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ütőit a megtorlás ó r á \ a 

Moszkva, február 3. Kivona- nyomás nehezednek ezek a 
fok Ilja Ehrenburg cikkéből, a 
Pravda január 31-i számábóL 

Ütött a megtorlás órája. 
Hideg téli szél süvit régig 

Berlin hosszú utcáin. Nem any-
avira ez a szél, mint a rémület 
kergeti a németeket nyugat 
felé. Breslauból, Frankfurtból, 
Díiizigból rémúllen menekül-
nek a „felsőbbrendű nép" szá-
nalmas maradványai. Istenem, 
tankok 1 — ordítják a németek 
és menekülnek Berlin felé, ahol 
menedéket rem ;lnek találni. Ott 
l á t j á k , hogy a berliniek is me-
nekülnek. Magukkai cipelnek, 
amit csak birnak. zsákmányuk 
maradékát, egykori dicsőségük 
jelét. És mindent odaadnának 
eey kis fedélért, egy meleg fa-
laiért, egy talpalatnyi helyért, 
ahol megpihenhetne rémülettől 
és fáradtságtól remegő testük. 
Bármit odaadnának, hogy meg-
vesztegethessenek valakit egy 
pillanatnyi nyugalomért. Talán 
éppen egv aranyfoggal fizetné-
nek. amit Majdaneknél egy hal-
nusió zsidóasszony szájából 
vert ki Fritz vagy Kari; talán 
eey gyűrűvel szerelnék megvál-
tani életüket, amit egy orosz 
feleség elernvedő ujjairól húz-
tak ie . . . 

Valahol a kőzetben Guderian 
t ábornok és tarsai, ak 'knek 
feladata lett volna a Vörös 
Hadsereg megállítása, ülnek 
csendesen és g o n d o l k o z n a k . . . 

Istenem, tankok 1 Szovjet tan-
kok a közelben. 

Olyan nagyon akar ták a vil-
l á m h á b o r u t " Most megkapták. 
Keleiporoszország, Szilézia, Po-

B r a n d e n b u r g . . . 
Istenem, tankok.' Orosz tan-

kok közelednek. Mintegy lidérc-

szavak lelkükre. 
Ütött a megtorlás óráját 

háború hullámai nyugatnak in-
dulnak. Nincs elég fantáziájuk 
a németeknek. Miután vert ae-
regeik elhagyták Ororszország 
területét, Hitler azt mondotta: 
Nem ismertük eléggé az ide-
gen ország éghajlatát. Mást nem 
tudott mondani. Talán- Porosz-
ország éghajlatát sem ismerik 
eléggé ? Ki előtt mentegetődzik ? 
Katonái előtt? Azok nem gon-
dolkoznak. A világ előtt? A vi-
lág csak egyre vár, hogy , Ber-
linben lehulljon a horogkeresz-
tet zászló. 

Előre Berlin felé ! Berlin felé, 
amelynek népe szovjet asszo-
nyokat megrugdosott, amely 
nék fiai orosz asszonyokat éget-
tek el és amint égtek ezek az 
asszonyok, röhögve jegyezték 
meg: „ugy égnek ezek az asz-
szonyok, mintha nem is has-
ból, hanem szalmából lennének", 
Berlin felé, ahol azok laknak, 
akik élve temettek el zsidó em-
bereket és amikor már csak a 
fejük látszott ki a földből, őr-
jöngve kiabálták, „milyen fur-
csa növénvek ezek?" 

Elérkezik az a nap. amikora 
náci főváros lakói harci zajra 
ébrednek. 

Előre Berlinbe l Ennél érthe-
tőbb szavak nincsenek szá-
munkra. 

Előre Berlinbe l Ez életet je-
lent nekünk. 

A szovjet nép látni fogja, 
hogy nem hiába hozott szörnyű 
áldozatokat. Meneküljenek a 
patkányoki Vergődjetek, üvólt-
setek is haláltól való félelem-
től. 

Ütött a megtorlás órája l 

véleményeltérés, létrejött a ma-
gyar munkásság egységfrontja. 

A két munkáspárt összefo-
gása természetesen nem érinti 
szervezeti és* programatikus kü-
lönállásukat. 

Nincs, nem les: testvérharc a 
két munkáspárt közötti A két 
munkáspártot nem lehet egy-
másra uszítani, egymái ellen 
kijátszani, a két párt együttha-
lad, együtt harcol minden rendű 
éa rangú reakció ellen, a ma-

gyar demokrácia teljes éa végső 
győzelméért. 

