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A Magyar Kommunista Párt dé lmagyarországi napi lapja 

Az angol választási eredmények kihirdetéséig 

Felflíggeszíelíék a berlini 
éríekezleí tanácskozásait 
A választó* eredményétől lagg, visszatér-e Churchill Potsdamba 

A békehírek haása alatt Árzuhanás volt a newyorki tAssdén 
A Pravda cimü moszkvai lap rámu-

tat arra, hogy a világ közvéleménye 
most a három nagyhatalom vezetői-
nek tanácskozására ford'tja figyelmét. 
A tanácskozásoknak óriási jelentősé-
gük van. Az európai háborút győzel-
mesen befejeztük és most gyümölcsöz-
tetni kell az elért eredményeket az-
zal, hogy megteremtjük a szilárd bé-
két és biztonságot. A háború ered-
ménye mutatja, hogy mit jelent a há-
rem nagyhatalom együttműködése. A 
békét is csak együttműködéssel lehet 
létrehozni. Biztosítani kell a történel-
mi jc'entőségü győzelmet, szilárd bé-
kél kell kölni, amely leheletlenné le-
szi, hogy a német imperializmus vagy 
a nárl fasizmus újjászülethessen. Va-
tikáni hir szerint a pápa szintén 
részt akar venni a békcérlekczlcten 
és ennek érdekében tevékenykedik. 

Londoni hir szerint a berlini érte-
kezletet félbeszakították, mert Chur-
chill. Edén és Altlee repülőgépen 
visszautaztak Londonba a választá-
sok -eredményeinek kihirdetésére. Hi-
vatalos jelentés szerint elutazásuk 
előtt kedden a »Három Nagyi ta-
nácsko. ' t folytatott. Azt hiszik, 
hogy Németország jövőjét illetően az 
értekezlet máris fontos döntéseket 
hozott. 

Mssf Németország voH csatlós-
éi] a inai szerepelnek a munka-

programban. 

Budapest, julius 25. (Saját tudósí-
tónk lelcfoujelentésc.) A pedagógusok 
átképző tanfolyamán, kedden délelőtt 
Rákosi Mátyás elvtárs tartott előadást. 
Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok zö-
mét alkotják a magyar értelmiségnek 
A demokráciának és a Magyar Kom-
mi.nista Pártnak a jövőben sokkal na-
gyobb figyelmet és érdeklődést kell 
tanúsítania a pedagógusok iránt. A 
parasztság és munkásság az utolsó 
negyedszázad alatt legjobb erőinek 
csak három százalékát tudta az egye-
temekre juttatni. Nyoma sincs annak, 
hogy az elmúlt nyolc hónap alatt ezen 
a téren komoly változások történtek 
volna. 

A közneveléssel foglalkozó, né-
hány héttel r/.riö!t megindult fo-
lyóiratban a knllnszmtolszter 
olyan szeüemA vezércikket Irt, 
amelyei llóman Bálint is nyu-

godtan alul. Iiatort volna. 

Az uj tanlörvények terén eddig 
még neiu történt döntő lépés — mon-
dotta a továbbiakban. — Ezenkívül 
a legtöbb modern államban a nők 
is egyenrangú felek a férfiakkal a 
tudomány és az oklalás minden ágá-
ban. Nálunk még nyoma »mcs ennek. 

Az értekezlet végén zárójelentést ad-
nak ki, de mára is várnak hivatalos 
közleményt az eddigi munkálatokról. 
Ez véget vetne az értekezlettel kap-
csolatban szárnyrakelt különféle 
kombinációknak. Lönteni körökben 
határozottan riiolják az értekezlet 
végleges megszakításéról szóló híre-
két. Az angol kormány tagjai valószí-
nűleg még a héten visszatérnek Pots-
damba. Távollétükben Trauui elnök 
és Sztálin tábornagy nem tartanak 
hosszabb megbeszélést. Nyitott kér-
dés az, hogy amennyiben a konzer-
vatívok — reményeik ellenére — nem 
kapnak többséget a választásokon, 
visszatér-e Churchill Potsdamba. Bi-
zonyos az, hogy a választások kime-
netele jelenlékcnyen befolyásolja 
Churchill politikai súlyút a berlini 
értekezleten. Washingtoni beavatott 
körökben Byrnes külügyminiszter visz-
szalérése utűn Gr*w helyettes külügy-
miniszter lemondását várják. 

