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Szepd és a M z e f i Fligyetlegiséoi Front 
demokráciánk erősö-

dése, nemcsak foko7ottiit,eniü 
gazdasági fejlődési lesz lehe-
tővé, hanem uj, nagyobb le-
helősénekkel leli politikai táv-
latok felé is mutat. Január 
közepén pártunk funkcioná-
riusainak országos értekezle-
tén Rákosi elvtárs azokról az 
ui lehetőségekről beszélt, me-
lyek a Függetlenségi Front 
előtt állanak. »A koalíciós 

Sártök vezetése demokratikus 

ezekbe ment át. A népi de-
mokrácia tömegei eleven lő-
ni egszervezellé válhatnak és 
u j demokratikus tartalommal 
megtöltve végezhetik mind-
azokat a funke'óka*, amelyek-
re régi összetételüknél fogva 
alkalmatlanok voltak. A Ma-
gvar Nemzeti Függetlenségi 
Front előli ínosl nyílik meg 
nz eshetőség, hogy széles, uj 
lömegalapokra helyezkedhet. 
Egész demokráciánk további 
megerősödésének döntő felté-
tele, hogy ez az átalakulás 
nieg»örlénjék.« Ezek a szavak 
mutatják, h o © mily rendkí-
vüli fontosságot tulajdonit 
pártunk a koalíciós érők szo-
rosabb összefogásának és a 
még meglévő kiscbb-na©obh 
ellentéteik kiküszöbölésének, 
ugy országos, mint helyi vi-
szonylatban. Hogy cz a kér-
dés ma még nem került bel-
politikánk tengelyébe, ez an-
nak a következménye, hogy 
időközben kiéleződött a vál-
ság a Szociáldemokrata Párt 
jobb- és balszárnya között s 
addig a koalíciós pártok ösz-
Bzefogásasem lehet teljes, mig 
ez a kérdés el nicui intéződik. 

A Szociáldemokrata Párt 
bekső válsága sem gátolhatja 
Yneg azonban, hogv fontos lé-
pések ebben az irányban ne 
történjenek és valóban tör-
ténlek is. Gondoljunk Bognár 
Józsefnek, a Kisgazdapárt 
költségvetési szónokának a 
beszédére, aki kifejezte ama 
reménvét, hogv a Független 
Kisgazdapárt áprilisban ösz-
jszeülö na©választmánya az 
eddiginél határozottabban fog 
törekedni a Fügyc'IenségS 
Front kereteinek szorosabb-
ra és toizalomleljesebbé való 
kovácsolására. Vagv emlékez-
zünk Dobi Istvánnak, nz 
FKGP országos elnökének 
nyilatkozatára, amelvet bul-
gáriai látogatása után tett. 
Nyomatékosan hangsúlyozta, 
milyen mély benyomást tett 
rá az őszinte és szoros jo-
viszony, amely a Bolgár Ha-
zafias Arcvonalban tömörült 
pártok között fennáll. A Bol-
gár Hazafias Arcvonal nem 
jelent '.totalitást.*, az egyéni 
véleményszabadság kori ^ fozá-
zásiál, ellenkezőleg a legszéle-
sebb és legnyíltabb bírálat út-
jait nyitja meg. Nem kell te-
kintettel lenni a pártérzékenv-
ségre,. csak a nép cs azterszág 
érdekeire, irja Betlen Oszkár 
beszámol ój ában a Szabad Nép-
ben. A pártok önállósága nem 
szűnik meg, de lehetővé, le-
szi ez a szoros együttműkö-
dés azt, ho© a politikai pár-
tok minden erejükkel, egysé-
gesen és komolyan az ország 
építését szolgálják. 

