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4. Hagyac Kommunista Pán délmagy ar országi aapi l apfa 

A rendőrség pár óra alatt kinyomozta 

Elére a széssssata 
megnyeréséért! 

Nagybudápest üzemeinek dolgozói 
kiáltvánnyal fordultak a magyar ""bá-
nyászokhoz amelyben széncsatára 
niviák fel őket. A felhívás számokat 
közöl iparunk inai helyzetéről és a 
lehetőségekről, ha elegendő szén áll 
az ipari termelés rendelkezésére. A 
számok a inaguk valóságában rideg 
vissza tükrözői a mai nyomorúságos 
helyzetünknek. A budapesti üzemi 
dolgozók nemcsak a tényeket tárják 
fel, tianem a' kibontakozás, a megol-
dás lehetőségére is rámutatnak. 
Emelni kell a széntermelést. A több 
szén több ipari cikkét, több kenyeret 
jelent. A többlermeléseu keresztül a 
reakció gazdasági kátaszfrófapoliti-
kájának megakadályozását, az "általá-
nos (gazdasági válság" enyhülését ér-
jük el. 

A felhívás elhangzott, most a tet-
tekben megnyilatkozó válasz követ-
kezik. A magyar bányászok — biz-
tosra vesszük — megértik a felhívás 
óriási jelentőségét és illő választ ad-
nak. Tévedés lenne azt hinni," bogy 
a széucsa'ta csak a budapesti mun-
kásság és a bányászok' ügye. Ha "a 
széncsatát meg akarjuk nyerni — és 
még akarjuk nyerni —, akkor az 
cr ík mozgósítása terén a íehelőség 
legszélső határáig el kell menni. Más-
szóva ha a mult év májusában arc-
cal' a vasul felé fordult az egész 
neuwet, ma arccal a bányák felé kell 
fordulni. De nemcsak arccal kell a 
bányák felé fordulni, hánem elsősor-
ban teltekkel. A munkásság szolida-
ritása nyilvánvaló és magjától értetődő. 
De a bányászokkal együtt kell érezni 
minden becsületes magyar hazafinak. 
Az együttérzésből telteknek kell fa-
kadni, különösen azok részéről, akik 
bármilyen kévését, de adni tudnak. 
Itt elsősorban természetesen a gaz-
dákról van szó. Nem hisszük, hogy 
akadna jószándéku' gazda, aki, hogyha 
van valami kevese még, ne felezné 
m«g a szinte' éhhaláltól küzdő bá-
nyászokkal. Amikor ségitésről beszé-
lünk, nemcsak erkölcsi szolidaritás-
ról van "szó, hanem a helyesen értcl-
meaett egyéni és nemzeti érdekről. 
A bányászok megsegítésével a gazda-
társadalom sajátmagát istápolja. A ki-
termelt szén lehetővé teszi, hogy több 
eke, több szerszám, több ruha és 
cipő jusson a hiánnyal küzdők ré-
szére. 

Hőre a széncsata megnyerésére! 
V jelszó helyes, de régi igazság, hogy 
csak annyit ér, amennyi megvalósul 
belőle. A széncsata megnyerésének 
előfeltétele nemcsak a bányászok 
megsegítése, hanein a' reakció elleni j 
következetesebb és konkrétebb harc. j 
Az erőfeszítések' eredményei mogsok- j 
szorozóduák. ha végre "kigyomláljuk 
a közigazgatásban vígan "burjánzó i 
gy omokat, líintahogy á bányászok | 
megsegítésének is gyakorlatinak kélt I 
lenni, ugyanúgy a reakció előretörő-! 
séről nem siránkozni kell, hahem ; 
konkréten leleplezni. A szábotálókat, 
a régi rezsim uraival kacérkodó köe-
liflWriselőket, á jobboldali mozgalmak 
exponenseit, agitátorait ideje, hogy 
kilökjük a kényelmes" állásukból. 

