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Előre a párt megerősítéséért! 
A központi vezetőség uj fel-

adat elé állította harcokban 
-megedződött pártunk lelkes tag-
hágái. Nyugodtan tehette, merL 
•Oz a part." amely megvívta az 
utóbbi három esztendő kemény 
harcait és kiáltotta az utolsó 
választás nagy erőpróbáját, el 
Ságja végezni' ezt a nagy fel-
adatot is. 

Ellenség és barát egyaránt 
elismeri, hogy a mi pártunk 
szervezeti cs eszmei egysége 
magasan fölötte áll minden más 
pár lónak. Fölötte áll. mert a mi 
pártunkban nincsenek csopor-
tok, nincsenek frakciók, nincs 
jobboldal és báloldal. Szerve-
zeteinket és párttagságunk zö-
mét egységes eszmei alapon, a 
eiépi demokrácia és szocializ-
mus megvalósításának célja fűzi 
egybe. Mi azonban ezt a szer-
vezeti és ideológiai egységet 
még szorosabbá akarjuk tenni. 

A párt szervezeti megerősö-
dését célozza a jót bevált tízes 
esejittrlok rendszerének általá-
nossá tétele. A 10-cs csoportok 
kiépítése, élén a pártbizalmi-
val, nagy mértékben fogja elő-
mozailani pártunk szervezeti 
tüsszefornásál. Ez a rendszer le-
hetővé fogja lenni, hogy pár-
tunk minden tagjával a köz-
ponti vezetőségtől lefelé egy ál-
landó, élő szerves kapcsolat 
[jöjjön létre, a vezetőség instruk-
ciói a legrövidebb utón eljussa-
sanak mindén párttaghoz. Egv-
egy feladat megoldásához min-
den párttagunkat mozgósítani 
fcudjuk. A 10-es csoportok rend-
szere egyben lehetővé leszi azt 
is. hogv tagdíjfizetési kötelezett-
ségének mindenki könnyen ele-
gei tehessen. Pártunk szerve-
»cli szabályzata kimondja töb-
lóek között," hogy »pártunk tagja 
az, aki rendszeresen fizeti a 
tagsági járhIékot«. Ennek meg-
felelően'uj tagsági könyvet csak 
azok kaphatnak, akik. a tagdíj-
hátralékukat rendezik. 

A párt nem öncél, hanem 
fegyver s mi ezt a fegyver! meg 
akarjuk tisztítani. hogy a ma-
gyar demokrácia és a nép érde-
kében még jobban használhas-
suk . 

Mínden becsületes dolgozó 
tagja maradhat pártunknak, sőt 
ezek előtt a kapuk tovább is 
nyitva maradnak, de nem ma-
nadhalnak benne olyan beszi-
várgóit elemek, akik beállított-
sága. életmódja, vagy egyéni 
•áljai nein egyeztethetők össze 
a párt elveivel s ellentmonda-
nak a kommunista erkölcsi fel-
fogásnak. Nem maradhatnak 
tagjai pártunknak azok. akik 
egyéni érvényesülési vágyból 
téptek bc a pártba, vagy olyan 
kompromittált elemek, akik az-
ért léplek be, hogy esetleg itt 
menedéket találjanak. Nem 
maradhatnak tagjai pártunknak 
azok — ha vannak ilyenek —, 
akik bármilyen formánon a nép 
szenvedésébői narácsoltak ma-
íjuknak vagyont. Volt csendőrök-
nek, reakciós katonatiszteknek 

nincs helyük pártunkban. Nyi-
las szervezők, akik tagsági könyv-
vel a zsebünkben íiiég mindig 
a fasiszta ideológiát képviselik, 
nem maradhatnak a pártban, de 
nem maradhatnak azok sem, 
akiket bármilyen formában a 
korrupció jogos vádja ér, pozí-
cióra való tekintet nélkül, végül 
nem maradhatnak tagjai a párt-
nak azok sem. akik botrányos 
módon erkölcstelen életmódot 
folytatnak s viselkedésükkel 
rontják a párt morális súlyát. 

Azzai a tcnnvel, hogy mi 
ilveií bátran nyulunk a kérdé-
sekhez. példát akarunk adni a 
többi pártnak is. Az a felfogá-
sunk, hogy tiszta közéleti er-
kölcsöt, népi demokráciát csak 
valóban demokratikus s tiszta 
pártokkal lehet megteremteni. 
Ha mi, akiknek legkevesebb fel-
adatunk van ezen a téren, erre 
az útra léptünk, akkor a többi 
pártnak tízszeresen több oka 
van, hogy ezt a munkát saját 
pártjukban elvégezzék. 

