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Hamarosan létrejön a Sztálin'ChmchiU'Truman 
találkozó 

Négy főponlja lesz a hármas értekezletnek 
Moszkvai iávi rátok Szfáiin és Hopkins szivélyes ós nyílt első 

megbeszéléséről 
(London, május 28) A Reuter-iroda 

je lc i t i Moszkvából: S z t á l i n marsall 
vasárnap az első megbeszélést folytatta 
Truman elnök megbízottjával, Harry 
Hopkins-szel. A tárgyaláson jelen voit 
H a r r i m a n n , az Egyesült Államok 
moszkvai nagykövete és M o l o t o v 
orosz külügyminiszter. (MTI) 

(London, május 28) Tovább folynak 
az előzetes tárgyalások Churchill mi-
niszterelnök, Truinan elnök és Szláün 

tábornagy kőzütti tárgyalások előkészí-
tésére. Davies tegnap Churchill minisz-
terelnökkel tárgyalt. Várható, hogy a 
hét elején Edennel is fog találkozni. 

A moszkvai táviratok szívélyesnek 
és nyíltnak irják le a Kremlben szom-
baton Sztálin tábornagy és Hopkins, 
Truman követe között lefolyt tárgya-
lásokat. 

(London, május 28) A Reuter-iroda 
jelenti: A „Observer" jelentése szerint 

biztosra vehető, hogy a nagy konfe-
rencia Truman, Churchill és Sztálin 
közölt rövidesen megvalósul. Truman 
elnök megbízottjai, Hopkins. és Davies 
mindent elkövetnek, hogy ezt a konfe-
renciát minél előbb létrehozzák. A kon-
ferencia négy fő tárgyalási pontja lesz: 
1. A Németországgal való bánásmód. 
2. Az osztrák kérdés. 3. A lengyel prob-
léma. 4. A helyzet Triesztben. (MTI) 
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Nemzeti hőst megillető gyászpompával 
búcsúztatta Budapest népe 

Bajcsy-Zsilinszky Endrét 
A miniszterelnök, a pária11 szónokai, a Szovjelunió hővele mondott beszédei 
n ravatalnál — Tarpán helyezték örök nyugovóra a magyarság nagy halolíjál 

(Budapest, május 27) Vasárnap 
reggelre gyászpompát öltött a magyar 
főváros, Nemzetiszínű zászlók és gyász-
lobogók lengtek a házakon, az ablako-
kon szőnyeg és virágok, majd haran-
gok zúgása jelezte a nemzet nagy ha-
lottjának temetése napját. Bajcsy-Zsi-
linszky Endre holttestét a Parlament 
épületének főbejárata előtt felállított 
fekete leplekkel borított emelvényen 
ravatalozlak fel. A nemzetiszínű lepel-
lel leiakart koporsót elborították a 
koszorúk. A gyász és kegyelet ünnepi 
csendjében felzúgó harangszó jelezte a 
gyászszertartás kezdetét, uiajd felcsen-
dült a Himnusz. Kemény Lajos evan-
gélikus lelkész mondoit ezulán imát, 
majd Dálnnki Miklós Béla mondott 
gyászbeszédet. 

— Megrendült szivvel állok vitéz 
Bajcsy-Zilinszky Endre koporsója előtt, 
s magyarnemzet halottjától, a magyar-
ság várlanujától kell bucsut vennünk. 
Izzó hazaszeretet és a németség el-
leni gyűlölet sugárzott minden szavából 
és jelfemzte minden tettét. A gyászos 
19-Í4. évben Bajcsy-Zsilinszky Endre 
volt a legnagyobb,'a legbátrabb Pél-
dájára szükség lesz a jövőben is, mert 
egy nemzet addig él ameddig nem 
felejti el, hogy a végső próbán meg 
kell halni azért, amiben hiszünk, 
amiben bízunk, amiéit vagyunk. Ami-
kor ilt, a nemzet szine előtt, a nemzet 
nevében bucsuzunk, tudjuk, hogy az 
ő koporsója jelképezte mindazokat a 
holtakat is, akik vele együtt a szabad-
ságért, a demokráciáért magyar földön 
hősi halált haltak. Isten veted Bajcsy-
Zsilinszky Endre 1 

Ezulán T i l d y Zoltán, a Független 
Kisgazdapárt országos elnöke búcsúz-
tatta a Kisgazdapárt nagy halottját: 

— „Égő fájdalommal borulunk erre 
a néma koporsóra, hogy felemeljük 
újra fejünket, hogy idézhessük az egész 
nemzet elé Bajcsy-Zsilinszky Endre 
szellemét, életét, példaadását, amelyet 
hősi áldozata jelent. Egész élete egyet-
len nagy tiszla szenvedély volt hazájá-
nak és a magyarságának önfeledt szol-
gálata. Csak a nép felszabadulása jöj-
jön el és mindent elmondhatunk" — 
mondotta. 

