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Groza elrendelte az erdélyi román-magyar 
incidensek kivizsgálását 

Május 1. után tartják a romániai választásokat 

(Bukarest, február 25) Groza miniszter-
elnök egy sajtóértekezleten nyilatkozott az 
időszerű politikai kérdésekről. 

— Azi hiszem — mondotta —, hogy 
Romániában az általános választásokat 
május l-e után tartják meg. Bár a kor-
mány szeretné, hogy minél hamarabb 
megtörténjenek a vaiasztások, azok meg-
szervezése azonban bizonyos időt ve-z 
igénybe. Ezenkívül nincs egyeden jóórzü-

letii román sem, aki a választási hadiárat 
miatt a tavaszi mezőgazdasági munkát el-
mulasztana és ezzel súlyos e.elmiszervál-
ságnak tegyek ki az országot. 

" A miniszterelnök célzott azokra az in-
cidensekre, amelyek az-J uult napokban 
Északerdélyben .örténtek az eilenzeki és 
Kormánypárti eemak, a magyarok és a ro-
mánok között. Hangsúlyozta ezzei kapcso-
latban, hoay jelentéktelen eseményekről van 

szó és a belügyminisztert már utasította, 
hogy a helyszínre menjen és vizsgálatot 
tartson. A miniszterelnök kijelentette, hogy 
békét kiván es megcáfolja azt, hogy kor-
mánya megbeszéléseket kezdett bizonyos 
ellenzéki párttal a választói egységlistára 
vonatkozólag. Azt azonba" nem tagadja, 
hogy a kormánypártok és a kormányon 
íivüláiló töredékek között megbeszélések 
folynak. 

Ezres tömeg: tüntetett Tápén 
és Dorozsmán a reakciós 

köztisztviselők ellen 
Tőmeggyüléseken táviratban szólították fel a kor-
mányt sürgős intézkedésekre — Szatymaz dolgo-
zói így határoztak: Egyetlen talpalatnyi kiosztott 

főidet sem adunk vissza 

A főváros és vidéki nagyvárosok 

után az ország minden részén a faf. 

vak népe is megmozdult, hogy cse-

lekvésre Serken.Se a kormányt • ki>z 

'gazgatás megtisztítására. A tünte-

téseken, gyűléseken, .mindenütt „ ki-

hangzik az az egybehangzó követe-

lés: a tömegek sürgős cselekvést vár-

nak 

Vasárnap délelőtt a MKP hivésára 

közel cz©r főnyi lömeg gyűlt össze 

Kiskundorozsmán a kuHurh.YYuan és 

pattanásig feszült gyűlés kertiében 

kövelelték a tisztogatást. Bodor Ká-

roly elvtárs elnöki megnyitója után 

Komócsin Zoltán elvtárs íariotta meg 

állandó közbeszólásoktól kísérten be-

számolóját. A súlyos gazdasági hely-

zet ismertelése után rámutatott , hogy 

a jó elgondolásokat, a Kommunista 

Párt gazdasági javaslatait csak ugy 

tehet törvényerőre emelni, hs poli-

tikai síkon megvívjuk harcunkat a 

reakcióval. A gazdasági helyze*. ren-

dezése, a közga /ga tás megtisztítása 

harc nélkül nem fo^; menni. A tö-

megek cselekvő készségére van szük-

ség, hogy ezzel ál landóan serkentse 

és hajtsa maga előtt a kormányt 

ujabb és yjabb törvények megalkotá-

sára. Véget kell vetni annak az cgy-

l ic iybenlopogásnak.ami eddig yolt r-,s 

a fogak csikorgatása és siránko ns 

helyett indítson akciókat ós hozzon 

ítéleteket is inaga a nép. Ha fcteU-

ről olyan nehezen megy, nyomjuk 

meg egy kicsit alulról is, meg fog-

juk látni, mind jár t meg lesz az -rcd-

mény. 

A nagy lelkesedéssel fogadolt be-

széd után » gyűlés egyhangúan el-

határzota, hegy táviratban kéri a 

kormány intézkedését-

vasárnap délután Tápén volt ha-

sonló témá jú és hangulatu népgyű-

lés. Itt is, mint Dorozsmán, le le-

hetett mérni , hogy csordultig telt a 

pohár, ha nem intézkedik a kormány. 

