
1945 Július H. D ÉL'M AGYARORSZAG 

Hogyan történ! négy évvel ezelőtt 
Magyarország hadbaiépése a Szovjetunió ellen 

Hitler bérencei uszítással, hazudózássa! és provokációval sodorták 
Magyarországot a végzetes háború felé 

Fasiszta repülök bombázták Kassát, hogy Bárdossy hadat üzenhessen 
Ismét évfordulója van az új-

kori magyar történelemnek. Szé-
gyenletes évfordulója. Négy évvel 
ezelőlt Magyarország a hitleriz-
mus oldalán Ijelépett a szovjet-
ellenes háborúba. 

A német orvtámadás megindítá-
sának órájától kezdve a magyar 
reakció teljes erővel dolgozott, 
hogy szovjetellenes hangulatot te-
remtsen az országban. Az uszítás-
tól a nyilt provokációig minden 
eszközt felhasználtak arra, hogy a 
közvélemény elölt az országvesztő 
liáborubalépést megindokolják. 

4 propaganda hazugságai 
A magyar kormányzat eltitkolja 

a közvélemény előtt, hogy a Szov-
jetunió kormánya a német orvtá-
madás után még figyelmeztette 
Magyarországot arra, hogy marad-
jon semleges. 

Maga Molotov külügyi népbiz-
tos fogadta junius 23-án a ma-
gyar követet, hangsúlyozva, 
hogy Magyarországnak mód-
jában van megőrizni semle-

gességét. 
Az újságírók azonban nem ezt 

közlik, hanem ehelyett bőséges 
kommentárral, vezető helyen, mini 
követendő példát tárgyalják Szlo-
vákia., majd Finnország belépését 
a háborúba. Ezzel egyidejűleg vad 
számokat közölnek áílilólagos 
szovjet veszteségekről. 

Aztán megkezdődnek a hami-
sítások. Legszemérmellenebb pél-
dája ennek egy állítólagos 
!»Pravda-cikk«, — szemenszedett 
hamisítvány — amely bejárja az 
egész magyar sajtót és amelyben a 
Pravda áililólag azt irja, hogy 
!»Finnországot és a finneket épp-
úgy, mint a románokat, teljesen 
kiirtjuk a föld színéről.* 

A közvéleményelőkészités kö-
vetkező láncszeme egy Bárdossy-
Uyilalkozat a német Berliner Bör-
6i uzcitung-nak arról, hogy a »ma-
fcvar seregek német fegyvertár-
Siúkkal vállvetve* Jugoszlávia te-
rületén »fényes győzelmeket arat-
tak* s a •nagy újjászületésről, az 
uj európai rend keretében, mely-
nek zászlóvivői a harmadik Német 
Birodalom és a fasiszta Olaszor-
szág*. 

Besúgók, provokátorok, 
rémhírterjesztők 

A parlament ülésén egy másirá-
ny u provokáció kezdődik. Incze 
'Antal reakciós képviselő röpiratot 
mutat fel, melyről azt állit]aNhogy 
Ez a » m a g y a r a u t o n ó m s z o v j e t -
k ö z t á r s a s á g i f ront* (?!) k i a d á s a é s 
ennek alapján a munkásszerve-

Motorok ! 
10 HP 220—380 volt, 

8-5 HP 220-380 „ 
3*5 HP 220-380 „ 
0-8 HP 220—380 „ 
0 8 HP 110-190 „ 

2 HP 220-380 „ 
0 4 HP 110— 

EVINRUDE csónakmotor. 
Különleges kalibermérők. 

Mindenféle szerszámok és szerszám-
gépek megrendelhelők. 

4 0 0 
gyertya fényű pclrnieumgázlámpa 

békebeli kivitelben. 
Fiirdőszobaberendezéscb 

állandóan raktáron. 

Czégély Is ván S S 

zelek feloszlatását, betiltását kö-
veteli. Napokon át folyik a pár-
iámén Iben a munkásszervezetek 
elleni izgatás. Különösen kitűntek 
benne Incze Anlal, Fricke Valér, 
Andríka Ödön, Maróthy Károly és 
Pajor Győző németbarát képvise-
lők. 