Az élmult hónapok alatt Sokszor 
hafegzöttafc e t helyes g azdaság i é s 

politikai természelü jelszavak. Ma ott! 
tartunk, hogy a jelszavakból minden-! 
kinek elege van. Jelszavak helyeit 
fettekre van szükség, ebben min- : 
denki egyetért. Aliban is egyet kéli 
értenünk' hogy a tetteket ne mások-; 
tói. ne fentről várjuk. Segíts ma- ; 
gadon, az Isten is megsegít — I 

mondja a magyar' közmondás. Segít-
sünk magunkon, segítsünk másokon 
is, mindjárt kevesebb lesz a panasz 
és több az eredmériy. 

Széncsata és reakció elleni harc. 
Kapcsoljuk össze a keltőt, fogjunk 
hozzá a megvalósításhoz, az ered-
mény nem fog elmaradni, önkezde-

| inénvezésset, odaadó kitartó mmiká-
! val kevesellt) szemrehányást te ke-

lünk magunknak f.>, másoknak is a 
; jelszópolitizálás miatt. Ha többet, ha-
i tározotlabban. bátrabban cselekszünk, 
hasznosam lesz, mint a siránkozás, 
vagy másszóval a sültgaíambvárás 

Komócsin Zoliim 

Európa élelmezése az Egyesüli Nemzetek közgyűlésén 

Éhínség előtt áll a világ 
Európai élelmezési értekezlet lesz Londonban 

<\.ondon. február I P Az Egyesült 
Nemzetek közgyűlésének szerdai ülé-
sén Bevin brit külügyminiszter utolsó 
figyelmeztetésnek szánt beszédében 
bejelentette, hogy az élelmezési hely-
zet még annál is kedvezőtlenebb, jnint 
amire a szakértők néhány hónappal 
ezelőtt számítottak. Bevin előterjesz-
tette az őt nagv áltól jóváhagyott ja-
vaslatot, amely éppen arra kéri a 
kormányokat, közöljék, mennyi élel-
miszert tudnak termelni és hogy "mi-
lyen mennyiségre van maguknak szük-
ségük. Becslés szerint a behozatalra 
szoruló államoknak 17 millió tonna" 
búzára és rizsre volna szükségük az 
év első felében, de csupán 12 millió 
tonna áll majd rendelkezésre. A rizs-
hiány azí eredményezheti, hogy ezer-
millió ember az éhezéssé! fog farkas-
szemet nézni az elkövetkező két hó-
napban. Lehetséges, hogy ha "lesznek 
rendelkezésre álló készletek, megaka-
dályozhatjuk az" éhhaláll, de ha a 
dolognak szabad' folyást engedünk, 
egyes nemzetek hozzájuthatnak eh-
hez, mások ezzel szemben nem! 

Az Egyesült Államok nevében Stel-
tinius a következőkét mondotta: Kor-
mányom és az amerikai nép teljes 
odaadással csal lakozni láván minden 
olyan szükséges és" lehető intézke-
déshez, amely hozzásegít bennünket 
az éhenpusztulás elleni harc sikeré-
hez. 

Szerdán este Londónból táviratot I ügyi miniszterüket Londoűha a jövő 
intéztek az EgyesülI Nemzetek valá-1 hónapban összeülő európai élelmozés-
mennyi tagállamához, valamint a tó- ügyi értekezletre." 
rök kormányhoz, méghiva közellátás-( 

Az Egyesült Nemzetek ideiglenes székhelye: 
Newyorh 

(London, február 14) Az Egyesült 
Nemzetek székhelyének kiválasztásá-
ra kijelölt bizottság szerdán egyhan-
gú':: • McwyorVot vátászíóttr. a világ-
tzervezet ideiglenes székhelyéül. Az 
állandó székhelyet később jelölik ki. 
Az ausztráliai ellenjavaslatot, amelj 
San Frariciskót indítványozta, 21 sza-
vazattal 19 ellenében élvetették. 

1A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, 
hogy minden tagja köteles megfenni 
a szükséges lépéseket arra, hogy fé-

, tartóztasson minden" háborús bűnöst 
és visszaküldje abitá az orsiűgba. akcl 
tüneit elkövette. A közgyűlés éjük-
nek végrehajtására'felhivta drótot az 
országokat is. amelyek nem tagfai a 
szervezetnek. 