Nem leszünk különbséget 
párttag cs párttag között, min-
denki egyforma ,t;yya pártunk-
nak, azonban természetes, hogy 
azoknak, akik az illegalitás ve-
szélyéi vállalva, a leiszabadu-
lásig tagjai voltak az illegális 
kommunista pártnak, vagy va-
lamelyik külföku kommunista 
pártnak, ezt a tagsági idejükét 
beszámítjuk. Úgyszintén azok-
nak a szociáldemokrata elvtár-
saknak is, akik a Horthy-rend-
szer üldöztetései ellenére kitar-
tottak pártijuk mellett, majd át-
léplek a mi pártunkba, szociál-
demokrata párttagságukat kom-
munista párttagságnak minősít-
jük. • 

Pártunk központi vezetőségé-
nek intézkedései nagymértékben 
emelni fogják a kommunista tag-
sági könyv l>ecsületét. Minden 
l>ecsüleles dolgozó büszke le-
het arra, hogy annak a pártnak 
lehet tagja, amely céltudatosan, 
a marxi- lenini elmélet alapján 
minden nagyobb megrázkódtatás 
nélkül vezeti az ország népét 
egy magasabbrendü társadalmi 
forma, egy boldoganb élet felé, 
a népi demokrácia megvalósí-
tása utján a szocializmusba. A 
kommunista tagsági könyv be-
csületét különösen aláhúzza az 
a tény, hogy a központi nyil-
vántartás felállításává.! ezentúl 
minden tagsági könyvét pártunk 
főtitkára, Rákosi Mátyás elvtárs 
ir alá. 

A párttagsági könyvek kicse-
rélésével kapcsolatos kampány 
hatalmas politikai és szervezési 
feladat elé állította pártszerve-
zeteink vezetőségeit, aktivistáit, 
lelkes tagságát. Meg vagyunk 
győződve, hogy ezt a feladatot 
körültekintéssel, emberi megér-
téssel, céltudatos, tervszerű 
munkával s azzai a kommunista 
lelkesedéssel és Áldozatkészség-
gel fogják megoldani, amellyel 
már nem egy nehéz feladatot 
megoldottunk.' 

Kiivi Béla 

A pfe i f fer is la rémh i r ter jesz t f t k ö z p o n t 

t á r g y a l á s á n a k e l s ő n a p j a 

17 millió 200 ezer dollárral 
csökkenti a Szovjetunió 
a jóvátételt 

Puskin, a Szovjetunió magyarországi köveié és Sa va-
rán vezérőrnagy, a magyarországi jóvátételi hivatal szovjet 
vezetője hétfőn délelőtt megjeleni Dinnyés Lajos minisz-
ierelnöknél és átnyújtotta a szovjet kormány jegyzékéi. A 
jegyzékben a Szovjetunió kormánya válaszolva a magyar 
kormány régebbi jegyzékére, hozzájárul! a jóváléteJi szál-
lítási árak felemeléséhez. Ennek következményeként a ma-
gyar jóvátételt kötelezettség 17 millió 214.IÖ9 dollárral 
csökkeni. Közötte még Puskin követ kormányának hozzá-
járulását ahhoz, hogy a jóvátételt áruk átvevő helyei du-
nai kikölők lehelnek. Ez lényegesen csökkenti a Magyar-
országra háruló szállilásl költségeket. 

Gaál Gyula vádlott terhelő vallomást tett 
a hazaáruló pfeiiferista képviselők ellen 

Az elmúlt héten a Magyar Jogászok Szabad Szakszer-
vezete vitaestet és vacsorát rendezett, ahol alapos jogászi 
felkészültséggel az összeesküvés mint bűncselekmény jogi 
mibenléte és jelentősége képezte vita tárgyát. Ezen az elő-
adáson és vacsorán a Falcione-féle összeesküvés védő-
ügyvédei közül többen megjelentek és kijelentették, hogy 
ők nem a bűncselekményt, h anem a bűnözőket védik. En. 
nek ellenére a főtárgyalás első napján már akadt védő-
ügyvéd, aki magatartásával dezavuálta ezt a védői állás-
pontot, mert minden egyes kérdéséből kiderült, hogy az 
összeesküvés politikai álláspontját leszi magáévá akkor, 
amikor az államvédelmi osztályt alaptalanul meghurcolta 
és ugy állította be kérdéseivel, mint amely intézmény ár-
tatlan embereket akar a vágó hidra vinni. 

