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H z államosítással kapcsolatos bűncselekményeket 

A minisztertanács döntése szerint kiszélesítik a csekkforgaimat 

A kormány tagjai Dinnyés 
-Lajos miniszterelnök elnök-
letével pénteken délelőtt ren-
des heli minisztertanácsot 
larlották. A jövőben az állami 
felügyeletei közvetlenül a 
•pénzügyminiszter gyakorolja 
egyetértésben az érdekelt mi-
niszterrel. Kiterjesztették a 
postai pénzforgalmat az álla-
mi kezelésbe vett és az álla-
mosítás alá került vontatok-
ra és mindazokra a vállala-
J okra és' pénzintézetekre, me-
lyeknél legalább 20 százalé-
kos érdekeltség áll fenn. A 
közületek, továbbá egyes inté-
zetek, intézmények, vállalatok* 
és üzemek által teljesítendő 
fizetések szabályozásáról fo-
gadott el ezután a kormány 
vendeletet. 

599 forintot, egyébként pe-
dig 3009 forintot meghaladó 
kíit'rzelésl a postatakarék 
pénztárt csekkszámlára vagy 
nén zjnlére'eknél vezele t fo-
lyószámlára (örlénö álula-
lass^l; vagy befizetéssel kell 
teljcsileni.' 

'A rendelet hatálya nem ter-
jed ki a szolgálati viszony-
Írói származó járadékok kifi-
zetésére, továbbá a mezőgaz-
dáktól vásárolt Ujat, ter-
mény fagy tennék ellenérté-
kének kifizetésére, továbbá 

olyan községben teljesítendő 
fizetésre, ahol pénzintézet 
nincs és, végül a Magyar Nem-
zeti Bank, a Postatakarék-
pénztár, a Posta és a pénzin-
tézetek fizetésére. 

A közös és közlegelők hasz-
nálatának és azok használati 
dijainak megállapítására vo-
natkozólag javaslatot fogadolt 
el a minisztertanács. A legel-
tetésben érdekelt gazdák he-
lyi érdekvédelmi szerveinek 
és a legeltető érdekképvisele-
tek képviselőiből alakított bi-
zottságnak jogot adhat a föld-
művelésügyi miniszter a hasz-
nálat és a használati dijak 
megállapítására. 

A munkáshiróság hatáskö-
rébe ulalta azokat a bűn-
cselekményeket, amelyek 
ipari és {üzemi vállalatok-
hoz a vállalatvezető kiren-
delésével , valamint ipari és 
kereskedelmi vá'Ialalok lé'-
srá'iTá-a vonatkozó hejelen-
lésekkel vannak összefüg-
gésben. , 

A népjóléti miniszter elő-
terjesztésére rendeletet foga-
dott el a minisztertanács a 
hadifogságból hazatértek gon-
dozásának szabályozásáról. A 
Szovjetunió területéről haza-
iérő hadifoglyokat a rendtelet 
szerint a népjóléti miniszter 

különleges méltánylást ér-
demlő esetekben az alapren-
deletben meghatározott időn 
belül 6 hónapig igényjogosul-
laknak minősítheti. 

Egyébként a hazatérlek ké-
relmére egyszeri segélyben 
részesítheti a hadifoglyot. 

Román jegyzék a m o n a r c h o - f a s i s z t á k h o z 

Irtóh ad járatot indított a görög kormány 
az oltani román kisebbség ellen 
A román kormány erélyeshangu tiltakozó jegyzéket 

intézel! a görög monarchista kormányhoz a görögországi 
román kisebbségek üldözése és a román iskolák bezárása 
miatt. A jegyzék szerint az athéni kormány a görögországi 
románok százait mészároltai la le, sokakai közülük isme-
retlen helyre szállíttatott és az iskolákat bezáratta, sok 
esetben pedig le is romboltatta. A román kormány köve-
teli az üldözés beszüntetését, a templomok és iskolák viisz-
szaadását, valamint a lerombolt tanintézetek felépítését. 

Egymásra találtak 
a szegedi vasutasok Is 

Hauk elvtárs: Véget 
a szerszámot 

A kora dél utáni meleg napsü-
tésben népes vasutascsoport 
gyülekezik a fűtőház előtti tér-
ségen. 

Közben a most bemutatkozó 
vasutaszenekar játszik pattogó 
indulókat S i r o k i Gyula kar-
nagy vezénylésével. Áz induló-
kat a Himnusz nyugodt dalla-
mai váltják fel, majd K a r d o s 
Sándor elvtárs, a fűtőház egy-
séghizottságának elnöke nyitja 
meg a gyűlést, A Szociáldemo-
krata Párt kiküldöttjét, H a u k 
László elvtársat kéri fel első 
felszólalókén! 

— Két hosszú útról hazatérő 
testvér találkozik most — mondja 
Hauk elvtárs —, hogy ezentúl 
vállvetve haladjon a nagy cél 
érdekében a szociaLizmus ' meg-
valósításáért. 