A Független Kisgazdapárt 
országos vezetősége nyilván 
felismerte, h o © népi dcTno-

kráciánk fejlődése megköve-
teli a Függetlenségi Frontban 
résztvevő pártok szorosabb 
együttműködését. Vidéki vi-
szonylatban talán itt Szege-
den történt meg az első kez-
deményező lépés. Fábián Fe-
renc a Szegedi Hirlap vasár-
napi számában felveti a Nem-
zeti Függetlenségi Front fel-
elevenítésének cs újjászerve-
zésének szükségességet. Jó 
volna — irja —, ha az.újjá-
született Nemzeti Független-
ségi Front Szegedről indulna 
el. Kétségtelenül szimbolikus 
jelentősége volna annak, hogy 
abból a városból, amelyből 
30 évvel ezelőtt elindították 
az ellenforradalmat és ahol 
megalakult a Nemzeti Füg-
getlenségi Front, az ország 
demokratikus erőinek uj, ma-
gasabb síkon történő össze-
fogása jönne létre, de nem 
szabad elfelejtenünk, h o © 
minden ilyen n a© történelmi 
kezdeményezésnek meg vol-
tak Szegeden az előfeltételei 

•s igv kell, hogy iegyjen a'jelen 
esetben is. 1918-ban a francia 
imperialista hadsereg jelen-
léte telije lehetővé Horthvnak, 
liogy ellenforradalmi fasiszta 
bandát szervezzen és 1944 
utolsó hónapjában az a lény, 
liogy Szeged előbb szabadult 
fel mint Budapest, módot 
adott arra, hogy innét indul-
jon a Nemzeti' Függetlenségi 
Front. 

Helyesen érzi a Szegedi 
Hirlap vezetője, a Nemzeti 
Függetlenségi Front szoro-
sabb összefogásának előfelté-
tele ma az, liogv a Kisgazda-
párt megtisztítsa sorait a pfeif-
ferisla, amerikabarát elemek-
től. i)e vájjon Szegeden meg-
történt-e á Klsgazdanárt de-
mokratikus átalakulása? Le-
het, h ó © országosán a tiszto-
gatási akció végefelé közele-
dik — erről most nem kivái 
nunk vitatkozni —, de Sze-
geden még meni látjuk ennek 
a nyomait. A választások ide-
jén elmosódlak a határok a 
Kisgazdapárt és a Pfeiffer-
párt között. Egyes kisgazda-
párti funkcionáriusok Pfoif-
fernek agitáltak. Azóta ter-
mészetcsen változás történt a 
szegedi kisgazdapárti szerve-
zet vezetésében, a legreakció-
sabbak kimaradtak az idei© 
lenes dirjektóriumból, de még 
távolról sem olyan a helyztet, 
hogy teljes sikerhez vezessen 
Fábián Ferenc bátor kezde-
ményezése, U © értesül tünk, 
a Kisgazdapárt szegedi szer-
vezete éppen vezetőségének 
újjáalakítása előtt áll, remél-
jük olyan testület veszi kezé-
be a Kisgazdapárt vezetését, 
amely Dinnyés, Dobi, Ortulay 
szellemében politizálva -Ehe-
tővé teszi Szeged demokra-
tikus tömegeinek összeforrá-
sát a Kisgazdapárt híveivel, 
e©etten n a© lendületben, jj 
amely az. ország újjáépítésé-
re, országunk egyes elmaradt 
intézményeinek demokratizá-
lására, külpolitikánk mai de-
mokratikus vonalának támo-
gat ására, összegezve tehát, né-
pi demokráciánk továbbfej-
lesztésére irányul. Ilyen szel-
lemben üdvözöljük a Szegedi 
Hirlap jelentős kezdeménye-
zését! ' F . 'L . 

A diplomáciai iratok negyedik c s opo r t j á b ó l M lansh j 

Még az angolok és a franciák is 
a Szovjetunió megtámadására készültek 

A szovjet távirati iroda közzé-
lelte a "Történetem meghamisi-
tóu-rói szóló okmánysorozatá-
nak negyedlik részletét. 

