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A Magyar Kommunista Párt déimagyarorsrá ji 

Véghatározat nélkül oszlott szét 
a londoni értekezlet 

A konferencia megszakítása nem jelenti a szövetségesek együttműködésének 
felbomlását — Visszaadják a németek áltat külföldre hurcolt összes magyar 
értéheket — A fasiszta Hlinka-gárda véres pogromot rendezett Nagytapolcsány-

ban — Súlyos a gazdaság i helyzet Amerikában, Görögországban 
és Németországban is 

A külügyminiszterek londoiíi taná-
[CM kedden két ülést "táftjtftti, A dél-
előtti tanácskozáson Molofóv külügyi 
népbiztos, a délutánin a lcinai kül-
ügyminiszter elnökölt. 

A délutáni iiléscn a tanács ciha-

t á m l a , hogy a jelenlegi ütés-

Szakot berekeszti. 

jSynu's amerikai külügyminiszter kí-
séretével együtt szerdán déltájban ha-
zautazott, ugyana'kkor Mololov szovjet 
külügyi népbiztos cs a Szovjet' kül-
döttség többi tagja is repülőgépen 
'elindultak Moszkvába. A külügynii-
niszteVlielyéltcsek továbbra I s Lon-
donban maradnak", hogy megtárgyal-
j á k "a felmerült vitás kérdéseket. Yau-
/nak komoly nézeteltérések, do most', 
j liogy az eHenlélés vélemények nap-
'yb.íj^a jutatlak,, könnyebb Uyp, átte-
tt'uní is okét A Times irio gmlapifju, 

hogy, 

az értekezlet niégs/okítása' ucni 
Jeleni! a szövetséglesek cgyiitt-

lüüfaötiéscnefc íélhoiníását. 

Byrdes amerikai külügyminiszter, a 
szérdai sajtóértekezleten hangsúlyoz-
ta. hogy minden áíhirrel széniben & 
külügyminiszterük tovább fogják foly-
tatni munkájukat. Byrnes azokat a 
véfeménykülöhbségeket, amelyek az 
értekezlet elnapolására vezettek, be-
csületes nőzeieUérésékiteki nevezte, 

amelyek könnyen elsiniithatók. 
« 

1/ amerikai hírszolgálat jelentése 
«/'crint az amerikai inog szállá hátő-
hágo'k visszaad ják jogos lulajdonosa'k-
hah' azokat a birtokukban Eovő idegen 
Íí lékeket, amelyeket a nácik külön-
bűző európa i á l lamokból raboltak 
íssze. így Magyarország is szániithai 
orra, hogy a Magyar Nemzett Bank 
arany- cs valutakincsét, továbbá a 

tnémetek és nyilasok által cliaurcolt 
vasul? kocsikat, mozdonyokat, hajó-
kat cs g'yári hérendézéseke? vissza 
lógjuk kapni. A visszásaállítás rövl-

Wesen megkezdődik', 
* 

A' szlovákiai Nagytapolcsányban az 
lOlinult napokban a szlovákok való-
ságos pogromot- rendőriek, amély-
ft ek több halálos áldozata és sok Se-
t Les ültje volt. A nagytapolcsányi vé-
l i es események a keddi csehszlovák 
pinísztertanács elé kerültek és a kor-
p á n y sajnálkozását felezte ki a like-
ténteií mía lL 

Leszögezte a kormánynyilatko-
zat, hogy Szlovákiában még min-

nagy a befolyása a fasiszta 
beállítottságú Illinka-pártnak és 
az antiszemita kilengések a 
niiKka-gárthi rovására írandók. A 
kormány utasította a szlovák ren-
dészeti hatóságokat, liogy" nyo-
ipozzaTíi a nagytapolcsányí pog-
rom leneseit m a bűnösök ellett 

megtorlást alkalmaz/oh. 
* 

Az Egyesült Állámokbaii tovább ter-
jedi á sztrájkhullám most már S 
lágyfémipan-a ís' áfpsapolt. A szér-
da! ncxvyorki jelentés szerint ma már 
435.000 munkás á l l bérharcban. Az 
Egyesült Államokban á közellátás 

helyzete njra annyira megnehezé-
é l i , liogy, a kormány kénytelen volt 
a kórházak falvételével minden szén-
szállítást beszüntetni. 

