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Kommunisták 
rohamra! 

Május 19:'az agitáció napja! Egy 

héttel ezelőtt jelent meg a jelszó a 

Kommunista Párt kerületi és üzemi 

pártszervezeteiben. Megindult a készü-

lődés, a technikai és szervezési előké-

születek megkezdődtek. A hét végére 

már a tagok és kerületek egymás kö-

zötti versenyévé fejlődtek az előkészítő 

munkálatok. A párt minden egyes 

tagja, apraja, nagyja egyformán részt 

követei magának a munkából, az agi-

tációbóL Vezetők és nem vezető tagok 

fognak bekopogtatni a város minden 

részében a dolgozók lakásába, hogy a 

szó, a közvetlen beszéd1 erejével jobban 

megismerjük, mi fáj Szeged fizikai és 

szellemi dolgozóinak. A barátkozás 

nagy napja május 19. A kívülállókat 

vagy) talán éppen velünk szemben álló 

álláspontot képviselőket akarjuk meg-

győzni, felvilágosítani pártunk igazá-

ról, közelebb hozni világnézetünkhöz. 

Szegedi kommunista nők és férfiak! 

.Amikor ma reggel rohamra indulunk 

a legszebb feladat, a páijtmunka telje-

sítésére, büszke kommunista öntudattal 

végezzétek munkátokat. Ne feledjétek 

egy pillanatig sem, hogy munkátok és 

vannak eredménye jelentőségében túlnő 

a part terptein Agitációnkkal a köz-

vetlen pártérdeken tul, a demokrácia 

egyetemes céljait szolgáljuk. Nagy fel-

adatot kell teljesítenünk, vigasztalni, 

(hitet, reményt önteni csügigedőkbe, 

meggyőzni kétkedőket, felvilágosítani 

félrevezet ett.eket. A jó pénzt mindenki 

szeretné már látni. Az infláció, a nyo-

mor még egyre mélyül, sokan vannak, 

akik elérhetetlen • vágynak, soha be 

nem teljesedő Ígéretnek tekintik a jó 

pénz megteremtését. A magyar népnek 

a múltban olyan sokszor, olyan sokat 

ígértek, nem lehet csodálkozni, ha nem 

hisz már ígéretekben,. A mi feladatún]? 

megmagyarázni, nem délibábos illúzióik 

kergetéséről van szó. Reális gazdasági 

és pénzügyi bázisra épül a Kommu-

nista Párt szanálási terve. Szennyes, 

fasiszta hazugságokkai; az etmulit ne-

gyedszázadban, most is rágalmazzák a 

kommunistákat, pártunkat. Közvetle-

nül, szemtől-szemben állva az ész, az 

igazság érveivel védjük pártunk be-

csületes tisztaságát A Kommunista 

Párt világnézete, a marxista-leninista 

szemlélet fog csatát vivni hétköznapi 

problémák megbeszélésén keresztül a 

közömbös, félénk vagy ellentétes néze-

tet vallók álláspontjával. Rajtunk, 

kdmmunista agitátorokon múlik, hogy 

győztesek mi legyünk. 

Május 19-év el egy uj oldalról fog-

ták a szegedi munkások és polgárok 

megismerni a Kommunista' Pártot. A 

közvetlen találkozás eszközével hozzuk 

közelebb a kívülállókat magunkhoz, 

harcunkhoz. Lehet, akadnak olyanok, 

akik furcsának, szokatlannak vagy ta-

tán mé© elítélendőnek is találják ezt 

az agitációs módszert. A mi vélemé-

nyünk az, minden eszközt meg kell ra-

g/adni a demokrácia politikai megerő-

sítésére. Háziagát ációnk végső fokon 

ezt célozza; 

Azokhoz, akiket a kommunista agi-

tátorok május 19-én lakásukban ke-

resnek fel, egy kérésünk van csupán. 

Fogadjanak bennünket olj-an megér-

tessed, szeretettel, mint amilyen őszinte, 

jóbaráti közeledéssel mi jövünk. 

Komócsin Zoltán. 

A békekötések után Magyarországot is felveszik 
az Egyesiül Nemzetek sorába 

(Newyork, május IS.) A biztonsági 
tanács pénteken délután ült össze. A 
Öewyorki rádió jelentése szerint a biz-
tonsági tanács elfogadta a beterjesztett 
•eljárási szabályzatot, majd Stettinius 
amerikai delegátus megismételte egy-
izben már írásban beterjesztett indít-

ványát, az u j tagok felvételét, amely a 
délkeleteurópai államok sorsát is sza-
bályozza. Stettinius hivatkozott a pots-
dami értekezletre, amelyen a három 
nagyhatalom megállapodott abban, 
hogy a békeszerződések után támogatni 
fogja Olaszország, Finnország és a dél-

keLeteiurőpai államok, tehát Románia, 
Bulgária és Magyarország felvételét az 
Egyesült Nemzetek közé. A tanács ki-
sebb módosításokkal egyhangúlag elfo-
gadta az amerikai javaslatot. A legkö-
zelebbi ülés időpontját egyelőre nem 
állapították meg. 

