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Románia a demokrácia utján 
év telt el azóta, hogy a 

romín nép — történelme során 
első ízben — valóban 6rabatt, 
általános parlamenti választáso-
kat tartott. E választások, ame-
lyeken a választón 80 százaléka 
vett részt — óriást jeleutősé-
íüefe az ország soiAa szempont-
jából. Mint ismeretes, ezeken a 
választásokon fényes győzelmet 
aratett a demokratikus pártok 
blokkja, amely a leadott szava-
eatofe 80 százaiékít kapta. 

Gazdasági fellendülés 
utján 

Ag a tény, hogy Romániát ki-
rabolta a hitlerista Németország 
éS hogy Románia résztveit 3 
szovjetellenes háborúban az or-
szág gazdasági életére komoly 
következményekkel járt. A há-
ború ulán ezt a súlyos helyzetet 
még jobban rontotta a "nagy-
vállalkozók állal szervezett so-
rozatos gazdasági szabotázs. 

A demokratikus kormány a 
dolgozók széles rétegeinek" se-
tjitalgévei nemcsak leküzdötte a 
háború u(,áni nehézségeket, lia-
*em meg is tudta erősíteni a 
népgazdaságot. A radikális föld-
reform, amely több millió hek-
tár földet adott a román parasz-
tok kezébe, felszámolta a nagy-
birtokos osztályt, a román re-
akció legfőbb támaszát. A nem-
zeti bank államosítása aláásta a 
pénzeiignrehia befolyását és ha-
talmas eszközt adott az áilam 
kezébe, amellyel megfelelően 
tudja biztosítani az ipar és a 
mezőgazdaság tervszerű újjáépí-
tésének hitelellátását. 1947 má-
jusában törvényt hoztak az ál-
lami, ipari írányitószervek felál-
lításáról. Ez a törvény lehe-
tővé teszi nz államnak, hogy 
ellenőrizze és irányítsa a ja-
vak termelésének és elosztásá-
nak folyamatát. 

A román demokrácia gazda-
ságpolitikája biztosítja az ország 
számára a nemzeti függetlenség 
utján való fejlődést. Ez volt ax 
alapja annak, hogy a .fomán 
kormány nem volt hajlandó 
résztvonni a hírhedj Marshali-
terv megvitatására összehivolt 
párkai értekezleten. 

A reakció elleni here 
Aa ország demokratikus fej-

lődése a belső és a nemzetközi 
reakció dühös ellenállása köze-
pei te megy végbe. 

Miután a fasizmust sikerült 
széteuzni és Románia végre el-
indulhatott a demokratikus fej-
lődós utján, Mauiu pártja az 
újjáépítést hátráltató szabotázs-
akciók egész sorozatát szervezte 
meg és az angol-amerikai ím-
perializmus szolgálatában áiló 
összeesküvők és torristák ban-
dájává züllött. A román bíróság 
Szigorú, de igazságos ítéletet ho-
zott a nacionalcanarisla össze-
esküvők ügyében. Maniu párt-
ját, amely olyan sok szenvedést 
ós kárt okozott a román népnek, 
feloszlatták. 

E g y s é g e s m u n k a s f r o n t 

Románia munkásosztálya az 
a legfőbb mozgató erő, amely az 
orsaagot a népi demokrácia felé, 
a szocializmus felé vezeti, a 
két munkáspárt: a kommunista 
és a szociáldemokrata párt ak-
cióegységének alapján. Románia 
kommunista pártja már 1944 
májusában megteremtette a 
munkás egységfrontot és a dol-fozók széles rétegeit tömöritette 
öréje. A kommunisták kezdő 

ménjezték a munkásosztály 
egységes pártjának megterem Lé 
sét és tóbb ízben azt a javasla-
tot terjesztették a szociáldemo-
kraták elé, hogy egyesítsék o 
két pártot 

Ezek a javaslatok azonban 
mindig a jobbotdali szociálde-
mokraták ellenállásába ütköz-
tek. De miután eltávolították a 
szociáldemokrata pártból a Pet-
rescu vezetése alatt ál ló jobb-
oldali renegátok és árulók cso-
portját, a két munkáspárt akció-
egysébe megerősödött. 

1947 november 12-én a kom-
munista és a szociáldemokrata 
párt központi bizottságidnak kö-
zös teljes ülése a következő ha-
tározatot fogadta el a két párt! 

egyes fi lésének előkészítésére vo-
natkozólag: 

3Az egységes munkáspárt a 
munkásosztály élcsapata; az egy-
séges munkásjxárt ideológiája: a 
marxizmus-leninizmus kéli, hogy 
a proletáriátus osztályideológia-
jává váljék.. Az egységes mun-
káspárt egész tevékenysége a 
proletáriátus nagy .tanítóinak: 
Marxnak, EngeJsnek, Leninnek 
és Sztáliunak eszméin alapszik*. 

