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fl moszkvai értekeziet mérlege 
Irta: Pest! György, 

A négy nagyhatalom külügyminisz-
tereinek moszkvai ülésszaka április 
23-án végetéri. Minthogy az értekez-
let utórezgései még nem ültek el, a 
mérleg felállítása nagy nehézségek-
be ütközne. Ez a cikk nem is lép 
fel ezzel az igénnyel. Csupán az 
eredményéket kívánja regisztrálni. 

A légkör és a tárgykör 
A moszkvai értekezlet tárgykörén 

elsősorban a német kérdés szerepelt, 
öt nappal a . tárgyalások megnyitása 
előli, március 5-én (Iromyko szovjet 
kiküldött a Biztonsági Tanácsban nem 
fogadta cl az amerikai atombomba-
javaslatot. Ez a javaslat az USA szá-
mára monopolizálta volna lényegében 
az atombomba gyártását. A reakciós 
sfijtó íéklelén hadjáratot kezdett a 
Szovjetunió ellen, mellyel >nem le-
het megegyezni s ezért a moszkvai 
értekezlet eleve kudarcra van Ítélve.« 
Ezzei előkészítették, hogy a Szovjet-
unióra hárítsák a felelősséget a né-
hány nap múlva bekövetkezett Tru-
inan-bcszéd békebontó eredményeiért 
A Töyök- és Görögországnak adott 
köícsönl azonban a Szovjetunió — 
álláIva az ifsziíók tervein — izolálla 
s igy sikerült a moszkvai tárgyaláso-
kon eredményekel elérni. 

Poroszország felosztása, 
demll l tarizálás, nácltlanitás, 

demokrat izá lás 

A tárgyalás munkarendjének meg-
állapítása után egyhangúlag elfogad-
ták Poroszország felosztásút. A do-
militarizálás eljárásának fokozását 
követelte Molotov és Bidault. A nyu-
gati övezet 1554 nagy hadiüzeme 
közül eddig csak hármat szereltek 
le, míg a szovjet övezetben 733 kö-
zül G7ti-ol már leszeréllek. Végül ab-
ban egyeztek meg: 1947 junius l-re 
ki kell dolgozni a német hadiipari 
potenciái teljes (elszámolására vonat-
kozó lervet, mindenféle katonai be-
rendezést 1949 végéig teljesen meg 
kell semmisíteni, 1947 julius l-ig fel 
kell oszlatni minden német és Né-
metországban tartózkodó katonai ala-
kulatot. (Andersék, nyilasok, stb.)„ 

A demokratizálást és a nácitlani-
tást együtt tárgyalták. A szovjet kül-
döttség és a franciák bebizonyították, 
hogy a nácltlanitás a nyugati övezet-
ben megállt. Vezető nácik magas ál-
lásokban ülnek. A két küldöttség 
szerint az állampolgári egyenjogúság 
nem terjedhet ki a fasisztákra. Végül 
követelték a demokratikus pártok és 
szakszervezetek zónaközi egyesítését, 
a földreformok végrehajtását, a vá-
lasztások rendszerének kidolgozását. 

Gazdasági kérdések 
A legélesebb vita a gazdasági kér-

dések körül fejlődött ki. A Szovjet-
unió hangsúlyozta, hogy a Ruhrvidék 
iparának angol kézbe vételét, az an-
gol-amerikai zónák egyesítését és a 
Saarvidék gazdasági elszakitását nem 
ismeri el. A Szovjetunió ragaszkodik 
a szántára megállapított 10 milliárd 
dollárhoz, mely kárának 12 százalé-
kát teszi csak ki. Követelte a Rulir-
vidéki nehézipar négyhatalmi ellen 

I amerikai külügyminiszter indítványa 
a pGstdanii megegyezés revíziója lett 

j volna, mely Lengyelország nyugati 
I halárait véglegesén meghatározta. A 

, , , B 'lengyel kormány élesen tiltakozott a 
Németország feldarabolása lapul adna h a t ó r r e v i z i ó e]|ell N e n l t u c l t a k m e g „ 
a verziomsla és imperialista torekvé-l egyeziü a Ruhr- éss 'a Saarvidék kér-
srknek A föderalizációs Németország , l é s é b e n ahol a z „angolszázok 
terve pedig a reakció fellegvárában, kbirtofeon beíül. vannak 
a neo-hitlerizmus inai szülőföldjén 
Bajorországban igen népszerű . . . 
Megállapodtak a pénzügyi, közleké-
dési, ipari és kereskedelmi közigaz-
gatási szervek fokozatos felállításá-
ban. Molotov azt indítványozta, hogy 
a jövőbeni német politikai berendezés 

A moszkvai értekezlet 
mérlege 

A konferericlán megtárgyalták még 
az osztrák békeszerződéslervezelet is 

kérdésének eldöntését a német népre Számos pontban' megegyeztek, igy a 
kíván ja bízni A Szóvjelunió még-! német állampolgárok, a démilitarizá-
semmisilelle á fasizmust, de sem szét-, lás és demokratizálás kérdésében, 
darabolni, sem megsemmisíteni nem1 Nein ludlak azonban megegyezői a 
akarja Németországot. külföldről escl[eg vásárolandó fegyve-

Határ Kérdések 
Németország keleti halárának kér-

désében nagy vila fejlődött ki. Az 

rek, valamint a német tulajdont ké-
pező gyárak kérdésében. A Szövjel-
unió ugyanis nem követel jóvátételt 
Ausztriától, a német tulajdont képező befolyását. 

