
Az úf lu^oszíáv demokrácia 
nem tűri a nemzetiségi ellentéteket 

Érdekes beszélget és egy partizán tiszttel 

Egz fiatal partizán tiszt járt Szé-
feden. NAgy év óta harcol a iugo-
17k*v nép felszabadításáért Tito had-
ieresében, részt vett a legvéresebb 
gerilla-harcokban, * legkalandosabb 
Találkozásokban. Az iskola padjait 
jasvta el, hogy fegyvert foghasson 
lépe és hazája függetlensége kiviva 
iáért Tele van hihet és lelkesedés 
ge'. B^ifSti f<u. tftke|e»e«en beszél 
magyaru' és ismeri a céri, amelynek 
kivivisáért hJkeltek Európa meg-
Ssufolt nemzeei. 

Alig 24 éve? gyerekember, de 
minden szavát a sokatt^rasztalt féri 
bigpackstga é? bölcsessége hatja a' 

Először az» kérdezzük tóle, ho \ 
Jugoszlávia területén merre vannak 
még harc k. 

— A Szerémségben, a Dráv? 
mentén. Szlavóniában, Horváto szág 
ban, Szlovénia egyes részein és 
Bosznia néhánv elszigetelt körzeté-
be^ — mondja. A régi Szerbi> 
egé<z területe, a Dilmát-tengerpa-
és Montenegró már teljesen szabad 
E'eket a terü'eteket tu'momó nagv 
részKen jugosz'áv seregek szabadí-
tották fel. A felszabadít sért harcok 

Eartizánok igen n-gv német erökc 

ö'nek le még mindig. Ezeknek t 
fesbzta hadaknak egy keskeny sávon 
it csup4n Ausztria területével van 
még Összeköttetésük és igy kfvo 
aulni a bitorolt területekről már 
nem is tudnak A fölszabadító ju 
•ószláv néphadsereg már a legne 
bezehb harci eszközökkel, tankok 
kai. p ncélkocsikkal és neh'ztüzér 
•éggel is rendelkezik és szabáb szerű 
fcadmüvrle'ekkel folvtatja a lekötftt 
fasiszta hzdseregrészzk megsemmi 
•itését A aém-tek oldalán már csa 
•z áruló c.?etniv-maradványok, ; 
fcorvát ue-rtasa. Ruprk-fele szlovén 
fehérgárdisták és a még megmarad' 
fcorvat dombranszik, a horvát re 
furális katonaság harcolnak, de 
tgyre nagyobb tömegben állnak á' 
hozzánk egész csapattestek magukkal 
faozva *elies felszerelésüket. 

— Hogv mikor ér véget a fel 
•zahadito háború, reméljük hama-
rosan. A jugoszláv néph'dsere! 
•arról-n'pra erősebb, a fölszabadul 
kerületekről tömegesen iélentkezi 
©nként a hkosság frontszolgálatra 
•okszor erőszakai kell visszatartan 
l jelentkezőket, hogy gazdátlanul n-
maradjanak a 6z'tkséges közigazga-
tási hi.-atalok. A háború végéne' 
Időpontia természetesen nemcsak a 

tigoszláviai harcok Ölemétől függ 

a ne in külső körülményektől is, kü 
k6nös»n a magyarországi frontsza 
fcasz eseményriföl. Néphadseregük 
minck-n egves alakulatát egészen uj 
•zerü, para-lanul mély hazaszeretc 
hatja át, amelyek a régi sovinisz!.-. 
hazafisághoz semmt köze nincs, A 
mi hazaszeretetünk sokkal mélyebi 
és emberibb, sokkal fölviiágosultabi 
fa szabadabb. Demokratikus. Ez * 
mellem egyformán áthatja a legény 
•éget és tisztikart. Ebből fakad a 
j term4s/etes fegyelem. amely neu 
külsőségekben mutatkozik meg, d 
•mely lelkieiCfeli^»el» had-nnve!e'e 
tok páratlan sikerének. A hadsere 
hgjatt a rángnék oli közlegénytö 
•gés/en a tábornoki kar legmaga 
•abb tagjaiig családi viszony füz 
ftasze, aminek az a magyarázati 
hogy a tisztikar tagjai nem fölfl'rő 
kerüdek ko/^nk, hanem közti'ün^ 
nőnek ki_ Nincs tis/'elgési kn ele 
Kttség bajtársaink mé-is örömmé 
0Jvozii«_ egymást a rangra való te-
kjD'et pékül. 

