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A Nilrokémia végrehajtó bizottságának tagjai 
százezer dolláros valutacsalást 

4 S - a s 

Miltuf versenyeit 
A 48-ns kulfurierscny Nagy-

szegedi Rcndezőbizottsúga elő-
készítette a kulturverscnyek to-
váobi programját. A zenei és 
magánénekszámok eddig lefolyt 
versenyei nrfnd nagyobb közön-
séget vonzottak s most a ver-
seny is érdekesebbé válik. A 
verseny időpontjait alábbiakban 
közöljük': 

Február 1-én: Népi lánc kör-
zeti versenye a Tisza-szálló 
nagytermében délután 4 órakor. 

Február 8-án: Énekkarok me-
gyei versenye a Tisza-szálló 
nagytermében délután 4 órakor. 
Részt vesz Szegea és környéké-
rőt 10 énekkar. 

Február 15-én: Zenei és mn-
gánénckszámou országos közép-
döntője, melyen részt vesznek 
Békés, Csanád, Csongrád vár-
megyéit és Nagyszeged megyei 
versenyeinek győztesei. Népi 
lánc megyei döntője ugyanak-
kor. RészIveszneK Szeged és 
környékének legjohD tánccso-
porlial és magantáncosai. 

.Mindkét versenyt a Tisza-
szálló nagytermében tartjuk 
együttesen délután 3 órai kez-
dettel. 

Február 22-cn: Énekkarok or-
szágos középdöntője, melyen 
résztvesznek: Békés, Csanád, 
Csongrád vármegyék és Nagy-
szegcci legjobb férfi vegyes és 
ifjúsági, illetve gyermekénekkó-
rusai. Tisza-szálló nagytermé-
ben délután 4 rakor. 

Belépő jegyek: Február 1-én 
és 8-án 2 és 3 Ft, február 15-én 
és 22-én egységesen 3 forintos j mímszlerelíiökhelyetlesnek a 

lap számára adott nyilatko-
zatában a többek között Rá-
kosi elvtárs kijelentette: A 
román-magyar szerződés fon-
tos lépés azon az uton,'amely 
a fjataL magyar demokrácia 
és a szomszédos népek kö-
zötti őszinte barátság megerő-

Őrizetbe vették Kelemen Gyula 
volt szociáldemokrata államtitkárt 

Ipari Kémkedést és több-
köveitek el 

A belügyminisztérium sajtó-
osztálya jelentést adott k> a 
nilrokéniiai iparleiepek és péti 
nitrogénművek állami tulajdon-
ban levő vállalatánál folytatott 
vizsgálatról. A nyomozás" ada-
taiból és a letartóztatottak be-
ismerő vallomásából megállapí-
tottak, liogy a N'lrokémia veg-
rehaílób'zeltsú£únr.k lakjai a íiüt-
lenscg lárgyát kimerítő ipart 
kémkedés! cs vaín'abüniifiyel 
követtek eb A végrehaj lóbdzótt-
siíg tagjai a vállalat külföldi 
követeléseit nem jelentették be 
a Nemzett Banknak és ugyan-
akkór korlátlan felhatalmazást 
adtak M a k a i Miklós vegyész-
mérnöknek, a Nilrokémia' kül-
földön tartózkodó volt vezér-
igazgatójának, hogy a vállalat 
külföldi követeléseit letszés sze-
rint használja fel. Makai a több-
százezer dollár eríékü követelé-
seket hiüönbözö kii'töldi úiía-
mokban üzleti vállalkozások Ic-
tesilésérc használta fel. A vég-

rehajtóbizottság hozzájárulását j osztály Kelemen Gyulát örizelbe 
cl la ahhoz, hogy e külföldi 

vá Hala lok üzem beliel yezósere 
kicsempésszék Magyarországról 
az állam tulajdonúi jelentő és 
katona! titkot képező különleges 
gyártási eljárási és gépi beren-
delések milszakl rajzait. 

Az üggyel kapcsolatban eddig 
őrizetbe vették S z a b ó Kornélt, 
a Nilrokémia vezérigazgatóját, 
S :í i ' knny Józsel honvédelmi 
államtitkárt, G y ö n g y ö s i Ist-
ván. ügyvezető igazgatót, Stel-
ler Lajos volt vezérigazgatót, 
W e i s m a h r Béla mérnököt, 
dr. K e l l Kornélt, a szőregi 
petróleumipar gazdasági szakta-
nácsadóját. Mindegyik' őrizetbe-
vett beismerő vallomást lelt ki-
hallgatása során. Az ügyben kf-
haügatták Kelemen Gyula volt 
szociáldemokrata iparügyi. át-
íaiulhbárt ís. Kihallgatása so-
rún felvetődött bizonyítékok 
alapján a budapesti népügyész-
ség utasítására az államvédelmi 

Rákosi Mátyás: 

! magyar-román szerződés válasz 
a mm megzavaró vHAgfmperialistábnah 

A román kommunista pár 
központi lapja Rákosi Mátyás 

árban a helyszínen váltható. 