19-18 január 21-én megkezdő-
dött a Kommunista és szociál-
mokrata párt közös kongresz-
szusa, amely ki fogja mondani 
az egységes munkáspárt megala-
kulását. 

A munkásosztály teljes poli-
tikai egységének megvalósulása 
az ország valamennyi demokra-
tikus erejének még szorosabb 
egységbe tömörítését eredmé-
nyezi az imperializmus ellen, 
valamint Románia szabadságáért 
és függetlenségéért folytatott 
harcban. 

Január 31 ig adjuk íe 
a :@xinj3gyeftei 

A karácsonyi textilákció 
Céljaira kibocsátott fogyasztói 
jegyeket a fogyasztók január 
31ig saját érdekükben adják 
le a kereskedőknél, ill. szö-
vetkezeteknél! nyilvántartás-
bavétel céljából, mert a feb-
ruár 1. után birtokukban ma-
radó, tehát le nem adott fo-
gyasztói utalványok beváltá-
sáért a textiláru eligazító iro-
da nem vállal szavatosságot. 

Ujabb izgalmak és sienzáeiák 

Elmebetegséget tetetnek és szinpadhts 
jeleneteket rendeznek az összeesküvők 

A szegedi összeesküvők kihallgatása a végefelé közeledik. 
A csütörtöki napon Kuba Vilmos ezredes, Magyar Pál tá-
bornok és Henn László kihallgatása folyt, míg pénteken dr. 
Falcione Kálmán és Fodor István kerül sorra. 

A vádlottak pnp mint nap ujubb indokkai állnak ©Jő;hogv 
ingadozásukat és visszavont vallomásukat megmagyarázzak. A 
sfintalok*, a pótképviseiők éa rémbirterjeszfő körzetek veze-
tői 3 fél tok* a rendőrségen, ha nem vallják bo az igazat, bán-
tódásuk lehet. A katonatisztek olmeállapotuk megvizsgálását 
kérték és inkább vállalják aa elmebajt, mint férfiasan és ka-
tonásan bevallják bűnüket. Ravaszul úgy fogalmazzák meg val-
lomásukat, hogy kényszert sejttetnek u nagyközönséggel és ugy 
tesznek, mintha nem mernék megmondani megkmoztntásukat, 
ujubb fenvitésektől való félelmükben. Mártíroknak igyekeznek 
magukat kijátszani s megvádolják az államrendőrséget és a 
nópbiróságot, a tanácselnököl cnkényeskedéssel és részrehaj-
lással. A IdnzúsoKrói kieseelt mesék során többször ellent-
mondásba keverednek. í 

Kufca Vilmos ismét újdonság-
gal szolgált, halálos szívroham-
tól tarlóit, ha nem tesa beis-
merő vallomást. A főtárgyaláson 
az' önmagára lett terhelő val-
lomást visszavonta, Magyar Pál 
tábornokra viszont fenntartotta 
terhelő vallomását. Érthetetle-
nül nem kérte elmeállapota 
megvizsgálását. 

í'a tamásra jelentkezik 
a vádlott, 

dc inába száll a bátorsága 

Takács Miklós joghallgató so-
káig izgett-mozgott a helyén, 
mig v£gü! ujabb vallomástétel-
re jelentkezett. Előadta., hogy 
magún akart segíteni, amikor a 
rendőrségi vallomásat vissza-
vonta s ezt jóvá akarja tenni. 
Bejelenti, hogy mégis fenntartja 

F.hó24 -én,szombaton *z á írzStárcsuí tak javára 

FARSANGI EST a HAFFAY yftffi" 
ö*szes helyiségeiben. Belépődíj nlnct, 
jóléhonycélra megy. 

Fogyasztás 10 százaléha 
Z á r ó r a 4 ó r a k o r 

Áz M i P u a e p i e p d ] szervezete 
árvizsujtolta gyermekek 
ideiglenes elhelyezését vállalja 

az ott tett vallomást. 
Kiss Dezső lanácsvezető elébe 

tárta a rendőrség és néniigy ész-
séd előtt tett vallomásait, de 
Takács — ugykílszik, időközben 
meggondolta .—- vallomása na-
gyon ingn.doziö és többször vá-

laszol nemmel, mint igennel. \ 
tanácsvezető közli a vallomás 
után, hogy ezzel nem sokat len-
dített saját sorsán s rábízza, 
hogy néhány nap alatt meggon-
dolja inagát s töredelmesen be-
ismerjen mindent. 

Trischler népbiró is bátorilia 
a D. Nagy felé félénken ptriogó 
vádlottat. »Kzek olyan kis szür-
ke emberek maradnak, hogy ma-
guknak sose árihalnak.* Takács 
segélytkérően néz körül, mentő-
angyal sehol se jelentkezik 3 
megsemmisülten helyre megy. 