A nép türelme elfogyott és maga 

fogja a szükséges lépéseket megten-

ni. Ezek a gyűlések és a többi is, 

figyelmeztetések az elbizakodott re-

akció felé. És na akadnak urak és 

csoportok, akik bccsméröíeg nyilat-

koznak a tömegek megmozdulásáról, 

magukra vessenek, ha az elkesere-

dett tömegek torkukra forrasztják a 

s/ót. Az adott viszonyok közöl i , a 

tömegek jelenlegi hangulatát figyel-

ve, a vaknak is látnia kell. hogy a 

megoldandó kérdéseket elodázni má r 

nem lehet. 

Vasárnap Szatymaz dolgo/ói is gyű-

lésre jöttek- össze. Már 10 órára, zsú-

folásig meglelt a vendéglő nagyter-

me A Magyar Kommunista, Párt ré-

széről Kéve Béla elvtárs beszélt. Be-

szédében rámutatott arra, hogy a 

népnek az önsegély út jára kel! lépnie 

és önmagának kell megvédenie a föjd- _ 

jét a reakciós kísérletekkel .szemben. j formájában juttatta el 

amelyek azt célozzák ugy Szatyma-

zon, mbi t máshol, hogy különböző 

trükkökkel és furfangokkal kiforgas-

sák az uj gazdákat földjükből. Rá-

mutatott arra^ hogy csak egyetlen 

lehetséges elvet lehet érvényesíteni, 

hogy az ui gazdát , aki inár kapott 

földjén dolgozott, semilyen körülmé-

nyek közöl t földjétől megfosztani nem 

lehet. Szatymaz dolgozói felháborod-

va vették tudomásul, hogy egyes el-

menekült, a régi reakciós és nyilas 

világban ""zerepet játszolt urak kü-

lönböző szerteágazó összeköti éléseket 

felhasználva akar ják a földet visz-

szavenni, amelyen tulajdonképpen ők 

maguk sohasem dolgoztak. 

A továbbiak során az előadó rá-

mutatott arra, hogy a harc, anieiy a 

föld megvédéséért, és a nagytőke tul-

íengő hata lma ellen folyik és a köz-

igazgatás megtisztításáért indilott 

harc között szőrös összefüggés van. 

A lömeggyülés határozati javaslat-

ban szögezte le, hogy egyetlen tal-

palatnyi kiosztott földet som adnak 

vissza és követeli a közigazgatásnak 

a reakciós elemektől való gyors és 

erélyes megtisztítását. Ebbeli köve 

lelését a miniszterelnökhöz táv irat 

a gyűlés. 

A szegedi népbitóság feloszlatását héti 
a Nemzeti Bizottság ' 

Komócsin Zo l t á n : „Szegeden a népbirósági eljárós csődbe jutoll" 

A Kisgazdapárt központi vezetőségétől várják a Mayer-ügy megoldását 

tőzeged, február 25; A szegedi Nem-

zeti Bizottság hétfőn délben dr. Dn-

nárzv Ká lmán elnöklésével ülést tór-

tott a városházán. Foglalkoztak a 

többi között Maytr Anta i népbiró 

ismeretes ügyével. Ebben az ügyben j 

szombaton Somogyi Imre tanácsnok 

javaslatára pártközi megbeszélés v0U 

és ezen a pártok, valamint a szak-

szervezetek ugy döntöttek, hogy az 

ügyet véasö döntésre felterjesztik a 

Kisyazdapári országos vezetőség© el?. 