Lehullott De Gasperi álarca 

Megakadályozzák a földreformot; sztrájk-
ellenes törvényt, egypárt-rendszert 

vezetnek be Olaszországban 
Alig két-három nap telt cl az 

•Olasz választások óta, de máris 
tisztázódik az a körülmény, hogy 
De Gasperi fasiszta módon 
akarja berendezni Oiaszorszá 
got. De Gasperi sajtófogadást 
tartod, amelyen aZ egybegyűlt 
újságíróknak kijelentette, hogy 
p» földreform nem lesz. mert 
előbb utakat kell épiteni*. Nyo-
matékosan kijelentette azt is, 
hogy a > parlament sztrá jkéi le-
nes törvényt fog törvénybe ik-
tatni*. Ezenkívül célzásokat telt 
arra is, hogy teljesen egyedül 
akarja megalakítani kormányát. 

Külpolitikai sikon De Gasperi 
rohamosan közeledik Franco 
Spanyolországihoz és várják, 
hogy 

órákon bellii k-mondja a Nyu-
gat' Blokkhoz való csallako-
zást. 

Az amerikai körök különben 
(élénken figyelik De Gasperi tisz-
tán belső jellegű intézkedéseit 
'és Harriman voít kereskedelem-
ügyi minisztert külön utasitás-

isai Gasperihez küldik, 

nehogy Gaspcr'i kormánya a 
tömegek nyomására valami-
fajta föld- és ipar" reformot 
próbáljon meg. 
Az országban folytatódik a 

terror. A pugliat Tarlizzi hely-
ségben Gasperi bandái megro-
hanták a kommunista pártszék-
házát és felgyújtották. 

De Gasperi és az olasz jobb-
oldal romboló munkájával pár-
huzamosan erősödik a haladó 
•ölemek összefogása. 

Basso, az olasz szocialista párt 
titkára megcáfolta azt az állítást, 
hogy a demokrata népi arcvo-
nal csalt választási alakulat volt 
és a szocialisták most kiválnak 
belőle. Mint mondotta, az or-
szágot totalitárius papi uralom-
mal fenyegető keresztény demo-
kraták győzelme után 

a nép! arcvonal működése 
fonlosabb, mini a múltban 
bárm'kor volt és az arcvonal 
fenn fsi marad. t 

A demokrata népi arcvonal po-
JiiLikai szervezetként jött létre 
abból a célból, hogy mozgósít-

son minden demokratikus erőt 
ós demokratikus tartalmat, ha-
iadószellemvj indítást adjon 
Olaszországnak. Az olasz demo-
kráciára leselkedő minden ve/ 
szély a keresztény demokrata 
párt részérői fenyeget, amely a 
választás során minden fasiszta 
szervezetet felszívott é,s amely 
a klerikarizmus és fasizmus ve-
szélyeit egyesíti magában. 

Az olasz kommunista párt és 
a szocialista párt központi veze-
tősége hétfőn külön-külön ülést 
tartólt, hogv megvitassa a vá-
lasztások utáni helyzetet.. 

Az országos Nemzeti Bizottság felhívása: 

Május 1. a magyar dolgozók hatalmas 

Az. Országos Nemzeti Bizottság főtitkársága a következő 

felhívást intézte valamennyi nemzeti bizottsághoz: 

Május 1 a munkásosztály, a dolgozók, az egész magyar 
nép ünnepe. Ebben az évben különös jelentőseget ad május-
1 ünnepének az a körülmény, hogy a magyar nép a demo-
krácia nagy győzelmeinek, hazánk felemelkedésének idején 
ünnepelheti a munka ünnepét és tanúbizonyságot tehet erejé-
ről, népi demokráciánk iránti hűségéről, országot építő lel-
kesedésérői és törhetetlen béke vágyáról. Május 1 előkészíté-
sét, a tömegek mozgósítását a nemzeti bizottságok tegyék el-
sőrendű feladatukká és segítsék elő, hogy május 1 ebben az 
évben*az egész dolgozó magyar nép minden eddigit felülmúló 
hatalmas seregszemléje legyen. Az ONB felszólítja az összes 
nemzeti bizottságokat, hogy az előkészítő munkában teljes ere-
jükkel vegyenek részt. ; i 

ért a testvérharc 
foghatjuk 

A dolgozók egymásra találtak 
és c/cnlul mindkét kezünk-
ben a szerszámot fogbaljuk, 
meri végei ért az áldatlan 
testvérharc, amely szembc-
áll'tolt dolgozót a' dolgozóval. 

Tombácz Emre: 
a magyar nép lesz 
a győztes 

A dolgozók forradalmi párt-
jának éiletésével fejezte be nagy 
lapssai fogadott beszédét, majd 
T o m b á c z Imre elvtárs, az 
MKP na.gyszegedi viégrehaj tóbi-
zotlsagánaK elnöke kezdi' meg 
beszédét. 

