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A Kelemen-ügy tanuhsáoni: 

A jobboldali szociáldemokraták 
a népi demokrácia ellenségei 

Az ország egész közönsége jöl 
ismeri azt a nagyarányú pana-

*mázást, szabotázst és" a becs-
telenségek egész sorozatát, ame-
lyet Kelemen Gyula Iparügyi ál-
lamtitkár vezetésével követlek 
cl a Pví1'- N'trogémniüvek líI-nél 
és amelybe nagymértékben be-
lekapcsolódott az Iparügyi mi-
nisztérium is. Sokan azonban 
hajlamosak azt a.fcérdtést csapén 
gazdaság bűntettnek elköny-
velnél, amely meg szokott ésni 
htonként. Pedig a dolog mögött 
sokkal több-van; nem más ez, 
mint, a jobboldali szociáldemo-
krácia fog a Imának kézzelfog-
ható módon történt leslet öltése. 

Nézzük "meg ugyanis köze-
lebbről a dolgokat! Nyilvánva-
lóan kiderüli, hogy kelemen 
voll állami ikár c.site.orftaan aa 
ujpesl\ «te ez.en In! az egész 
ország jobboldal" szoeíáMemo-
Itrala VányzafánáSr egyik vezető-
je voll. Ez pedig mit jelentelt? 
A szociáldemokrala jobbojdal 
Keleménék esetében is csak azt 
jelenthette, ~ amit annyi más 
esetben: kommunista ellcnssé-
gel, továbbmenve léhát a /har-
madik utat«, amely nem volt 
más, mint a burzsoázia és a 
reakció kiszolgálása, tőkés ér-
dekek védelme, röviden: nép-
ellcnesség. Igy vezetett ez a 
népelleijes magatartás a népi 
demokratikus állam megkárosí-
tásához, íneglopásához, egyéni 
spekulációs törekvések " végre-
hajtásához. 

Hiábavaló 
m l l iós kiadások 

Koleménék például — hogy 
• egyet emíilsünk a gok közül — 

nem törődtek azzal, hogy a pa-
rasztság. rajtuk keresztül pedig 
az ország énje ke lenne a me-
zőgazdaság minél nagyobb ütem-
ben való fejlesztése, ."'melynek 
•lsőrendii követelménye a mű-
trágyagyártás. Az erre a'célra 
kapóit 40 mi'll'é tortatot ők" nem 
műtrágyagyár léfes'tésére hasz-
nálták, hanem speknláe'ól kezd-
tek vele. Műtrágyagyár helyeit 
kenőolájgyárat akartak létesí-
teni, amely egyénileg jobban 
jövedelmezett volna számukra 
és amikor a Tervhivatal tele-
szóit mesterkédésükbe. akkor 
országos szabotázsakcióhoz kezd-
tek. Áz élajiinomitó termékek 
eloszlására olyan helyeken lé-
tesítettek elosztóátldlnásokat, 
ahol már működtek ilyenek és 
a felesleges eibszióállöm&sokat 
luxuskivitelben készíttették. . Tíz 
milliói költöttek cl ily esmire, 
de igy folytalhatnáijé| ezt a már 
ismeretes részieteken! keresztül 
amelyekbe hekapcsol&fta'k a 
koncra leső jőharátok, jópénzérh 
szemethunyó /üzlettársak* is. 
Amikor aziilán égett o talaj, Ke-
lemen hxkillföldrc akart mene-
külni, de az olaszországi útlevél 
már csak akkorra érkezett meg, 
anrikor a rendőr, eljárás megin-
dult szabotázs, hűtlen kezelés 
és valutázás miatt, .amelyek 
mind részletesen benne vannak 
Kelemenéit vádiratában. 

va l u f ac6empés jeések 
sorozata 

Természe lesen- Kelemenék 
arról már jóeiőre gondöflfod.tak, 
hogy minél nagyobb összegeket 
csempésszenek ki külföldre. 
Makay Miklós, akit a Magyar 
Olajmüvek vezérigazgatójává ne-
vezlek ki. Iíclemen és Sárkány 
államtitkárok hozzájáru ásávai 
szerzett magának Szabó Kornél 
vezérigazgatótól egy meghataF 
inazást, amely feljogosítja, hogy 
a Nitrókémia teljhatalmú meg-
bízottakéul tárgyaljon küjí'ötdön. 
Felvette ezután á* Nflrdkémia 
svédországi, ausztriai és brazi-

f ' imh7m»! i í» 

Elsíteáruri Kullurház (MátYós-tór) i 

Közkivanatra prolongálva? 
vasárnapra. 