A francia Kommunista Párt 
a francia-orosz együttműködésért 

(Páris, május 18.) A francia kommu-
nista párt lapja, az Humanité szom-
bati számában erélyesen síkra száll a 
francia-orosz együttműködés mellett. A 
Szovjetunió volt az, amely Franciaor-
szág érdekeit védte, a négyhatalmi ér-

tekezleten — mondja a lap. Ebből azt) 
a következtetést kel® levonnunk, hogy 
Franciaországnak szilárdítania/ kell bá-
náti kapcsolatait Szovjetoroszország-
gal, valamin* a kelet-, közép- és délke-
leic-urcpai országokkal. 

ítéltek a román háborús bűnösök felett 
Atonescut ha l á l r a í té l ték 

(Bukarest, május 18.) A román nép-
törvényszék a román háborús bűnösök 
ügyében 24 vádlott közül tizenhármat 
halálbüntetéssel sújtott, hármat élet-
fogytiglani fegyházbüntetésre, hármat 
20 évi fegyházbüntetésre, kettőt 1"» évi 
fegyházbüntetésre és harmat 10 évi 
fegyházbüntetésre Ítéltek. A halálra-
ítéltek között van: Antonescu Jon volt 
tábornok és áilamvezető, miniszterel-
nök, Antonescu Mihály volt miniszter-

elnökhelyettes, külügy-, igazságügy- és 
pénzügyminiszter, Horia Sima volt he-
lyettes miniszterelnök (szökésben), Pan-
tazi Konstantin volt nemzetvédelmi 
•miniszter, Vasiliu Z. Konstantin volt 
kii'liügvminíszteri államtitkár. A nép-
törvényszék elrendelte az elitéltek va-
gyonának elkobzását is. Az elitéltek az 
ítélet ellen kivétel nélkül fellebbezést 
jelentettek be. 

hetinek, hogy a MKP a nemze-t pártja. 
Felejthetetlen nap lesz vasárnap 

ugy a pártunkon kivül elhelyezkedet-
teknek, mint párttagjainknak. 

Több hozzászólás utén, lelkes han-
gulatban tértek haza a MKP-tagök 
azzal, hogy vasárnap reggeli találkoz-
nak az országépitő cs nemzetmentő 
munkánál 

Molotov Moszkvába érfeszett 
(Moszkva; május 18.) Molotov szov-

jet külügyminiszter a külügyminiszte-
rek tanácsa ülésszakának befejezése 
után Parisból visszaérkezett Mosz-. 
kvába. 

A demokrácia balszárnyának készen kell állnia, 
hogy a nemzet érdekeit megvédhesse 

- mondotta Tombáez Imre elvtárs nemzetgyűlési képviselő 
az MKP szegedi szervezetének taggyűlésén 

(Szeged, május 18.) Pénteken dél-
után 6 órára a dohánygyár hatalmas 
zöld pázsitját benépesítették a- MKP 
szegedi szervezetének tagjai. Taggyű-
lést tartott a MKP. Hat orakor Barna 
Mihály elvtárs nyitotta meg a gyűlést 
és adta át a szót Tombáez Imre or-
szággyűlési képviselő elvtársnak, aki 
kimerítő bel- és külpolitikai beszámo-
lót adott a hallgatóság folytonos he-
lyeslése közepette. 

Tombáez fm/re elvtárs többek kö-
zött a következőket mondotta". A már-
ciusi tömegtüntetések azt eredményez-
ték, hogy a Független Kisgazdapárt 
március 12-én elfogadta/ a- baloldali 
pártok és szakszervezetek közös köve-
teléseit és 20 jobboldali képviselőjét 
kizárta soraiból. Március 12-e óta két 
hónap telt el, most megállapíthatjuk, 
hogy a márciusi egyezményben foglalt 
követelések, túlnyomó részükben meg- j 
oldatlanok maradtak. Mi ennek az 
oka? — tette fel a kérdést Tombáez 
elvtárs. A reakció, a március 12-i 
egyezmény után nem adta fel a har-
cot, ellenkezőleg: készült a revanchera. 
Az elmúlt két hónap belpolitikai életét 
a demokratikus erőknek a márciusi 
egyezmény követeléseinek végrehajtá-
sára irányuló törekvés, a reakció részé-
ről pedig a revanchera készülődés jel-
lemzi. Ez veszélyezteti az ország leg-
fontosabb problémájának, p. gazdasági: 
és pénzügyi konszolidációnak megvaló-
sítását. 

Ezután Tombáez elvtárs részletesen 
kitért a reakció készülődő visszaüté-
sére, a márciusi egyezmény végrehaj-
tásának huzavonájára és a Kisgazda-
párt védőszárnya alatt meghúzódó fa-
siszta szervezkedésekre. Figyelmeztette 
a hallgatóságot, hogy a demokrácia bal-
szárnyának készen kell állania, hogy a 
nemzet érdekeit megvédhesse. Majd 
igu folytatta:" Szükség van a koalíció 

megszilárdítására, mert junius és jú-
lius folyamán meg kell teremteni a 
gazdasági és pénzügyi stabilizáció elő-
feltételeit s augusztus folyamán jó 
pénzt kell adni az országnak. 

