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DtlMAGYAKOKSZAG 
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A Kommunista Part javaslata: 

Minden szegedi nagyüzem 
vegyen fel a bérlistájára 
egy-egy szegedi tudóst 

(Szeged, február 4.) A háború ta-
legsúlyosabban a magyar tudo-

"-nártyt sújtotta. Az intézetek elpusz-
tultak vagy megrongálódtak, a legér-
tékesebb műszereket a fasiszták el-
hurcolták; A magvai- tudós előtt 
majdnem megoldhatatlan feladat, 
hogy kuíafó, alkotó munkát folytas-
son. 

A háborút vesztett, lerongyolódott 
ország hősi harcot viv a minden-
napi kenyérért, a megmaradásért-
Tudományos és kutató célokra olyan 
kevés jut, hogy tudósaink java része 
a kg sötétebb nyomorban ék A ma-
gyar ipari munkásság, amely élen járt 
áz újjáépítésben, a saját kiáltó nyo-
trrofrusága közben sem feledkezett 

meg azokról a tudósokról, akik ku_ 
tató és oktató munkájukkal a jövő 
fejlődés alapjait épitik. A Magyar 
Kommunista Párt, mint az élet min-
den megnyilatkozásában, ugy a vál-
ságba ju'ott magyar tudományon és 
tudósainkon is sggiteni igyekszik. 

Az MKP nagyszegcdi végrehajtó-
bizottsága akciót kezdeményezeit, 
hogy a szegedi üzemek a válságba-
ju'ott magyar tudományos életen se-
gítsenek. Az MKP az összes nagyobb 
szegedi üzemekhez levelet intézett, 
amelyben rámutat a nehézségekre, 
am'kfcel tudományos életünk küzd, 
valamint arra a súlyos helyzetre, 
amibe tudósaink kerültek és felszó-
lította az Dzemek vezetőségét, hogy 

egy-egy szegedi tudóst vegyenek fél 
a gyár bérlistájára, a legmagasabb 
szakmunkás fizetésével. Ezzel külö-
nösebb megterhelés nélkül, hihetetle-
nül sokat segítenének a szegedi üze-
mek a tudományos életen.* Az ösz-
szeggcl, melyét tudósaink kapnának, 
részben tudományos kutatásaikat tud-
nák folytatni, mig másrészt a kutatá-
sokkal felmerülő személyi kiadásai-
kat is. 

Reméljük, hogy az akció a lehető 
legnagyobb visszhangra talál és a 
szegedi tudományos világ a gyáripar 
részéről megkapja azt a támogatást, 
melynek segítségévéi ismét megtud-
juk nyerni a világ népeinek elisme-
rését. 

M e g k e z d ő d ö t t 
a Kisgazdapártban a tisztogatás 

Az ötoa bizottság meglepően enyhe ítéleteket hozott 
(Budapest, február 4.) A Független 

Kisgazdapárt polrtika iJnzo!tsága ked-
den délután Nagy Ferenc eJnök'etévcl 
Cilésí tartott, amelyen a párt személyt 
kérdéséinek megvizsgálásával megbí-
zott 5-ös bizottság jelentést tett 
rr unkájáról. , 

Ezután meghozták a döntéseket. A 
-már előzőleg kizárt dr. Saláta Kál-
mán és dr. ,Iac/kO Pál képviselőkön 
kívül a párt tagjai sorából kizárta 
dr. Hám Tibor (Vasmegyei, Kiss 
Sándor (Szabo'cs-Szatmár-Bereg), 
Vattai László (országos lajstrom), 
Horváth János (Nagybudapesti, Gyu-
'ai László (Nagybudapest) képvise-
lőket. akik a belügyminisztérium ál-
tal kiadott nyomozati anyag szerint 
gyanúsíthatok a köztársaság és de-

• mokrácia ellen szőtt bűnös összees-
• kövesben való részvétellel. 