Am ig az országos vezetőség dönlére 

megérkezik, addig minden párt és 

a szakszervezetek pötnépbtrájukat 

'külrfne tárgyalni a VII. számú ta-

nácsba, nehogy fennakadás következ-

zék bc a népbiróság munkáiéban. A 

Nemzeti Bizottság reméli, hogy né-

hány napon belül megérkezik fbhen 

az ügyben a végső döntés. A pár t 

közi megegyezéshez Pap l i György 

elvtárs, Bemfith András -lvlárs és 

Komócsin Zoltán elvtárs szólt hozzá 

Papdi elvtárs kifogásolta, hogj a 

pártközi megbeszélésre a Kisgazda-

pár t Hunya Benedeket küldte ki. £kt 

igazolva sincs, tehát ilyen nagyfon-

tosságú politikai ügyben m m lehat 

illetékes. Bernáth elvtárs rámutatot t 

ezzel kapcsolatosan arra. hogy sajnos, 

nem hihetünk teljes mértékben a Kis-

gazdapárt jelenlegi szegedi vezetődé-

gének őszinte dcmokrataséeában, 

mert a vezetőségből jórészt kiszorí-

tották az őszinte demokratákat. Elég 

sajnálatos lenne, ha a Kisgazdapárt 

Szegeden nem találna olyan megbíz-

ható demokratát, akit n népblrói 

tisztre kijelölhetne. Komócsin Zoltán 

elvtárs kifejtette ezzel kapcsolatosan, 

hogy a munkáspártok nem a Kisgaz-

dapártot támadják, amikor Maytr 

Antal visszahívását követelik, hanem 

az ellen tiltakoznak, hagy antidemo-

kratikus éternek legyenek népblrók ás 

egyéb fontos pozíciókban. 

A népbiróság kérdése egyébkén fel-

vetődött a békéscsabai Nemzeti Bi-

zottságnak átiratával kapcsolatban te. 

A. békéscsabai Nemzeti Bizottság 

Riesz igazságügyminiszteritez felira-

tot Intézett és ebben azokkal a ha-

tározatokkal foglalkozik, amelyekét a 

szegedi népbiróság min t a pgjíéscsa-

bai igazoló bizottság fellebbviteli bl- építésével. A szeg«di Nemzeti Bízott, 

rósága hozott. A feliratban az enyh©: ság csatlakozott az indítványhoz és 

ítéletek miatt panaszkodnak. Ezzel ezzé| kapcsolatosan elfogadta Somo-

kapcsolatosan Komócsin Zoltán rXV- g y i imre javaslatát, hogy egyben 

társ előterjesztette, hogy a szegedi 0 lyan intézkedéseket kérjenek, anyly-

Nemzti Bizottság feliratban kérj© á I |y c l a felesleges bürokratikus ejjárá-

szegedi népbiróság feloszlatás it, mi-{sokat leegyszerűsíthetik. 

Mit tartalmaz az UNRRA márciusban 
Magyarországra érkező szállítmánya 

(Budapest, február 25) Csompky Viktor kezik az első UNRRA-szállitmánnyal 100 

vei a népbirósági eljárás Szegeden 

csődbe jutott. Javasolta, kérjék Po-

'ónyi Jenő elvtársnak a népbiróság 

vezetőjévé való kinevezését, ö t bfrz j 

meg az igazságügyminiszter az u j 

népbirósági tanácsok összeállításával. 

A Nemzeti Bizottság a javaslatot ma-

gáévá fette és ebben az ügyben sür-

gős felterjesztéssel fordul az igazság-

ügyminiszterhez 

Tárgyalták továbbá s budapesti 

Nemzeti Bizottság át iratát is. amely-

ben felhívják a kormány figyelmét, 

hogy az ország jelenlegi gazdasági 

helyzetében nem lehet tovább vára-

| kőzni a közigazgatási apparátus le-

washingtoni magyar követségi tanácsos 
vasárnap este rádióbeszédet mondott és 
beszámolt amerikai tapasztalatairól. 

Az amerikai magyarság lelkes jószán-
dékkal karol fel minden, az chazát segitö 
akciót. Az UNPRA-val folytatott tárgyalá-
sok során megallapodss jöít lttre a 4 
millió dollárt kitevő segélykeret első más-
félmilliós részének összeállítása tekinte-
teben. 

Március fo'.yamán Magyarországra ér-

tehergépkocsi, 3000 mázsa tejpor, 4100 
mázsa hal, 2500 mazsa zsír, 2700 mázsa 
húskonzerv, 4500 mázsa cukor, 2500 mázsa 
gabona és egyéb élelmiszerek körülbelül 
1500 ezer dollár értékb.-n. Az e szállít-
mányban küldendő élelmiszerek értéke 
900 ezer dollár, 300 ezer dollár értékű 
gyógyszer, továbbá gyermekruha képezik 
a szállítmányt. Megbeszélések foiynak a 
buzamennviseg kiterjesztését, illetve növe-
lését illetőleg is. (MTI) 


