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DÉLMAGYARORSZM 
Az angol munkásparfí képviselők 

nem várnak sikert a 22 nemzet értekezletétől, 
amelyre a Szovjetuniót nem hivlák meg 

Londoni jelentés szerint a brit 
munkáspárti képviselők nagyrésze 
nem vár sikert a juliusf 12-érc ösz-
szehivott értekezlettől. Attól tar-
tanak, .hogv a Marshall-terv alap-
ján Nagybritanniának többet kell 
majd adnia, mint amennyit kap. A 
Zilíiacus vezetése alatt álló képvi-
selő csoport tagjai csütörtök este 
a parlament folyosóján védelmük-
be vették Molotov érveit. A mun-
káspárti képviselőkéit különösen 
.nyugtalanítja az a híresztelés, hogy 
Németország frrit megszállási öve-
zetében esetleg elejtik az ipar('álla-
mosításának tervét. 

A londoni sajtó tartózkodással 
lir a tervezett ujabb összejövetel/ki-

látásairól. 3Ne' ringassuk magun-
kat ábrándokban — írja a- Times 
— és ne ismerjük félro a megol-
dandó feladat nehézségei).* 

A New-York Times igyekszik azt 
bizonyítani, hogy a Marshall-terv 
és az ujabban kibocsátott meghí-
vók nem helyezkednek a nyugati 
tömb alapjára. 

Magyarországot is meghívták 
a 22 nemzet 

párizsi tanácskozására 

! Franciaországtól a Párizsban 
i tartandó európai értekezletre meg-
hívott 22 ország a következő: Por-
tugália, Írország, Izland, Belgium, 
Hollandia, Brüsszel, Svájc, Olasz-

ü belügynrnisrter végrefiaffás! ufssüása 
a külföldre szökött személyek állampol-
gárságának megfosztásáról 

A belügyminisztérium sajtóosztá-
lya közli: Bajk László belügymi-
niszter a külföldön tartózkodó 
egyes személyek magyar állampol-
gárságától való megfosztása ügyé-
ben végrehajtási utasítást adott lei. 
A belügyminiszter elrendelte, hogy 

•amennyiben egy külföldön tartóz-
kodó magyar állampolgár ellen a 
köztársaság védelméről szóló 1947'. 
évi VII. tc. alapján nyomozás in-
dul, azt be kell jelenteni a belügy-
minisztériumban. A belügyminisz-
ter a jelentés alapján előterjesztést 

tesz a minisztertanácsnak á kül-
földön tartózkodó személy haza-
hívása ügyében. Ha a hazatérés-
re felszólított személy átlépi a ma-
gyar határi, ugy 24 órán belül je-
lentkezni köteles a tartózkodási he-
lyén illetékes rendőrhatóságnál 
Amennyiben a hazatérésre felszó-
lított személy nem térne vissza, 
ugy annak magyar állampolgársá-
gától történő megfosztása iránt a 
belügyminiszter tesz előterjesztést 
a minisztertanácshoz. 

ország, Dánia, Svédország, Norvé-
gia, Finnország, . Jugoszlávia, Al-
bánia, Görögország, Csehszlovákia. 
Lengyelország, Magyarország, Ro-
mánia, Bulgária, Ausztria és Tö-
rökország. A meghívó leveleket Bi-
dault aláírásával küldték szét. Be-
vin nem irta hlá a meghívókat. A 
francia szóvivő ugy nyilatkozott, 
hogy Anglia valószínűleg azonos 
szövegű meghívókat bocsát ki Lon-
donból. Spanyolországot egyelőre 

i kihagyták a meghívottak közül. A 
I francia szóvivő közölte, hogy az 
; »egyelőre* kifejezés azt jelenti, ha 
Spanyolország kormánya megvál-
tozik. Spanyolországot is meghív-
ják hogy végyen részt az érte-
kezleten. 

Kína 

A moszkvai rá dó jelentése szerint 
Marshall külügyminiszter legutóbbi 

j sajtóértekezletén kijelentette, hogy az 
| USA nem támogatja a Kuo-Min-
j Tang-ot a kínai polgárháborúban és a 
Csángkaiseknek történt fegyvereladá-
sai egyéni vállalkozások. 

Folytatják az angol-szovjet 
kereskedelmi tárgyalást 

A párizsi értekezlet kudarca — mon-
dotta az angoi rádió, nem érintette 
az angol-szovjet kereskedelmi tárgya-
ié, sokai. Csütörtökön öt szovjet kato-
nai szakértő érkezett Londonba és 
csatlakozott az olt-tartozkodó szovjet 
kereskedelmi küldöttséghez. P. G. 

Volt nagybirtokosok vezető 
szerepe a bankvilágban 

Tegnap fogadta el a kormány 
a nagy bankok államosításáról szó-
ló törvényjavaslatot. Ezzel kapcso-
latban rámutattunk a banktőke je-
lenlegi szerepére. 

A földbirtok Magyarországon 
szervesen összeforrt az ipari és. 
banktőkével. Ennek főokai, egy-
részt a legnagyobb tőkék éppen a 
földbirtokosok kezében gyűltek 
össze — másrészt hazánkban a 
gazdag polgár nem vivta meg har-
cát a hatalmat birtokló feudális-
Iákkal, hanem kiegyezett velük és 
zsiros ipari és baukpoziciőkat en-
gedett át nekik. Néhány példát: a 
Kállayaknak a háborít előtt 57, a 
Teleki grófnak 59, az Eszlerházy-
aknak 22, a Károlyiaknak 17, a 
Széchenyieknek 35, a Zichyeknek 
15, a Bethleneknek 17, a Csekoni-
csoknak 11 ipari éis pénzinlézeli 
pozíciójuk volt. A földbirtokos! osz-
tályt helyesen hasonlíthatjuk egy 
olyan hidrához, amelynek egyik fe-
jéi — a földbirtokot — már levág-
tuk, de a többi még él és okádja 
a tüzet a demokrácia ellen. 