A politikai: bizottság az egyes kép-
•viselők ált alán qg; politikai magatar-
tását vizsgálta. Ugy döntött, hogy a 
képviselők közüt kizárja a párt tag-
jai sorából a következőket: 

Bakó Gyula (Vasmegyei, Benkő And-
rás (Nagybudapest), Hódi György- (Pest 
és Bácsi. Komlós Géza (Győr-Moson-
Seproal. dr. Pollna.y Ferenc (Nagybuda-

, pest), Sághy János (Csongrád). 
Tudomásul vette a politikai bizott-

ság. hogy Kocsi Pál (Veszprém) lemon-
dott "képviselői mandátumáról. 

Fel vinczy László (Nagybudapest), 
ter. Jármai/ Gyu'.a (Nagybudapest), Ko-
~'ács László (Heves-Nógrád-Hont) és 
Mitasfm Komét (Jász-Nagy-Kun-íSzol-

"took) nemzetgyűlési képviselők: pedig 
bejelentették a Független Kisgazda-
pártból való kilépésüket. 

A politikai bizottság az elrendelt 
vizsgálat befejeztéig felfüggesztette 
SZabó József (BorSod), Kiss Ferenc (So-
mogy), Miskolczy István (Heves) nem-
zetgyűlési képviselők párttagságát. 

A politikai bizottság megvizsgálta 
Futó Dezső (Nagybudapest) képviselői 
működését. Az összes körülmények mér-
.egelésével a part tal kapcsolatos nyil-
vápós szerepléstől és a pártfunkciótól fitüídfta. 

A nemzetgyűlési pótképviselők kö-
zül kizárta a politikai bizottság a kö-
vetkezőket: Bernyő János (Veszprém), 
dr. Nagy György (Veszprém), K. Nagy 
Gyula (Hajdú-Bihar), Lipc-séy Sándor 
(Szabolcs-Szatmár,Beregi, Hal ász y Jó-
zsef (Somogy) és Debreceni Sándor 
(Jász-Nagy-Kun-Szolnok). 

| Tudomásul vatte a politikai bizott-
AieCveczky Imre (Heves-Nógrád) 

pótkép\-iselő lemondását. 
Dr. Pákh János (Komárom) nemzet-

gyűlési pötképvierlőt a párttal kapcso-
latos nyilvános szerepléstői és a párt-
funkcióktól eltiltották. 

Kizárta még a politikai bizottság dr. 
'Hetényi Rezsőt (Heves-Nógrád) és Bar-
kóe'ztf József (Toina) nagyválasztmányi 
tagot Polgár Sándor (Bála) nseyvá-
lasztmányi tagságát megszüntették. 

A politikai bizottság még néhány 
póiképviselő ós pártképviselő ügyében 
folytatja a vizsgálatot. 

Parragi György kilépett a Kisgazdapártból 
(Budapest, február 4.1 Parragi 

György nemzetgyűlési képviselő 
Nagy Ferenc miniszterelnökhöz, mint 
a Független Kisgazdapárt vezéréhez 

levelet intézett és közölte azt az ej-
ti a'ározáeát, hogy a Független Kis-
gazdapártból kilép., 

Bevin aláirta 
a magyar békeszerződést 

(London, február 4.1 Bevin kedden 
délelőtt irta alá az Olaszországgal, 
Magyarországgal, Bulgáriával, Ro-
mániával és Finnországgal kötendő 
békeszerződéseket. Az aláírás min-
den külső formaság nélkül történt. 
Az ünnepélyes formaságokat a jövő 
hétre tartogatják, amikor a volt ellen-
séges államok szintén aláírják a bé-
keszerződéseket. A békeszerződések 
több, mint 111 ezer kilométernyi utat 

tettek meg. Észak-Amerikában nyom-
ták ki' őket, ahol Byrnes irta először 
alá, ezután Moszkvába küldték alá-
írás céljából Mo'o'ovnak, most pedig 
Londonban vannak. Bevin aláírásá-
nak megtörténte után a békeszerző-
dések végre Párizsba kerülnek, ahol 
Bidault zárja le a négy nagyhajóm 
részéről a külügyminiszterek aláirá-
sáA 

