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Két fontos nemzetközi ese-
mény történt a napokban. 
TTruman az USA kongresszu-
sa előtt bejelentette, hogy te-
kintettel az európai válságos 
helyzetre, szükségesnek tart-
ja az európai »segélyprogram« 
sürgős végrehajtását, az ál-
talános katonai kiképzés és a 
sorozás elrendeléséi. Mindezt 
azért, mert meg kell védeni 
az európai országokat a kom-
munizmustól. A másik nagy 
esemény: a szovjet kormány 
elrendelte a szovjet hadsereg 
nagyméretű leszerelését, csak 
két évfolyam marad fegyver-
ben. Két világ — kétféle po-
litika. 

Miért lett ilyen sürgős egy-
szerre a Marshall-terv végre-
hajtása, a nyugati tömb meg-
alakítása és a fegyverkezés? 
Miért lett válságos Truman-
nak az európai helyzet? 

Kétségtelenül a baloldal 
előretörése Európában sok 
gondot és fejtörést pkoz az 
amerikai imperializmus ve-
zérkarának. A legveszedelme-
sebb pontnak Olaszországot 
tekintik, ahol áprilisban vá-
lasztások lesznek. Pár nap-
pal ezelőtt egyik amerikai lap 
olyan véleményt közölt, hogy 
Olaszország elvesztése felbo-
rítaná Amerika pozícióit Gö-
rögországban és az egész Kö-
zelkeleten. Az olasz válaszfá-
sok kilátásairól pedig az an-
gol konzervatív Daily Express 
azt írja, hogy Olaszország/áp-
rilis 18-án könnyen kommu-
nista állammái válhatik. Ter-
mészetesen nem arról van 
szó, hoigy Olaszország kom-
munista lesz-e, vagy sem. de 
a baloldal kilátásai erősen 
megnövekedtek. Két és fél-
millió az olasz kommunista 
párt tagjainak színia, a De 
Gasperri-kormány csak ame-
rikai segítséggel tudja magát 
fenntartani. A Demokratikus 
Népfront Olaszországban ma 
az egész nép harci szerve-
zetévé lett az amerikaiak be-
tolakodó és belföldi ügynökei, 
De Gasperri keresztény de-
mokratái, a liberálisok és 
nvilt fasiszták ellen, akik ezen 
kívül a Vatikán segítségét is 
élvezik. De Gasperri és társai 
annyira érzik helyzetük sú-
lyosságát, hogy reményeiket 
ma már a megerősített rend-
őrségbe és katonaságba vélik. 

Franciaországban az osz-
tályharc végsőkig menő kiéle-
ződése jellemzi a helyzetet. 
A harmadik ut hivei, akiket 
eddlig az amerikaiak lámogat-
tak, gyorsan felőrlődnek az 
előretörő kommunista párt és 
a De Gaulle-féle fasiszták kö-
zött. Angliában is növekszik 
az ellenzék az amerikai im-

perializmus háborús politiklá-
jának szolgai kiszolgálásával 
szemben. 

Magában az USA-ban Wal-
lace háborúellenes pártja erő-
södik és komoly ellenfélnek 
ígérkezik a közelgő válasz-
tásra. 

Ebben a helyzetben Tru-
man ugy találja, hogy nem 
lehel tovább tétlenül várni és 
erélyesebb eszközökkel kell az 
amerikai pozíciókat megerősi-
teni. Ezért sietteti a Marshall-
tervbe felvett összegek meg-
szavazását, ami ma már min-
denki előtt nyilvánvalóan nem 
az európai nyomor enyhítésé-
re, hanem a zsoldos kassza 
megtöltésére irányul. Ezekből 
a dollárokból akarja Marshatt 
tábornok összeverbuválni az 
amerikai zsoldos had'sereget, 
Európa szemetjét, Franco fal-
langistáit, a görög monarcho-
fasiszlákat, a török feudó-fa-
sisztákat és nem utolsó sor-
ban félmillió nácit, akikből 
most akarnak felállítani had-
sereget az összevont nyugati 
amerikai zónában. 

Politikai síkon a nyugati 
blokk összekovácsolása az ame-
rikai imperializmus európai 
célja. Anglia, Franciaország és 
a Benelux államok képezik a 
nyugati tömnöt, amelynek segít-
ségével az Egyesült Államok uj 
piaci lehelőséigekct és katonai 
házisokat akarnak Icremloni. 
1948-ban Amerika uj Szent Szö-
vetséget ültet Európa nyakára, 
hogv elfojtsa a szabad'ságlörek-
véseket és esendőre legyen Eu-
rópának. 

