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1 francia munkásság továbbra is a helyzet ura 
• Az utóbbi órákban a Scbu-
man-kórinány teljesen lerán-
totta álarcát cs bebizonyítot-
ta;, hogy az. amit róla az első 
pillanatoktól kezdve á Ili tol-
tunk, hogy az -amerikai párti 
kormánya. Az Jntransigeant 
jelentése szerint a németor-
szági francia zónákból meg-
indultak a csapatok Francia-
ország belsejébe ós Párizsba. 
Ezenkivül Schuman közvetlen 
is felvette a kapcsolatokat a 
sztrájkok ós a belpolitikai 
helyzet kérdésél>en az ame-
rikai kormánykörökkel. Dul-
ícs John Forsicr, Marshali jo-
gi tanácsadója, az USA ío-
uszUója repülőgépen Párizs-
ba érkezett és Schumannal 
tárgyal. Ugyanakkor De Gaul-
le is feltűnt Párizsban. Nem-
zetközi körökben nagy érdek-
lődéssel várják e tárgyalások 
kimenetelé!. Valami bűzlik 
Frn nciaországban. 

A Sztrájkhelyzet egyébként 
— a külföldi sajtó és a ma-1 

gyár lapok egyrészénck ten-
denciózus hiresztelései ellené-
re — sem lanyhult. 

ják otl a minden szabadsá-[noksága tegnap este kiadta az 
got és sztrájkjogot tipró kör- elsőszámú hadijelentését, 
mányi. 

Palesztinában, a világ .má-
sik tűzfészkében a helyzet vál-

A palesztinai helyzettel kap-
csolatban érdekes 

tozntlan. 
Az arabok ísmételíen íáuia-
fiásha lendültek és a zsidó 
önvédelmi alakulat, a Hafaa-
nah löhhtzben visszaverte 
őket. Jeruzsálem üzlet! ne-
gyede a leljes pusztulás ké-
péi mulatja. Az üzleteket 
szerdán a tüntetők felgyúj-
tották. 
Ugylálszik teljes fronl ala-

kul ki Palesztinában, mert 

a newyorkv rádió egyik 
kommentárja, amely » p'I-
laaa'nyi arab—-zsidó helyze-
tet az angolszász olajpötití-
káuak tulajdonítja. 
A helyzet komolyságára jel-

lemző. hogy Palesztina szét-
osztásának előkészítésére ma-
ga Trygve Iáé, az UNO fő-
titkára utazik Jeruzsálembe, 
a kérdéssel egyébként az UNO 
biztonsági tanácsa rövidesen 

Az Országos Nemzeti Bizottság 
a képviselők mentelmi jogának 
revízióját kérte 

A Nemzeti Bizottság leg-
utóbbi ülésén foglalkozoll a 
külföldre szökött képviselők 
kérdésével. Rendszeresen for-
dul elő, hogv minden olyan 
képviselő, aki ellen nyomaté-
kos gyanú merült fei clemo-
kráciáéilenes ténykedés miatt, 
még a mentelmi bizottság ha-
tározatának bevárása előtt 
külföldre szökik. A Nemzeti 

Bizottság arra kéri a minisz-* 
lerelnököt, hogy a mentelmi 
jogot a kormány vegye reví-
zió alá és tegye lehetővé, hogy 
azok ellen a képviselők ellen,, 
akik ellen alapos gyanú me-
rül fel, eljárást indítsanak 
még! a mentelmi bizottság ha-
tározatának bevárása előtt, 
nehogy külföldi hatalmak se-
gítségével megszökhessenek. 

már a Haganah főparancs- foglalkozik majd. 

