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Révai József: 

A jjuooszláv vezetők a nemzeti 
gyűlölködés alfára terelik a vitát 

Révai József a Szabad Nép 
vasárnapi számában nemzetközi 
jelentőségű cikket irt a közvé-
leményt változattanul foglalkoz-
tató jugosz'áv kérdésről. Révai 
József kemény vitába száll a 
Jugosz'áv kommunista párt köz-
ponti lapjának, a »Rorba«-nak 
személyekhez címzett és szemé-
lyeskedő cikkeivel, kimutatva, 
hogv Gyi'asz a »Borbá«-ban lé-
nyegileg a nagy Sztálinnal és a 
Szovjetunió Kommunista (bol-
sevik") Pórijával vitatkozik, még 
pedig oly módon, liogy miköz-
ben tiltakozik a jugoszláv ve-
pclök kommunistáé tienességé-
nek vádja ellen, ugyanakkor azt 
lállilja. hogy a szevjel hadsereg 
csupán »segi(etl« a jugoszláv 
felkelőknek. Holott, akármeny-
nyíre nem tetszik Gyilasznak, 
a második vi'ágháboruban fel-
szabadító hivatást a szó nem-
zetközi érteimében csak a Szov-
jet hadsereg trljcsitett. 

Erről megfeledkezni: a jugo-
sz'áv vezetők nacionalista kor-
látoltságára vaíi. 

— A jugosz'áv vezetők — ír-
ja a továbbiakban Révai József 
— Jugosz'ávía szerepét túlbe-

csülve, revízió alá veszik magá-
nak az októberi forradalomnak, 
a Szovjetuniónak marxista-leni-
nisfa értéke'ését is, azt állítva, 
hogy az októberi forradalom 
•megnyitotta a szocialista for-
radalmak korszakát.« Gyllaszés 
társai szerint tehát a Szovjet-
unió nem központja többé az 
imperializmus elleni harcnak, 
vannak más központok is, pél-
dául Jugoszlávia. Ez a jugo-
sz'áv vezetők eltévelyedéseinek, 
korlátolt nacionalizmusának, 
szovjele'lenes magatartásának, 
gőgjének és önhittségének elmé-
leli gyökere. 

Ggilasz, a Szabad Néppel 
vitatkozva tagadja, hogy a jugo-
szláv vezetők a" Szovjetuniótól 
való függetlenedésre töreked-
nek, mert szerinte szovjeteile-
nes esak akkor lenne Jugoszlá-
via, ha az imperialistákra tá-
maszkodna, hogy »megvédje« 
függetlenségét a Szovjetuniótól. 
Révai József kimutatja, hogy 
ez nem egyéb, mint az áruló 
harmad íkutas-polilika, amely 
y-Ggilasz-féte kiadásban nem 
szebb, mint LeOn Miim-félc ki-
adásában.* 

A jugoszláv vezetők a vitát a 
nemzeti gyűlölködés vágányára 
igv'ekeznck vinni. A Jugoszláv 
Kommunista Párt központi bi-
zottsága levelet intézett az MKP 
politikai bizottságának- a jugo-
szláv kérdésben hozott, első ha-
tározatára Tito aláírásával és 
ebben a többi között igy ir: 
•Leheletfen megérteni, hogyan 
foglalhattak ei önök ilyen állás-
pontot pártunkkal szemben, 
amely mindazok ulán. amit a 
magyar fasiszta megszállás a 
mi földünkön elkövetett, egész 
tekintélyét Jathavctettc. hogy 
népünk elfelejtse mindazt, amit 
átélt és békejobbot nyújtson a 
magyar népaek.» 

Vagyis Tito a magyar kom-
munistákat teszi felelőssé a Fc-
ketehatmi—Ceydinerek véres tel-
teiért, a legrosszabb faj la módon 
azonosítja a magyar népet a 
magyar urakkal, a magyar de-
mokráciát a Horthy-rendszer-
rel. 

•Mi ez — teszi feí a kérdést 
Révai József, — ha nem nacio-
nalizmus?* — S a cikket igy 
fejezi be: »Gyilasz elvtárs! Raj-
ta vagy f dk a lejtőn!* 

A hiroméves ferv keretében 

Junlusra és fuiiusra közel 3 millió 
forintot kapott Szeged újjáépítésre 

Az Országos Tcrvhívalal 
Szeged bároméves tervének 
zökkenőmentes lebonyolítá-
sára junius és julius Hónap-
ra nz eddigieknél nagyobb 
•összeget biztosított. 