Az okmányokból kitűnik, hogy 
a német-szovjet szerződés meg-
kötése után nem voll vitás, hogy 
Németország támadást lervez a 
Szovjetunió ellen. Ezért a Szov-
jetunió u. n. keleti arcvonalat 
alaki tolt, a szovjet csapatok á t-
lépték a szovjet-lengyel halárt 
és a Szovjetunió megnemtáma-
dási szerződést kötött a balti 
államokkal. 
, Az angol-francia körök ezl a 
megerősítést támadásnak minő-
sítették és megkezdték előké-
születeiket a szovjet nép ellen. 
A keleti arcvonal kritikus pont-
ján Finnországot felbiztattak és 
meghiúsították, hogy a Szovjet-
unió és Finnország békésen 
egyezzék meg. A kitört finn há-
borúban 

a nésnel zsoldban álló finne-
ket rendszeresen lőszerrel és 
had/anyaggal ládák el, stíl ko-
moly előkészületeket leltek 
100 ezer főnyi expedíciós had-
sereg küldésére. 

Ezen tul általános támadást dol-
gozlak ki. l)e Gaulle és Gamolin 
tábornokok hajtottákvolna végre 
az elgondolásokat. A támadás 
tűi önösen Baku és Itatiun vi-
déke ellen 'íráiiynr volna. 

Az imperialisták tervei nem 
valósultak meg, meri a Szovjet-
unió bevonult a balli államok-
ba és Bukovinába, Moldáviába. 
Nyugaton még ekkor som láttáik 
be, liogy cz fordulópontot je-
lentett a demokrácia győzelme 
érdekében, fia a Szovjetunió 
nem szervezi meg a keleti arc-
vonalat, a németek nagyobb te-
rületeket nyernek és hosszabb 
ideig kényszerítik a Szovjet-
uniói védekezésre. Ötven német 
hadosztály felszabadítását, ezzel 
pedig a brit szigeteken történő 
partraszállást, az egyiptomi né-
met-olasz arcvonal megerősíté-
sét jelentette volna. Valószínű, 
hogy az angol kormánynak Ka-

nadába kellett volna menekülni 
és Egyiptom, Szuez Hitler ke-
zébe került volna. A Szovjet-
unió kénytelen lett volna csa-
patai jegy részét Mandzsúriától 
elvonni és igy na©obb japán 
hadsereget felszabadítani. Ez a 
hadsereg a távolkelefi harctéren 
az angolszászok ellen indült 
volna harcba és eredményeként 
a világháború legalább két esz-
tendővel elhúzódott volna 

Amerika és Anglia egyes köréi" 
a liáboru folyamán különféle-

j képpen foglalkoztak a Szovjct-
j unióval. Truman a szenátusban, 
I az a Truman, aki ma az USA 
.elnöke, lei jelen tette: »Ha azt 
I táljuk, hagy Németország nyer, 
akkor Oroszországot seg'ljük. 

! lia Oroszország nyer. akkor Né-
metország. mellé állunk. Addig 
pedig, hadd öljék egymást ba-
lomra. ainl* lehel.« Az angol 
és amerikai nép többsége azon-

] ban a Szovjetunió mellett fog-
Hali állást és kényszeritette az 
egvütlmfiködést. 

Moszkvában megkezdődtek 
a magyar-szovjet baráti szerződés 
megkötésére irányuló tárgyaláson 

A moszkvai rádió orosz-
nyelvit adásában részletesen 
beszámolt Tildy Zoltán köz-
társasági elnöki és a ma©ar 
kormányküldöttség Moszkvá-
ba érkezéséről. Felsorolta a 
küldöttség tagjait és a foga-
dásukra megjelent személyi-
ségeket, ismertette a megér-
kezés és a pályaudvari foga-
dás részleteit. Közölte, hogy 
Tildy köztársasági elnök és 
Dinnyés miniszterelnök a pá-
lyaudvari mikrofonon át be-
szédet mondott és hangfelvé-

tel alapján közölte a mn©ar 
nyelven elmondott beszéd 
egy-e© részletét. Utána orosz 
nyelven ismertette mindkél 
beszéd teljics szövegét. 

A moszkvai rádió jelenti, 
ho©^ Molofov miniszterelnök-
helyellieís és külü©m.iniszter 
hétfőn níegbeszélést folyta-
tott Rákosi Mátyás miniszter-
elnökhelyettessel és Molnár 
Erik külü©miniszterrel. A 
megbeszélésen jelen volt Pus-
kái szovjet és Szckfü , Gvnla 
magyar követ is. 