Az SzDP központi vezetősége 
táviratilag letiltotta a munkás-

egység kérdéséről rendezett vitát 

Párizs elátkozott város he-
nyomását kelik Szeméthe-
gyek. sötétség jellemzi. Vi-; 
dókén a csendőrség; és ka- j 
tonaság néni bér a tmmká-j 
sokkal, 31a valahol egy-egy] 
üzemel, bányát raegszercz-
nrík, a munkások vísszave-j 
szik. 
Tegnap már fasiszta provo-j 

Icácáók is történtek. Négy vo-j 
natot siklattak ki csak azért,' 
hogy sztrájktörők szállítását 

A párizs 

A szakszervezeti. Munkás-
egység Klub - Munkásegység 
és az egységes munkás pár! 
kérdése cimen tartotta meg 
első vitaestjét. 

A klubhelyiséget zsúfolásig 
érdeklődők előtt Kerepesi Fe-
renc, a klub titkára nyitotta 
meg a vitaestet. A jelenlevők 
nagy megütközésére bejelen-
tette, hogy a Szociáldemo-
krata Párt budapesti vezető-
sége telefonó i letiltotta, hogy 
Pintér Géza a Szociáldemo-
krata Párt részéről az esten 
részt vegyen. 

— . Mint szociáldemokrata, 
a legteljesebben elitéleni ezt 

! az érthétellen eljárást és fő-
arrasi vonatnak egyedül 27 left1 annak ^indokolását, mely 
halottja van. Az arrasi s z a b ó - ! perui t a part e kérdésről nem 
fázs éles kommunista támadás hajlandó nyilvánosán vitába 
tárgya volt a parlamentben.jszajjm - mondotta. j 
Moch belügyminiszter cgvéb-j Ezután Komocsin Zoltán 
ként tegnap beismerte, l i o g y elvtárs tartotta meg eload-a-
minden'katonai felvonulás cí-'&at. A munkasegyseg torUuiel-
lenére. a munkásság a helyzet mi szükségességét es belpoh-

Az egységes munkáspárt 
előnyeit röviden a hatalmas 
mozgalmi és vonzóerővel, sok-
szorozódott lendülettel, a 
leegyszerüs'tclt szervezetekkel 
és funkciókkal jellemezte. 
Nemzetközi téren pedig a vi-
lágimperializmus órra elől el-
tüntetjük a munkásosztályon 
eddig tátongó rést — mondot-
ta nagy tetszéssel kisérve. 

Az előadáshoz a párluln'si-
tássil ellentétben a szociálde-
mokrata elvtársak nagyobb 
mértékben szóltak hozzá és 
közösen nagy elégiiletlens ;gü-

jkel fejezték ki a szűk látó-
körrel' kiadott pártrendelke-
zések miatt. 

Ilegszigorífják a népbiráskodást 
I)i*. Kies István igazságiigymi- j Kommunista Párt, a Független 

niszter a népbiráskodássat kup-
csolatos egyes rendelkezésekről 
törvényjavaslatot nyújtott bc. 

IIaláh>tt»tetés vagy öl évet 
meghaladó büntetés esetéit a 
vág v©neHeoteá s fe«Se 1 ező. 

A törvényjavaslat a népcUc-
nos bimiettnek ujabb kategó-
riáját állapítja meg. Kimondja, 
hogy népe)lenes bűnös az, aki 
az újjáépítés vagy a jóvátételi i olyan 
kötelezettség szempontjából 

Kisgazdapárt, a Nemzeti Pa-
rasztpárt és a Szociáldemokrata. 
Párt szervei küldenek ki. A javas-
lat kimondja, bogy a demokra-
tikus államrend és ií köztársaság 
büntetőjogi védelméről szóló 
1040. évi VII. t. e. rendelke-
zései alá esik annak a cselek-
ménye is, aki két vagy több 
személy jelenlétiében olyan va-
lótlan lényt vagy való tényt 

formában állit vagy líi-
ámeív alkalmas arra, je- ] resztet, 

tentős üzem íctelős vezetője j hogy a közrendet, vagy a köz-
vagy önálló intézkedésre jogo- nyugalmat zavarja, illetve az 
.-•üti közege, ha az üzem műkö-
déséi 'korlátozza megszünteti 
vagy a munkát késedelmesen, 
hiányosan végezteti el. Vétséget 
kövei el és 5 évig terjedhető 
fegyházzal bünletficlő továbbá 
-mindaz, aki az újjáépítés vagy 
jóvátétel szempontjából jelen-
tős tizem mijködését a munka 
abbahagyásával, szabotázzsal za-
varja. 