űzőinek államosítása azonban a Szov-
jetnek Németországtól járó jóvátételt 
érinti, 

„Csak az első menet 
vo l t . . . " . 

A konferencia tehát kevés ered-
ménnyel zárult. Az osztrák békét két 
hét múlva újra megvitatják Bécsben s 
a külügy min izterek baráti hangulat-
ban vállak el. Előreláthatólag novem-
berben ütnek újra össze Londonban. 

Ez az ülésszak a német kérdésben 
csak első menet volt«, mint Mar-

shall mondotta. A külügyminiszterek 
egybehangzó kijelentése szerint re-
mény van a megegyezésre. Ezért a 
világ békeszerető népei bizalommá! 
és reménykedéssel néznek a jövőbe 
s remélik, hogy sikerül mindenütt 
megtörni a békebontó, reakciós erők 

leV dolgozik a jugoszláv Hiúság: 

Iskolákat épit, csatornákat ás, országutakat, vasut-
vonalakat hoz rendbe és közben tanul, oktat, művelődik 
Kardos László dr., a Györfíy-koilégum igazgatója Jugoszláviából jövel 

Szegeden beszámolt ottani tapasztalatairól 
az érzése, hogy a jugoszláv ifjúság 
egy év alatt igen sokat fejlődött és 
valóra" váltotta mindazokat a terve-
kel, fogalmakat, amelyeket a tavalyi 
májusi 3. kongresszusán a jugoszláv 
népnek megígért. 

(Szeged, április 26) Dr. K a r d o s 
László, a budapesti Győrffy Kollé-
gium igazgatója, aki egyik elindítója 
és megszervezője volt a népi kollé-
giumi mozgalomnak, egyhónapos ju-

foszláviai tartózkodás után pénteken 
rkezett vissza Magyarországra. Át-

utazóban Szegeden is töltött néhány 
órát és ezalkalommaf a Móricz Zsig-
mond népi kollégium ifjúságának szá-
molt be jugoszláviai tapasztalatairól, 
különösen az ifjúság munkájáról. 

— Amikor egy évvel ezelőtt Jugo-
szláviában voltam — mondotta 
az ifjúság önkénles munkával éppen 
a Bricsko és Banovics közötti vasul-
vonalat építette. Ezt a 92 kilomé-
teres szakaszt hét hónap alatt készí-
tették el a legtökéletesebben. Most 
ujabb vasútvonal épitésén dolgoznak, 
mégpedig Sarnae és Sarajevo között. 

Eddig már 49 ezer üukénl jelent-
kező dolgozik az április elsején 
megindult munkában. Rövidesen 
180 ezer fiatal vesz majd részt 
ebben az ujabb 250 kilométer 
hosszú vasútépítésben. 

A már munkában álló fiatalok között 
a görög EPOM-szervezct, a görög 
partozánfiatalok brigádjai is, valamint 
a crnagori. vagyis montenegrói fiata-
lok. 

Elmondotta Kardos igazgató, hogy 
több munkabrigádot látogatott meg és 
mindenütt nagy lelkesedéssel fogad-
Iák, mert jól emlékeztek ínég a ma-
gjai- brigád mult évi munkájára. Ta-
valy ugyanis körülbelül 50 tagu ma-
gyar brigád is résztvett a vasútépí-
tőben, amit a jugoszláv ifjúság a 
most megépítésre keridőDuna—Tisza-
csatorna munkálatainál akar majd vi-
szonozni. Nagy. elismeréssel nyilatkoz-
ták a magyai- brigád munkateljesít-
ményéről es a Belgrádban most meg-
rendezett kiállításon is feltüntették a 
magyarok jólvégzettvmunkájának ered-
ményét. Ezt a nagy belgrádi ifjúsági 
kiállítást a1 háromemeletes palota hat-

200— 250-os létszámú baraktáborok-
bau lakik. Naponta hat őrát dolgoz-
nak, a többit szórakozással és közös 
tanulással töltik el. 

A jugoszláv ifjúság életerejére Vo-
natkozóan egyébként igen érdekes, 
jellemző példát mondott el dr. Kardos 
igazgató. Belgrád lőtere, a »Tcrazia« 
már hosszabb idő óta eléggé rende-
zetlen, elhanyagolt körülmények kö-
zött volt. A jugoszláv ifjúság ezért 
elhatározta, hogy 

az idei május elsejére rendbe-
ho/.za a terel és felvonulásra is 
alkalmas, csinos fölérnek képezi 
ki. Önkéntes rohammunkával hoz-
záfoglak a tér rendezéséhez és 
valósággal szétszedték a terel, 
hogy azután tökéletesen újjáépít-
sék. Háromhetes munkával igy 
vált a belgrádi Te r a/Ja Európa 
egyik legszebb főterévé, amely 
az ide1 inájus elsején már több-
ezres tömeg befogadására fesz 
képes. 