Beszámolóját Tombáez elvtárs a kö-
vetkező szavakkal zárta: Pártunk min-
den egyes szervezetének és tagjának 
ugy kell dolgoznia, hogy ha elhangzik 
a hívó szó, a demokrácia erői — köz-
tük a Kisgazdapárt, becsületes, demo-
kratikus tömegei is — fel/keljenek a 
demokrácia védelmére s megvédelmez-
zék az ország gazdasági és pénzügyi 
szanálásában rejlő belpolitikai s a jó 
békekötésben rejlő külpolitikai érde-
keit. 

Az óriási tetszéssel fogadott beszá-
moló után Komócsin Zoltán elvtárs 
emelkedatt szólásra. Beszédében visz-
szapit-lan.tást vetett a MKP szegedi 
múltjára. Míg a háború előtt csak 
csonka, szektaszerü mozgalom volt, ma 
a fejlődés óriási, hiszen az 1945-ös vá-
lasztásokon a MKP Szegeden több mint 
kilencezer szavazatot kapott. Ezt a 
párt szervezettségének tudhatjuk be 
— mondotta Komócsin- elvtárs. Igaz, 
hogy a választások után észleltünk 
visszaesést, da az utóbbi időben örven-
detes fejlődést tapasztaltunk, nemcsak 
szervezeti, de politikai téren is. Egy 
területen nagyon lemaradtunk — álla-
pította meg Komócsin elvtárs — és ez 
az agitáció volt, ezért nagy jelentősége 
van a május 19-nek. Szeged kommu-
nistái vasárnap rohammunkára indul-
nak. Elvtársaink megvilágítják Szeged 
dolgozóinak a- kezdeményező munkát, 
melyet a MKP országos viszonylatban 
végez. Harcunkat a jó péhzért, a rend-
ért és a gazdasági szervezettségért A 
moszkvai ut bebzionyitotta, hogy a 
MKP álláspontja volt a helyes, aj tör-
ténések minden vonalon bennünket 
igazolnak és Szeged lakói meggyőződL 

Megkezcdiék az uj pénz 
technikai előkészítését 

(Budapest, május 18) Mint Budapest-
rőt jelentik megindultak az uj pénz elő-
állításának technikai előkészületei. A pénz-
ügyminisztérium biztosította az érmék ve-
réséhez szükséges bronz- és alumínium-
anyagot és a pénzverde felkészült arra, 
hogy augusztus elsejéig előállíthassa a 
szükséges ércmennyiséget. Megindultak az 
előmunkálatok a pénzjegynyomdában is. 

Munkáspártok előretörése 
Hollandiában 

I (London, május 18) Pénteken lezajlott 
a holland képviselőválasztás. A szavazá-

í sok eredményeképpen a parlament 100 
i képviselő mandátuma a következőkkép-
' pen oszlik meg: katolikus néppárt 32 
mandátum, szocialisták 29 mandátum, et-

j lenforradalmi párt 12 mandátum, kommu-
. nisia párt 10 mandátum, a többi mandá-
] tum megoszlik a kisebb pártok között. 

ősszel megnyílnak a délszláv 
tanitásnyeivű iskolák 

(Budapest, május 18) A vallás és köz-
oktatásügyi miniszter ugy rendelkezett, 
hogy 59 községben délszláv tanitásnyeivű 
iskola állítandó fel, illetve tartandó fenn. 
A délszláv tanitásnyeivű iskolák tanerő 
hiányát a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter külön tanfolyammal kivánja pó-
tolni megfelelő műveltségű önkéntes je-
lentkezőkkel. A kisegítő tanerőket úgy 
képezik ki, hogy már az ősszel megkezd-
hessék munkájukat 

Kötél Bilfcey-Pappnak 
és H o m o l a p a k 

(Budapest, május 18) Szombaton hir-
, detett ítéletet a népbiróság Bilkey-Papp 
Zoltán és társai ismert bűnügyében. Dr. 
Kádár Mihály volt kórházi főorvost 15 
évi fegyházra ítélte. Bilkey-Papp Zoltán 
és Homolay Zoltán orvostanhallgatókat az 
állami és társadalmi rend felfergjtására 
irányuló bűntettben, valamint háborús 
bűntettben mondotta ki bűnösnek a bíró-
ság és ezért őket kötéláltali halálra ítélte. 

Fazekas Béla tisztviselő az állami rend 
felforgatására irányuló bűntett miatt 15 
évi fegyházbüntetést. Seres László egye-
temi hallgató ugyanezen bűntett miatt 10 
évi fegyházbüntetést kapott. A további 13 
vádlott 1—3 évig terjedő fegyházzal tűn-
hCdifc. 