Az amerikai lninoólamányfr-meglcpte 
Zarhariás tengerészkapitány rádióbe-
széde, amelyben azt állitotla, hogy 
Japán a részére megszabott amerikai 
békeícltéfelekhen a gyengeség Jelét 
látja. Ezzel a felfogással szemben 
a New-York Times hangoztatja, hogy 
ha ragaszkodnának a feltétel nélküli 
fegyverletételhez és ehhez semmiféle 
magyarázatot nem fűznének, akkor ez 
az ellenség ellenállását szilárdítaná 

sőt egy intézkedés helyhiányra való 
tekintettel megnehezítette a nők be-
jutását a műegyetemre. A múltban a 
közoktatásügyi minisztérium a reakdó 
fellegvára volt, ezért olyan szellemet 
kell megvalósítani a közoktatás te-
rén, nmely szabadságszerető és kö-
zösséget szolgáló magyarokat nevet. 
Teljes erővel előtérbe" kell helyezni 
a magyar kulturális ériékeket, meg 
kell kezdeni a harcot a német szel-
lem visszaszorítására. 

Ha a mn'than a minisztériumok 
reakciós szeüeme onnan eredi, 

meg, mert a legrosszabbra lenne el-
készülve. 

A közeli béke lehetőségének hí-
rére a newyorki tőzsdén estek 

az érak. 
Ozleli körökben attól félnek, bogy a 
béketermciésre való áttérés zökke-
nőkkel fog járni. Truman berlini rá-
dióbeszédének azt a részét, amely 
szerint az Egyesült Államok nem tart 
igényt semmiféle ellenséges területre, 
a New-York Times ugy értelmezi, hogy 

é i csak a Japáa aeaszeti területre 
vonatkozik, nem pedig azokra a 
területekre, amelyek hédflá* nt-

f ía kerültek Japáa birtokába. 

Görögotszágban a németekkel együtt-
működött miniszterek legnagyobb ré-
sziét szabadlábra helyezték, a még 
letartóztatásban maradt miniszterek 
részére pedig különleges fogházakat 
rendeznek bc. Ugyanokkor a görög 
külügyminiszter beadta lemondását 
azzal a feltűnő indokolással, hogy 
sanfranciskóí ulja alkalmával meggyő-
zödölt arról, hogy Görögországnak is 
széles nemzeti összefogáson alapuló 
kormányra vari szüksége, ugyanolyan-
ra, mint amilyenek az általa megláto-
gatott szövetséges országokban mű-
ködnek. 

- o — 

h t f j a kultuszminiszterek reak-
ciósok voltak, akkor sajnálattal 
ken megáHapMaai, hogy ezen a 
lérea sem változott iéavegesen a 

helyzet. 
A demokratikus pártoknak most itt 
is meg kell indítani a harcot. A ma-
gyar demokrácia felszólítja a peda-
gógusokat, hogy lépjenek az élvonal-
ba, legyenek tudatúban annak, hogy 
meg akarja adni az értelmiségnek ati 
a helyet, amelyet joggal megérdemel 
— fejezte bc nagy lelkesedéssel ki-
sért előadását Rákosi elvtárs. 

biztonsága ellen és ellenséggel való 
cinkossággal, másszóval hazaárulással 

A vádirat felolvasása uláii Pctaitt 
nyilatkozatot olvasott tel. Ebben ki-
fejtette, hogy a francia nép adta a 
kezébe n hatalmat és csak a francia 
népnek tartozik számadással. F.z a 
bíróság — állapitolta meg nvilatkoza 
Iában Pélain — nem képviselheti 4 
francia népet és ezért kérdéseire 
nem válaszol. 

— A megszállás olyan beszédeket 
és cselekedeteket követelt tőlem, ame-
lyek miatt én jobban szenvedtem, 
mint önök — mondotta. — Mialatt 
De Gaulle folytatta a harcot, én azzal 
készítettem elő Franciaország felsza-
badítását, hogy éleiben tartottami . 

A tanúkihallgatások sorin Reynanü 
volt miniszterelnököt hallgatták kt 
előszór. Kijelentette: Pétal* már ré-
gen készült a hatalom á(vérelére gyá-
szos tervcinek megvalósítása érdeké-
ben. 