A népbirósági tanács öl tag-
ból áll. A tanács elnöke bírói 
képesítésű személy. Egy-egy ta-
gol (póttagot pedig a Magyar 

Pártkőzi értekezlet foglalkozott 
az energia-tanács megalakításéval 

kai indokoltságát hangsúlyoz- j ^ ^ s ^ s -ura. 
A francia eseményekkel 

kapcsolatban jóleső érzéssel 
vesszük tudomásul a magyar 
sajtóban, a Világosság mai 
számának egyes kitételeit,! ját féltik az egységes mun-
amelv élesen elitéli a szocia-1 káspártlól. A kommunisták 
listáknak a Schuman-kor- i nak is megvannak 
mányban való további szerep- ] ges pártszempontjaik, dc ezt 
léséti és a nemzetközi szotida- hajlandók alávetni az ogysé-
ritás nevében követeli, hogyjges munkásosztály közös és 
a francia szocialisták hagv- nagy érdekeinek. 

A koalíciós pártok vezetői 
miniszterelnök 

elnök tűsével csütörtökön párí-ta ki. 
Vitába szállt azzal az á!li- í közi -ég-lckezlelct tártollak. Az 

fással, hogv á szociáldemo-! értekezleten Rics István jgaz-
kraták a párt önálló politika- ságügyminiszler ismertette az 

összcíérhe lette nségi törvénnyé 1 
kapcsolatos módosításokat. 

Tárgyalta a pártközi érlekéz-
a különle-, Jet a tankok ~ államosításával 

kapcsolatos intéző bizottság mű-
ködésének kérdését. Ha á há-
romtagú intéző bizottság elvi je-
lentőségű kérdésekben nein tud 
egyöntetű döntést hozni. az 
ilyen kérdéseket n miniszterei-

országgyűlés m e g s z a v a z t a 
a bevsít és elismeri vzliásietehezvfeh 
közötti megkülönböztetés megszünte-
téséről szóló törvényihvGsSafoi 

Az országgyűlés csütörtöki niszter felszólalása után 
ülésén néhá ny napirend előtti 
bejelentés után megkezdte a 
bevett cs elismert -faUásíele-
ítezelek kőzölti megkülönböz-
tetés megszüntetéséről szóló 
törvényi a vasi a t tárgyalását. 

A törvényjavaslathoz egyet-
len szónok iratkozott fel, Reök 
István, a Kisgazdapárt kije-
lölt szónoka, aki rámutatott 
q javaslat történelmi szüksé-
gességére, Utána Ortutav Gyu-
la vallás- és közoktatásügyi 
miniszter indokolta a javas-
lat szükségességét-

Ort'utav Gvula kultuszmi-

nök utján a kormány veszi ál 
és természetüknek megfelelően 
a Gti elé terjeszti döntésre. A 
bankáüamosiiást intéző végre-
hajtó bizottság- tekintettel a lia-
táskörébe. utált nagy nem/.el-
gazdasági feladatokra, nincs alá-
rendelve fagyetlen miniszteri tár-
ca intézkedéseinek sem. 

Foglalkozott a pártközi érte-
kezlet encrgia'anncs megalakítá-
sának ügyével. A legközelebbi 
pártközi értekezlet érdemben 
fogja tárgyalni az energia-tanács 
összeállítását és a tanács tag-
jainak kinevezését. 

Szakasits: ff a fi nssics 

ország külpolitikai érdekeit ve-
szélyeztesse, vagy a gazdasági? 
helyzetet károsan érintse. 

Sudapesf szaeiáídesiB-
iffaia ilolgezói tiltakoznak 
a francia munkáselienes 

törvény elten 
A Szociáldemokrata Párt fő-

városi végrehajtó bizottsága 
rendkívüli ülésén határozati-
lap] foglalt állást a francia 
munkásellenes törvény cs a 
francia szocialista párt po-
litikája ellen. 