— A fasiszta csatorna-propagan 
da természetesen a régi recept sze-
rint most is elkövet mindent, hor 
hazug ágokkal és uszítással ellenté 
'eVet szítson a magvar és a jugo-
szláv nép között. Uiiászflletó jugo-
szláv állam vezetőinek bö'csességr 
*s az uj demokratikus MagvarorszA-
népének józansága természe'esen 
meghiusítja ezeket az alattomos kí-
sérteteket és meg fogja terem'eni 
két egymásra utalt nrp között a 
legszorosabb testvéri kapcsolatot. A 
bácskai és a bánáti magyarsáp 
lelvzetéről ezeket mondotta a fiata 
íartizán tiszt: 

— Mi sem a Bánátban, sem r 
Bácskában nem csináltunk ngvre 
-ezett magyar kérdést, viszont né 
cet kérdés volt is, van is. A ma 
gyarok nálunk teljes egyenjogúságot 
kartak ábamunk töbni népeivel 
-melvek közé a németeket nem szá 
nithatjuk. Bevalljuk, hogy különö 
en a Bácskában az első pillana 
okban bizonyos nehézségekkel jár' 
•rvénvesi'eri az egyenlőség elvét 
'minek az az oka, hogy a nép nem 
ment át a harcon, sem a magvar. 

em a többi és politikailag nem 
utott ahhoz az iskolázot sághoz. 
amely minden más tartomány né-
oének kiju ott. A Bácskában és z 
Bánátban a különleges helyzet mi-
't volt hatása az uszi'ásnak, a fa-

siszta p'opagandá-'ak, de ezt helyes 
politikai beavatkozással és fölvilá 
ositással igen rövid idő alatt ki-

<üszöböltük. Beb<7on\itotiuk né-
tűnknek, hogy semmi jogcímünk 
nincs a magyaiok üldözésére, még 
a sajnálatos .bácskai események* 
<em jogosítanak fel erre bennünket 
mert ezeknek az oka nem a nép, 
nanem egy reakciós, a nagy ma-
'var imperializmus gondo'atávai át 
hatott klikk vo t, amely az álta'ános 
témet n pkiirtási po itika engedel 
mes és vad eszkö-ekőrl végezte 
ryilkos munkáját. Tervszerűen uszi-
ották egymás ellen a népeket e? 
•nnek az uszitásnak romboló hatá-
sával csakis egy olvan szé'es ala 
nokra fektetett mozealom bwkózha 
ott meg ered nénvesen, mint ami 
ven a jugoszláv felszabadító moz-
•alom, különösen mikor 'átta t 
•ép, hogv milyen lelki'smereieser 
sutatjuk föl és büntetjük meg a 
véres kilengések okozóit és öntuda-
tos végrehajtóit, akkor teljesen meg-
békült és ma már teljes az egyet 
mtés. Az eivharc, hogy a bünisö 
et meg kell büntetni, de a töb 
••eket részesíteni keil mindahban 8 
rabagságban, amit a felszabadítók 
ivivtak Jugoszlávia népet számára. 

— Bánátban némi'eg más volt a 
Hyzet. Ott németek vohak és « 
nagyarok helyzete majdnem ugvan 
>iyan kedvezőtlen volt, mint ? 
-zerbeké A felszabadítás etán nem 
n volt komo'y eilenlM a magya o 
s a szlávok között, aminek bizony 

sága, magyar k pviselők is helvet 
oglaltak és a legel ő n-pokhan 
vvik magyar képv selö is fe szólalt 

Óriási lelkesedés fogadta bejelentj-
ét, hovv a magvarok is részt akar-
tak venni az uj demokratikus Ju 
•oszlávia felépítésében. A bánáti 
magyarság tömegesen jelentkezett a 
ugoszláv néphadseregbe és a har-
cokban is mindenütt derekasan meg 
tüia a helyét. 

