-
tett 1 métermázsa búzát. Vas 
Illésné viszont Tóthtól vett 
120 kjló lisztet feketén. Vas 
Illés és Szűcs Jánosné ugyan-
csak lisztet vásároltak. 

A vádlottak kihallgatása 
után közellátási szakértőt 
hallgatott ki a munkásbiró-
ság. A szakértő közellátási 
szempontból részletesen meg-
ri tágította az őrlési engedé-
lyek hamisításával, jogtalan 
felhasználásával^ továbbadá-
sával elkövetelt súlyos sza-
bálytalanságokat és a közel-
látási felelős tisztviselők el-
járását. 

A tárgyalás folyamán a ki-
tűnő rendőri nyomozással 
részletesen felgöngyölített ügy 
minden vádlottját a munkás-
biróság kihallgatta. Pénteken 
már a tanukat hallgatják ki. 

A jugoszláv hadsereg megte-
remtése egy dicsőséges történel-
mi időszak és a délszláv hadse-
reg katonai fejlődésének mér-
lege. 

A kivívott győzelem után a 
népi hadsereg 'feladata, hogy 
megvédje a harcokban vérrel 
szerzett vívmányokat és bizto-
sítsa a békés fejlődést azon el-
vek alapján, amelyek a nép-
felszabadító harcban születtek. 

Most, amikor Magyarországon 
a harc a reakció és "a demokrá-

cia között lényegében eldőlt — 
ahogy Rákosi Mátyás elvtárs ál-
lapította meg — megnőtt irán-
tunk a szomszéd népi demo-
kráciák bizalma és eloszlott a 
várakozó gyanakvás és bizalmat-
lanság. E bizalom megnyilatko-
zása, hogy Szegeden üdvözölhet-
jük a jugoszláv népi hadsereg 
képviselőit. 

A délkeleteurópai népek bé-
kés együttműködésének előfelté-
tele megteremtődött akkor, ami-
kor a Szovjetunió jelentkezett 

Európában — állapitolta meg 
Révai József elvtárs. — Titó 
Jugoszláviája baráti jobbot nyúj-
tott felénk, baráti szerződést kö-
töttünk. Ez a szerződés a béke 
lüztositására irányul. Az elszi-
getelődés, a semlegesség nem 
fegyvere a ' békének, a béke 
egyetlen fegyvere a függetlenség 
élet-halál Védelme, a kisnemze-
lek összefogásának szilárd front-
ja. Ahhoz, hogy Magyarország 
szerződésekre érdemes és ké-
pes legyen, szükséges, hogy ka-

tonai ereje legyen. A harcokban 
született és megerősödött Jugo-
szláv népi hadsereggel karöltve, 
erősítjük népi demokratikus 
hadseregünket. Ezek a hadse-
regek fogják megvédeni a du-
namedencei demokratikus népek, 
békéjét, függetlenségét és sza-
badságát minden veszély ellen. 
A jugoszláv népi hadsereg kép-
viselői látogatásának nem csak 
örülünk, de büszkék vagyunk, 
hogy a hős nemzet fiai elsőnek 
Szegedet látogatják meg. 