Ezután P u s k i n orosz követ lé-
pett a szónoki emelvényre és a követ-
kező beszédet mondotta": 

— Egybegyűltünk Bajcsy-Zsilinszky 

Endre ravatalánál, kegyelettel emléke-
zünk meg a hős magyar emlékének, 
akit meggyilkollak a fasiszta hóhérok. 
Amikor a hitlerista Németország hit-
szegő módon a Szovjetunióra támadt 
és amikor Magyarország háborút indí-
tott a Szovjetunió ellen, Bajcsy-Zsi-
linszky Endre határozottan és bátran 
fellépett cz ellen a háboru ellen. Eb-
ben a harcban megismertük Bajcsy-
Zsilinszky Endrét, nagyra értékeltük 
bátorságát, kitartását és következetes-
ségét. Ebben a közös harcban Bajcsy-
Zsilinszky Endre személyében nemcsak 
a szövetségesre, hanem a Szovjetunió 
barátjára is találtnak. Örök dicsőség 
Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékének. 

Puskin beszédét Grigorlev követségi 
lanácsos tolmácsolta magyar nyelven, 
majd a Szociáldemokrata Párt nevé-
ben Szakasils Árpád, a Magyar Kom-
munista Párt nevében Kállai Gyula 
búcsúztatta el a nemzet nagy halottját 
Ezután Kovács Imre a Nemzeti Pa-
rasztpárt nevében mondott beszédet. A 
Polgári Demokrata Párt nevében Sapka 

Géza búcsúztatta el, a Szakszervezetek 
nevében Csaplár Péter mondott gyász-
beszédet. Ezután Kiss Sándor, az ifjú-
ság vezére vett bucsut a haloltó!, majd 
P. Szabó István államtitkár a magyar 
parasztság nevében búcsúztatta el. 

Ezzel lezárult a búcsúbeszédek so-
rozata. A Szózat eléneklése után a ko-
porsót gyászkocsira helyezték. Meg-
alakult a temetési menet, amelyet a 
rendőrdiszszázad, a cserkészek disz-
szakasza, a Független Kisgazda Párt 
egyik csoportja s a katonai diszszáza-
dok követték. Az egyik honvéd vitte 
Bajcsy-Zsilinszky Endre fejfáját. Ez-
után a koszorús kocsik jöttek, mögötte 
a gyászoló család és Dálnoki Miklós 
Béla miniszterelnök a kormány tag-
jaival. Lassú ünnepélyességgel vonult 
a menet a Blaha Lujza-térig, ahol a 
a Nemzeti Szinház fekete drapériás 
homlokzata előtt várta a halottat a 
tehergépkocsi. A koporsót átteték a 
tehergépkocsira, az Operaház énekkara 
elénekelte a Himnuszt, az autó elindult 
Tarpára, hogy a nemzet nagy hatottját 
végső nyugvóhelyére helyezzék. (MTI) 

ESfogott és öngyilkos náci-vezérek 
(London, május 28) Az utóbbi na-

pokban újból több vezető náci került 
fogságba, vagy lett öngyilkos. Azok 
között, akik inkább a halált választot-
ták, van Greira tábornagy, aki a Luft-
•vafíe élén állt, továbbá Alsóausztria 
Gauleitere és MÜIIer, a Wölkischer Beo-
hachlcr kiadója. Közöttük van Forst 
is, aki Danzigba vezette a nácik csa-
patait, továbbá Wiitingshef, aki Kes-
selring utódjaként vezette az olaszor-
szági frontot 

(London, május 28) A Reuter-iroda 

Tito marsall: 
„Szörnyű tragédia lenne, ha Jagoszíáviá' 

nak ismét harcolni kellene azért, amit 
a h ű h ó m b a n mér kivivőit magának" 

det mondott é s megerősítette Jugtf-
szláviénak Karinthia iránti igényét, 
továbbá arról panaszkodott, bogy m b 
ulán a jugoszláv csapatok innen Id-
vonultak, visszaélések történtek 
itlélő szlovén lakosság rovására. Ez-
után Jugoszláviának a háborúban k b 
fejtett áldozatairól beszélt, kifejtve, 
hogy milyen szörnyfi tragédia lennej 
ha ismét harcolni kellene Jngosztá-
v iá rak azért, amit már e háborúban 
kivivőit magának. 

