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rAVkol szemben Bonom] és Pleriu 
• aMtrsCteltebb nálad ás hívei. 
A lengyel kormány megalakult. Azt 

Atedesevscy alakította meg. Az u 
Bmnány Mlfigyminlsztere hivatásos 
diplomata, belügyminisztere pedig a 
lengyel földalatti mozgalom egyik ve 

A belga krtóshen bekövetkezett • 
»Ari fordulat: Plerlotnak engednie 
kellett. Átalakította kormányát, több 
Mroát átad m ellenállási mozgalom 
képviselőinek. Az ellenállás külön 
böző csoportjai egy egységes nem 
teti ellenállási szervezetbe tömörül 
kV. 

Szófia jelenti, hogy a bolgár kof 
Riány felveszi a diplomáciai kapcso-
latot de Gaulle tábornok ideiglenes 
Irancia kormányával. 

H ë v i â h f r e k 
Lríllro csendlesóceání sziget előtt 

RE amerikai harlihajök! és repülő-
Bípek ujabb hajókkravánt süly' 
(vesztettek el. Ez miár a hetsdflk 
Ilyen kísérlete a japánoknak1, hogy 
• szigetre erősítést ég utánpótlási: 
küldenek. Eddig azonban mindéin 
hajókaravánjuk a cél előtt mie®-
•eznmisült. Most is rengeteg hadl-
•nyag és sokezer japán katona ve-
•zett a tengerbe. 

Nagy Ifeztagatást rendeltek' el i 
francia minisztériumokban. Mtad'-
|Bön tisztviselőket, a leglkfeebb dij-
Rloktól a legmagasabb rangú osz-
IMyvezetőte azonnal filbocsájtják', 
akiről bebizonyosodik, "hogy együtt 
Sfclgozolt, vagy akár csak roÉóh-
iBBenvezett a némeleklklel. 

Churchill miniszterelnök' kijelcn-

Btte, hogy a háború után Anglia 
víleli keresfe'odelmle sohasem ta-

pasztalt fellendülést fog felmutatni 
Antwerpen fcl&ftőfélhte befutott 

fis első nagy szövetséges hajóka 
Saván. A sok hajó tömérdek hadi-
Rryagot hozott a nyugati seregek 
•fcmná-a. A kikötő most mtir tél-

én Jjasználható 'állapotban van, 
rt a német romiból ásókat a szakl-

Jöniljmények1 rövid idő alatt 
Itágy szerűen helyrehozták, « ha-
Hhnas dbkk-telepekben és dái*u-
herendézésekben padig. alig Volt 
fttlaimi kár. 

Palrfek Sbiffth, az tagol rádió 
fanfcrt hírmagyarázója állapítja 
toeg: Német katonai szkkSróklitnér 
(Bhbszőr tpiegirlik, hogy a háború ető csatája a keleti térségben 

. Ez az eset mlost ugy látszik, 
MsŐvetkezett, mert a magyanor-
gtígi előnyomulás osakf nyitány 
lesz az oroszok általános nagy téíi 
hadjáratához. 

Brüsszeli fwnBtudógltó közli az 
«Tabban felbukkanó Luftwaffete-
»feenységéről: H á m w dolog okoz 
Bafty fejfájást a németeknek'. A 
Inégnövékedett ellenállás, a hosszú 

ErVonal és a német légierő pi-
áinak a léginél Ryen-

Sbb minősége. Ezeken fe-
1 a btnutahfeSuv is egyre na$fobb 

IBfre leket ó l t Jói meggondolják', 
htóelőlt a repülőgépekét együk rfc-
tplölőlérről a másikra irányítják 

Az Egyesült ADamelr munkísszö-
•Stségeinek élete az orosz barátság 
legyében folyik. Egy ottawai tudó-
sító szerint a kanadai szovjetbarátok 
mosf tartolták második kongresszusu-
kat, amely Iránt nagy érdeklődés 
nyilvánult meg. Az Egyesült Államok-
ból több munkásszóvetség képvisel 
latte magát a kongresszuson. 

Giblm-n repClőatezreóes, az angol 
Krályl légihaderő egyik legvitézebb 
pilótája a Németország ellen legutóbb 
végrehajlott támadásból nem tért visz-
ftca. Az Eder- és Mone-gátat áttörő 
bombázóraj parancsnoka volt. A Vik-
tória kereszttel tüntették Id. 

Máris 70.000 tagja van az olasz 
vasutasok szakszervezetének. Novem-
beri nagygyűlésükön résztvett a szov-
Jetoroszorszögi szakszervezelek olasz-
országi kőrúton lévő küldöttsége. 