Erre a két hónapra össze-
sen 2.757.1)1)0 forintul utal-
tak ki. . 

A legnagyobb összeget a 
közúti hiil épilésére fordít-
ják, amely 1,020 000 forintot 
Jelent. 290 ezer forintot for-
dítana k az egyetemi gyer-
mekklinika épilcscre, '300 
ezer forintot a nevelőképző 
kollégiumra. 90 ezret a li-
•zaí kotró és hajópark l>i-
•gészilésére, 70 ezret a Csil-

lag-bürtön javításaira, 08 
ezret szőlészeii, kertészeti 
berendezések pótlására. A 
rendőrtanoszlály 50 ezer fo-
rint támogatást kap, n kö-
zép- es aisófoku szatvmazi 
gazdasági szakoktatási intéz-
mények teljes helyreállítá-
sára 45 ezer forintot fordí-
tana!;, az állami leánygim-
názium és az egyelem fel-
szereléseire 30—30 ezer fo-
rintot, ugyanennyit ápolónő-
képző intézet építésére és 
helyreáll';V ára is. A zl! áll ami 
leányiskola még külön, kap 
15 ezer forintot felszerelé-
sekre, ugyanennyit kap épít-
kezésre a lanoncollhon is, 

a Baross-gimnázium felsze-
relésére pedig tízezer forin-
tot >^rd i tanak . 

Fokozottan gondoskod-
nak tanyai bekötőutak 
építéséről, amelyre ebben 
a két hónapban 40 ezer 
forintot költenek. 

A növénynemesitő kísérleti 
intézet a paprikakisérletck-
kel kapcsolatos beruházá-
sokra 20 ezer forintot kap, 
a már befejezett tervépitke-
Zéseknél mutatkozó árkü-
lönbözetek pótlására pedig1 

Rőszkén 15 ezer, Felsőköz-
pont,on pedig 9 ezer forintot 
költenek. 

Ma állnak munkásbíróság elé 

a Cstllagbörfön panamíslát 
A közelmúltban részletesen 

beszámoltunk arról a panama-
•orozalról amelyet a Csillag-
börtön tisztjel és őrei kövei-
tek e| az elítéllek rovására. A 
bűnösöket átadták nz állam-
ügyészségnek s visszaélései-
kért mnnkásblróság előtt fe-
lelnek. 

Molnár Géza főhodnagv nz 
Intézel őrlési engedélyét át-
rngedte másoknak, akik a sa-
ját részükre őröltetlek vele. 
ilyen módon 11.5 mázsa búzát 
örüllek meg Az intézet nullás-
liszljét FR-Hsztre cserélte Gn-
Rafi Feroncné szegedi sza-
itóeesal, aki szintén vádlóit ia 
»z ügynek, mert ezenkívül drá-
jÉúbban adott élelmicikkekel a 
kintről étkező elítélteknek. 

Kiss Sándor százados, a 
nagvfa) rabgazdaság vezelőic 
í s 1 leivettese. Bujdos Mátvás 
főlörzsörmeslew 40 hold drpa-

velést hagyott elpusztulni, 
uiajd a szöszősbüikkönnycl ve-
telt rozsot és árpát később 
vágta 1". 18 hold napraforgó-
magot hcsilózlatoll 

I.ászló Imre őrmester, a ci-
pőüzem vezetője feketemunká-
kat végeztéiéit, ifj. Sárándl 
Mihály feketén vásárolt tejet 
árult a ietarlóz.lafottakuak és 
az intézet terményéből JO má-
zsát elnoott * i 

A tárgyalás előreláthatólag 
3 -4 napot vesz igénybe. Ta-
núként az elítélteket hallgat-
ják loi. akik közül tagtöbben tiz 
éven felüli büntetésüket töltik 
az intézetben. 

x Ift. Málhé kelme-, fonál-
festő és vegyliszlitó üzeme jót-
állással legolcsóbban és leg-
szebben fest, tisztit. RnjcsiZsi-
linsztry-nlca 13. (Volt Fekete-
sas-utéa.) 