Igen súlyos a gazdásági helyzet 
Görögországban is. Egy athéni hír 
szerint Görögországban olyan viszo-
nyok vaiihafa, m in ! a német megszál-

lás napjaiban. A speki i l ácW rffíatt 
minden élelmiszer eltűnt a piacról. 
A munkások helyzete elviselhetetlen, 
A munkaügyi miniszter megígérte 
ugyan, hogy »tanulmányozni fogja á 
aelyzctet«, de ez a munkásosztályt 
nem elégíti ki 

Monlgoinery tábornagy Londonban 
nyilatkozott a németországi helyzet-
ről Súlyos nehézségek vanuak — 
mondotta — az élelmiszer- és tüzelő-
ellátás terén. Igen nagy a járvány-
veszély, amely a múlt háború idején 
is sofa áldozatot követelt. Súlyos prob-
lémát jelent a bűntények nagyarányú 
elszaporodása. Montgomery a német 
ifjúság ujjánevelését jelölte meg az 
egyik legfontosabb kérdésnek és meg-
állapította, hogy maguk a németek ia 
tul lassúnak tartják a nácizmus el-
törlésének ütemét. 

tudósítás Szálasi és 11 bűntársa 
a mátyásföldi repülőtérre 

A magyar háborús iőbünösöket hjsérő menet a tömeg átkai között vonult 
a volt Hűség Házába 

„Jöjjön oda, ahonnan elindult!" 

Ma reggel megkezdték Szálasiéh kihallgatási! 

Budapest, október 1. (Saját tudósí-
tónk telefonjeientése). Szerdán délben 
egy órakor amerikai utasszállító gép 
szállt le Mátyásföldön. Megérkeztek 
Szálasi és társai. Péter elvtárs, a píJít-
likai rendőrség vezetője vette át a fog-
lyokat az őrségtől, amely magyar szár-
mazású amerikai katonákból állott, pa-
rancsnokuk ugyancsak magyar szár-
mazású amerikai hadnagy volt. Megér-
keztek : Imrédy Béla, Endre László, 
Gömbös Ernő (Gömbös Gyula fia) Hel-
lebronth Vilmos, Bárdossá László, Ja-
ross Andor, Kunder Anfal, Reményi-
Schnellcr Lajos, Szálasi Ferenc, Szöl-
lösi Jenő. A repülőgép 10 órakor in-
dult el Salzburgból, útközben kényszer-
leszállást végzett, ugy érkezett meg 
Budapestre, A díszes " társaság tagjai 
ijedten üllek a gépben, nem ipondták 
meg nekik, hova mennek, csak Buda-
pest kőzetében jegyezte meg Imrédy: 
„Pestre megyünk . 

Érkezésüket nagy rendőri készültség 
várta rabszállító autóval. A rendőrség 
felsorakozott, kinyi tolták az ajtót, Első-
nek HeHabjonth tábornok szállt ki, 
sorra a többiek, majd utoljára Szálasi 
hajadonfővel. Nyomban megbilincsellek 
Őket és a rabszállító autóban helyezték 
el a társaságot. Elindult a menet a vá-
ros felé. fflölségy autóban géppisztolyos 
rendőrök, utána a rabszállító autó, majd 
Péter elvtárs, végül az amerikai őrség, 
Amerre az autó elvonult, átkok hang-
zottak el. így érkezett az autósor az 
Andrássy-ut 60 alá, ahol egykor a Hű-
ség Háza völt és ahol most a politikai 
rendőrség székel. Itt a rendőri kordon 
mögött nagy tömeg várakozott. Az autó 
előtt géppisztolyos rendőrök sorakoz-
tak. Péter Gábor kiadta az utasítást, 
hogy elsőnek Szálasi lépjen ki. A meg-
bilincselt Szálasi kilépett, Péter oda-
lépett hozzá: 

— Jöjjön oda. ahonnan elindult! 