Bo rán? a iuivitácsn 

Előadások: léi 4, fél fi, fél 8. 
Helyárak: 1—3 forintig. 

tJai "00 ezer dollárnyi kövclclé-
se'4 és azokat saját, illetve nem-

szerve, efének céljaira 
ílümiíJoSlts. Más alkalommal 
Olaszországba ugv akarlak több 
mint százezer forintnyi valutát 
'kiutalná, hogv használhatatlan 
vazelint száíttl attak le, amely-
ért azután uSálag valutában kel-
lett a' kári mcgílzeinf. 

A szerdán megindult tárgya-

lások éies fényt vetnek Kele-
men Gyulára és társaira.*A bű-
nös akciókat nem is kísérelte 
meg tggaenn a tárgyalás első 
napján Siabó Kornél, a Nitró-
kémia vezérigazgatója. Az anya-
gi természetű bűnök léhát vilá-
gosan kezdenek kibontakozni és 
ezekről a bíróság, hisszük, ki is 
mondja a maga suiyos ítéletét. 

Az Iparügyi mínteffíértupi a sxakszeryezef-
eüenes politika főfészke • 

Sokkal súlyosabb kérdés 
azonban, ami a dolgok hátteré-
ben ált. hiszen a Kelemen ügy 
csak kipallantójti volt egv sok-
kal szélesek bkorii kérdésnek. 
Amíg ugyanis az egyik old'aion 
a magyar munkásság megfeszt" 
telt erővel dolgozott nz ország 
újjáépítésén, addig a másik ol-
dalon a Kelemenek szábolál-

á GyOSz urai, 
elölt' mindig 

iparügyi- minisz-

akkor, arakor 
a nagytőkések 
nyitva 'állt ,;iz 
térium ajtaja. 

Mindezek világosan mulatják" 
hogy hova vezet c/. a »hanrra-
dik uti, kommunista-, és • mun-
kásellenes- politika, amelynek 
éppen a gazaasági .bűnös Kele-
menek voitak a vezetői. Rcmél-

valöban igaznak, bizonyul Iák, tudatosan meglopták, meg- jók, M.. 
károsították a dolgozókat, ama- az a kijeiegtéS, amelyet Galla! 
gvar néppel. Kassa István etv- Lajos szociáldemokrala elvtár-
tars parlamenti neszéd'éből tűnt sunk mondott az országgyűlésen, 
eZ ki leghalározotlanban, aki hogy a Bán—Kelemen korszak 
konkrét Cselekkel mzonvitoUa lezárult és a szotiáRlemokraták 
lie. hogv a jűhboldaH szoriat- ís*belátták, hogy az iparügyi mi 
tonokraták: Dán ínta' é« Ke- misztérium rosszul végezte mim-
lemén vezetése alatt ál'ó ipar-, káját. Bízunk benne, hogy a 
ög1 í •Wölérkrai céltudatos j Bán—Kelemen -korszak nemcsak* 
Kzak zervezeffeüenes politikái az iparügyi minisztériumban zá-
Selvtatcll és a korrupt* ónak a mit le. lianem a magyar poli-
föfészke • volt. Nemcsak, hogv : ti kai éleiben is egyszer s min-
nern lámogatlák a szakszerveze-1 denkorra lezárult "az ut a raim-
Iclrét. de még estjje meg sem j ká«éllenes, népáruló politikusok 
haligatlák képviselőiket, ugyan-'és nagytőkés cinkosaik előtt. 

Keáperméeyes utazás 

szegedre 

Pén leken Szegedre érkezett 
Szász László IBUSz-igazgató és 
a szabadtéri játékok utazási 
ügyei! tárgyalta meg a város 
vezetőivel. Biztosítják, hogy mi-
nél több kedvezményes és fii-
léres vonat, valamint autóbusz-
járat inníiljon az ünnepi bét 
alatt Szegedre.- Errevonatkozefftn 
tervezetet készít el áz IBUSz, 
amelyet Gerő Dezső, az idegen-
forgalmi hivatal vezetője beszél 
meg a jövő héten Budapestén. 
Ezalkalommai is félhivják a kö-
zönséget. hotry aki kellő díja-
zás ellenében az ünnepi hét 
alatt szobát tud rendelkezésre 
bocsátani, jelentse ive az ide-
genforgalmi hivatalban. N 