Moszkva, december 1. A szov-
jet haderők ujabb eredménye-
ket értek el. A csehszlovák köz-
lársasátg területének széles front-
ján fellángoltak a harcok. Elő-
renyomuló egységek átlépték az 
Ondiam folyót és 30 helységet 
elfoglaltak. Petrov tábornok tá-
madó hadserege az éjszaka 40 
kilométerre tört előre 

UnaMríól északra és észak-
•VJinlinRii 

Ugyanakkor MalinovsZki moz-
gásba lendült kő te lke i elfoglal-
ták Egert és i I 

n Miskolctól 15 kilométerre 
fekhü Szikszó városát. ' 

Mindkét helység a Magyaror-
országot Csehszlovákiává ösz-
szekötő vasútvonal fontos állo-
mása. Tolbukin tábornok had1-
ereje a Dunátó l nyugatra Pécs 
környékén még 50 községet és 
nyolc vasútállomást foglalt el, 
kőztük: Vécs, Ocsény, Hidas-
bonyhád, Csoklád, Pécsvórad, 
Siklós helységeket. A németek-
nek az a reménye, hogy a Du-
na vonalánál hamarosan feltar-
tóztatják a szovjet haderőttel-
jes mértékben meg/dusult. Tol-
bukin tábornok csapatai 40 ki-
lométerre hatoltak! nyugatra a 
Duna vonalától és ugy látszik, 
egészen átszelik a Dunántúlt . 

Egy moszkvai haditudósító 
kőzu; hogy a Szovjet részéről 
először puskás alakulatok kel-
tek át a Dunán . De alighogy 
megerősítették hídfőállásukat, 
má r nagy erővel támadtak a né-
metek s egyik friss hadosztályt 

a másik után vetették harcba. 
Ekkor azonban már Tolbukin 
hadereje is a Duna jobbpart-
ján állt és nehézágyukkal, 
gyorstüzelő ágyukkal visszave-
tette az ellenséget. A német tar-
talékokat összetörték, félredob-
ták és legázolták állásaikat. Be-
bizonyosodott, hogy a németek 
nem rendelkeznek már elegen-
dő emberanyaggal és igy kény-
telenek voltak a fenyegetett 
pontokon harcbavclni csapatai-
kat. Számolni kell azzal is, hogy 
a magyar hadsereg egyre kisebb 
lesz. Bár a legutóbbi három hét 
alatt nemi volt nagyobb előre-
nyomulás, mégis naponkint 500 
—1000 magyar katona kerül 
szovjet kézre. 

Magyar katonák követik 
Vörös vezérezredes felhívását, 
de józan eszüket is. A legszigo-
rúbb intézkedések ellenére cso-
portosan jönnek át az oroszok-
hoz!, ha erre alkalom nyilik. A 
harcok közelednek Bécs kapui-
hoz, a németek végre kény lel e-
néK lesznek saját erőikkel véde-
ni Németországot. 

Moszkva, december 1. A du-
nántul i orosz offenzíva során 
Tolbukin tábornagy kötelékei el-
foglalták! Kakas községet Szek-
szárdtól 8 kilométerre nyugat-
ra. Szovjet csapatok birtokba 
vették' Pécs várad ot s megtisztí-
tották a Dunát átszelő Baja— 
Pécsvárad1—Pécs hadtápvona-
lat. Tolbukin 30 kilométeres 
arcvonalat létesített a Dráva fo-
lyó északi partján. 

Megalahalt a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front szegedi 

bizottsága 
X DemjokratMis Polgárt Párt 

képviseletében Pap Róbert i s Or-
ley Zoltán, s Független Kisgazda-
párt részéről Balogh István cfr. 
és Kup liászló cfr., a Magyar Kom-
nwmfeta Párt képviseletében Far-
kas Mihály és G-amlbkötő Péter, a 
Nemzeti Parasztpárt részéről Ér-
ded Ferenc, s Szociáldemokrata 
Párt képviseletében Vörös József 
és a Szabad Szakszervezete? részé-
ről Komócsin Mihály értekezletet 
tartottak és a Koinimtunista Párt 
javaslata alapján megállapodtak áz 
ország (¡plemielkedíésére és Újjáépí-
tésére miinyuló legsürgősebben meg 
valósítandó programúiban. A prog-
rami» megvalósítása érdekében el-
íatározta az értekezlet az összes 

demokratikus pártoknak és a sza-
lad szakszervezeteden ek az össae-
logásdt a Magyar Nemlzeti Függet-
enségi Frontban. 

A pártok s a szakszervezelek kép-
viselői egyúttal meg is alakítot-
ták a Magyar Nemaeti Független-
ségi Front szegedi bizottságát, a 
sze ;ed5 Nemzeti Bizottságot. Meg-
állapodtak1 abban, hogy minden 
)Art és a szakszervezeti szövetség 

2—2 megbízottat kfüld a bizottság-

ba. A bizottság elnökéül Balogh 
István tfr.-t, a Független Kisgaz-
dapárt szegedi elnökiét és titkárnak 
Gombkötő Pétert, a Magyar Koimi-
miunista Párt szegedi szervezetének 
a titkárát választották meg. 

