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a magánalkalmazottak nyugdíját

A legsürgősebb feladat
Látszólag még minden rendben 

volt — dolgoztak a  gyárak, műkö
dött a villanyáram és gázszolgál
tatás — mikor, hónapokkal ezelőtt 
meghúztuk a vészharangot: vigyá
zat! Baj lesz a szénnel! Széles
körű, mélyreható intézkedésekkel 
kell biztosítani a széntermelés fo
lyamatosságát és az elosztás za
vartalan rendjét! Államosítani kell 
a bányákat!

Nyomatékos figyelmeztetéseink
nek nem volt meg a kellő hatása. 
Most azonban a tények egyszeri
ben igazolnak bennünket. Mindenki 
kénytelen belátni: a szénkérdés a 
körmünkre égett, ma már az or
szág központi problémája. Szén
hiány miatt állnak le az oly nehe
zen beindított üzemek, nem járnak 
a vonatok, nem csilingelnek a vil
lamosok, veszélyben a gázszolgál
tatás. A gazdasági vérkeringés 
ütőerének lüktetése ki-k:hagy és 
— ha nem jön gyökeres, azonnali 
segítség — halottá dermed az or
szág gazdasági élete.

A legelemibb gardasági életmű
ködés fenntartásához — figyel
men kívül hagyva a lakosság tü- 
fcelő-anyagellátását — napi 1600— 
1800 vágón szén szükséges. Ezzel 
szemben a termelés átlaga 1300 
vagonra, sőt az elmúlt napokban 
valószínűleg még kevesebbre csök
kent.

A  íermelés csökkenését rés’jbgn 
a bányafa- és a robbanóanyag
hiány magyarázza. Főok azon
ban: a bányászok csapnivalóan 
elégtelen élelmiszer-, bakancs- és 
ruhaellátása, a munkafegyelem 
ebből eredő meglazulása, végül 
pedig a bánya,tulajdonosok ’•észé
ről mind az anyagbeszerzés, a bá
nyászok ellátása, mind pedig a 
bánya üzembentartása terén meg
nyilvánuló nemtörődömsége, ma
gyarul szabotázsa.

A bányatulajdonosok egykori, 
mondjuk egy évvel ezelőtti, tüne
ményes mozgékonysága és kezde

ményezőképessége teljesen eltűnt. 
A bányákkal kapcsolatos teendő
ket az üzemi bizottság, illetve az 
állam nyakába varrják. Régi für
geségüket és élelmességüket in 
kább Svájcban csillogtatják, „va
gyonvédelmi intézkedések“ céljá
ból — Magyarországon pedig 
csak akkor, mikor a haszon zseb- 
revágásáról van szó.

A bányák jogilag a bányatársa
ságok magántulajdona. Viszont 
üzembentartásukről, a termelési 
feladatok megoldásáról, tehát ve 
zetésükről az üzemi bizottságok 
segítségével gyakorlatilag máris 
az állam gondoskodik. Az állami 
vezetés azonban részben az emlí
tett fonák helyzet miatt csak oly, 
alkalmi mentőintézkedések formá
jában érvényesülhet, amelyek bi
zonytalanok és felemás jellegűek.

A gazdasági élet minden józan 
szemlélője csak egy kivezető utat 
láthat a fenyegető szénkatasztró
fából és ez: a bányák államosí 
tása. Pártunknak ezt a követelé
sét, melyet még tavasszal ve: et
tünk fel, a többi párt is magáévá 
tette a választást megelőző közös 
kiáltványban. Ma végre az új 
nemzetgyűlés és az új kormány 
megalakulása után a végrehajtá
son van a sor.

Az óra tizenkettőt ütött. Této
vázásra, bürokratikus huzavonára 
nincs idő. Az államnak haladékta
lanul kezébe keil vennie a bányák 
vezetését és az adottságokkal 
számolva, szakszerű, részletes terv 
szerint kell gondoskodni a bányá
szok ellátásáról, a szükséges 
üzemanyag beszerzéséről, a terme, 
lés vezetéséről, fokozásáról, a cél
szerű elosztás és szállítás lebo
nyolításáról.

Csak a bányászok megfelelő el 
látása, az anyagbeszerzés azonnali 
megoldása, a s"én tervszerű elosz
tása —- a bányák államosítása 
akadályozhatja meg a katasztró
fát: azt, hogy az ország vissza
essék a felszabadulást követő he
tek fagy- és éhhalállaj fenyegető, 
méesvilágításos bénultságába.