Tömeges lefar'óz'alás 
a nénitavészséfien 

Az államvédelmi osztály őri-
zetbe vette és átadta a nép-
ügyészségnek K-aknics Nándor 
szegeit! kereskedelmi ügynököt, 
meri löbbek előtt hangoztatta, 
hogv' SS-szAzados volt.-Azzal is 
vticsekedett, hogy a gettóból szá-
mos üldr^öltet elvitetett és ki-
végeztetett. Zsidóleányokkal erő-
szakoskodott és német lisztek-
nek szolgáltatta ki őket. Kará-
csony táján pedig a demokrá-
ciát szidta. Újságolvasás közben 
kijelentette: mem sokáig irtok 
mar igy, oifangok*. — Vam-
lierszkv Anlat soproni vándor-
szobrász egy közeljövőben ki-
robbanó angoi-orosz háborúról 
terjesztett rémhíreket. Még a ki-
hallgatása során is izgatott a 
demokrácia ellei^ — Schaffer 
István Marx-téri kocsmáros a 
csajkarendszerrel izgatott töb-

bek előli és kilátásba helyezte 
a balobfeliaK kiirtását. — Ko-
vács Lászió és ifi. Fekete Má-
l*ás medgyesbodzási földműves-
legények pfefká'tokat készildTtek 
a vúíaszlásol? előtt s kiragasz-
tották a faluban. 'Valamennyi 
plakáttal a• munkáspártok ellen 
izgattak. Akasztófát rajzoltak 
egv felkötött emberrel s ráír-
ták. igy jár az, aki az MNDSz-t 
pártolja. Gúnyos versekét is ír-
tak az ország vezetőiről. 

De.vLippay László népiigyész 
valamennyiüket kihallgatta és 
elrendelte előzetes letartóztatá-
sukat. . 

D a t v a s miniszter 
köszönete 

Felhívás az MKP és SzDP • 
nagyszegedf pártszervezeteihez 

A két munkáspárt szegedi dsszeiköíő liizoHsága 1948 leto-
ruár 27-én farloll ülésén a Követkeiő határozatot hozla: 

1. Minden kerületi, üzemi, (anyai, falusi szerveze-
tünk havonta kétszer »Munkásegysé{{« (közüs) pártnapet 
larl. 

2. Havonta egyszer minden alapszervünk- közös vezetö-
ségií iilést larl. 

3. Alapszerveinkhez közös szemináriumokat réndeziink 
4. Fentiek gyakorlati megvalósítása céljából, a mun-

kásegység továhbfejlcszlésé érdi kében minden szervéíet-
hen lélesilsenek összekötő bizottságokat. ^ 

A közös pártnapok meneSrendjét a két párt központi-
lag állapítja nieg. Egyéb lerni észetü közös luegnyilvántilá-
sok rendezéséhen az összekötő bizottságok állapodjanak 
meg. 

Előre a nnmkásoszlály^deoloyiai és .szervezeti egysé-
géneik megteremtése felé. 

Magynr Kommunista Párl Szociáldemokrata Párl 

összekötő bizollsága. 

Nincs még egy olyan munfca, amelye! 
annyira igazolt volna a történelem, 
mint a kenynnnlsta kiáltvány 

Rudas László elvtárs előadása Szegeden az MKP 
politikai akadémiáján 

t,U«ll!l«!iD!<Uri(fl!) MI5IIÍ j 
A szegedi dolgozók nagyrésze 

átérezte azt a^tragédiát, ame-
lyet a fölső tiszai árvíz jelen-
lett és egymásután juttatták el 
lapunkhoz adományaikat. A/ igy 
már kél alkalommal összegvüj-
tött segítségét nyomban lováb-
bitoiluk, addig is", amíg még to-
vábbi -segítséget tudunk .kül-
dtem. Darvas József miniszter 
a következő levelet küldte erről 
szerkesztőségünkbe: 

Ünnepi eseménnyé emelke-
dett pénteken az MKP politi-
kai akadémiája. A munkás-
mozgalom alapvető Írásáról: 
a százéves kommunista kiáíl-
ványról beszélt ugyanis Ru-
das László elvtárs, egyetemi 
tanár. A Tisza-szálló nagyter-
me zsúfolásig megtelt érdek-
lődőkkel. Az előadás előtt a 
szegedi népi kollégisták mun-
kásdaTokat és népdalokat 
értekeitek, majd ütemes éljen-
zés és taps közepette lépett a 
terembé Rudas elvtárs, alá 
Dénes Leó elvtárs, polgár-
mesterrel, dr. Sfelodolnik: 
László és Komócsin Zollán 
elvtársakkal foglalta el helyét 
az előadói emelvényen. 