Ma afakul a 
„Segítsük a gö rög népet" 

m o z g a t o m s z e g e d i csopotija 
Ismeretes, hogy a közelmúlt-

ban megalakult Budapesten a 
* Segítsük a görög népet* moz-
galom, amely a hősi szabadság-
harcát vivő demokratikus görög 
népnek igyekszik minél nagyobb 
pénz- és élelmiszeradományt 
juttatni. Ezen a héten megala-
kul ennek a mozgalomnak sze-
gedi csoportja is. Gyáni Imre 
főispán adott la erre felhívást 
és minden érdeklődőt meghív 
pénteken délután l órára a vá-
rosháza közgyűlési termében 
megtartandó alakuló ülésre. Fel-
hívásában hangsúlyozza, hogy a 
görög szabadságharc szerves 
része a világ elnyomott népei-
nek a szabadságért és n világ-
békéért folytatott harcának, te-
hát közvetve a mi szabadság-
harcunkat, a magyar nép szá-

vedik." 

Figyelmeztetés Rákesl elvtárs 
diósgyőri eeszéddvel 

üspeselaiösn 

Rákosi Mátyás mtnNzferelnök-
helvettes, az MKP főtitkára az 
alábbi nyilatkozatot kiiidte el 
az MTI-hez: »A Szabad Nép 
január 2í)-i száina a diósgyőri 
vasgyárban 

«• rf^mxksbbummmxa 

Elkér üllietetlen 
a g a z d a s á g i csöd Amerikában 

Az Egyesült Államokat 3 de-
mokrácia" ellenségei még mindig, 

, i - - r - __ t t - t t.Z 

tartott beszédemről 

mint nlejjel-mézzel* folyó ká-
naáni tüntetik fel. Többizben 
rámutattunk már a meztelen va-
lóságra- De ujabb levél érke-
zeit a "bőséges országból*, mér-
nök ember irja hozzátartozói-
nak: 

®Az itteni polilikat helyzet 
> bűzlik*. Amint ti is tudjatok 
ez az óv választási.év és a kü-
lönböző politikai pártok egy-
mást okolják a nehézségekért. 
Közben, mi szegény dolgozók, 
a különböző adók alatt nyögünk. 
Akik nz ország sorsát irányít-
ják, mind jobban összekuszál-
ják a Helyzetet. Hivatalos rész- j gyAzzba 
rőt kezdeményezett akciók 
leukező eredményt érnek 

vette. 
A Nilrokémia ügyével pár-

huzamosan nyomozás folyik a 
Péli Nilrokémia Müveknél el-
követett ipari szabotázs bűn-
ügyében is- Megállapitolták, 
hogy a műtrágyagyár njjáépilé-
rcré előirányzóit úí'aini hitele-
kéi szabotázs szándékúval szük-
ségleten beruházásokra használ-
ták fel. Ezzel az államot sok-
nritttó forinttal károsították meg, 
a gazdák részére pedig lehetet-
lenné tetten, hogy idejében mű-
trágyához jussanak. F, szabotázs-
üggyel kapcsolatban eddig őri-
zeibe vettek S a l a m o n Ödönt, 
a Péti Nitrogénművek ügyve-
zető alelnökét, W i c s n c r Sán-
dor ügyvezető igazgatót, T a-
k ács Gyula építési osztályve-
zetőt és S z i ge t László mű-
szaki igazgatót. Valamennyien 
beismerő vallomást tettek." A 
nyomozás mindkét ügyben to-
vább folyik. 

dninkkal, előbb otthon kell 
leszámolnunk a reakciós múlt 
-minden maradványával. Ez 
szerződés 

sítéséhez vezet. A szerződést 
mind Magyarországon*, mind 
Romániában nagy örömmel 
fogadták. Mindig hangoztat-
tuk, hogy 

a külpolitika szorosan asz- . , , 
„ A roman-magyar baráti szer-

szefugg a belpolitikával ? M é s cr és mindenkor-
és ha baráti kapcsolatokat ] ra megakadályozza a két nép 
akarunk teremteni szomszé- barátságának megzavarását. 

a hazai demokratikus arc-
vonal megerősödésének az 
eredménye és egyúttal lo-
győzheteUen felelet a világ 
imperialistáinak, akik a né-
pek közötti békének megza-
varására törekednek. 