Jeltelen s í r b a temették el 
Himmlert 

(London, május 28) A Reuter-iroda 
jelenti: A 2. brit hadsereg főhadiszál-
lásáról jelentik, hogy Heinrich Himm-
ler holttestét szombaton elhamvasztot-
ták minden egyházi szertartás nélkül. 
A főhadiszálláson földelték el, a sir 
helyét titokban tarlják. (MM) 

Jelenti: Az amerikaiak Tirolban elfog-
ták Greisenberg Károly nicivezért, aki 
Lengyelországban a német közigazga-
tás vezére volt és mint ilyen felelős 
sok német kegyetlenkedésért a lengye-
lek ellen. Szintén Tirolban elfogták 
Boubler Fülöpöt, a birodalmi kancel-
lária volt főnökét. WIMngshaf tábor-
nokot, a délnémetországi német hadse-
regcsoportnak volt parancsnokát hat 
más tábornokkal együtt Bozenban le-
tartóztatták. (MTI) 
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(London, május 28) Triesztben a 
jugoszláv hatóságok támogatásával osz-
trák bizottság alakul. 

Triesztből érkező táviratok szerint 
a városban az életviszonyok nyugod-

tak és rendezettek. A Times tudósí-
tója szerint a jugoszláv ok és a szö-
vetséges csapatok között mind na' 
gyobb a barátság. 

Tiio tábornagy, LJublJAnában beszé 

Létrejött az cgysleiiaíí 
iljusái egysége 

Szegeden 
(Szeged, május 28) Már többszőr 

hirt adtunk az egyetemi és főiskolát 
hallgatóság szervezkedéséről, amelynek 
célja egységes egyetemi szervezet meg-
alakítása vo l t Az egyetemi ifjúság leg-
utóbbi nagygyűlésén a vélemények a 
szakszervezet és a szabadszervezet 
megalakítása között oszlottak meg. A 
két társaság azonban néhány napon 
belül bizottságot küldött ki, amelynek 
sikerült is az ellentéteket szerencsésen 
elsimítani és a két véleményt közös 
nevezőre juttatni azzal, hogy az előbbi 
társaság kisebbségben lévén, beolvad 
a szabadszervezetbe, de természetesen 
a tisztikarban demokratikus választás 
utján résztvesznek az ő kiküldöttjeik is. 

A tisztikar megválasztását a karon-
kénti cleklorválaszlás előzte meg. Fa 
abból állt, hogy midden kar tiz e:nb«r 
után egy elektort választott titkos sza-
vazás utján és ezek az elektorok vá-
lasztották meg azután a tisztikart. A 
tisztikar névsorát a két társaság által 
kiküldött bizottság jelölte ki közős meg-
beszélés alapján A névsort a szombati 
elektorgyülés majdnem egyhangúan 
elfogadta és ennek alapján a Szrgedf 
Egyetemi éa Fóiakelal Hallgatók Sza-
badszervezetének vezetősége a kővet-
kező : 

Elnök: Koczbás Sándor bh., alelnö-
kök: Magos László oh. és Molnár 
László oh., titkár: Blau Imre bh., jegy-
ző : Rácz János mh., pénztáros: Mandel 
Béla mh., ellenőr: Márki János App, 
koll., háznagy: Lngossy Ilona fh. 

A szabadszervezet részt fog venni 
as egyelem éa főiskola professzorainak 
igazoltatásánál la, mégpedig ugv, hogv 
minden kar választ két hallgatót, akik 
a megfelelő karon működő professzor 
igazoltatásán megjelennek. 

A szabadszervezeten belül még kft-
iönböző szemináriumok fognak mű-
ködni. Ezek művészeti, szociológiai, 
filozófiai és egyéb szakkérdésekkel 
fognak foglalkozni, részben olyan for-
mában is, hogy abba bo lehessen kap-
csolni főként az egyetemre kerülő kö-
zépiskolás ifjúságot és a nagyközönsé-
get is. 

Ezzel teljes mértékben megalakult 
végre a szegedi egyetemisták és főis-
kolások olyan régen várt egységes ál-
fogó szervezete. Reméljük, hogy n 
demokratikus Magyarország eljövendő 
harcos értelmisége már itt as egyetem 
falai között megmutatja, bogy meg fog 
felelni feladatának és szakkérdését 
megoldásán tul megteremti majd a 
parasztság, munkásság é s értelmiségi 
nagv s t r i é f é l la. 