A parlamenten kivül is csopor-
tosítják az ellenforradalmi erőket, 
a hazafias álarcban járó nemzet-
ellenes csoportokat. Hirdetik a 
• Nemzetvédelmi keresztlel kitün-
tetetlek első avatóünnepségét*, 
amely •a bolsevizmus ellen küz-
dölt cllciiforradalmárok és egyéb 
hazafias érdemeket szerzett ki-

próbált harcosok első országos se-
regszemléje*. 

Takách-Tholvay Józsel, a Tüz 
harcos Szövetség reakciós vezére 
is nyilatkozik arról, hogy »teljes 
készültségben* állnak •minden 
kommunista vagy hasonló próbál-
kozás leküzdésére*. 

Közben a várost ellepik a bcsu 
gók és provokátorok. Nap mint 
nap lucaljával tartóztatják le »rém 
hirlerjesztés* cimén azokat, akik 
kifejezést adnak németellenes ér 
zéseiknek, a Szovjetunió iránti ro 
konszenvüknek, vagy a béke hívei-
nek vallják magukat. 

A háborús ok: Kassa 
De az ország közvéleménye még 

mindig nem lelkesedik a hábo-
rúért. A fasiszta elemek hirdetik 
Ukrajna kifosztását. Mecsér And-
rásék ukrajnai magyar mintagaz-
daságol terveznek. Á háborús uszí-
tók körében valóságos »gyarma-
tositó láz* van. Olyan is akad, aki 

•Könyves Ká m i n kl ály örök-
ségeként* llalicsol és Lado-
mériát. Galícia földjét akarja 

Magyarországhoz csatolni. 
De az ország nagyrésze érzi, 

hogy a magyaroknak nem a Szov-
jetunió az ellensége és nem a né-
met hitleristák a barátai. Ezek-
nek számára •háborús okról* kell 
gondoskodni. Azt kell bizonyítani 
nekik, hogy »Magyarország kény-
telen badbalépni*. 

És ekkor megtörténik a magyar 
történelem leggyalázatosabb pro-
vokációja. 

Junius 26-án dclben fasiszta 
repülőgépek jelennek meg 
Kassa fölölt és bombázzák a 
várost. Néhány óra múlva pe-
dig hivatalosait jelentik, hogy 
•idegen felségjelvénnyel ellá-
tott szovjet gépek támadási 

intézlek Kassa ellen. 

Másnap reggel az újságok su-
galmazott cikkeikben felháborod-
va éltetik a »civilizáció valláshá-
borúját*. 

Junius 27-én a parlament ülé-
sén Szinyci-Merse Jenő, a képvi-
selőház elnöke •népjogellenes tá-
madásról* beszél. Majd Bárdossy 
bejelenti, hogy a •Szovjet sejpmi-
veí sem menthető, semmivel sem 
indokolható minősíthetetlen táma-
dásai következtében 

Magyarország és a Szovjetunió 
közöli hadiállapot követke-

zett bc*. 
CA parlamenti tudósítók méig 

beszámolnak arról, hogy az »egész 
Ház nagy helyesléssel és tapssal 
fogadia* Bárdossy bejelentését.) 

• ^ 
Uszítás — hazugság — provoká-

ció: igy vitték, igy sodorták Ma-
gyarországot Hitler bérencei a 
háború felé. Bűnüknek következ-
ményeit ma már le tudja mérni 
az ország, amely a Népbiróságlól 
várja, hogy ennek a háborús pro-
vokációnak bűnösei elvegyék bün-
tetésüket. 