Megérkezett Szegedre 
a román hadsereg ktíMur csoport ja 

mint amit hirdetnek. Többek kö' 
zött azt hirdetik, hogy megál-] 
litják az inlláctót, közben nz I 
arak kalasztrófállsan emelked-i 
nek. Nem értem a hivatalos gaz-1 
daságpoíitikát. Attól félek, hogy 
egy-két év alatt az egész gaz-
dasági rendszer összedől és ha-
marosan rosszabb világ lesz, 

Román és magyar ünnepi 
zászlódiszbe öltözött csütörtökön 
este a nagyállomás épülete. A 
váróteremben és a perronon 
megjelentek a város, a hon-
védség, rendőrség vezetői, a 
pártok, társadalmi egyesületek 
képviselői és az üzemek kikül-
döttei. A szegedi 3. honvédke-
rületi parancsnokság meghívá-
sára a román hadsereg hozzánk-
érkező központi ének-, tánc- és 
zeneegyüttesének 
várták. Tizenegy óra "előtt né-
hány perccel vezényszó hang-
zott fel, a perroncn felsorakozó 
honvéddiszszakaszok feszes vi-

mereiedtek, majd bc-
e[_' gördült a román vendégek löbh 

el ' kocsiból álló gyönyörű külön-. ' . i i - i t i vonata. A honvédzenekar a ro-
'mán köztársasági és a magyar 
himnuszt játszotta, miközben a 
közel 200 főnyi művészcsoport 
kiszállt a vonatból. Elsőnek 
F e h é r v á r y Béla ezredes, 
honvédkerületi parancsnok kö-
szöntötte őket. 

gyarországon, amely kii ívelten 
kapcsolatot veti fel a baráti 
Kománávaí- Reményét fejezte 
ki, hogy ezt a barátságot to-
vábbi akciókkal szélesítik majd. 

A román művészcsoport ré-
széről Vaíeriu C a in p c a n u 
őrnagy, a' csoport vezetője vá-
laszolj és közvetlen szavájc kí-
sérőiében éltette a magyar-ro-
mán barátságot. 

A baráti, meleghangúlahi fo-
megérfcczésébj gndtatás után a vendegek meg-

vacsoráztak, majd szállásukra 
térlek. 

A román művészcsoport ma 
a város nevezetességeit tekinti 
meg, első előadásukat pedig 
este a dolgozók előadássoroza-
tában rendezik meg a Nemzeti 
Színházban. Előtte M o l n á r 
Tibor hadnagy, honvódkerüleli 
nevelőtiszt mond bevezetőt. 

lényegét eltorzítja és megvál-
toztatja. A tudósítást összeállító 
újságíró elten pártunk eljárást 
indit.* 

E helyen közöljük, hogy az 
MTI tudósítását Rákosi elvtárs 
beszédérői a vidéki kommunista 
tápok is átvették, igy az előbbi 
helyreigazítás azokra is vonat-
kozik. 

tudósítást közöl, amely annak j mint 1930-ban volt. Á pénz-
jnek nincs semmi értékel Tul 
[ nagy a bilel és amint szűkebb-
re fogják, jön az elkerülhetet-
len krach.* 

Eddig szól rj, levél, őszinte 
irás, az érdeklődő rokonoknak 
jelenti a valóságot a becsüle-
tes hozzátartozó. Igy néz ki a 
valóságban a »bőség és boldog-
ság országa**! 

M o s t v á s é r e l í o n 

BIIRGO FlSSNELU, KÜR-
TÖM és ZEFiRT, 

p r í m a T Ű Z I F Á T , l - a f a s z e n e i , 

l-a tala l üa t iszbr lüe l le l é s i-a ba rnaszénü l a 

Mrnikásszovstkeze 
T e l e f o n : 4 - 6 3 

— ünnep számunkra ez a 
pillanat —- mondotta —, ami-
kor a román hadsereg knllnr-

! csoportja Szeged lerli telére Jc-
| szt lábát, hogy népi és nemzett 
művészi értékeit a Nagy Magyar 
Alföld metropolisának, Szeged 
városának bemutassa. 