— A Szerémségben lénvegeser 
-Itérő helyzete volt az ottlévö ma 
gyarságnak. Ott a magyarok éppen 

n<ry bujtatták és segítették a parti 
zárokat, kockáztatva ezzel a fasisz'? 
reakció dühét, mint az o't élő s'iá 
vok. A fe'szabadulás után a Sze 
rémségben éppen ezért a ma?vat 
kérdés semilyen formávan nem huk 
kant föl. A szerémsAri szlá ok na-
"yon szeretik a magvarokat, ez ? 
mag*zarázata annak, hogv sem gaz 
lasági, sem politikai eg\ ü télésük-
ben semmiféle zavaró momentum 
-•em merült fel. 

— Mi az álláspontja a határkér 
lesben az uj Jugoszláviának, — 
•érdeztük. 

— Ti ó pon'osan megállapitoHa 
Nyilatkozata szerint a hstárkérdé 
megoldása a békekonferencia dolga 

hhez meg hozzátette, hogv a mi 
ínket nem adjuk, de a másé nen 
kell. 

A ittgoszláv népek politikai éle-
iéről beszélt ezután : 

— S abadságharcunk sikerének a; 
\ titka, — nwdoria — hogy ezt > 
harcot a legszélesebb körű re'pi 
nozdulás hivta életre. Ezt ccak ug 
rhedük el, hogv előzőleg népünké 

oolitikailag megneveltük és megér 
ettük vele a szílvrlságturc cJkorCl 
letétien szükségességét. Már ? har-
cok közepette is megindult a politi 
<ai élet, amelyben részt véllek az 
összes néiv'flmacek együ b^en. de 
külön politikai alakulatok keretei kö 
•ott. Igy például az an';fasiszta női 
zövets'ig és az an'ifasiszta if usáp 

szövetség szervesen hozz-'dariozik a" 
e-ys^ges antifasiszta rVpfelszabadi-
'ási fron'hoz. Ez a front tulajdon 
képpen egy politikai megmozdulás, 
ímely magába ölel minden otyar 

becsületes ?ntif;siszlat, aki vaia'mi-
k pen is hozzá aVar járu'ni Jugn 
szlávia mielőhbi meglisztitásihoz ? 
fasiszta megszállóktól és a hazaaru-
'óktéil. A Jedinstveni n'rodno oszlo-
bodibeski (ront a JNOF nem pár 
ko.ilicio, hanem egységeS politikai 
tömegmegmozdulás, amelyben tekin 
fet nélkül pártállására, mindenkinél 
egyenlő joeaiés kötelességei vanna 
A női és ifjúsági szövetség is csak 
azért létezik mint kü'ön saerveze* 
hogy könnvehben o'dhjssa meg spe-
ciális feladatkörét is. 

A fe'szabaditott Jugoszlávia eeyik 
'egkomolvabb problémája a rémet 
kérdés. A lelkes partizán tiszt errő 
i köve kező'-et mondo ta : 

— Az uj Jugoszláviában nincs he-
ve annak a németnek, aki nem vet 
aktiv részt a népfetszabaditó mozga 
ómban. Mi a németeket nem a 
távolitjuk el, mert rémetek, hanem 
tzérf. mert gondos vizsgálatunk so 
-án behizonyosodo't, hogy kivéte' 
nélkül csaknem va'amennvien aktivan 
""szt vettek a népfelszabadító harc 
letörésére iránvutó a'cióban 

— Az a törekvésünk — mondo'tr 
befejezőül — hogy minél magasabbr? 
emeljük tömegeink s/invonalát. Az 
egész jugoszláv n/p páratlan lebe 
sedéssel karcsolódott bee asokszor 
•gyen őf'en harcba és ezzel biztosi-
ot a azokat az eredményeket, ame 
ve nek ma már Jugoszlávia népei 

nek legnagyobb része birtokosi, éc 

ímelveket a kö/eljövő bizonyosan 
meghoz minden Jugoszláviában élé 
r\ir- pol/ 

K e r e s e k 
kar- és zsebórákat, 

melvek htrn.1* *» n«.fn4'nH!i 
állapotban vannak. AB t NY l T év 
ék</ert bevftlluk L H / k O Hr-
•zerefti, Kártsz-n 14 •>«• 
mellett 

Megnyílt 

m ü s f o o p o l ó 
Tf«7it l.ajos-kririit 13 »z. fsz. 1. 
Naponta 9—l-iij. 

