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fi vasutasok szegedi csoportja 
megmarad a szocialista pártban. 

- A pénzintézeti tisztviselők és a pénziigyigazgafóság 
fogalmazói kara kiléptek. Megalakulta „Tanítók Nem-
zeti Szövetsége." - Változás az iskolák vezetésében.-

f Saját tudósítónktól.) A Magyarországi 
Vasutasok Szövetségének szegedi helyii cso-
portja kedden délután négy órakor az uj 
Munkásotthonban összvezetöségi ülést tar-
tott. A gyűlésen a tagok teljes számban részt 
vettek. 

A gyűlést Bányai Árpád társelnök nyi-
totta meg. Bejelentette, hogv a tárgysoroza-
ton csak két pont szerepel. Egyik, hosrv- a 
vasutasok a régi Munkásotthont béreljék ki a 
helyi csoport részére, a másik az a beadvány, 
amelyet a szegedi vasutasok egy része aláirt 
és. amelyet a Délmagyarország is közölt ked-
di számában. Felkérte a jelenlevőket, hosrv az 
egységesség érdekében az ellenvéleményen 
levőket, illetve a szövetség működésével elé-
gedetlen tagokat is nyugodtan hallgassák 
meg. 

Olejnyik József. a helyi csoport titkára 
ismertette azután a módozatokat, amelyek 
mellett a régi Munkásotthon épületét a vas-
utasok megtarthatják. Az ÖsszüS6S.a vezetőség 
javaslatát egyhangulag elfogadta, egy mű-
szaki bizottságot küldött ki, amely hivatva 
lesz az épületet kitataro-ztatni. A vasutasok 
erős é s szép szervezeti életet akarnak élni. 
Játék, olvasó és társalgó termeket, színpadot 
akarnak létesíteni. Ezután felolvasta a hírla-
pokból ismeretes ama felMváísnt amelyet a 
szegedi vasutasok egy része a tagok köré-
ben köröztetett. A szövetség vezetőségének 
átadatták azokat az iveket, amelyeket a ta-
gok aláirtak. Ezekből megállapítást nyert, 
hogy a helyi csoport több mint 3000 tagja kö-
zű! csak 303*3n kívánják a szövetségnek po-
litika kizárásával. tisztán csak gazdasági ala-
pon való újjászervezését. 

Olejnyik József titkai- kijelentette, hogv 
a szövetség helyi csoportja vezetőségének 
semmi kifogása nincsen az ellen, hogy a ta-
gok kritikát gyákoro'janak az irányítás és ve-
zetés fölött, azonban a mozgalom megindítói 
a jelén esetben a vezetőség háta -mögött, an-
nak megkerülésével működtek. A szövetség 
nem most alakult meg szociális alapon, inert 
a szeged rókusi műhely vasutasai évek óta 
tagjai voltak, már a forradalom előtt is _ a 
szervezetnek. És ez a tábor hosszú idő óta 
meggyőződéses hittel tudta azt, hogv Ma-
gyarországon politikai párthoz való csatlako-
zás nélkül gazdasági harcot megvívni nem 
lehet. Itt nem lehet szindikális életet élni, mint 
Francia- és Angolországban, bár ezekben is 
óriási tábora van a szociá-listáknak. itt csak 
a harcos szociálista párt keretében le-
hetett kiküzdeni a munkásságnak a tisztes 
megélhetéshez szükséges létfeltételeket. En-

nek a tudatára ébredtek az októberi forrada-
lom kitörésekor az összes magyarországi 
munkások és köztisztviselők, a postások, a 
vasutasok és azért siettek oly nagy erőve! a 
szociálisták táborába. Akkor még nem volt 
szovjet, népköztársaság volt. Most a változott 
viszonyok mellett, ha bukik is a szovjet, nincs 
semmi ok arra, hogy a magyarországi vas-
utasok egyesülete vele bukjék, -hogv felbomol-
jon. Mert a magyar vasutasok hatalma, ere-
je és fegyelmezettsége, erkölcsi értéke min-
denféle hazafias szempontból ás kiáltotta a 
tüzpróbát, ugy a háborúban, -mint most, a 
megszállott területeken és igy csak rágalma-
zója tehet az a vasutasoknak, aki azt állítja, 
hogv hazafiatianok. A Magyarországi Vas-
utasok Szövetsége igenis az az alap. amelyet 
nemcsak a vassinpárok, hanem a lelkek is eh-
hez a földhöz szegeznek és csak a vasutasok 
összetartásából merithetnek mások is erőt a 
lenyűgöző megpróbáltatások nehéz napjaiban. 
A magyar vasutasok, akik a szociálista 
párt kebelében szervezkedtek. a pártve-
zetőség irányítását nom tagadhatták meg és 
ha a szerencsétlen események nem is iga-
zolták a lépés helyességét, a vasutasok szo-
ciális fegyelmezettségükről tettek most is bi-
zonyságot. Senkit nem marasztal a vezető-
ség, senkit nem terrorizál, szabadon követheti 
mindenki politikai hitét és igy azok, akik az 
eddigi irányzattal nem értenek egyet, lép-
jenek ki. Erdélyben a vasutasokat botozták, 
terrorizálták, ép ugv Szabadkán és még sem 
váltak ki, mert tudják, érzák és megértik, hogy 
nemcsak a szociálizmus eszméjének, hanem 
a hazának is szolgálatot tesznek akkor, ami-
kor helyt állanak. A magyar vasutasok meg 
az ellenség előtt is tiszteletet vívtak ki, igy 
tehát indoko'atlan a vasutas szövetség veze-
tőségét hazafiatlansággal vádolni. És azokhoz 
a szomorú eseményekhez, amelyek bekövet-
keztek, a magyar vasutasságnak semmi köze 
nem volt. A vasutasok eddig nem tettek sem-
mi mást, mint kötelességet teljesítettek. A 
szövetség nem szolgált rá arra. hogy ujság-
közleményekben igy megrágalmazzák. Az ily 
rágalmakat visszautasítja és kéri a vezető-
séget, hogv fogadja el a következő határozati 
javaslatot: 