Szünet előtt dr. Kiss Dezső 
lanácsvezető kihirdeti a népM-
róság döntését. Elrendelték !)al-
mádi Dattmaiin Ernő és Titze 
óyürgy elmeállapotának inej?-
vfzsflálásal s annak íoganatotf-
tásávat dr. Geréb Tii>or ideg-
klinikai adjunKtust és dr. Ars 
Sándor törvényszéki orvosszak-
értőt bízzák meg. 

Egy tábornok, aki lét a sarokba álHiánlól 

Magyar Pál tábornok ellen 
súlyos vádak merültek fel a 
nyomozás során. A katonatisz-
tek közül utolsónak hallgatja 
ki a külön tanács. Magyar Pál a 
tárgyalás elnapolását kérte, mert 
ügyvédjét letartóztatták. Kiss 
tanácsvezető közli, hogy az- ügy-
védi kamara más ügyvédet ren-
deli ki számára s így" a tárgya-
lás megtartásának semmi tör-
vényes akadálya nincs. A vád-
lott nem Ját jogvédelmet előbbi 

Dénes Leó elvtárs, polgármes-
ter csütörtökre értekezletre hív-
ta össze a pártok, szakszerveze-
tek, egyházak és társadalmi 
egyesülelek képviselőit, hogy 
megbeszéljék, miként tudnának 
a ieisőtiszai árvízkárosultakon 
segíteni. Dr. Antalffy György 
eívtárs, helyettes polgármester 
adta elő a város javaslatát, hogy 
széleskörű gyüjLőmozgalmat kell 
indítani ebben az ügyben, amely-
hez minden szervezetre szükség 
van. A jelenlevők valameny 

segilőakciót központi, egységes 
irányítással kelt lebonyolítani. 
A Magyar Kommunista Párt ne-
vében ilavalecz Istvánné elv-
társnő kijelentette: mindenben 
lelkesen esatlaicozuak a mozga-
lomhoz és egyben felajánlotta, 
hogy az MKP szívesen megszer-
vezi aa árvizsuilotta csa ládok 
gyermekcinek néhány heteiig sze-
gedi ellálásut, gondozását. 

VégüLis ugy határoztak, hogy 
a város tervezetet készít a kér-
dés megoldására, amelyet aa 

nyien lelkesen csatlakoztak az egybehívottakkal együtt l>oeyo-
elgondoJáshoz, de az a véle- titánok majd ! • a legrövidebb 
meny alakult ki, hogy ezt a időn belfd. 

Pénzhamisítókat tartóztattak le 
A budapesti rendőrségnek 

az utóbbi időben egyre több 
hamis kétforintos jutott bir-
tokába. Szerdán délelőtt be-
kisérlék a rendőrségre Mak-
rányi Sándor szabómestert, 
"aki a villamoson hamis két-
forintossal akart fizetni. Elő-
ször azt vallotta, hogy egy 

Dezső rákoscsabai kovácstól 
kapta a hamis kétforintoso-
kat. A rendőrség házkutatást 
tartott Balázs lakásán és egy 
lyukólban megtalálta a pénz-
hamisításhoz szükséges esz-
közöket és préseket. Beis-
merte, hogy körülbelül 3 hó-
napja foglalkozik kétforinto-

ügyvédje nélkül. A tanácsve-
zető felvilágositotla, hogy val-
lomást nem köteles fenni. Ma-
gyar ennek ellenére vallani akar 
és az ügy lényegére nézve elő-
adta, hogy mindenben ártatlan-
nak érzi magát. A rá terhelően 
valló vádlott társak szerinte ha-
mis vallomást tettek s tiszti ár-
sait, Kubát, Tilzet «s Dadmannt 
becs letennék tartja. 0 maga a 
rendőrségen nem irt alá terhelő 
jegvzőkönvvet. Általában azzal 
védekeznek a vádlottak, hogy 
a rendőrségen presszió hatása 
alatt írták alá a terhelő jegy-
zőkönyveket.-Ha volt, vagy van 
ilyen presszió, miért nem Irt 
alá Magyar Pál beismerő val-
lomást tartalmazó 
vei? Kérdezi ezt Kiss 

nácsvezető többszőr is, . de a lenlést tesz. 

vádlott erre nem tud feléin} 
s ,csak szélesre tárt karokkal 
mered maga elé. 

További kérdésre Magyar ar-
ra hivatkozott, hogy 

a rendőrségen sarukba aití-
loilák s ez féíemíüette meg 
valamennyiüket 

A tanácsvezető többszór fag-
gatta, hogy bántalmazták-e,- <f« 
mindannyiszor csak sarokbnálíi-
tásrót beszélt. 