A görög Kommunista Párt
támogatja a Szofulisz-kormányt

DamaszJcinosz, Görögország ré- 
gensének lemondásáról egymásnak 
ellentmondó hírek érkeztek. Egyes 
értesülések szerint még remény van 
arra, hogy sikerül Damaszkinoszt 
rávenni Szándékának m egm ászá
sára. Mások viszont arról tudnak, 
hogy döntése végleges és a kor. 
mányzói állás teendőit átmenetileg 
.az új miniszterelnök látja el. A gö

rög Kommunista Párt végrehajtó 
bizottsága — a Reuter tudósító je
lentése szerint — elfogadta a Szó. 
fulisz kormányt. „A brit katonai és 
polgári hatóságoknak most aührl. 
műk lesz a görög népet a fasiszta 
reakció felgöngyölítésében támo. 
g&tni“ — állapítja meg a Kommu
nista Párt nyilatkozata.

— A szovjetpolitika nem irányul Anglia ellen 
~  az atom bom ba titkának megőrzéséről

Az angol alsóház külügyi vitájá
nak megnyitása alkalmával Attlee 
miniszterelnök beszédet mondott, 
amelynek során beszámolt wa_ 
ehingtoni tárgyalásairól. Főként az 
atombomba kérdésével foglalkozott. 
Beszédével lényegében bizonyítani 
kívánta, hogy miért szükséges az 
atombomba titkának megőrzése. 
Arról beszélt ezu'tén. hogy az atom- 
erők kérdése csakis az Egyesült 
Nemzetek szervezetének révén old
ható meg.

A vita során Eden volt külügy
miniszter kijelentette: mindenki el. 
ítéli és sajnálja, hogy az atombomba 
kérdésében a Szovjetunió, Amerika 
és Anglia között nézeteltérések mu
tatkoztak. A világ békéje a három 
nagyhatalom együttműködésén mú
lik. Azt akarjuk hogy a szovjet

egyenlő feltételekkel, teljes mérték
ben r észtvegyen az ügyekben. A 
szovjet politika nem irányul Anglia 
ellen, mint ahogy egyetlen angol, 
vagy amerikai lépés sem irányulhat 
a Szovjetunió ellen. Eden reméli, 
hogy a külügyminiszter folytatni 
fogja erőfeszítéseit újabb külügy. 
miniszteri konferencia létrehozásán. 
Csak a Szovjetunióval és más sző. 
vetsé'gesekkel felvett közvetlen kap
csolat útján szüntethető meg a gya
nakvás légköre, a világ csak így 
kaphatja meg a megérdemelt és 
tartós békét.

A felszólalásokra Bevin külügy
miniszter válaszolt. Kérte, az Angliá
val szemben bizalmatlan nemzeteket, 
közöljék aggodalmaikat, mert — 

\rairt mondotta, a gyanút semmi más 
nem tudja eloszlatni, mint a feltétlen 
őszinteség.

Kötélhalálra ítélték Imrédyt
„Féktelen becsvágytól hajtva a hitlerizmus kiszolgálá
sában látta érvényesülését az ország pusztulása árán is“

A budapesti Népbíróság Nagy 
Károiy-tanácsa pénteken délelőtt 10 
órára tűzte ki az ítélethirdetés Imrédy 
Béla rendkívüli érdek'ödéssel és iz
galommal kísért bünperében. A tár
gyalóterem zsúfolásig megtelt. Elő
állították Imrédy Bélát. A  magyar 
pusztulás legnagyobb bűnöse szem- 
melláthatóan megtört. Valósággal 
rádől a bírói emelvény előtt álló kis 
asztalkára. Ujjai remegnek, tekinte
tét mereven szegezi a tanácselnökre. 
Teszült Csendben állt fel helyéről 
Nagy Károly tanácselnök, vele á ta
nács és a közönség. Elhangzik az 
ítélet:

— A Népbíróság sorozatos hábo
rús és népellenes bűntettekben 
bűnösnek találta Imrédy Bélát 
és összbüntetésiil kötéláltali ha

lálra ítélte.
Imrédy megremeg, lehunyja a sze

mét és megkapaszkodik az asztalká
ban. Nagy Károly elnök megkezdi az 
ítélet terjedelmes indokolásának is
mertetését.

A Népbiróság mindenekelőtt visz- 
’zapillantást vetett a „szegedi gon
dolatot’* követő egyre szélsőségesebbé 
váló jobboldali politikai kurzus fej
lődésére, majd ismertette Imrédy 
mindinkább növekvő szerepét ebben 
a rendszerben- Végül is eljutott oda, 
hogy Németország szolgai követésé
ben látta érvényesülésének új lehető
ségét és rálépett arra az útra, amely 
öt a háborús bűnösök között is első 
helyre állította és ugyanakkor Ma
gyaré ago'-, x ss tv z ,

A Népbíróság ezután egyenként 
taglalta a vádpontokat, 

imrédy miniszterelnöksége idején

csatlakozott Magyarország az annyi 
baj kútforrását jelentő antikomintem  
paktumhoz. Később Sztőjay iinza- 
áruló kormányában miniszteri tár
cát vállait. Imrédy az antikomin- 
tern paktumhoz való csatlakozással 
elkötelezte az országot Németország 
mellé s .ez szükségszerűen a Jugo
szlávia elleni akcióhoz, majd a szov- 
jeihadüzeneíhez vezetett.