Az értekezlet elhatározta, hogy 
az egyértelműen elfogadott prog-
ramútól és a bizottság megalakulá-
sát december 3-án, vasárnap dél-
után fél kettőkor a Városi Szín-
házban tartandó nagygyűlésen hoz-
na nyilvánosságra; A nagygyűlé-
sen minden párt és a szakszerve-
zeti szövetség, egy-egy előadója szó-
lal föl. 

A' Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Frbnt tehát testet öltött Szegedien. 
Szeged' felszabadult népe országos 
Jelentőségű megmozdulást indít el 
vasárnap, amikor a nagygyűlésen 
tömegeivel szentesi li a Kdminm-
nista Párt által kidolgozott és a 
többi pártok által némely részletéi-
ben módosított és közösen elfoga-
dott programtauot. — Szeged' népe 
mlost felsorakozik a Magyar Nem-
zett Függetlenségi Front zászlaja 
alá és élcsapata lesz az ország 
újjáépítésének. 

Vasárnap d. e. fél 11 érakor a Város! Sz nftázhan 

TIHANYI MESTER 

önálló büvészrevü előadást tart 

teljes műsorral és a lebegő nő. 
Mérsékelt helyárakkal! 

A n y u g a l i a r c v o n a l 

London, december 1. Az euró 
pai szövetséges főhadiszállás je-
lenti: 

A szövetséges csapatok) a nyu-
gati arcvonalon ujabb térnyere-
ségre teltek szert a Ruhr előte-
rétől Elszászig. Az északi szár-
nyon az ú jonnan harcbavelelt 
1. kanadai hadsereg a Reichs-
wald erdőségében harcol és az 
erős német ellentámadásokat 
visszaverve halad előre. A 2. 
brit hadsereg megtisztította a 
maasmenti terepzsákot, üélebb-

.re az 1. amerikai hadsereg Dü-
ren előtt zárkózik fel. A 9. had-
sereg támadó kötelékei elfoglal-
ták Linden és Beck városát, a 
jobbszárnyon pedig megközelí-
tették Willeni. A 9. hadsereg 
más kötelékei Mer ízig környé-
nyéken és Kosslartól északra el-
érték a Saar folyót, niig egyes 
előőrsök m á r megpillantották 
Köln gyárainak kéményeit. Éj-
szakai közelharc után szövelsé-
ges csapatok elfoglalták La-
mersdorfot. A 3. hadsereg el-
foglalta Saargemundot és több 
helyen elérte a Saart. Saarbrü-
cken és Saarlaulern a szövetsé-
ges csapatok ágyulüzc alnlt áll, 
A 7. amerikai hadsereg Slrass-
burgtól északra nyomul előre és 
közvetlen Hagenau mellett har-
col. A szövetséges csapatok a 
Rajna két u jabb hídfőjét el-
pusztítót Iák és elzárták a néme-
tek egy fontos visszavonulási ut-
vonalát. Mühlhausen terepré-
szében folyik a bekeríteti né-
met erők megsemmisítése. 

A b a l k á n i f r o n t 

Tito főhadiszállása ismét je-
lentős sikerekről számolt be. A 
harcok egész Jugoszlávia terüle-
tén a legnagyobb erővel foly-
nak és a visszavonuló német se-
regeknek sehol sincs nyugtuk, 
vagy megállásuk. Montenegró-
ban a jugoszláv csapatok ' el-
foglalták Bar fontos kikötővá-
rost. itt mintegy 1000 német és 
usztasa katona esett el, vagy ke 
rült fogságba. 

Horvátországban felszabadí-
tották Nasice fontos vasúti és 
ipari csomópontot. Szlovéniá-
ban pedig Skót ¡a Loka városa 
szabadült fel. Itt a város hely-
őrsége teljesen megsemmisüli 
Jugoszláv repülők sikeresen 
bombázták Bród vasútállomá-
s á t 

Fokozódóit a nyomás a Szer-
biából visszavonuló németekkel 
szemben. Jugoszláv egységek el-
foglalták NOLÍ PaZárt és jelen-
leg attól északra dü lnak a legsú-
lyosabb harooik. Megsemmisítet-
ték német erőket a Morava 
part ján és a Dr ina mentén is. A 
felszabadító hadsereg megtisztí-
totta Bieliánát s visszakergette 
az innen észak felé törekvő nácJ 
kötelékeket. Ez fekszik legköze-
lebb a Délmagyarországon har-
coló Tolbukin hadsereg körzeté 
hez. 

Az olasz harctér 
London, december 1. A 8. 

hadsereg az erős német ellen-
álláson keresztül egyre közele-
dik Faenzúhoz. Bolognától dél-
keletre az 5. hadsereg frontján 
a szövetségesek kénytelenek vol-
tak két magaslatot feladni, d< 
ugyanakkor elfoglaltak két fai 
l u l 

f. 