Egészen feltűnő volt a t árgyalás során az is, hogy 
akadnak olyan védők, akik két vádlottat is védenek, lioloit 
felmerülhetnek érdekellentétek a vádlottak közt, mint aho-
gyan fel is merültek. Nevezetcsen a jelentéktelenebbek 
megmásíthatják vallomásukat azért, hogy a fontosa-bb vád-
lottakat meiilsék s ezzel akarva.nemakarva saját maguk 
ellen tesznek terhelőbb vallomást. De erről a jelentékte-
lenebb vádlottak milsem tudnak. 

Fél kjlenc alig múlt néhány 
perccel, mikor lánccsörrené-
sek közepette elővezetik Fal-
cione Kálmánt és társait, 
hogy számot adjanak a de-
mokrácia népbiróságának a 
köztársaság megdöntésére irá-
nyuló szervezkedésükről. A 
városháza fűtetlen közgyűlési 
termét el lepték a Kíváncsiak, 
sok köztük a levitézlett sza-
badságpárti. hozzátartozók, 
de legnagyobbrészt a mun-
káspártok tagjai töltik meg 
a termet. Kiss Dezső tábla-
bíró, tanácsvezetővel az élen 
bevonulnak a népbirák, el-
foglalja helyét dr. Polónyi Je-
nő vezető népügyész, majd le-
veszik a vádlottakról a bilin-
cseket és elhelyezkednek az 
első padsorokban. 

Következik á személyi ada-
tok felvétele. A vádlottak 
egyenkint vonulnak az elnöki 
emelvény elé és a régi kato-
nai szellem jegyében hangos 
bokázással tisztelegnek a bí-
róság előtt. A személyi ada-
tok felvétele közben I). Nagy 
Gézánál kjs hiba csúszik be. 
Büntetlennek vallja magát, 
liolotl csalásért a bűnügyi 
nyilvántartó szerint már el 
volt itélvc. Ugyanez a helyzet 
Gál Róbert géplakalossegéd-
nél is, aki, fogolyszöktetés 
miatt iilt három hónapot. 
Büntetett előéletű Gál Gyula 
és Henn László egy. hallgató 
is. A személyi adatok felvé-
tele után a tárgyalásvezető is-
merte Li dr. Polónyi Jenő ve-
zető nép ügy esz terjedelmes 
vallomását, amit Kuba Vil-
mos és Magyar Pál elnöki en-
gedéllyel ülve hallgat végig. 
Falcione cipője orrát vizsgál-
tgatja, I). Nagy kihívóan szem-
léli a közönségei, a katona-
tisztek: Titze György és Bal-
mádi Endre mereven bámul-
nak maguk elé Fodor Ist-
vánnal, mig a jobboldalon 
álló »fiatalok Gaál Gyula, 
Gaál Róbert, Henn László, 
Császár Vilmos. Takács Mik-
lós, Sebestyén Zoltán és Ma. 
claras László feltűnő arrogan-
ciával nevetgélnek a vádirat 
'ismertetése közben. A szökés-
ben lévő Tési Csedoniir 
György, dr. Bárkányi Ferenc 
és dr. Vándor Ferenc pfeif-
ferista képviselőkkel együtt 

17 vádlottja van a nagy per-
nek, ameiy a demokratikus 
államrend és a .köztársaság 
megdöntésére irányuló moz-
galomban való tevékeny rész-
vétel bűntettével vádol ja őket. 

A vádirat szerint a vádlot-
tak 1917 szeptember, október 
és november hónapokban a 
dr. Sulyok Dezső és di . Pfeif-
fer Zoltán volt országgyű-
lési képviselők által kezdemé-
nyezett és a demokratikus ál-
lamrend és a köztársaság 
megdöntésére irányuló moz-
galomban tevékeny részt vet-
tek. Ezen célkitűzés megvaló-
sithatásának egyik eszköze-
ként 

a Magyar Függetlenségi 
Párt budapesti párlhelyisc-
gében felállifoft úgynevezett 
réinhirlerjesztő központból 
részint közvetlenül, részinl 
közvetve folyamatosan és 
állandóan friss rémhiranya. 
gol szereztek be és a réni-
Mranyag minél hatékonyabb 
és eredményesebb elterjesz-
tése érdekében az ország 
területét egyinásközl felosz-
tották és a rémhíreket lény 

; leg is elterjesztenék. 
Ezenkívül dr. Falcione Kál-
mán a saját személyében a 
választások után szeptember 
Lén a párthelyiségbe ugy ál-
lított be: »Kila'rtás! GyőztünkI 
Rövideen megváltozik a hely 
zet és meg fog szűnni a kom-
munisták és zsidók uralma, 
akiket fel fogunk akasztani.« 