Veesen/nayer vallomásából kitűnt, 
hogy a németek Imrédy irányításá
tól és hatalmától remélték a magyar 
gazdasági erők fokozottmér ékü 
mozgósítását a háború szolgálatá
nak A továbbiakban megállapította 
a bíróság, hogy a Magyar Megúju
lás Pártja demokráciaellenes, fa 
siszta várt volt, később szövetkezett 
a Magyar Nemzeti Szocialista Párt-' 
tál is. A MMP egyik vezető tagja, 
Rajniss Szálast kormányában minisz
teri tárcát vállalt, Imrédy nem tilta
kozott ez ellen, tehát a nyilaskor
mány hatalomrajutását elősegítette 
és támogatta a hatalom m egtartásá
ban. Imrédy teremtette meg a Keleti 
Arcvonal Bajtársi Szövetséget, ezt 
a bármikor felfegyverCzhetö szerve
zetet, úgyhogy az október 15-én be- 
következe't nyilaslázadás, céljai el
éréséhez, a KABSz-ban kész eszközt 
és támaszt talált.

Imrédy nápeUemeg cselekedetei kö
zül részletesen tárgyalta a Népbíró
ság ítéletének indokolása a zsidó- 
törvényeket. Nem fogadta el a bíró
ság Imrédynak azt a védekezését, 
hogy a zsidótörvényeket a közhan
gulat lecsillapítása érdekében hozta.

Imrédy tagrjr volt a S.rt jjav-Vor 
máuynak, amikor a deportálások 
történtek. Imrédy bevallotta, hogy a 
kormány értesült az auschwitzi gá

zosításokról és egyéb borzalmakról 
és akkor a deportálásokat megszün
tette. Ebből éppen az következik, 
hogy a  S ztó ja i-k o n n án y n ak  m ódjá
b an  állt volna m á r előbb, a  vidéki 
zsidók d ep o rtá lásá t is m egakadá
lyozni, de ezt nem  te tte  m eg.

Bűnös Imrédy abban Is, hogy tár
gyalt Veesenmayerrel, a német 
külügyminisztérium ügynökével és 
olyan felvilágpsítást adott neki, 
hogy belpolitikai változás csak a 
kormányzóra gyakorolt külső befo
lyás útján érhető el. Imrédy 1013. 
tavaszán már világosan látta, hogy 
Németország elvesztette a háborút, 
de tovább is „végsőkig való kitar
tásra" uszított. Imrédy lelkiségének 
lezüllését mutálja az a tény is, hogy 
m agyar politikus létére id&gen ha
talom képviselőivel kormányalakí
tásról és sa)á t miniszter elnökség érái 
tárgyalt, miközben ez az idegen ha. 
talom a magyar állampolgárokat, 
ellenkező politikai felfogásuk vagy 
származásuk miatt fogságba vetett 
és elhurcolt az országból. Mindezek 
a körülmények olyan súlyosan e s 
tek latba a cselekmények megítél é. 
sénél és a bünösségi fok megálla
pításánál, hogy enyhítő körűimé_ 
nyék észlelésének hiányában egye
dül a halálbüntetés kiszabása van 
velük arányban.

Imrédy ,a.z indokolást maga elé 
meredve, ülve hallgatta végig.

Sulyok Dezső népügyész jogorvos
latot jelen eit be az ítélet ellen, mert 
a bíróság a vádlottat ötrendbeli há
borús bűntettben mondta ki bűnös
nek a hűtlenség Ab:‘oltót U háberüs 
bűntettnek minősítve. Káldi István 
védő, a vádlott felszólítására az íté
let enyhí éséért fellebbezett.

A s  ú j b e lü g y m in is z te r  p r o g r a m ja :
A feudális reakció felszámolása, az állami fegyelem 
megszilárdítása, a belső rend és közbiztonság meg
javítása, a svábok kitelepítése, a hadifoglyok és de
portáltak hazahozatala N a g y  Im re  e lv tá rs  n y ila tk o za ta

Nagy Imre elvtárs, belügyminisz
ter néhány napja foglalta el új hi
vatalát. A szokásos ünneplések és 
bemutatkozások mellőzésével, azon
nal munkához látott. Reggeltől estig 
hivatalában tartózkodik és előkészíti 
a szükséges belpolitikai reformokat.