A Pétain'-pcr tárgyalásának máso-
dik napja kedden délután tulfútötfl 
hangulatban kezdődött. A tárgyaló-
terein már jóclőre meglelt. Taul 
ílcyr.aud volt miniszterelnök folytat-
ta "hétfőn megkezdett vallomását. Ter-
jedelmes tanúvallomásában részlete-
sen ismertette a háború kitörését meg' 
előző eseményeket. Izgalmas részlete-
ket mondott cl a fegyverszünet előz-
mérveiről, végül elmondotta, hogy 
Pétaln a hatalomvágy rabja voU. 
Pélain ugy viselkedett, mintha aa 
előtte lejátszódó cselekményhez sem-
mi köze sem volna. 

Szünet után Rcynaud folytatta nyi-
latkozatát és kije?entette, hogv Pélain 
első cselekedete a köztársaság, m - f r 
döntése voH. 

— Ha minket legyőzlek, ez tisz-
tán azért volt, mert nem működött 
a parlamenti kormányzat — mondot-
ta. — A katonai vezetőkben vakon 
bíztak. F-gy nép nem csalódott veze-
tőiben, egy emberben annyira, mint 
Pétainbcn a franciák, egy ember sem 
ártott olyan sokat Franciaországnak, 
mint Pélain. 

Egy párisi tap szerint a regfőbb bí-
róságnak döntenie kell: Petain véf-
líés-e vagy Franciaország. A szovjel 
sajtó Is bőven foglalkozik a perrel. 
Ilija Ehrcabnrg megállapítja, hogy 4 
tárgyalást eddig túlságosan késleltet, 
lék, hiszen a tábornagy elleni bizonvU; 
tékok már régen rendelkezésre áll-' 
nak. 

Szent-Györgyi Albert: 

„Ha nem megy szép szóval, 
erőszakkal is átalakítjuk 

a Tudományos Akadémiát" 
A Nobel-dijat (adós (eltűnést keltő 

előadása az egyetem, az Akadémia 
és a tudomány válságéról 

(Budapest, julius 25) Szent-Györgyi 
Albert professzor, a Budapesti Társa-
dalomtudományi Társaságban „Az egye-
tem, az Akadémia és a tudomáay vál-
sága" címen tartott nagy feltűnést kellő 
előadást. Az egyetem szerepével foglal-
kozva megállapította, hogy kezdetben 
a tudományszorajas ifjak gyülekező* 
helye volt es ma is ez lenne a feladata 
de ma csupán egyszerű tdiplomalal-
paló hivatallá vált. Megállapította, hogy 

az egyetem ma nem hivatott arra, 
hogy a tudomány felelős gazdáfa 

legyen Magyarországon. 
Az Akadémia vagy az állam lőhetne n 
másik két tényező, amely ezt a feladatot 
elláthatná, dé a tudomány igazi sáfárja 
méjús csak maga a tudós tahcL Aa 

Reynaud súlyosan ferhelő 
vallomása Pélain bünperében 
..Egy ember so ártott annyit Franciaországnak, mint Pélain'í 

(Paris, julius 251 Megkezdték Téiaiu 
tábornagy bünpe-cnek tárgyalását. Az 
igazságügyi palota körül levő lér na-
gyon mozgalmas képet mutatott. A 
közönség nagy tömegben lepte cl a 
palota környékét. A tárgyalás 1 órára 
volt kitűzve. Tiz perccel egy óra lilán 
megjelent a tárgyalóteremben Petain 

tábornagy tábornagyi egyenruhában, 
mellén iciigeleg kitüntetéssel. Nem-
sokára bevonult a bíróság is. Petain 
ügyvédje illetékességi kifogást emelt 
a bíróság ellen, ezt a bíróság elve-
tette. Ezután mintegy Hí) oldalra ter-
jedő vád felolvasására került sor. Vá-
dat emellek ellene az álíam belső 

Rákosi Mátyás a pedagógusok előtt 
reakciósnak minősítette a kultuszminisztert 

„A miniszter olyan szelte m& clfcfce! Irt, amelyei Hóman Bálint is 
aláirhaíott volna" 