Majd a rendőrök a kapu alá kisérték, 
uláua a többi foglyot. Péter Gábor uta-
sítására a cellájukba vitték a foglyokat. 
Mindegyiket magánzárkába, amelynek 
berendezése: priccs, asztal, szék. Egy-
ideig megbilincselve maradlak, majd 
levették róluk a láncokat. Ijedtségen 
kivül más nem látszott rajtuk, legke-
vésbé a megbánás. 

Munkatársunk beszélt a Népbiróság 
vezetőjével, aki elmondotta, hogy még 
nagyon sok főbiinös van kint, de ezeket 
is rövidesen hazahozzák. Egy-két nap 
múlva még ujabb autó jön majd. A 
háborús főbünösök egyrészét autó< 
hozzák, többeket vonaton. A szövelsó 
gesek Sopronkőhidán adják át őkd 
a magyar hatóságoknak. Ma reggel nie« 
kezdik Szálasiék kihallgatását. Sok aprt 
levél és más irat érkezett velük, amelyei 
számtalan részletre fognak még v i l i 
gosságot deriteni. 

oo t 

Szirmai István elvtárs szerdán délután 
nagvhatásn beszédet mondott 

az értelmiségnek 
„Várom a magyar értelmiséget, hogy segítsenek abban a harc-
ban, amelynek célja a nemzeti szabadságharcnak és társadalmi 

forradalomnak befejezése!" 

(Szeged, október 4) A Magyar Kom-
munista Párt egyetemi szervezete, 
szerdán délután tartolta kilencedik 
előadóestjét a központi egyetem au-
lájában. Mán ily elvtárs nyitotta meg 
az ülést, üdvözölve a ' megjelenteket, 
majd Szirmai István elvtárs, a Dcl-
magyarorsíág főszerkesztője tartott 
nagyhatású előadást az egyéves fia-
tal magyar demokráciáról. 

— Az 1944. év ősze alkalmas pil-
lanat volt arra, hogy a magyar nem-
zet megkísérelje befejezni nemzeti 
szabadságharcát és kivívja az euró-
pai nemzetek között teljes függet-
lenségét. E»! m h a m még mosl l« 

folyik. A most elkövetkezendő vá-
lasztások ennek a szabadságharcnak 
döntő tényezőjévé válnak. Ha eze-
ken a Választásokon a magyar de-
mokrácia elég erősnek és győzelmes-
nek mutatkozik, akkor Magyarország 
is független nemzeti államként sze-
repelhet a világban. Nagy hálával 
tartozunk a Szovjetuniónak, de tel-
jes függetlenségünk kivívásához el-
engedüetelleu, hogy az ország ne ma-
radjon sokáig megszállva. Ezt pe-
dig csak ugy tudjuk elérni, ha a vá-
lasztásokon a harcos demokratikus 
pártok, főképpen pedig a Magyar 
Kommunista Párt ovőz és Igv a Siov. 

ji-lunió bizalma megerősödik a ma-
gyar demokráciában. 

Beszéde további során Szirmai elv-
társ rámutatott arra, hogy a szabad-
ságharcok és társadalmi forradalmai 
folyamatosnak tekintendők. A mosf 
folyó szabadságharc és forradalom 
is folyamat, amelynek haladnia kctl^ 
mert ha most megáll, az feltétlenül 
cgvet jelentene. bukásával is. Ezt 4 
fejlődést kell szolgálnia a no.venibetj 
t-i választásoknak1 is. Ezután a Ma-
gyaé Kommunista Párt választási 
programjáról adott tájékoztatót 4 
hallgatóságnak 

Az infláció kérdésével foglalkozva 
bebizonyította Szirmai István elvtárs, 
hogy áz a bauklőkéaek és az ipari 
tőkének manővere, hogy igy nagyobb! 
haszonhoz jusson. Az infláció tcrmél 
ke a feketepiac és a korrupció & 
Ha sikerül az árakat egyszer rögai-
tenünk, akkor megnyertük a csatái 
és nincs t ö b b é eszköz a magyár re-
akció kezében. Az ár letörésnek leg-
jobb módja pedig az, hogy minél 
nagyobb mennyiségű áru kerúljóol 
ni,orr ír 