Kardos igazgató a Délmagyaror-
szág munkatársáriak külön is kijelen-
tette, mostani tapasztalatai alapján az 

őrzését. Az angolszászok ezt ellenez-; van. najy termében rendezték meg 
ték. Bár az angol és amerikai tőké- és el nem múló, pompás dokumen-
sek közt élénk verseny áll fenn, egy- tóma a jugoszláv ifjúság mult evi 
ségősen lépnek fel minden ellenőrzési j ü ő s i e 9 munkájának. 

Iskolák felállításáról, an a'fa bé-
ták oktatásáról, ors/aguták épi-

kisérlet ellen. 

Nemeiország politikai 
feiapitése 

Ebben a kérdésben a nyugati ha-
talmak — bár eltérő okokból — Né-
metország felosztása mellett foglalt 
állást. A Szovjetunió kezdettől fogva 
az egységes Németország mellett volt. 

léséről, csatornák ásásárúi, há 
/.ak 'építéséről és több inas Ion 
fos kulturális é» egyéb munká-
ról kaphatunk itt beszámolói. 
Megérdemelné ez a kiállítás, hogy 
elhozzák Magyarországra is. 

A jelenlegi munkára, vonatkozóan 
megtudtuk, hogy a vasútépítő ifjnság 

— A magyar fiatalság példát vehet 
a jugoszláv -ifjúságtól — mondotta 
—, minden körülmények között, a 
munka, a tanulás, az új jáépítő és az 
ifjúsági szervezkedés terén. is. Pél-
da lehet a magyar ifjnság számára 
különösen most, amikor a ccntenná-
riumi évet komoly munkával akar ja a 
magyar ifjúság megünnepelni. A ju-
goszláv fiatalok egjébkent megígér-
ték, hogy 

a 48-as munkaterv megvalósítá-
sát segíteni fogják és hrfgáde-
kaf küldenek a Duna -Tisza-csa-
torna építéséhez »s. 

Egész Jugoszlávia ma a munka lázá-
ban ég és hisszük, hogy 07.cn ke-
resztül még szorosabb lehet a kap-
csolat a két .szomszédország ifjúsága 
és népe között — fejezte he nyilatko-
zatát dr. Kardos László. 

fi népjóléti miniszter 80 ezer forintot 
utalt ki az ujszegeni védünftképzőiskola 

rendbehozatalára 
Szeptember elsején megkezd i működésé i az Intézel 

(Szeged, április 26) Beszámoltunk 
róla, hogy a felszabadulás óta szü-
netelő ujszegedi védőnőképző intézei 
újbóli megindulása milyen nagyjelen-
tőségű lenne országos viszonylatban 
is a vétfőnőkópzés szempontjából 
Dr. T a r i s k a István népjóléti mi-
niszteri tanácsos már egyizben járt 
Szegeden, hogy ezt a fontos kérdést 
•itt megbeszélje. Pénteken B a z s y k 
Renáta, a budapesti országos védő-
ní'hépzö intézet főnökasszonya járt 
Szegeden és helj-szini szemlét tartott 
az ujszegedi intézet épületében. Az 
épületet alkalmasnak találta arra, 
hogy a szükséges javitások megtéte-
lével már ebbon az évben megkezd-
jék itt a védőnők képzését. Kijelen-
tette a Délmagyarország munkatársa 
előtt, hogy 

tóan ezt az összeget még a nyár 
folyamán ki Is utálják. 

Ezenkivül kilátásba helyezte, hogy 
a budapesti védőnőképző intézet hall-
ga lói esetleg már májusban önkén-
tes ujjáépitési "rohammunkával hozzák 
rendbe a kisebb •hiányosságokat. Igv 
azután 

a felvételek minden körülmények 
közölt augusztus 15-én megkez-
dődnek és szeptember1 elsején 
megkezdődik Újszegeden a kép-
zés is. 

Bazsvk Renáta szegedi tartózkodása 
alkalmával megbeszélést folytatott dr. 
K a n y ó Béla egyetemi tanárral is, 
a közegészségtani intézet vezetőjével, 
alá az ujszegedi védőnőképző intézet 
felügyeletét látta eddig el és ezután a népjóléti minisztérium erre a 

célra 80 ezer forintot üllilolt be I js Tevékenyen bekapcsolódik majd az 
költségvetésébe és előrelálha- intézet munkájába. 

délelőtt 11 órakor filmelőadás a Széchenyi Moziban. 
Jegyek kaphatók a Szent István és Szikra könyvkereskedésekben, a Déluiagyarország kiadóhivatalában 

és a Széchenyi Mozi pénztáránál. 

A teljes bevételi fogadalmi templomunk tornyának kijavítására fordítjuk! 