A két munkáspárt megállapo-
dása a demokrácia győzelmét 
jelenti A munkásegység meg-
bontása a magyar demokrácia 
meggyöngítésére vezetne. A ma-
gyar munkásság egysége éppen 
ezért a maguar demokratikus 
nemzeti egység megerősítését je-
lenti. A megállapodás a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Frontba 
tömörült demokratikus pártok 
közös ügyét szolgálja. 

Világlapok szemléje 

hoz ták : 
1 Üdvözlik 

munista Párt 
izági 

a Magyar Kom-
é i a Magyaror-

Szociáldemokrata Párt 
központi vezetőségét abból az 
alkalomból, hogy azok a raa-
gvar proletáriálus érdekeinek 
megfelelően megalkották a régen 
rárt és kivánt munkásegységet. 

2. Alulírott két szegedi szer-
rezet helyi vezetői, központi 
bizottságaik határozatait min-
i m b e n magukévá teszik és épí-
tik. esel leges támadással szem-
ben védik a magyar proletariá-
tus egységét. 
'•'>. A szociil ista pártok egy-

sege megerősíti a Magyar Nem-
zeti Függetlenségi Front egysé-
gei, meggyorsítja programja 
megvalósítását 

4- Központi mintára, helvi 
illetékességgel 3—3 tagból álló 
tanácskozó szervezetet létesí-
tünk 

Szeged, 1945. február I. 
A Szociáldemokrata Párt ré-

széről: Vörös József sk., Bozóki 
u , u , k " Komáromi István sk. 

A Magyar Kommunista Párt 
£esíier .°, Gornbkötö Péter sk . 
Cuólai Is tván s J l . Lakó Antal sk. 

Munkásegység Szegeden 
Erfyüffes harc a demokrácia megvalósításáért 

A .Magyar Kommunista Pártj A Magyar Kommunista Párt 
szegedi szervezetenek és a Szo- sokcsztendős küzdelme ered-
cialdemokrata Párt szegedi cso- ménvre vezetett; az Ideiglenes 
portjának vezetői 1945. február Nemzetgyűlés szószékéről el-
l-én tartott közös értekezletén hangzott ]avaslatot, a kommu-
»z alábbi egyhangú határozatot nisták baráti kéznvujtását a 

szociáldemokraták elfogadták. A 
magyar osztályharcos pártok 
két szegedi szervezete gyorsan 
követte központi vezetőségeik 
utmi'tató példáját: helyi vonat-
kozásban is megteremtették a 
testvérpártok akcióegységét Ssc-
ged munkásságának régi vágya 
teljesedett be ezzel. 

A két munkáspárt összefo-
gott, hogy közös erővel harcol-
jon az ország katasztrófájáén, 
felelős fasiszta és feudális reak-
ció teljes és végleges megsem-
misítéséért, a magyar demokrá-
cia megvalósításáért. Azokban a 
nagy kérdésekben, melyek a de-
mokratikus, független Magyar-
ország felépítésére, a magyar 
reakció teljes megsemmisítésére, 
a németellenes szabadságharc 
győzelmes megvívására vonat-
koznak, a Magyar Kommunista 
Párt és a Szociáldemokrata Párt 
nézetei megegyeznek egymással 
Megegyeznek abban is, hogy a 
magyar demokrácia végleges és 
teljes győzelmének kivívásához 
erős és egységes munkásmozga-
lom, erős és egységes munkás-
szervezetek szükségesek. És mert 

A moszkvai sajtó élea gunv-
nval foglalkozik Hitler Adolí 
január 30-i beszédéve lTlz éven 
keresztül Hitler, Gőbbels trom-
bitái által összehívott hatalmas, 
fanatikus tömeg előtt mondotta 
el minden év január óO-án meg-
ismétlődő nagy beszédeit a 
Sportpalasban — olvassuk egyik 
cikkben. Egy évvel ezelőtt már 
valamivel lejjebb szállt; egy 
magányos mikrofon előtt be-
szélt Most, január 30-án Hitler, 
a német nép, vagy inkább a né-
met nemzet roncsainak vezére, 
a német birodalom, vagy inkább 
romjainak kancellárja egy sö-
tét, nedves pince mélyéről, há-
rom óra helyett összesen ló 
percet beszélt Olvan volt. mint 
aki haldoklik. Mint aki halálos 
sebbel fekszik a szabad mezőn 
és utolsó erőfeszítéssel még mo-
zogni próbál, hogy elűzze a kó-
zetedő éa lecsapni" készülő ke-
selyüket, Mintegy harmadrendű 
színtársulat igazgatója, aki az 
évad utolsó eiőadása után záró 
beszédet mond és tudja, hogy a 
jövő évre már nem kap szerző-
dést Nincs többé rivaldafény és 
taps. 