Szakadt, molvrácott, kiécelt 
ruhák öltönyök láthatatlan 
beszövése. 

Szabók részére szivarzsebek, comb-
lyukak gyors és lelkiismere-
tes beszövése. 

Churchill 
Athén dirzpoltíára 
London. f rhru í r 17. Churchil l t 

Athén dis7.polgérává válnsziot-
ták az. síicol nngvkövclségerr 
ma leiáts7.ódó rövid szcrtarln* 
keretében. Ar EAM központi bízott söna üdvözlplíl kn'ifle Churcliillnak Ciörögorszáeha 
való érkezése alkalmáhól. Az 
üdvözlet igv szól: 

— Továbbra is mindent elkö-
vetünk a szövetségesekkel együtt 
működve, hogv a fasizmust szét-
zúzzuk és a görög demokráciát 
megszilárdítsuk. Minrl-nt meg-
teszünk, hogv újjáépítsük or-
szágunkat Ehhez hozzá fnij 
járulni az ön megérkezése gö-
rög földre. 

I tíslürmillíomisok 

Az amerikai rendőrség felku-
tatta az illegális számlákat, 
amelyek a náci vezérek titkos 
betétjeit őrizték arra az esetre, 
ha az elvesztett háhoru után • 
német nép hóhérainak sikerülne 
kimenekülni a tönkretett or-
szágból, valahol külföldön is 
milliomosként élhessenek. A 
zsákmánv egr része határ-
idős életbiztosításokban fekszik, 
amelyek rövid lejái atuak ; ö t -
hét—tiz év múlva teljes össze-
pükhen felvehetők. Itt a ré»zle-
les kimutatás (dollárban: 

GőrinQ készpénz 3 mil l ió 565 
ezer. élelhizlnsitáa 1.4 mi l l ió ; Göbbcls 4 millió 5ló ezer kész-
pénz, életbiztosítás 25 mi l l i ó ; Hibbrntrop 3 mil l ió 165 ezer 
készpénz, életbiztosítás 6 7 mil-
l ió; Hess 2 millió l5i) ezer kész-
pénz, életbiztosítás 1.6 m i l l i ó ; 
/.ry 1 mil l ió 50 ezer készpénz, 
életbiztosítás 08 millió. 

Az összegek dollárban is te-
kintélyesek. A legkisebb közülük 
a német „Munkafronl" vezetőjéé, 
Ley doktoré pengőben átszá-
mítva 9 mil l ió 738 ezer pengőt 
elent. 

F e l h í v á s ! 

Székesfővárosunk sokat szenvedett 
lakossága meekivínia, hocv minden 
ma'.'var vflros s icv Szeced is kivegye 
részét a tőle telhető secélvmunkithől. 

Pe»'l (yermeUeket kell Sze-eden 
eltlrlvezal. szegedi asszonvnk segdse-
tek, fogadjátok hizatokha. condnzz.itok 
és a mostani uehézséReken segítsétek 
át őket. 

Felhívjuk Szeged lakosságát, m iné l 
aafyobt i számban jelentkezzenek azok 
akik fteeltenl tudnak, fővárosunk éhező 
gyermekein. 

A cvermekmentő akcióra jelentkez-
ni lehet az ósszes szenedi pártszerve-
zetnél. a tanvai közigazgatási kiren-
ilellségeknét, a Nemzeti Segély hivata-
los hrtyiségeiben és naponta S —13 
óráig Varosháza I. rm. li). sz. a la t t 

Szeged, 1913 fehruár 11. 

Nemzeti Blzoffsd« 

Nemzeti Segéty 
Szegedi Kommunista Piri 
Szociáidcmoktata Párt 
PSggetlen k i sgazdapár t 

Nemzeti Parasztpárt 
Po lgá r i Demokra ta P M 


