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Nemzeti Blzolfságot 
Szegeden! 

Szegeden a politikai élet meg-
élénkülése komolyan halad előre. 
A »Délm>agyarország« tegnap kö-
zölte, ho-gv újjáalakult a Független 
Kisgazdapárt szegedi szervezete. Az 
újjáalakulás uliára lépett a polgár-
ság demokratikus pártja is, a Rns-
say-párt szegedi szervezete. A Ma 
gyár Kommunista Párt szegedi he-
lyi szervezete már több, mint egy 
hónapja működik. Nem alakult 
még meg Szervezetileg a szociál-
demokrata párt és a parasztpárt 
szegedi csoportja, de mindkét de-
mokratikus pártnak komoly gyö-
kerei vannak a városban és jövő-
jük a magyar politikai életben el-
vitathatatlan. 

Itt van tehát az ideje annak, 
hogy Szeged város demokratikus 
erői további nagy lépést tegye-
nek előre: megalakítsák1 

a Magvar Nemzeti Független-
ségi Front szegedi helyi szer-
vezetet, a szegedi Nemzeti Bi-

zottságot ! 
Meg kell teremteni a szegtíli 

Nemzeti Bizottságot a város' ér-
dekében. A város vezetőségének tá-
maszra, demokratikus hátvédre 
van szüksége. A politikai irányí-
tás, a nép politikai vezetésének 
feladatát kell elvégeznie a szegő-
di Nemzeti Bizottságnak1. Ezt*a fel-
adatot egyedül cgy párt sem1 végez-
heti el, hanem' csak' valamennyi 
együtt. 

De a szegedi Nemzeti Bizottsá-
got nemcsak n varos, hanem az 
ország érdekéhen is meg kell te 
renrteni. Szeged az ország másodlik' 
városa és most, hogy Budapest 
még a németek és nyUas-bérenceik 
kezén van: az ország első városa. 
Arra, ami ma Szegeden történik, 
felfigyel az egész ország. Szeged 
példát mulat a német uralom alól 
felszabadított országnak és az or-
szág német uralom alatt sínylődő 
részének egyaránt. A szegedi Nem-
zeti Bizottság megalakítása felhí-
vás lesz Debrecennek, Kecskemét-
nek, Hódmezővásárhelynek, Diós-
győrnek, de Kaposvárnak, Győr-
nek, Budapestnek is, hogy fogja-
nak össze a nemzeti, demokratikus 
erők a német iga lerázására, a 
magvak jövő a a a> iák lerakására. 
És ezt a felszólít ist az országhoz 
ma csak Szeged Intézheti. Mert 
Szegeden van lapja a Magyar Nem-
zeti Függetlenségi Frontnak. Az uj 
Magyarország politikai élete itt van 
leginkább kialakulóban. Budapes: 
ten van a földalalt Mn'i var VLiiiunK 
lenségi Front. De Szegeden meg-
van mar nyíltan. Budapesten ""ki-
irt Muil óhun van a7- oltani Nemzeti 
Bizottság, iliegál an, elrejtve a nyi-
las kopók szeme- elől. Az ország 
első Nemzeti Bizottságának, mely 
szabadon bonthatja ki a magyar 
felszabadulás zászlaját, itt, Szege-
den kell megalakulnia. 

Ha Szegeden megalakul a Nem-
zeti Bizottság, ez persze még nem 
jelenti, hogy az országnak kor-
mánya lesz. De jelenti, hogy ko-
moly lépést tettünk az uj, nemzeti 

felé tör 

Strassburg fel szabadítása a nyugati front 
nagy eseménye 

Orosz csapatok elfoglalták Tokajt és Tarcalt 
A' magyar újságolvasó és újság-

író a k ü l p o l i t i k a híreit nagy 
általánosságban kiét csoportra oszt-
ja: figyelik a német bel- és kül-
politika eseményeit és érdeklődlés-
sel kísérik a miár felszabadult Eu-
rópa nemzeteinek uj világot te-
remtő harcát A hozzánk eljutó 
híranyag is igy csoportosul. 
Németország külpolitikailag majd-

nem' teljesen izolált A még sem-
leges országokban ott székelnék 
ugyan követségeik', de ezeknek 
miinden befolyása í?is kezdeményező 
lehetősége megszűnt. Nem vélet-
len, hanemi a hitlerista politika tel-
jes csődjének küvelktézménye, hogy 
diplomáciai testületei felbomlás-
ban vannak1: tagjaik idegen állami-
polgárságot kiérnek és lemondanak 
Németország további képviseleté-
ről. 

A német diplomácia tnlár régen 
követi a hadászati helyzetbe be-
állott változást: maga is deffenzi-
vába ment át, de képtelen volt 
megbirkózni az európai népekben 
a nenuzeti szocialista politika el-
len felgyűlt mélységes gyűlölettel. 

Egyré több hír érkezik1 a német 
belső helyzet tarthatatlanságáról. 
A nemet nép ismeri helyzetét, lát-
ja a menekülés útját: elkergetni 
Hitlert és rablóbandáját. Svéd 
semleges források' jelentése sze* 
rint Németországban fogy a ke-
nyér, súlyos élelmezési gondokkal 
küzdenek, napról-napra több fon-
tos ipari nyersanyag hiányzik és 
fogynak' a ma már pótolhatatlan 
termelő eszközök. 