segítségre, vagy külföldi kapcsola-
taikra. Ezek a Külső kapcsolatok al-
kották az összeesküvés előkészíté-
sében a második döntő fontosságú 
láncszemét. Az összeesküvés szálai az 
Ausztriában lévő magyar fasiszták-
hoz, valamint Franco Spanyolorszá-
giba," i lelve az adatok szerint magá-
hoz Francóhoz vezetnek, aki részt' 
vett az összeesküvők finanszírozásá-
ban. Az összeesküvés szálai továbbra 
elvezetnek mindazokhoz a külföldi 
körökhöz, amelyek a magyar viszo-
nyokat meghamisítják és kigyót-békát 
kiabálnak a magyar népre. Áz össze-
esküvők Magyarország határain belül 
annak köszönhetik, hogy megkezd-
hették és kifejleszthették tevékeny-
ségüket, hogy nem folytattak az or-
szágban elég következetesen és eré-
lyesen harcot a reakció ellen. 

U | a b b l e t a r t ó z t a t á s o k 

A rendőrség államvédelmi osztá-
lya az összeesküvésben való részvé-
tel miatt letartóztatta Pál András mi-
niszteri osztálytanácsost, a B-Üsta re-
vízió országos elnökét, Borbély Kál-
mán mérnököt, a Mávag vezérigaz-
gátóját, valamint Rimócsi György 
mérnököt, a Mávag budapesti üzemé-
nek Igazgatóját. A nyomozás adatai 
szerint a letartóztatottaknak kapcso-
latai voltak az összeesküvőkkel é s 
mindent megteltek az üzemek terme-
lésének szabotálása céljából. 

Kőzvetten tárgyalások 
a válság megoldására 

(Budapest, február 4.) Politikai kö-
rök véleménye szerint a Kisgazdapárt-
nak a kizárásokra vonatkozó döntése 
utáni a pártközi megbeszélések újból 
megkezdődnek. A Kiagazdapá rt fel fog-
ja szólítani a Blokk párt jai t , hogy ü£-
jpnek le tárgyalni és tegyék meg az 
első lépést a politikai feszültség leve-
zetésére. Hogy a Blokk válasza mi lesz, 
fezt egyelőre még nem lehet tudni. 

A z EgyetQit államok katonai 
vörei befolyást kívánna* gya-

korolni az atomellenörzásre 
(Moszkva, február 4.) A szovjet hír-

szolgálat értesülése szerint az Egyesült 
Államok katonai körei irányitó' 'befo-
lyást kivánnak gyakorolni az atomel-
ionőrzésre. A tábornoki ka r kénysze-
rite'.te Lilienthalt, a í atombizottság el-
nökét, hogy a bizottság ülésein adjon 
helyet katonai szakértőknek is. 

Moszkvai vélemény szerint 
az összeesküvőknek külföldi kapcso-

lataik voltak 
Magyarországon nem folytatták e lég következetesen 

és erélyesen n harcot a reakció el len 
(Moszkva, február Ti A moszkvai 

rádió munkatársa mondja: A ma-
gyar kőztórsaságlellen szőtt összees-
küvés, amelyet a hatóságok ébersége 
folytán sikerült leleplezni,' továbbra 
te leköti a világ közvéleményének fi-
gyelmét. A magyar demokratikus 

erőknek aláédélcelése volpa, ha felté-
teleznék, hogy az összeesküvésnek 
legcsekélyebb esélye is volt terveik 
végrehajtására. Bármennyire is gyű-
lölik az összeesküvők a demokráciát, 
nem foghattak volna bűnös üzemeik-
hez, ha nem számítanak vagv külföldi 

A nemzetgyűlés 
formai ülést tartott 

(Budapest, február 4.) A nemzet-
gyűlés kedd délelőtt rövid formai 
ülést tartott. 

Napirenden' csupán a további te-
endők felőli intézkedés szerepeit. A 
legközelebbi ülést szerdán délelőtt 

órakor tartják és napirendjére tűz-
ték a köztársasági elnöknek a béke 
megkötésére nyújtandó felhatalma-
zásról szóló törvényjavaslat tárgya-
lása. 

Ezután felolvasták az interpcllá-
ciós könyvet. Holnapra 24 interpellá-
ciót jegyeztek be. 

A belügyminiszter benyújtotta Bé-
késcsaba megyei városnak törvény-
hatósági várossá való minősitésérői 
szóló törvényjavaslatot. / 