MEGHÍVÓ. A Szegedi Ipartestület és Höigv bizottsága az. El-
aggott Iparos-Otthon javára 1948 julius 17-én 

Y f \ Y (wombaion) esle 8 órakor az ipartestület már-
# # 1 7 vány termében jólékonycéiu 

m a g y a r n ó t a e s * e l 
rendez. REGGEL NÉGYIG TANC! 
A legtöbb magyarnóta zeneuláni felismerője ju-
talomban részesül. • 

Elkészült a híd 
vasszerkezetének fele 
Az épülő közüli liid munkála-

tait a ííidniunkások gyors ütem-
ben végzik el és máris hat hét-
ter előbbre járnak a kitűzött 
időnél. A megfeszített munka 
eredményeképpen a vasszerke-
zet szerelésének fele részét be-
végezték jóval a kitűzött idő 
előtt. A város a munkájukat ki-
tűnően letjesílő hldmunkísok 
részére ezért ünnepséget rendez 
szombaton délelőtt és ennek 
keretében vatómennyiüket meg-
vendégeli. 

Rcpülőaéptöl vefitsk 
Szsviaf-Turkméntában 

Tudott dolog, hogy a. Szov-

jetunió egyes területein egyre 

növekvő arányokban használ-

nak repülőgépet a mezőgazda-

sági munkák sorún. MostSzov-

jet-Turkménia bueharai kerü-

letéből arrót adnak hírt. hogy 

ott 1000 hektárnyi területen 

a szakszóul nevü növényt re-

pülőgépekről fogják elvetni. 

Kisebb területeken kísérleti-

leg a rizst is repülőgépről ve-

tik az idén. 

Uugyszíusra 64 féle fankönyv 
millió példányban késziil el 

Nyomdalpari tagozat nyílik a műszaki főiskolán 

Budapest, julius 12. őszre 
61 féle tankönyv készül cl 
összesen 4 niiilió példány-
ban. 20 nagy nyomdaüzem 
dolgozói 

munkaversenyben foglak 
hozzá a tankönyvek clké-
szitéséhez 

s ennek eredményeként a 
szükséges tankönyv meny-
nyiség már augusztusban a 
könyvkereskedésekbe kerül. 

O'rtulay Gyula kultuszmi-
niszter hétfőn végiglátogatta 
azokat a nyomdákat, ame-
lyekben a tankönyvek ké-
szülnek és megelégedését fe-
jezte ki a látottak felett. A 
miniszter bejelentette 

a nyomdai munkásságnak, 
hogy a műegyetem mel-
led működő ál lami mű-
szaki főiskolán az tej tan-

évben nyomdaipar i lago 
zat nyíl ik meg, 

ami azt jelenti, a magyar 
hazafias nyomdászság főis-
kolai színvonalon képeztet-
hesse magát tovább. 

» 
Budapesten kívül Pécsett, 

Győrött és Debrecenben mű-
ködő állami épitőipari mű-
szaki középiskolákban fo-
lyik az uj épitőipari szak-
emberek nevelése. Az isko-
lákban a korszerű építészei-
re vonatkozó tankönyvek 
eddig hiányosak voltak. Ezl 
a hiányt pótolja most az 
építésügyi minisztérium 
tobbezer forint értékű 92 
épitőipari szakkönyvnek és 
144 drb tervnek az iskolák 
könyvtára részére, történt 
adományozásával. 

Szinpaó Helyett börtönbe feeriil 
a 28 éves színésznő, ahi mini Í7 éves 
„csitri 4' széihnmoshodoit Szegeden 

Vasárnap a budapesti főku-
pilányság nyomozói elfogták 
Rocskui Erzsi 28 éves színész-
női, az utóbbi idők egyik legve-
szedelmesebb kalandornőjét, aki 
mini Marosi Márta 17 éves szi-
ninövendék Szegeden is szédiá-
moskodott. 

A szép Bocskai Erzsi Rózsa-
hegyi Kálmán szintísloíájában 
kezdte pályafutását és nagy re-
ményekkel indult cl a színi pá-
lyára. Később azonban rossz 
társaságba keveredett és színé-
szi tehetségét szélhámoskodásra 
használta fel. Először 1945 ja-
nuárjában tartóztatták le több-
rendbeli lopás és takásfoszlogu-
ás miatt. A börtönből azonban 

megszöktette egy betörőnS, aki-
nek há'ából lefosztatta lakását. 
Bocskai Erzsébet ezután egyre-
másra követie el a különböző 
szélhámosságokat. Végigjárta az 
országot és Kovács Erzsébet, 
valamint Mártis Éva álneveken 
módosabb családoknál veit ki 
albérleti szobát, majd égy al-
kalmas pillanatban teljesen ki-
fosztatta azokat. 