Ha a német utakon mene-
külő embereknek volna idejük 
és kedvük analizálni hajdani 
Führerúk beszédét, sok ellent-
mondást találnának abban. Em-
lékezzünk a moszkvai, lenin-
grádi, sztálingrádi csatákra és 
Hitler ezekkel kapcsolatos ki-
jelentéseire. Eszükbe jutna 
1942 szeptember áO-a, amikor 
Hitler kijelentette: „Churchill 
el lehet készülve arra, hogy 
minden katonája partraszállása 
után 9 órával el less söpörve. 
Ez a hullám, aminek a partra-
szálló angol katonát kellett vol-
na elsöpörnie, most Németor 
szágot takarítja. Eszükbe jutna 
sok minden más i s . . . 

nikhos hozzájárul a menekü-
lők ellátatlan is elégedetlen tö-
mege, akik ma a birodalom 
fővárosának lakosságánál 120 
százalékkal tesznek ki többet 

A Kőlnischer Zeitung szerint 
a most kővetkező 8 nappal áll, 
vagy bukik Németország. Ez a 
3 nap fogja sorsunkat meghatá-
rozni. 

A bolgár sajtó a háborús bű-
nösök perével foglalkozik. * 
bolgár perek jelentősége na-
gyobb, mint általában hihetnők 
— irja a D n e i c i m ü újság. Ezek 
az első perek, amelyeket egy 
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Egyik lába már a sirban van, 
de még mindig hazudik. Kije-
lenti, meg fogják állítani az 
orosz hadsereg győzelmes elő 
nyomulását Mit gondol, bol, 
mikor és hogyan fogja ezt cse-
lekedni ? 

Ha az oderamenti harcokat 
sikerülne is a németeknek sta-
bilizálni, ez csak annyit jelen-
tene, hogy valamivel meghosz-
szabbitaná a német nép szen-
vedéseit. A német nép már ki-
merült a sok gyilkosságtól ét a 
rövidesen összeülő hármas ta-
lálkozó elvégzi a gyászszertar-
tást Németország fölött. Hitler 
most már csak posthumus re-
vanzsra gondolhat. 

A Dagens Nyheter irja: Né-
metország még soha nem volt 
olyan veszélyben, mint ma. Ber-
linben olyan pánik van. ami-
lyet a higgadt poroszokról fel 

ezekben a főkérdésekben nincs1 .sem tudtunk tételezni. A oá-

felszabadult ország felszabadi 
népe tart e lnyomói ellen. Ezek 
a perek nemzetközi jelentő-
ségűek, mert a bolgár nép i g á d 
arculatát mutatják be, e lnyo-
móik iránt A legsúlyosabb áru-
lásokat követte el egy kis klikk 
a bolgár nép ellen, élükön a 
német vérből származó Koburj 
királyokkal és külföldi tanlca-
adóikkal. A bolgár nép azonbaa 
érett az Ítéletre és a kőksöai 
most kamatostól visszafizeti. 

A francia sajtó a papirhiany-
ra panaszkodik és követeli • 
kormánytól, hogy szerezzen pa-
pirost. Franciaország nem ta-
lálhatja meg önmagát a sa tő 
segítsége nélaöl. A négy érig a 
külvilág e ől elzárt francia kö-
zönség semmiről sem tud, nea i 
tudja, mi történt szövetségesei-
nek táborában, nem ismeri jét 
az e lveket a terveket — irjo 
Dormesson a Humaniti hasah-
jain. Újságjaink s e m m á s o ^ 
mint kétoldalas Mvatalos jelen-
tések. Dormesson és áltaíáoaa 
a francia sajtó panaszait as 
robbantotta ki, hogy a kormány 
a papir hiány ellenére több n/ 
napilap megjelenését engedé-
lyezte rendeletileg. 

As angol sa tó a Reuter-íród* 
jelentése nyomán a hármas t » 
lálkozó küszöbön álló megva-
lósulásáról ir. Stettinius ame-
rikai külügyminiszter, aki a 
napokban kijelentette, hogy 
részt fog venni a hármat talál-
kozón, tegnap Rómából isme-
retlen helyre repült Roosevelt 
elnök születésnapi beszédét fe-
esége olvasta f e l Az angol 

alsóházban tegnap már hiány-
zott Churchill és Eden is 

Három év g oem Iesi 
w l ú k e y I n i l aban 

A skótok nemzeti itala a whia-
key, amelyet nálunk tévesen 
angol italnak hisznek és való-
jában nem egyéb mint e jv kü-
lönleges gaboaapil inka, i n r o n 
évig nem leax kapható, mert sz 
utóbbi években nem párolta 
A whiskevuek t L több évig 
kell érnie, míg eléri t speciaui 
zama tá t 