„Budapest 201) ezer szerve-
zett dolgozója nevében mély 
megdöbbenésének és felhá-
borodott tiltakozásának 
adott kifejezési a francia 
munkáselienes, jogiosztó 
rahszolgvéörvé ny megszava-
zása miatt. Törhetetlen szo-
cialista együttérzéséről és 
szolídaritásáról biztosította 
a hős! küzdelmei önmaga 

A Prágában megjelenő Ilude 
az j Pravo núuika társának- beszűlgc-

országlgvülés a törvényjavas- tűsét közli Szakasits Árpád elv-
latot általánosságban és rész-
leteiben is elfogadta. 

Az országgyűlés ezután a 
Magyar Köztársasági Sport 
Érdemérem-alapról szóló tö;--,nyc 

társ. miniszterelnökbe! veit esse!, 
a Szociáldemokrata Párt vezé-
révé!. Szakasits Árpád kijelen-

j tetíe. hogy a magyar demo-
krácia -mindén eddigi eredmé-

a földreformtól kezdve a 
államosításáig elképze'-
lett volna.a kél mun-
ka Ai ti együttmüköítése 

bankok 
hetetlen 
káspárt 
nélkü'. 

vényjavaslatot tárgyalta. , 
A nemzetgyűlés a törvény-

javaslatot általánosságban és 
részleteiben is elfogadta. 

Az országgyűlés ezután el-
fogadta az elnök napirendi ja-
vaslalát, amelynek értelmében• kapcsoltainkon, hanem még.lo 
a legközelebbi ülést pénteken 1 vább akarjak erősiteni. Ha n 
délelőtt Iártják. Ikél párl csak egymás nieHctl 

vagy 
akkor 

egyenesen 
Magyarör-

helyzet alakult 
Franci áonszág-

neni 
és 

Munkánkat azonban még 
fejeztük be -- mondottá 
ezért nem lazítani akarunk 

haladt volna 
egymás elten, 
szagon hasonló 
volna ki, mint 
ban. 

Szakasits Árpád elvlárs hang-
súlyozta, hogv a magyar szo-
cialisták a baloldalon állnak és 
a jobboldali irányzatokat ki 
akarják küszöbölni. Kijelentette, 
a szocialistáknak féi kell is-
merniük, bogy harmadik ut 
nincs. A véleménykülönbsége-
kéi. amelyek' a gyakorlati mun-
káknál adődiiák, ki kell küszö-
bölni, liogy az együttes harc 
még eredményesebbé váljék. 
Végül kijelentette, bogy Peyer 
hazaáruló és jogosan adtak Jti 
ellene elfogatási parancsot. 

és az egész világ nuinkássá-
gá tak s/a ad ágáér; vállaló 
francia munkáslcslvéreít. 

Mély megdöbbenéssel értesült 
róla, hogy a francia szocialisták 
ezt a durva jogsértést megsza-
v az Iák és miniszterei].kel részt-
vesznek abban a kormányban, 
amelv a »hanmadik uton® járva 
a fasizmus felélesztését "szol-
gálja. A fővárosi végrehajtó bti 
zotisúg felszólítja a pártveze-
tősége!, hogv ezzel az egész 
európai szocialista mozgalom te-
kintélyét és becsületét sértő el-
járássá! szemben az egész szo-
ciáldemokrata párt nevében til-
takozás! jelentsen be és. szólítsa 
fel a francia szocialistákat, hogy 
haladéktalanul lépjenek ki a 
kormányból. A fővárosi szociál-
demokrata végrehajló bizottság 
felkéri a vidéki végrehajló bi 
zottságoka t, hogv csatlakozzanak 
a kezdeményezéshez és tiltakozó-
szavukkal erősítsék hőst küzdel-
mében 
tálvl. 

a. francia rmtnk: -z-