Országos io'ttajkörút ja során 
má-cins közepén érkezeit S-e-
gedre és a Szentháromság-utca 
Ha. számú házban fíaár Jó-
zsef néná' vett ki bútorozott szo-
bát. Itt Marosi Márta 17 éves 
szinkiővendéknek adta ki ma-
gát. A házbeliek nagyon meg-
szerették a csinos, kicsit nagy-
stílű lányt és nagyot néztek, 
amikor az egy szép napon tel-
jesen kifősz tol la tlaárné laká-
sát. A jsziniuövendéket* más-
nap elfogták a röszkei állomá-
son, behozták a szegedi rend-
őrségre, ahol színészi tehetségé-
vel mindenkit megtévesztett és 
még azt is elhitték neki, hogy 
csak 17 éves. Igv a 28 éves 
színésznő, mint 11 éves »meg-
tévedt bárányka« keriilt a fia-
talkornak bírósága elé. alioi eav 
hőoapi fogházra ítélték. A Csil-
lagba. ma jd a rabkórházba ke-
rült. Itt megismerkedett Varga 
Ferenc politikai elKétttei. Ma-
rosi Mária, azaz Bocskai Er-
zsi nemsokára kiszabadult, fel-
utazott Budapestre és felkereste 
a közben szintén szabadlábra 
helyezett Varga Ferencet. Túbli-
ször járt a vott politikai bű-
nöző fakásán és azt egy sze-
relmes éjszaka után teljesen ki-
fosztotta, sói a férfi zsebéből 
tizezer jorinl készpénzt is kilo-
pott. 

A kalandornő a szép zsák-

mánybói kiöltözködött, végig-
járla a kozmetikusokat, majd 
clme.nl tárgyalni az egyik pesti 
színigazgatóhoz. Már-már ugy 
látszott, liogy a színésznő ren-
geteg szélhámoskodás után 
•rendes utra«, a sikert jelentő 
deszkákra lép, amikor a rend-
őrség nyomozói bravúros nyo-
mozás után elfogták. Elfogta a 
rendőrség Bocskai Erzsi •lo-
vagját*, Mezei József sofförl is, 
nki a niulíhan az apostoli nun-
ciái ura, majd Desewffv Gyma 
autóját vezette. 

Beiufott a 22-ih 
hadifog olyvonat 

(A Détaiagyarország delire-
ceni tudósítójának le'efonjelen-
tése.) Vasárnap dé'uh'm befu-
tott Debrecenbe a 22-ik baíti-
fogolyszeretvény, amelyen a kó-
velkező szegedi és környékiéi 
hadifoglyok érkeztek: 

Kócsó János (Csengéié), dr. 
Krier Rudolf (Somogyi-u. 14"), 
Kutas ödön (Királyhalom 4U\ 
Lippav László (Zákány-ii. 34), 
Hegedűs Béla (Szőreg), Haran-
gozó Antal (Alsótlszapart 50 l\ 
Farkas István (Csouka-u. 9), 
Rudin János (Bajcsy-Zsilinszky 
utca 17), Szaliő Ferenc (Mik-
szát-u. 4), Szépffy János 
zépfasor 62), Szűcs Bé'a (Biha-
ri-utca 31). Tólh Lóránt (Pelő-
fi-sugárut 28> Wikkcrt Géz* 
(Teréz-u. 21), Horváth Tibor 
(Kossuth Lajos sugárut 15), 
Katona Béta (Ifolíó-u. 11). Kot-
hencz János (Cscugcfc), Ilusz-
ka László (Faragó-u. 7), I latos 
József (Szeged), Orbán Gvörgv 
(1926. Szeged). Bus László, So-
mogyitelep), Boldizsár József 
(Hobiárlbasa-u. 31), Bakó Au-
lai (Dorozsma), Kóró<l] József 
(Jobbfasor 31). Kerekes István 
(Rddai-u. 12), Király Dezső 
(Nagyszóksós 227), Márton Isl-
ván (Szőreg), Maróli Ferenc 
(Deszk), Magda Aulai (Röszke), 
László István (Csillag-tér 1/b), 
Palotai András (Deszk), Tokod! 
János (Csengéié), TJrbán Vin-
ce (Atokháza), Horváth László 
(1923. Szeged), Kádár János 
(Csanylelck), Heine Károly 
(Makkoserdősor 44), Ács Sánta 
Pát fSzentmihálytefek), Bereck 
János (Szeged ) 

I ksroskedSk szfivsttaittétea 
r ó z s a b u r g o n y n 

kapható (Kálvária-!. 21) 