Amiig rruman a kommunista 
veszély ürügyén fegyverkezés-
sel. kardcsörtetéssel, politikai 
intrikák kai, háborús célzatú szö-
vetségek összekovácsolásával 
ijesztgeti a háborúban elpusz-
tult. sokat szenvedett Európát, 
Sztálin generalisszimusz a Vö-
rös Hadsereg leszerelésével fesz 
tanúságot a Szovjetunió békés 
céljai melleit. A leszerelés Ilire 
erkölcsi pofonként érte az im-
perialista háborús uszítókat — 
jelenti a Telepre ss. Ez a gesztus 
világossá leszi mindén jószán-
d'éku ember előtt, hogv nem a 
Szovjetunió készülődik hábo-
rúra, hanem az Egvesült Álla-
mok imperialistái. Ez a lépés 
azonban még többet is jelent. 
Bizonyítja azt, hogy a Szovjet-
unió ereje anyagi és erkölcsi 
fölénye tudatiában bátran járhat 
a béke utján és az amerikai 
háborús uszítók tromfjai a le.g-
kevésbbé sem hozzák kii a sod-
rából a békeszerető nemzetek 
kormányait. Erejük tudatában 
öntudatosan vernek vissza min-
den zsarolási kísérletet és te-
szik nevetségessé a cirkuszi erő-
mutatványokat. Truman fene-
ked'ése nem az erejét, hanem a 
gyengeségét mutatja. 

Eszünkbe jut a béka meséje, 
afnely hasonlítani akart az 
ökörre és addig fújta fel magát, 
amiig megpukkadt. 

Súlyos helyzetben a lasiszia görög kormány 

Általános katonai és po'gári mozgósítás? 
rendeltek el a szabadságharcosok ellen 

Görögországban annyira szorul a hurok a monareho-
fasiszlák körül, hogy Szofulisz miniszterelnök tegnap alá-
irta a szabadságharcosok elleni mozgósításról szóló tör-
vényt. 

Az egyes minisztériumok felhatalmazást kaptak, liogy 
minden szükséges lépést meglegyenek a fenyegetett ál-
lamhalalom megvédésére, A törvény felhatalmazza a kor-
mányt, hogy polgári személyeket sziikségmiiiikára-kénysze-
rifscn, megtilt minden megmozdulást, sztrájkokat is. 

Megalakult a két munkáspárt 
nagyszegedi összekötőbizottsága 

Iz Egységbizottság határozata mindkét párt tagjaira kötelező 

A két munkáspárt szegedi 
összekötő bizottsága csütörtö-
kön ülést tartott, amelyen''ha-
tározatot hozott a nagysze-
gedi egységbizottság megala-
kításáról. 

Ezzel a határozattal uj fe-
jezet kezdődik a két munkás-
párt, az összes szegedi dolgo-
zók életében. 

A megalakulás időpontjától 

az egységbizottság veszi iát az Országos Egységbizottság 
mindkét párt valamennyiké- által meghatározott formában 
rületi, üzemi, falusi és tanyai 
szervezetének politikai, ideo-
lógiai és szervezeti irányitá® 
sát. Az egységbizottság hatá-
rozatai mindkét párt összes 
funkcionáriusaira és tagjaira 
kötelezőek. Az egységbizott-
ság kidolgozza a két párt 
egyesülésének gyakorlati elő- ; Tombácz Imre és dr 
feltételeit, hogy az egyesülés ' Sándor. 

és időpontig Nagyszeged terű-
ié Lén is megtörténhessen. 

A Nagyszegedi Egységbizott-
ság tagjai: dr. Antalffy Györgv, 
Erdős János, Komócsin Zol-
tán, Kövi Béla, Papd^ György, 
Pintér Géza, Simon * Béla, 

Zöldi 

\ Truman-beszéd íelhivás 
egy amerikai rendőrállam létesítésére 

Bevin tudomásával szabták meg az uj militarista politikát — 
Waliace rádióbeszédben válaszol Trumannak 

Nyugaton nagy riadalom-
mal fogadiák Truman kard-
csörtető beszédét Amerikai 
körökben megoszlanak a vé-
lemények- A közlársaságipár-
liak Trumant, aki tudvalevő-
leg demokratapárti, válságkel-
Léssel vádolják. A legtöbb tör-
vényhozó véleménye szerint 
a kérdést komolyan Cs bosz-
szan kell fontolgatni. 

Wallacc Truman beszédéről 
a következőket mondotta: A 
beszéd szégyenteljes felhívás a 
világhoz, hogy ujra mozgósít-
son, teljes beismerése a Tru-
man-lerv csődjének és egyben 

megadom a 

felhívás egy amerikai rendőr-
állam lé'e i ésére, aminek csűr 
törlőkön este mondandó rá-
dióbeszédemben 
•teljes tiszteletet. 

Londoni körökben ugy vé-
lik, hogy Truman beszéde 
sokkal fontosabb és kövelkez-

.ményeiben is súlyosabb lehet, 
mint a háború vége óta el-

' mondott beszédéinek bárme-
lyike. Ezideiig ez az egyetlen 
hivatalos jellegű vélemény 
Londonból." 