Hosszú, lelkes éljenzés Inéi-
Lelt. üdvözölte az előadót dr. 
Sztodolnik elvlárs, majd Ru-
das elvlárs * emelkedett szó-
lásra. Szemléltető,, közvetlen 
példákkal fűszerezett, élveze-
tes előadásban mulatott ráar-

Ira a nagy jelenlőségre,' ame- ; 
«Ivet a kommunista kiáltvány 
száz évvel ezelőtti elkészilé-
s© jelenteit. 

Dé lmsgva ro r s z ág " 'm i i - Legnagyobb érdeme en-
nek a munkának —• mondotta 
—, hogy előre megjelölte, azt 
a fejlődési kort. amelyen a 
mai társadalomnak feltétlenül 
kérésziül kelt esnie. Az az-
óla ellelt idő nagyjában és 
egészében igazolla, amit Marx 
előre lálott. Nincs még egv 
olyan írás, amelyet Ilyen mó-
don igazolt vblna a történe-
lem. ^ 
Az emberiségnek nincs még 
egy olyan szellemi terméke, 
anielv még ma is elevenen.-éle-
sten hirdesse azt, amit száz év-
vel ezelőír hirdetett és amely-
nek maidnem egyetlen egy alap-
vető tétele sincs, amelyet nein-
hogv megdöntött volna, hanem 
ne igazolt yolna az azóla fi-
iéit szftz eszlend'ő. 

Főszerkesztő Ur! 
Fogadja köszönetemet azért a 

187. majd 282 forintért, mely 
összegeket az árvizsujtotta vi-
dék ^akóházainak újjáépítésére 
hozzám eljuttatott. y 

Kérem Főszerkesztő Urat, lap-
ján keresztül lolriiácsolja kö-
szöneteméi az adományozóknak. 

Sziyél'yes köszöntéssel: 

Darvas Jézsef 
építés- és közmunk'áügyi 

miniszter.? 

Rámutatott arra, bogy 
ezze! a kiáltvánnyal kezdtüBti 
a kommunista párt története, 
hiszen eredét' ctinic is »a 
koirmun'sta f á t k'állvánvao 
volt. 

Éppen ezért ragaszkodott Marx 
iniiffltig a kommunista szóhoz 
soha nem mondotta magát nem-
csak szocialistának, de skoclrtl-
detaokralának sem, sőt mindig 
ludoniányosan helytelennek nu-
nősitetté akár egyik, jikár másiíi 
kifejezést. 

— Ma iríillióK és százmilliók 
ütemes menetelése megreszket-
te li *a földet az imperializmus 
lábú alatt -n kommunista kiált-
vány zászlaja alatt — mondotta 
Rudas elvlárs nagyértékü törlé-
nelnu és birsadaiml megáifopi-
tásokat tartalmazó előadása vé-
gén. , 

A kommunista kViltvány 
Ienl(lségc tehát még nagyonh, 
mini vatain'kor, mert ma meg-
értjük, nri ae, amit Marx altarl 
és aiuiak L'ibziütén vagyunk, 
hogv meg ",s valósrltsuk, amit 
akart. 
. * 

Marx forradalmár volt é^ ől 
csak azok értik meg, akik ma-
guk is azok és ruogolégeIjélt, 
hogy az emberiség dolgozó 'ré-
sze örök nyomorban, tndatlan-
ságban, elnyomásban éljen és 
a kommunista kiáltvány zászlaja 
alá sorakozlak, hogy ennek egy-
.szersmindteukorra véget vetve 
megcsinálják azt n tarsadalmnt, 
amely minden embernek bizto-
sítja emberi lélój és fejlődé-
séi. 

A rendkívüli érdeklődéssebri-
gyell előadás után virágot nyúj-
tottak U Rudas elvtársnak a 
hallgatóság köszöneteképpen, 
szi'mni nem akaró tapsok kísé-
rel ében. 

x Tipuséljíezés 2.80-érl meg-
indult n Várban, a Szegedi 
Dolgozók Konyhájában. Elő-
jegyzéseken felvesz a Szege-
di Dolgozók Konvhája, Vár. 
Reggel o—délulán 3-ig. 

Február 28-án, szombaton délután 5 órai kezdetiéi 

ö $ s z y e z e í ő s é g i ü l é s 
a Kálvin-téri székháziján. Kerületi, üzemi szervezetek 
vezetőségi tagjai, kommunista üb. tagok^ bizalmiak, a 
szakszervezeti ésUömcgszervezeti vezetők, lanvai és fa-
lusi szervezetek titkárainak megjelenése, köteiezq. Elő-
,'jSó: .Komócsin Zollán. 
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