Törvénybe iktatják 
Károlyi Mihály érdemeit 

A nemzetgyűlés csütörtöki ülése 

Budapest, február 14) A nemzet-
gyűlésben szerda délután tértek át 
az interpellációk elmondására. Kiss 
Károly az elhurcolt "magyar j'avak 
kérdésében, dr. Zöld Sándor elvtárs 
a közigazgatásnak reakciósoktól való 
megtisztítása tárgyában. Losonczv 
Géza elvtárs a magyar pedagógusok 
társadálmi helyzetéről és' a közokta-

Felhivás Szeged dolgozóihoz! 
A reakció búddpesti arcátlan tüntetésben megnyilvánuló 

támSdása intő figyelmeztetésként kell hogy szolgáljon Szeged dol-
gozóinak is. A terhek legjavát hordozó magyar dolgozók nem 
tűrhetik tovább, hogy a* reakció büntetlenül uszitson ákár^ szó-
székről, akár máshonnan. Nem tűrhetjük tovább, hogy köz-
igazgatásban a régi emberek tovább folytássák neiy.elellenes, 
újjáépítést szabotáló tevékenységüket Meg kéli mutatni erőnket. 
Meg kell mutatni, hogy ez az erő nemcsak építeni, de ha 
szükség van rá, ütni is tud. 

A Szabad Szakszervezetek Titkársága, a Szociáldemokrata 
Párt és a Magyar Komiflunista Párt szegedi vezétőségei az ut-
cára szólítják Szöged dolgozóit. Pénteken délután fél 3 órakor 
•gyülekezés a Kommunista Párt Kálvin-téri székháza előtt. Az üze-
mek zárt sorokban vonuljanak fel a Kálvin-térre. A Kálvin-
térről az egész "tűntető tömeg a Széchenyi-téren" keresztül a 
Szociáldemokrata Párt Szentháromság-utcái székháza élé vonul 

Szeged dolgozói! Eddigi eredményeink megvédéséről, jövőtök 
biztosításáról van szó. Az élétiinket megnehezítő reakciónak pusz 
tulnía kell. Vegyetek részt mennél nagyobb számban a harcol; 
elszántságunkat kifejező tüntetésen. 

Pusztuljanak a közigazgatásban szabotáló reakciósok! 

Éljen a munkásság harci egységei 

Éljén a demokratikus magyar k óz társaság! 

SmrKMnnofaftrta Párl Szakait Svahsrervewte* Kamnna&ta Pari 

tásügyben tapasztalható demokrácia-
ellenes tünetekről interpellált. Rajfcn 
Ernőné elvtárs a csecsemőhalandóság 
ügyében intézett kérdést a népjóléti 
miniszterhez és líajdu Gyula elvtérs 
pedig az igazoló eljárás reakciós ^Kel-
leme tárgyában interpellált. 

A csütörtöki ülésen Károlyi Mihály 
érdemeinek törvény beiktatásáról szóié 
törvényjavaslatot tárgyalták. A hozzá-
szól ók : F; i r ag h ó László elvtárs, Guláesi 
György, Szede'r Ferenc elvtárs, Er-
dei Ferenc, Reök Iván felszólalásaik-
ban megállapították, hogv a törté-
nelem igazolta Károlyi Mihályt, akit 
annakidején a béke, a földreform, a 
köztársaság, a demokrácia, a becsü-
let. az országépités szelleme' veze-
tett. A nemzetgyűlés a javaslatot ál-
talánosságban és részleteiben is el-
fogadta. Ezután a "Kúria fellebbviteli 
bíróságról szóló törvényjavaslatot, 
majd a magyar főudvari bíróság meg-
szüntetésének javastatát fogadták el. 

A nemzefgyülés legközelebbi ölése 
pénteken délelőtt tiz órakor less 

Csia, az udvarias 
(Budapest, február 14) Csütörtökön 

Csia Sándor volt nyilas kormán yfn-
nácstagot hallgatták' ki Szálasi és tá r -
sai bünperében. Vallomásában n«n> 
atallotta azt mondani, hogy SnAlasí 
német segítség nélkül vette át a ta-
talmai. Az ő kapcsolata a németekből 
kizárólag -udvariassági jellegű volt 

A tárgyalást pénteken lolvtatjáb 