Feltűnést keltett aZ a wa-
shingtoni hir, mely szerint a 

legmagasabb amerikai kor-
mányzati körökből értesítet-
ték a Reuter-irodát, hogy Be-
vin külügyminiszternek jelen-
tős szerepe volt Truman el-
nök világszenzációt keltő dön-
téseiben. 

A washingtoni szovjet nagy-
követhez a beszéd elhangzása 
után kérdést intéztek, ame-
lyekre nem adott választ. A 
nagykövetséghez tartozó kö-
rökben ismételten rámutattak 
arra, liogy a Szovjetunió el-
rendelte az id'ősebb korosztá-
lyok teljes leszerelését. 

a marxi-lenini világnézet alapián 
e g y e s ü l n e k 

Farkas és M i r o s á n e l v t á r s a munkáspartok egyesülésének ideológiai feltételeiről 
Csütörtökön clsőizben ültek 

össze közös értekezletre a két 
munkáspárt megyei titkárai és 
osztályvezetői. Farkas Mi-
hály elvtárs beszédében hang-
súlyozta, hogy az egységes 
munkáspárt nem jelenthet a 
Magyar Kommunista Párttal, 
annak ideológiájával, szerve-
zeti felépítésével és gyakorla-
tával szemben egy' lépést bát-
ra, hanem egy hatalmas lé-
pést előre kell jelentenie. 

Az egész munkásosztály 
egyesül niost a marxi, le-
nini vdágnézet alapján, inert 
egyedül ez az ideológia ve-
zetheti győzelemre a mun-
kásosztályt. 

Nem véletlen, hogy egyetlen 
szociáldemokrata párt sem 
döntötte meg a kapitalizmus 
hatalmát, hanem éppen uj 
erőhöz spgitetle a kapitaliz-
must. Ezzel szemben Marx, 
Engels, Lenin és Sztálin ta-
nítása korszakalkotó győzel-
met aratott a Szovjetunióban. 

— A kommunista pártban 
fegyelem van — folytait;) Far-

' ciáldemokrala Prírtból. A 
jobboldaliak suttogó propa-
gandájával szemben az az 
igazság, hogy az . egységes 
munkáspártnak minden szo-
ciáldemokrata tagja lesz, akit 
nem zártak ki jobboldaliság, 
vagy korrupció miatt. 

— Az egységpártot ugy kell 
felépíteni, hogy mögötte fel-
sorakozzék a 'magyar nép 
döntő többsége. Áz egységes 
munkáspárt a magyar dolgo-
zókat el fogja vezetni a szo-
cializmushoz — fejezte be 
Farkas elvtárs lelkes lapsok 
közt beszámolóját^ 

Marx-Lenin-Sztálin 
pártja 

Ezután Marosián György elv-
társ emelkedett szólásra. A 
Magyarországon létrejövő egy-
séges munkáspárt — mondot-
ta — inkább kommunista pírt 
lesz, Marx, Lenin és Sztálin 
pártja, mint bármi más. 

Marosán elvtárs rámu la-
tolt, hogy a jobboldali szo-
ci áldemokraták szov j e telle-
nesnek és kommuni§taellenes-

kas elvtárs —, dc nem ka-
szárnyafegyelem. 

Vitatkozó párt vagyunk, de j azt a hibát, hogy nem száll-
nom elsősorban vitatkozó, 
hanem cselekvő párt. 

A legfontosabb feladat most 
a jobboldal kizárása a Szo-

;nek nevelték a Tagságot. A 
I baloldali vezetők elkövették 

lak szembe ezzel a magatar-
tással. Ez a politika sodorta 
olyan veszélybe a Szociálde-
mokrata Pártot, hogy napok 

alatt összeomlott volna, ha a 
Kommunista Párt el nem ren-
deli a tagzárlatot. 

Marosán elvtárs külföldi ta-
pasztalataira hivatkozva meg-
állapította, hogy a nyugateu-
rópai szociáldemokrata pír-
tok politikája a Marshall-ter-
vet, az imperialistákat a pol-
gárháborút szolgálja. Ez nem 
lehet a mi utunk — mondta. 
A mi utunk a marxista-leni-" 
nista egységes munkáspárt 
megterem Lésének utja. 

A Szociáldemokrata Párt 
magával hozza legjobb for-
radalmi hagyományait, mert 
megszabadít ja magát a meg-
alkuvó szellemtől. Inkább 
eggyel több jobboldalit zár-
junk ki, mini eggyel keve-
sebbet. 

A tisztogatás azonban nem le-
het ugródeszka karrieristák 
számiára, uj állások megszer-
zésére. Mindenkinek tudnia 
kell, milyen nagyszerű törté-
nelmi cselekedet az egységes 
munkáspárt megteremtése és 
más1 demokratikus országok-
ban is sietteti az egyesülés 
folyamatát és igy nemzetközi 
viszonylatban is történelmi 
eseménv — mondotta befeje-
zésül Marosán elvtárs a hall-
gatóság nagy tetszésnyilvání-
tása mellett. 