A vádirat ismertetése után 
a vádlottakat; elvezették és 
megkezdődött Gaál Gyula 
MÁV segédtisztgyakornok ki-
hallgatása. Az elnök kérdésé-
re elismerte bűnösségét. Rész-
letesen elmondta, hogy sod-
ródott bele a Pfeiffer-párt 
mozgalmába Azt állítja,hogy 
a Pfeiffer-pájrt célkitűzéseit 
nem ismerte, csupán annyit 
tudott, hogy az 1930-as békési 
programmal indulnak a vá-
laszt'sokon. Azt is tudta D 
Nagytól és Falcionétól, hogy 

a Szociáldemokrata Párt 
jobbszárnya szimpatizál a 
Píeifíer-pártlal, illetve mű-
ködésével. 

Gaál Gyula feladatköre a rém-
híreknek a MAV-nál való ter-
jesztése volt. Igy többek közt 

azt a hirt, liogy Veres Péter 
megtagadta az oroszok részé-
re három hadosztály kiadá-
sát s mert emiatt az oroszok 
keresik, kénytelen volt kül-
földre menekülni, itt elmond-
ta. Hangoztatta munkatársai 
előtt azt is. hogy a Dunántú-
lon elsötétilést rendeltek el, 
mert az oroszok háborúra ké-
szülnek és szerelik a sziréniá-
kat. Végül továbbitolta azt a 
rémhírt is. hogy Rákosit Cse-
pelen a munkásság megverte 
s csak az ablakon tudott me-
neküli)!, de sérülései miatt 
kórházba került s emiatt Rá-
kosi utasítására 400 munkást 
őrizetbe vettek, kiknek a sor-
sa bizonytalan. 

Ennél a rémhírnél az azóta 
már elitéll Módos István is 
jelenvolt s kijelentette, itt 
az ideje, hogy a munkásság 
észrelér!, nagyon jól teliéi, 
hogy elverték. 

A rémhíreket legLőbbs2ör D. 
Nagy Gézától vette át, aki 
mindig valamelyik Pfeiffer-
képviselőre hivatkozott, i|gy 
Fatcionera, vagy Fodorra. A 
képviselők a rémhíreket a 
központtól kapták. 

A rémhírekkel nyugtalansá-
got akartak kelleni a lakos-
ság' köréhen s azok terjesz-
tésével a demokratikus ál-
lamrend gyengítése voll a 
cél. 

Dr. Falcione közölte velük, 
hogy 

a Pfeiffer-párt a Sulyok-
párt közvetlen jogutóda, 
amerikai segítséggel szerve-
zik a kinllévő nyilas és ka-
tonai alakulatokat, hogy egy 
amerikai-orosz háhoru alatt 
bejöhessenek az országba 
átvenni a hatalmat. 

A vádlott időnkint menteni 
akarta a * fejeseket*, de Kiss 
Dezső tanácselnök eléhetárta a 
rendőrség és a népügyészség 
előtt leli beismerő vallomását s 
Gaál semmivel se tudta megin-
dokolni annak visszavonását. s 
végül teljes egészében tenntar-
lolta a nyomozati eljárás során 
leli beismerő vallomását. Be-
ismerte, hogy a választásokat a 
Lippay fürésztelep, Bárkányi és 
Fodor István pénzelte. Beismer-
te azt is, hogv 

valtumzsál azért akarta vht-
szavonni, meri lemplomba-
menrl a ío»h.ízör fiile halta-
tára rábírták torsai. 

Szünet után Takács Miklós 
egyetemi hallgató kihallgatása 
vette kezdetét, aki csak részben 
érezte magát bűnösnek. Kihall-
gatása során egy bizonytalan-
kodó, jogilag kitanított, tíe nem 
tudatosan védekező, beugratott: 
s a n agy bűnösöket mentő val-
lomás ixmlakozoU ki. Elismert 
tényeket, de az alól mindig ki-
bújt, hogy a nagyobbak utasítot-
ták valamire. Nem tudta meg-
indokolni, hogy miért vonta 
vissza az ügyészség és az állam-
védelmi osztály előtt, tett beis-
merő vallomását. A rémhírek 
terjesztését beismerte, de nem 
akart -senkit magával rántani és 
inkább nagyobb bűncselekményt 
vállalt, nyilván kilanitás nyo-
mán. I 

Mig Gaál Gyula értékes eny-