A Magyarországi Vasutas Szövetség 
helyi csoportjának összbizalmi értekjszle;e 
határozati 'ag kimondja, hogy a szegedi 
lapokban május 5-én és 6-án megjelent ama 
sajtóközleménnyel, amelyet felelőtlen egyé-
nek a vasutas szövetség újjászervezésének 
ürügy-e alatt rendbontási célzattal indítottak 
meg, nem azonosítja magát. Az önkényks-
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dők eljárását, mint a vasutasok egységes-
sége ellen való törést elitéli és helyteleníti. 
A Magyarországi Vasutasok Szövetsége a 
szocialista párt kerekében müfcödötí 
és működik, a magyarországi vasutasok 
több mint százezer főnyi tábora által elfo-
gadott, aláírásával elismert alapszabályától! 
a jelen rendkívüli viszonyok közepette el 
nem tért és a haza védelmében kötelessé-
gének teljesítésével a legragyogóbb példát 
szolgáltatta és szolgáltatja. A szegedi vas-
utasok — a nyugtalankodó kis töredéktő-I 
eltekínltve — a szocialista pá|r)tí kel-
belében, mint öntudatos osztály és gazda-
sági harc alapján álló szervezetben rendü-
letlenül kitartanak. 

Elitéli azonban mindazokat a vasuta-
sokat, akik az események hatása alatt szo-
ciális érettségükről csak annyiban tettek bi-
zonyságot, hogv a Magyarországi Vas-
utas Szövetség által kiküzdött anyagi elő-
nyökig tudtak féemelkedni és az általa ki-
küzdendő eredményeket fogják továbbra is 
élvezni. 

A Magyarországi Vasutasok Szövet-
sége a kebelében való megmaradásra sen-
kit nem erőszakol. A magyar vasutasok 
egységét azonban rendbontók n-yugtal-anko-
dásai dacára is minden erejével megóvja 
és megvédi. 

A szegedi -helyi csoport eme határoza-
tát ugy az orsz. központi -vezetőséggel, mint 
az összes helyi csoportokkal közli. 

A határozati javaslat felolvasása után 
Ferenczy József, a szociálista párt tit-
kára mutatott rá arra a jelenségre, amely 
most a vasutasok körében is mutatkozott. A 
párt el vo!t készülve arra, hogy konjunktura-
szociálisták tömegesen fognak kerülni a tábo-
rukba. Azonban az természetes, hogy ebben 
az országban gazdasági bérharcot politikai 
egység nélkül küzdeni nern lehet. Akik most, 
iiyen hirtelen más nézeten vannak, az r hi-
szik, hogy a régi rend visszajön, sietnek te-
hát ki a pártból. Ezek nem voltak és nem 
lesznek szociálisták. Ezekért nem kár, hogy 
elhagyják a pártot, sőt ki kell őket zárni, a 
szervezeti életet meg kell tisztítani tőlük. 

Többek hozzászólása után Balázs kis-
kundorozsmai kiküldött arra hivta fel a veze-
tőséget. hegy az ország megmentése érdeké-
ben, magyarságunk feladása nélkül találjunk 
módot a kivezető útra. Tóth Béla szegea-ró-
küsi él'enőr ismertette ezután ama okokat, 
amelyek őt is az aláírók közé vitték. Hetek 
óla sürgette a vezetőséget, hogy a vasutaso-
kat nyugtassák meg. A vezetőség kijelentet-
te, hogy a területi integritás alapján áll. Ezzel 
szemben jött Kun Béláék nyilatkozata, akik 
nem ismerik a területi integritást. Jöttek a 
jelentések magában a Vörös Újságban, hogy 
a proletárdiktatúrát maga a nroíetárság buk-
tatta meg, mivel tisztán a bér-harcok alapjára 
helyezkedett. Jöttek a jelentések, hogv a vö-
rös hadsereg képtelen helyt állani és megfut-
nak. Más felől, hogv rablókként dúlják az or-
szágot. Ily körülményiek között mélységes ha-
zafiúi fájdalom vett raj ta erőt és bár eros 
szociálista érzésű volt és lesz is, nem látott 
maga előtt biztató utat a kivezetésre. Ha a 
szövetség vezelősége a mai napon megadott, 