Kozma László 
—oOo — 

Megjeleni a fasiszta könyvek 
első szegedi jegyzéke 

A fasiszta sajtótermékek kiküszöbölésére kiküldött bizottság 
megkezdi munkáját a szegedi könyvtárakban 

(Szeged, julius 7) Amint ismeretes, 
az orosz—magvar fegyverszüneti egyez-
mény 16. pontja értelmében be kell 
szolgáltatni és meg kell semmisíteni 
a fasisztaszellemü, szovjetellenes és an-
tidemokratikus sajtótermékeket. A mi-
niszterelnökségen az egyezménynek 
megfelelően már hónapokkal ezelőtt 
megkezdték a fasiszta könyvek jegyzé-
kének összeállítását és néhány jegyzék 
már meg is jelent. Ezzel egyidejűleg 
Szegeden is megkezdte a fasiszta könyvek 
összeírását egv bizottság, melynek tagjait 
a Nemzeti Bizottság delegálta. A sze-
gedi bizottság később készült el mun-
kájával mint a budapesti, de annál 
alaposabb munkát végzett, mert a mi-
niszterelnökségen tárgyaló bizottság 
által kiadott első hivatalos jegyzék fel-
használásával sokkal szélesebb körre 
kiterjedően vizsgálta a fasiszta és an-
tidemokratikus sajtótermékeket. 

A szegedi jegyzéknek, amely beve-
zető sorai szerint az első jegyzék, te-
hát amelyet valószínűleg követ majd a 
többi, az a különleges jelentősége, hogy 
a szegedi könyvtárak anyagának figyelembe-
vételével készült, tehát speciálisan a Szege-
den tettethető fasiszta sajtótermékek indexé-
nek tekinthető. 

Az első szegedi index, amely ma 
hagyta el a nyomdát, 632 szerző 894 
könyvének cimet tartalmazza. A jegyzék 
alapos gondossággal készült, az össze-
állítást vécző bizottság tagjainak való-

ban a legjelentéktelenebb fasiszta és 
antidemokratikus sajtótermék sem ke-
rülte el figyelmét. 

A szegedi indexen a helyi vonatko-
zású szerzők között ott találjuk dr. 
Buócz Béla, volt szegedi főkapitányhe-
lyettes berlini követségi titkárfiának, 
Buócz Elemérnek könyvét a német 
gyarmati követelésekről. Szerepel a 
jegyzékben a németimádó Surdnyi-Unger 
Tivadar egyetemi tanár tanítványának, 
Csikós-Nagy Bélának a könyve „A faj 
és a gazdaság viszonya az uj német 
gazdaságelméleti irodalomban cimen. 
A helyi szerzők közt ott találjuk még 
Kelemen Béla „Adatok a szegedi ellen-
forradalom és a szegedi kormány mű-
ködéséről" cimü könyvét, de helyi szer-
zőnek számithatjuk Mérey Lászlót is, a 
volt szegedi altábornagy-hadtestparancs-
nokot, akinek „Katonanemzet vagyunk" 
cimü „müve" szintén indexre került. 

Imrédyék szegedi lapszerkesztő-je-
löltjének, a monoklis polgári is-
kolai tanár, P a d á n y i Viktornak 
„Vörös vihar" cimü könyve és a Pal-
lavicini-uradalom jószágigazgatójának, 
S c h e r e r Péter Pálnak „A nagybir-
tok" cimü vaskos tanulmánya, vala-
mint O n c z a László volt szegedi 
egyetemi tanár „A német nemzeti szo-
cializmus nemzetközi jogi felfogása" 
cimü munkája zárják be a szegedi vo-
natkozású könyvek jegyzékét, hacsak 
ide nem soroljuk V a r a a József volt 

iparügyi miniszter, szegedi képvisel i 
„Németország és a nyersanyaggazdái-
kodás" cimü elmemüvét is. 

A szegedi indexre különben rékerülj 
Cion bölcseinek jegyzőkönyve éppúgy: 
mint Endre Lászlónak „A zsidókról1* 
cimü brosúrája. Panait Isztrdti román 
költő Oroszországról szóló némel 
nyelvű könyve mellett felsorolja a 
jegyzék nagybaconi Nagy Vilmos roll 
honvédelmi miniszter megemlékezésé* 
a Románia elleni 1916—17-es hadjárat-
ról. 