Anqléa, Chile és Argentína között 
su yos konfliktus tört ki 

a Falkland-szigetek miatt 
Anglia és Argentína — Chi-

le között már régóta viták 
folynak a Falkland szigetek 
tulajdonjoga körül. A dél-
amerikai államok azt állítják, 
hogy a jelenleg angol igazga-
tás alatt álló szigetek dclam.e-

Prágában jugoszláv-len$yet-cseh-
sztovák hármasértekezlet kezdődik 

Jugoszlávia, Lengyelország és Csehszlovákra külügymi-
niszterei ina érlékezielre ülnek össze Prágában, ho© a 
némít kérdést megtárgyalják. Clemenlis csehszlovák kül-
ügy? államILkár rádiónyilatkozatot adott ki, amelyben ki-
fejtette. hogv a Marsliall-lerv. a londoni külügyminiszteri 
értekezlet eseményei, a frankfurti határozatok kényszer"-
Iették ki, hogy Németországi állal legjobban kifosztott álla-
mok értekezletre üljenek össze. 

Nemcsak közös éivek megtárgyalásáról van szó — 
monda IS a —. hanem közös lépéseket is megbeszélnek. A 
némel Kérdésen kih űl mindazokat a kérdéseket nreglár-
©aljákü amelyek biztosítják a három nemzet együttmű-
ködését és erősítik e. nemzetek szövetségét. 

Négy é v r e i lé i fék 
a su'yoltssta Kovács Józsefet 

Még a főtárgyaláson is izgatott a demokrácia ellen 

A Sulyok- és Pfeiffer-párti 
vádlottak" tárgyalásairól közis-
mert jobboldali közönség lepte 
el a liépbiróság folyosóját ked-
den délelőtt Kovács József or-
vostanhallgató tárgyalása előtt. 
Három rendbeli izgatással vá-
dolta a népügvészség. Főleg az 
egyetemen," hallgatótársai közölt 
fejtette ki ténykedését, izgatott 
a demokrácia ellen. 

Az utolsó szó jogán becsmcr-
lőleg nyilatkozott arról, hogy 
milyen állapotban találta az or-
szágol, amikor apjával 194G 
nyarán nyugatról visszatért. 
' A nöpbiróság a perbeszédek 

elhangzása után nem jogerősen 
négyévi börtön büntetésre és 1!) 
éví jogvesztésre ítélte Sulyokéi; 
kitartó hivet és egyben elren-
delte előzetes letartóztatását. 

rikai fennhatóság alá tartoz-
nak. 

Ebben a kérdésben várat-
lanul súlyos bonvokalom kép-
ződött, mert a Falkland szi-
getek körüli vizeken chilei cs 

"argentínai lengeri erők Hin-
tek fel és az egyik szigetel 
birtokba véljék. 

Mac Neil angol államrai-
niszfcer hétfőn az angol al-
sóházban bejelentette ezl a 
tényt és közölte, ho©' az an-
gol kormány nem nézi el a 
kihívást és utasítást ad Falk-
land angol kormányzójának a 
támogatására. 
Chile elnöke visszautasította 
az angol tiltakozási és három 
torpedórombolótól kisért ka-
tonai szállítóhajón PuertoSo-
beramia antartíszi támasz-
pontra indult. 

A fenti konfliktus hátteré-
ben az imperialista hatalmak 
támaszpontokért és nyers-
anyagért való versengése áll. 
A két délamer'kai államot a 
háttérhői va'ő-zirü'eg az ame-
rikai töke Irányítja. 

ü vol* todifog'vefc 
SfSd'k csoporJa e» nduíl 

j ug t t sz t áv i toa 
Szeged és környékén tartóz-

kodó jugoszláviai illetőségű-ma-
gyar volt hadifoglyok ötödik 
csoportja kedden indült Jugo-
szláviába. A csoport tagjait a 
népjóléti minisztérium szegedi 
hadifogolyki rendeltsége — Dé-
nes Leérié irányításával — ru-
házattal és élelemmel szerelte 
fel. 

u 