A város nevében Dénes 
Leó elvtárs, polgármester üd-
vözölte őket és kifejtette, hogy 
Szegedet nemcsak földrajzi hely-
zete hozza szoros barátságba 
a ronián néppel, de ezenkívül 
Szeged voll az első vúros Ma-

„Lehetőleg söíéi ruhában" 

hívja meg február 7-re a 
szegcdi iparosokat, az iparos-
ról rendezősége, amelynek 
tiszta jövedelmét az elaggott 
iparosok fel segélyezésére for-
dítanak. 

Szerkesztőségünket több 
szegcdi iparos kereste fel és 
hivta fel a meghívóra figyel-
münket. Akkor, amikor a sze-
gedi iparostársadalom a leg-
nagyobb nehézségekkel küsz-
ködik, amikor nehezen ker-
sik meg a mindennapira va-
lót, a bál rendezősége valahol 
más világon ét és »lehetőleg 
sötét ruhát* kér a megjelen-
tektől. Ugy hiszik, azok a 
szegény szegedi iparosok — 
akik többségben vannak —% 
hogy az elaggott szegedi ipa-
rosok nem neheztelnek rájuk, 
ha a bálon, melyet támogató-" 
sukra rendeznek, nem jelen-
nek meg sötét ruhában — 
mert nincs I 

Városok közötti 
gazdasági verseny -
Csütörtökön délelőtt a sze-

gedi gazdák Dénes I.eó elv-
társ, polgármesternél értekez-
letet tartottak, amelyen részt-
vctl az UFOSz küldöttsége is. 
Az értekezleten megvitatták A 
városok között meginduló 
üzemgazdasági verseny felté-
teleit és megválasztották ti 
versenyt intéző bizottságot és 
vezetőséget. A megjelent gaz-
d i k ördög Imre domaszéki 
gazdálkodót elnökül, alelnö-
kül Somogyi Imre tanácsno-
kot, Sarnyai Ferencet, az 
UFOSz megyei titkárát tit-
kárul és Nagy Czirok Károly 
dr.-t jegyzőül választotta meg. 
Az elnökség megválasztása 
után a gazdasági .verseny bi-
zottsága elhatározta, hogy 
»Mit hozott ki a földjéből és 
mivel biztosította azt* gon-
dolat jegyében üzemgazdasár 
gi versenyre kihiv egy, vagy 
több alföldi törvényhatósági 
várost. A továbbiakban a bi-
zottság elfogadta azt az in-
dítványt, hogv a Szegeden ez 
év augusztusában megrende-
zendő délkeletcurópai ipart 
vásáron mezőgazdasági kiál-
lítást larlsanak. 

Február 1-én a bizottság új-
ból összeü-l és határozat for-
májában elfogadja a most ki-
dolgozás alatt álló verseny 
feltételeit. Szó van arról is, 
hogy egyes gazdasági növény, 
mint gyümölcs, paradicsom, 
stb. közötti versenyre kelnek 
a szegedj gazdák. A verseny 
megindítása nagy jelentőség-
gel hir, mert reményt nyújt 
arra, hrTgy a termelést ugy 
minőségileg mint mennyisé-
gileg feljavítja. 

RSvIdesen Siazatér a Szaviefunióbé 
valamennyi magyar hadifogoly 

Illetékes helyről köztik, hídnak előre s illetékes hely 
hogy a Szovjetunióban ma- közlése szerint a Szovjet-
rarit magyar hadifoglyok ha- unióban lévő magyar hadifog-
zaszállitásának ügye állán-, lyok hazaszállítása rövidesen 
dóan foglalkoztatja a magyar 
kormányt és ezek hazaszállí-
tása ügyében minden lépést 
megtesz. Most közölték az 
MTI-vel, hogy a hadifoglyok 
hazaszállítása ügyében a ma-
gyar kormány és a Szovjet-
unió kormánya között tárgya-
lások vánnak folyamatban. A 
tárgyalások jó mederben ha-

megtörténik. 

FELHÍVÁS!! 
Felhívjuk vásárlóink figyel-

mét arra, hogy a leadott tex-
Üljegyekre a textil megérke-
zett. Kérjük t. vásárlóinkat, 
hogy az árut minél előbb szí-
veskedjenek átvenni. 

Munkásszövetkezei 

1948. február 1* 

iagyar Hoiiimunisfa Párt IV. Nagyszegedl Ertekezlete 
N a p i r e n d ; 

1. Politikai helyzet és a párt feladatai. Előadói OrbúnLászló elvtárs, a Közp. Vez. tagja. 
2. A tagsági könyvcserével kapcsolatos szervezeti feladatok. Előadó: dr> 28id Sándor elvtárs. 

Az értekezlet pontosan reggel 8 órakor kezdődik a Városháza közgyűlési termébe 