A vidék,! bankokban, amelyek-
nek feladata az ujgazdák támoga-
tása lenne, még mindig vezetősze-
repet visznek a földesurak — nem 
csoda, ha ezek a bankok uzsora-
kamatot, kosztkamatot számítanak 
a becsületes paraszt nem jut köl-
csönhöz. 

Á volt földbirtokosok elözönlöt-
ték a pesti bankok igazgatóságát. 
Hiába huztuk ki lábuk alól a'ta-
lajt, szilárdan ülnek az igazgatói 
székekben és irányítják hiteléle-
tünket — nyilván nem a nép ja-
vára! 

A pénzügyminiszter betegsége miatt 

Ries István folytatja a moszkvai kereske-
delmi tárgyafásokat 

A kormány tagjai pénteken dél-
előtt 11 órakór Dinnyés Laios mi-
niszterelnök elnöklésével rendkí-
vüli minisztertanácsot tartottak. 
Nyárády Miklós pénzügyminiszter 
beszámolt legutóbbi moszkvai tár-
gyalásainak eredményéről. A mi-
nisztertanács a beszámolót tudo-
másul vette és megállapította azo-
kat az Irányelveket, amelyeknek 

alapján a további tárgyalások foly-
tatandók. A pénzügyminiszter ez-
után bejelentette a miniszterta-
nácsnak,. hogy kénytelen sürgős 
műtétnek alávetni magát. Ezért a 
minisztertanács felhatalmazta Ries 
István igazságügy minisztert, hogy 
a pénzügyminiszter visszaérkezésé-
ig a tárgyalásokat Moszkvában ve-
zesse. 

iaiogh páter kilépett a 
é s u f 

A Független Kisgazdapárt politikai 
Mzotttsága pénteken délután Dobi 
István elnökletével ülést tartott, ame-
Ievn Bognár Józsefet Budapest szé-
kesfőváros polgármesteri székébe je-
lölték. A politikai bizottság tudomá-
sul velte Balogh István és Korányi 
Tibor kilépését a pártból. Meghall-
gatta a politikai bizottság Oltványi 
Imre beszámolóját a külügyi tárcával 
kapcsolatos személyi lcérclésrői tar-
tott pártközi értekezleten elhangzót-

kisgazdapártbél 
páríoí alapií 
lakról és az ott történt megállapo-
dásokról. Az érvényben lévő országos 
nagyválasztmány határozata alapján 
a Független Ifjúság képviseletében 
Abód Lászlót behívták a politikai 
bizottságba. A bizottság ezenkivül fo-
lyó ügyeket tárgyalt. 

• / 

Legújabb liirek szerint Balogh Ist-
ván »Független Magyar Demokrata 
Párt* névvel uj pártot akar alakítani. 

Nem emelik 

Az Anyag- és Árhivatal a Gazdá-

sági Főtanács ellenőrzése melleit 

néhány héttel ezelőtt forintraviziós 

vizsgálatot tett folyamatba a nagy4 

vállalatoknál. A vizsgálat célja az 

volt, hogy megállapítsa, vájjon a 

forint bevezetése alkalmával kiszá-

mított árak mogfelelnek-c ma is a 

reális feltételeknek és szükség 

van-e, mint egyes gyárak állítot-

ták, áremelésre? A vizsgálat a tex-

tilgyárakban befejeződül!, a szak-

értők megállapították, hogy az 

iparcikkek árkalkulációjának ke-

retei olyan bővek, hogy áremelés-

re egyetlen árufajtánál sincs szük-

ség. Bármilyen mértékű legyen is 

a hároméves terv elindítása alkal-

mával a niunkabéremelés, a icxti!-

éikkek árának emelésérc semmi 

körülmények között nem fog sor 

kerülni. 

S z a b ó Á r p á d 
a n e m z e t g y ű l é s u i e l n ö k e 

A nemzetgyűlés pénteki ülésén 
megválasztották a nemzetgyűlés ui 
elnökét, Szabó Árpád kisgazdapár-
ti nemzetgyűlési képviselőt. 

Szabó Árpád székfoglaló beszé-
dében köszönetet mondott a nem-
zetgyűlés bizalmáért, majd beje-
lentette, hogy a legszigorúbb rend-
szabályokat veszi igénybe a nem-
zetgyűlés munkaképességének biz-
tosítására. Szabó Árpád hangsú-
lyozta, liogy a történelmi felelős-
ség parancsolja a nemzetgyűlésnek 
valamennyi párt együttműködését. 

Szünet után foglalkozott a nem-
zetgyűlés a levéltár rendezéséről 
szóló törvényjavaslattal, majd ösz-

szeférhetellenségi ügyeket tárgyal-
lak. A nemzetgyűlés végül elfogad-
ta az elnök napirendi javaslatát, 
amely szerint a nemzetgyűlés ülé-
seit bizonytalan időre elnapolja. 

Séthly Anna 25 éve képviselő 

A Szociáldemokrata Párt össznőve-
zelő ülést tartott, amelyen lelkesen 
ünnepelte Kéthly Annát abból az al-
kalomból, hogy 25 éve folytat poli-
tikai tevékenységet a képviselő cso-
port egyik élharcosaként. Ballyánszkv 
Pálné méltatta Kéthly Anna politikai 
múltját, majd hangsúlyozta, hogy ezen 
a napon'az egész szocialista nőmozon-
lom melegen üdvözli Kéthly Annát. 