— Bizalommal tekintenek a 
Magyar Dolgozók Pártja felé 
nemcsak ennek a pártnak' tag-
jai, hanem a pártonkivüliek es 
a koalíció többi pártjába tar-
tozók is — hangsúlyozza. — A 
dolgozó nép ugyanis tudja, hogy 
erre a pártra biztosan számil-
lial jobb életéért vívott küzdel-
mében. 

Ma az orszá j a verseny lázá-
ban ég és ennek a verseny-
nek nem lesznek lejvőzöttje", 
hanem csak győz lese", mégpe-
dig az. egész magyar dolgozó 
nép lesz a végső "győztes. 
Hosszantartó taps fogadja 

Tombácz elvtárs szavait és nagy 
figyelemmel kisérik az oktatás, 
a tanulás fontosságáról szó-ló 
figyelmezte lését is. 

— Nem lesz ezenlul különb-
ség közöüiiiik — mondja nagy 
lelkesedés kisérelében Tom-
bácz elvtárs —. csak abban 
lesz különbség, hogy k! meny-
nyit dolgozik. 
C s e n d e s Ferenc és Ko-

— mindkét kezünkbe 

m & r o m y István elvtársak, az 
üzemi púrtlitkárok tesznek ez-
után jelentést, utánuk Abra-
li á m Mihály elvtárs, ü. b. el-
nök és K á d á r János elvtárs, 
mozdonyvezető köszöntik azegy-
ségpártot. A MÁV Hazánk Dal-
köre K e r t é s z Lajos elvtárs, 
egyelemi éneklektor vezénylésé-
vel művészi énekszámokat ad 
elő, a vasutaszenekar is bemu-
tat néhány zenedarabot, majd 
F a r k a s Sándor elvtárs felhí-
vására a gyűlés valamennyi 
tagja általános lelkesedéssel 
mondja ki a pártegyesülést ós 
ezzel a Magyar Dolgozók Tártja 
fütőházü szervezetének megala-
kulását. 

Megválasztják az uj vezető-
séget is, amelynek élére elnök-
nek K a r d o s Sándor és Csen-
des Ferenc, titkárnak .pedig 
K o m á r o m y István és ' B i t é 
Vince kerül. 

I l a n l o s Ferenc elvtárs ol-
vassa fel a határozati javasla-
tot, amelyhez mindannyian csat-
lakoznak és vállalják a három-
éves lerv reájuk eső részének 
fél évvei előbbi leijesitését, a 
fokozott kulturmunkát, a tanu-
lás komolyabbra fogását. Vé-
gül nagy "éljenzés köztien ha-
tározzák el, hogy táviratot kül-
denek Rákosi Mátyás és Szaka-
sits elvtárs, miniszterelnöddie-
Jyetteseknek, valamint Gerő Ernő 
elvtárs, közlekedésügyi minisz-
ternek. 

Az Inlernacionálét énekli be-
fejezésül a vasutas fütőliáz dol-
gozó tömegé, majd zeneszóval 
a Bern tábornok-utcai pártházba 
vonulnak, ahoi a MÁV friss 
uzsonnával vendégeli meg őket. 

Qz államosításokkal uj munkaerkttics alakul ki 
— mondotta Komócsin Zoltán a MÁV forgalmi pártszer-

vezeteinek egységesilő taggyűlésén. 

Szeged állomás forgalmi 
pártszervezetei a MÁV fiú-
nevelő intézet dísztermében 
tartották egyesítő taggyűlésü-
ket. A Himnusz hangjai után 
Laky Kálmán elvtárs üdvö-
zölte a megjelenteket, majd 
Pintér Géza elvtárs az SzDP 
nevében mondott beszédei. Is-
mertette a megsemmisített 
szociáldemokrata jobbszárny 
aknamunkáját a népi demo-
krácia ellen, majd a Magyar 
Dolgozók Pártjának feladatai-
ról beszélt. A nagy tetszéssel 
fogadott előadás után az MKP 
nagyszegedi végrehajtóbizott-
sága nevében Komócsin Zol-
tán elvtárs szólott. Megállapí-
totta, hogy Magyarországon 
fordulat következett be a 
népi demokratikus erők ja-

vára. A nem marxista pártok 
is elfogadták a munkáspár-
tok célkitűzéseit és így vég-
hezviheltük az üzemek álla-
mosítását. 

Az államosítással uj niun-
kaerkölcs alakul ki, amely-
nek az életszínvonal emel-
kedése a következménye. 

Most már minden d'olgozió ki-
jelenlhetj, hogy a z ország 
végérvényesen a mienk és 
ezentúl magiunknak dolgo-
zunk. 

A MÁV szakszervezeti da-
lárda énekszámai után Kal-
már László és Priska Pál elv-
társak mondották el titkári 
beszámolójukat. Ezután kö-
vetkezett a gyűlés legünnepé-
lyesebb pillanata, az egyesítés 