Nagy elvtárs a legnehezebb fel
adatot vállalta: a közbiztonság m eg
javítását és a közigazgatás egysze
rűsítését. Munkatársunk felkereste 
az új belügyminisztert és megkérte, 
hogy röviden vázolja munkatervét.

— A belügyi kormányzatnak a 
közjogi reformók élőkészítése és 
egyéb alkotmányjogi munkák mel
lett legfontosabb feladata a reakció 
elleni harc. Először meg kell tisztí
tani az államgépezetet. A reakció' 
végleg fel kell számolni. Biztosítani 
kell a kormányrendeletek és intéz
kedések sürgős és igazságos végre
hajtását. A közigazgatás egyszerű
sítésével egyidejűleg meg kell szilár
dítani az állami fegyelmet.

— Legfontosabb feladatomnak 
tartom a belső rend megszilárdítá
sát. Olyan közbiztonságot, amely az 
ország minden polgára számára biz
tosítja a nyugodt, békés termelő- 
munkát.

— Felülvizsgálom az internálótá- 
borokat is. Tegnap Szebenyi elvtárs, 
a közremöészeti osztály vezetőjével 
együtt már ellenőriztem a csepeli 
internálóíábort. Több óra hosszat 
tartózkodtam a helyszínen és elren
deltem, hogy akit a múltban sza
bályellenesen, kfillö adatok hiányá
ban, internáltak és azokat, akik sú
lyos betegek, haza kell engedni. Kü
lön gondot fordítottam a tábor 
egészségügyi állapotára és elrendel
tem, hogy á hideg beálltával tegye, 
nek meg minden szükséges intéz
kedést.

t— A közrend és nyugalom érde

kében erélyes intézkedésekkel a 
volksbundisták és svábok kitelepí
tésének kérdését is meg fogom ol
dani.

— A sikeres munka feltétele, hogy 
azok a szervek és közegek, ame
lyekre a feladatok végrehajtása vár, 
hivatásuk magaslatán á’ Ijanak. En
nek első követelménye a kristály- 
tiszta demokratikus szellem és az ön
zetlen hazaszeretet. Ugyanilyen fon-

A moszkvai rádió hírmagya. 
rázója tegnap az egyes európai or
szágokban mutatkozó reakciós moz
golódásoknak szentelte figyelmét. 
Sok országban az erőviszonyokban 
lényeges változások történtek: a 
reakció erői jelentékeny mértékben  
kiszorultak eddigi pozícióikból. 
Egyes államokat felszabadulás óta 
számos fontos gazdasági reformot 
valósítottak meg. mint például a 
földbirtokreform, a nagyipar és a 
bányák államosítása. E széles me
derbal folyó demokratikus fellendít, 
lésnek nem szabad cllanyhulnia. 
Nem szabad, hogy a népek élfeled- 
jég, hogy a fasizmus maradványai 
még nem tűntek el és a reakció 
erői mindent elkövetnek, hd’gy meg
akadályozzák a demokratikus fej
lődést.

A moszkvai rádió tegnapi adásában 
a magyar helyzettel is foglalkozott. 
Ív an Orlov hírmagyarázó mindenek-

tos követelmény a közéleti tisztaság, 
a becsületes munka. A korrupciót 
gyökeresen In kell irtani az állam
gépezetből. Mindenekelőtt a rendőr
ségből és mindazokból a szervekből, 
amelyeknek elsősorban hivatásuk, 
hogy az államgépezet erkölcsi és po
litikai tisztasága felett őrködjenek.

— Végül a legmess?ebbmenöen tá
mogatni fogom a hadifoglyok és de
portáltak hazahozatalát.

előtt megállapította, hogy Magyar- 
ország évszázadok óta küzd sz a b a d 
ságáért és függetlenségéért a neme-' 
tek terjeszkedési törekvései ellen. Mi
után felvázolta a magyar politika 
fejlődését a két világháború között 
eltelt időszakban és a második világ
háború alatt, méltatta a Vörös Had
sereg érdemeit Magyarország fel
szabadításában, végül a következő
ket mondotta: „Az ifjú magyar de
mokrácia legfontosabb feladata, hogy 
folytassa a harcot a fasizmus teljes 
szétzúzására és csokevényeinek tel
jes kiirtására. Ebben a harcban Ma
gyarország mindenkor Számíthat a 
nagy szovjet demokrácia támogatá
sára, amely nem szavakkal, hanem 
tettekkel bizonyította be, hogy a sző. 
vétség estekkel: Angliával és Ameri
kával együtt biztosítja a világ vala
mennyi népe sxámára a békét és a. 
biztonságot".

Az ifjú magyar demokrácia 
legfontosabb feladata

a fasizmus teljes szétzúzása, mondja a moszkvai rádió