A Szegeden működő bizottság, amely-
nek dr. Bálint Sándor, dr. Csillik Berta-
lan, dr. Donászy Kálmán, Kárász László, 
Krompaszky Ede, dr. Láng György, Mah 
tényi Béla, Pikler György, Szabó Lóránd, 
dr. Tóth László és Zámbó Károly a tag-
jai, most már megkezdi munkáját, ami 
abból áll, hogy sorra látogatja a sze-
gedi házikönyvtárakat és a jegyzék 
alapján kiválogatja az indexre tett 
könyveket, amelyeket aztán a tulajdo-
nosnak kell beszolgáltalniok. A jegyzé-
ket magánosok is megvásárolhatják 
könyvtáruk megrostálásának megkeny-
nyitése végett. 

Elénk magyar kulturális 
éle! Jugoszláviában 

Az Újvidéken megjelenő Szabad 
Vajdaság cimü napilap beszámol a ju-
goszláviai magyarság életéről. Jugo-
szláviában megalakult az Egységes 
Népfront magyar szervezete é s élénk 
tevékenységet fejt ki több városban 
és faluban. Péterváradon például 
minden vasárnap "délután gyűlést tar-
tanak és polilikai, kulturális kérdé-
sekről beszélgetnek. A péterváradi 
magyar szervezet elnöke jelenleg 
Lóczi György. A szakszervezet mun-
káscgyctemé-ii is renílszeres előadá-
sok folynak. Az előadásokon kívül 
azonban felolvasások is hangzanak cl . 
Legutóbb például VerCs Péter: »Mlí 
ér az ember, ha magyar* cimü mun-
kájából olvastak fel. 

Megindultak emellett a népegyete-
mi előadások is. A Magyar Közmű-
velődési Közösség junius 23-án tar-
totta a péterváradi városi szinliázban 
népegyclcmének megnyitó előadását. 
A műsorban ismertették a Magyar, 
Közművelődési Közösség programját 
és magyar népdalokat adtak elő. A 
közösség műkedvelő csoportja pedig 
már hetek óta szorgalmasan készül 
Fazekas Mihály: Ludas Matyi c imü 
népi mesejátékának előadására. Hí-
rek Szerint most már néhány napon 
belül elő is adják a péterváradi vá-
rosi színházban. A műkedvelő csoport 
ezenkívül megkezdte falujáró körút-
ját is. 

Az egyes járásokban élő magyar-
ság járási székhelyén tártja vasárnapi 
nagygyűléseit és á gyűlésekre saját 
nemzeti zászlaja alatt vonul tcL A 
kikindai magyar értelmiségi réteg is 
erőteljesen bekapcsolódott a mozgal-
mi életbe és igy különösen kulturá-
lis téren komoly és el ismerést ér-
demlő munkát fejtett kl. 

óbccsén is megindul* a népegyc-
temi előadássorozat és kéthetenkinl 
tartanak előadásokat. A népegyétera 
lartalmas előadásai időszerű kérdé-
sekre adnak feleletet. 

Megmozdult az "óbecsel gimnáziumi 
ifjúság is és értekezletet tartott. \ i 
értekezleten megválasztották a gim-
názium szerb és magyar helyi bi-
zottságát. A magyar bizottság már 
meg is tartotta első ülését és Itt 
aa iskoláról, a felállítandó diákinler-
nátusról, a bizottság feladatáról, á 
könyvtárról és a sportról tartottak 
•övid ismertetést, 

Jóleső érzéssél vesszük tudomásul 
j jugoszláviai magyarság tevékeny-
ségét és különösen annak H ténynek 
örülünk, hogy elsősorban a népi kul-
tura álapján Igyekeznek megszerve-
ződül. Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy csak a népi kultura lehel az ai. 
ut, amelyen a szerbség és magyarság 
igazán megtalálja cgymásl é s meg 
tudja teremteni a két nép között a 
tökéletes baráti együttműködést. 

j w a • w r üveg- és porcellán-
ITH. A . JL kereskedés ú j b ó l 
á r u s í t Deák Farenc utca 24. szám> 