Nehezedik a katonai ellenállás 
szervezése é® pótlása. Gőbbelsnck 
és Hitlernek egyre több szuronyt 
kell szegezniük saját népük1 ellen, 
hogy az fel ne tépje szörnyű bilin-
cseit. Szurony hegyén ők' sem ül-
hetnek sokáig. 

A felszabadult európai nemzetek 
belső harcai egymástól függetle-
nek, de azonos tartalmúak. A kö-
vetkezetes, a rabság idején is har-
coló demokrácia mindenütt foly-
tatja küzdelmét az ország gyors 
demokratizálásáért. 

A már szabadon élő nemzetek 

háborúellenes, de belső pozíciót 
védő reakciója még részese a po-
litikai hatalomnak. A szembenálló 
politikai erők között folyik! a harc 
Belgiumiban, Romániában, Bulgá-
riában. 

Strassburg jelfoglalása de Gaujle 
tábornok1 moszkvai utazását még 
időszerűbbé tette. A1 jégi, Vagy ui 
francia határok! visszaül látása, 
vagy megállapítása napirenden 
széreplő kérdés. Elzász fővárosá-
nak felszabadítása (megérdemelt 
örömet hozott a francia népnek, 
amely már látja, hogy hazája a 
szövetségesek' oldalán visszanyeri 
régi európai pozícióját. 

Pierlottc belga miniszterelnök-
nek a szabadcsapatok' lefegyverzé-
sére vonatkozó rendeletét bírálja 
a moszkvai sajtó. A belga kor-
mány gyengeségét ismeri föl ab-
ban, hogy, az veszélyt lát a belga 

komoimunista párt téríoglalásábanb 
A moszkvai sajtó a következetes 
demokrácia védelmében a belga 
eseményekkel kapcsolatosan 0 
szervezkedési szabadság. tiszteled 
ben tartásáról beszél. 

Spanyolország fasiszta 'államve-
zetője, Franco tábornok1, szeretni 
meghivatni magát a békekonferen-
ciára. Békeszeretetére hivatkozik! 
hiszen semleges volt A választ aa 
jlzvesztija* november 22-iki cikka 
adja meg. Csak' megismétli azt a 
régi moszkvai álláspontot, hogy 
Franco háborús bűnös, aki anya 
gi iavak és a »Kék hadosztályökk 
szolgáltatásával segítette Hitlert. 

Svédországban viszont a műn 
kláspárt követeli a nőrség és dán 
népek felszabadító harcának elis 
mérését és a német-svéd kapcsolr 
tok) megszakítását 

A magyarországi harctér 
MoszkVa, november 24. iMali-

novski és Petrov csapatai egy 100 
khr.-es fronton törnek1 élőre Kassa 
irányában. 

Newyork, november 24. A' ma-
gyarországi harctéren Malinovski 
csapatai elfoglalták Tokajt és Tár-
cáit. A Eetrov tábornok' vezetése 
alatt küzdő 4. ukrán haderő kö-
telékei Ungvártól nyugatra és dél-
nyugatra uj offenzívát indítottak 
és birtokba vették1 a többször gaz-
dát cserélt Csapot. A harcok fo-
lyamán még ötven helységet, köz-
tük Nagyk'apost, Szobánoot és Pá-

lócot felszabadították. 
London, november 24. A" Time* 

irja: Pálffy vezérkari százados, ai 
1. magyar tankhadösztály tisztjs 
megadta magát az oroszokiiak. Ma-
gam hallottam — mondta —, | 
miikor a B. magyar hadsereg pg-
rancsnok'á Geiser tábornok kijelen-
tette: »Magyarország sorsa Deb-
recen vidékén dőlt el«. Geiser né-
met származású etmíber s ha belát-
ja is, hogy Magyarország elvesz-
tette a háborút, nemi hajlaiuft! 
megkímélni katonáit a további véiW 
veszteségtől.* 

A nyugati arcvonal 
London, november 24. A brit 

hírszolgálat jelenti, hogy a szö-
vetségesek a Vogézek vidékén 
50 ezer németet bekerítettek. A 
A saverni nyílásban végrehaj-
tott támadások során francia 
csapatok elfoglalták S t r a s s -
b u r g o t és több más várost 
birtokba vettek. Számos német 

kormány felé. Mert az uj, függet-
len, demokratikus Magyarország 

ideiglenes kormányához 
csak a németellenes, demokratikus, 
nemzeti erők szervezése, összefogá-
sa utján lehet eljutni. Az u.í, ma-
gyar ideiglenes kormánynak az 
egész országot, a Dunán inneni és 
a Dunán tuli részeket egyaránt át-

fogó Nemzeti Bizottságokra kell 
támaszkodnia, 

A szegedi Nemzeti Bizottság 
megalaku'ása jel lesz az országnak, 
felhívás /esz a nemzethez: vegye 
kezébe sorsát, fogjon össze min-
den igaz magyar, hogy közös erő-
vel mentsük szerencsétlen hazán-
kat! 

katona fogságba esett, köztük 
ké t t á b o r n o k s nagy, hadi-
zsákmány. 

H o l l a n d i á b a n a venlél 

szakaszon tovább folyik a bríl 

3. hadsereg előretörése, mely-

nek során 6 klloiinéíernyire meg-

közelítették Venlo városát. Geí-

Ienkirchentől északkeletre ma-
kacsul védekeznek a németek, a 
cienlámadásokkal kísérletez-

nek. Szövetséges páncélos erők 

erők M e t z t ő l keletre támad-

nak. Az angolszászok M ü h • 

h a u s elfoglalásával a Rajna 
széjes szakaszát veszélyeztetik. 