— Elhiszem, hogy kellemetlen 
sarokban állni, de erre szűkség 
van, hogy a vádlottak ne adhas-
sanak egymásnak jeleket — rep-
likázott á tanácsvezető. — Ez-
után arról beszélt a vádlott, 
hogy a Csiliagbörlenbeii nap 
mini nap megbeszélést fut Maf-
lák a vádiurak egymás kuzüit, 
az őrük jelenlétében- Sétán, für-
dés közben s a nap bármelyül 
órájában, mikor csak együtt le-
heltek, ezt nem tudták megaka-
dályozni. 

Kiss Dezső ezek .hallatára la-
szögezle, hogy igenis meg le-
het akadályozni, de ahhoz be-
csülő les börtönőrök és becsü-
letes börtöntisztek kel ieneli, 
akik becsületlel végzik kötetes-

jegyzőköny-1 xégűkel s hogy ez igy legyen 
;s Dezső ta-. a jövőben, illetékes helyen *j«-

üzlelkőté-; során kapta, mnjd j sok hamisít ásóval és eddig 6 
a zsebében még három ha- ezer forintot hozott í.orga-
mis kétforintost találtak. Yé- lomba. Letartóztatták mind-
gül bejsmerte, hőfcy Balázs keltőjüket. 

M o s l - v á s á r o l V o n 
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s pénlekon Fodor István és Fal-
cione Kálmán kihallgatására te-
rűt sor. 

v * 
A tárgyaláson kihívó maga-

tartásával' vonta magára a K-
gveimet Gazdag László szegetű 
pék, akit az államvédelmi osz-
tály előállítóit és őrizetbe veti, 
mert a közönség közt elvegyülve 

I szidalmazta a népbiróságot és a 
rendőrséget. A vádlottak hazug 
rágalmait magáévá tette s ilyétt 
iramban agitált a hallgatóság 
között. 

Falcione, az „előkelő" származása 
Földönét régebben ismerte j Korú Imre saerverte meg a 

Magyar, mindketten zombori I szervezés' körzeteket, erről I). 
születésűek. Falefone »elök*l»« Nagy fetlcttenül Induü. 
családhél STárniatotl, mtga vád- ' , einannltilr 
lett kőmüvessegéd gyermeke s A tárgyalást .vc*ó!'. etaapoiu* 
Így iomfcurban nem nagyon 
ér'atkejitek. Szegeden is csak a 
közös szülőhely tartotta őket 
össze. 1). Nagyot nem ismerte, 
niinthhogy Fodorra! is csak a 
Csillagban találkozott. 

Gimnazistából 
Pfeifferpárti 

képviselőjelölt 

Henn László gimnazistának 
valtja magát, hogy nagyobb 
részvéttel kezeljék. Később ki-
decMt, hogy a gimnáziumot már 
elvégezte, "csupán az érettségije 
hiányzik, de inkább Pfeifferék-
kex törődött, mint az érettségi 
megszerzésével. Bűnösnek ő se 
érezte magát s a választások 
után nagymeliénnyel járkáló ifjú 
óriás, a bukott gimnazistából 
tett pfeifferista pótképviselő, ha 
bár előzőleg * hazát szeretett vol-
na menteni*, igen meghunyász-
kodva tagad mindent. Néha-néha 
D. Nagyra tesz eav terhelő val-
lomást, végül D. Nagy nem bir-
ia idegekkel és letorkolja vád-
lott társát, majd engedélj-t kért, 
hogy közvetlenül 
Henn Lászlót. A 
kózhen szimpadias jelenet" ját-
szódik le. »Egy halálra szánt 
ember őszinte "vallomásai* fel-
kiáltással olyanokat is beval-
lott D. Nagy, amikrőt tegnapi 
kihallgatása során tudni se 
akart. 

Gaál Gyula kért engedélyt 
vallomásra. Kijelenti D. Nagy 
beadásával Kernben, bár 

Magyar-íengye? kuífnrátts 
egyezményt írunk alá 
A magyar-jugoszláv, a m»-fyar-roman és a magyar-bolgár 

uiturális egyezmények megkö-
tése után a magyar kultúrpoli-
tika ujabb jelentős állomása 
lesz a magyar-lengyel barátság 
hetének keretében a két nem-
zet között eddig is fennálló kul-
turális jóviszonyt megerősítő 

kérdezhesse* kulturális egyezmény aíáirásn a 
kérdezgetős kultuszminisztériumban. A kul-

turális egyezmény biztosi ti* 
majd a2 ösztőDdijasok jelentő-
sebb mérvű támogatását, a mű-
vészeti, színházi és tudományos 
anyagok kicserélését. Lehetőiéi 
teszi, hogy a háború alatt 

gyar iskolákban tanult lengvKJ 
diákok tanulmányi idejének Be-
számítását. és itt -*wrzelt kéjw-
silését elismerjék. 


