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»A hazai reakció elleni 

harc, egyben harc a vi-

lág és egyúttal népünk 

békéjéért is.« 
(Szabad Nép) 
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fl világbéke a nagyhatalmak egységén és 
a kisnépek akaratának figyelembevételén nyugszik 

Az elmúlt hét nemcsak, belpoli-
tikai szempontból volt mozgalmas. 
A békeszerződések Ietélbehelyezé-
sével Magyarország előtt jogilag is 
kit árul l a világ. Ezért a közvéle-
mény a vajúdó kormánykérdése-
ken tul a nemzetközi diplomácia 
eseményeire is felfigyelt. 

Az Egyesült Államok területén 
kezdte meg munkáját az Egyesült 
Nemzetek teljes ülése. Szerdán 
Marshall külügyminiszter nagy be-
szédet mondott. Felkavarta az 
amúgy is nyugtalan nemzetközi lég-
kört. Előbb lengyel, majd szovjet 
részről válaszollak. Visinszki] luil-
lügyjniiilszlerbelyettqs rögtön állást 
foglalt á világ szabadságszerelő né-
peinek nevében. 

Az amerikai imperializmus világ-
viszonylatban a Truman-elv, éuró-
Uai házihnsználatban a MarsVmll-
-elv formájában tof előre. Most pe-
dig az Egyesült Nemzetek szerve-
zeti szabályainak, paragrafusainak 
szövevényén keresztül igyekszik ér-
vényesülni. Az Egyésült Államok 
részére kényelmetlen az eddigi 
UNO-szervezet, mert más hangok 
fis érvényesülnek. Szándékaink biz-
tos féke a nagyhatalmak vétójoga. 

Gazdasági és politikai érdekköré-
kő tartoaö nemzetek utján ui szer-
kezetet akar létrehozni. Szavazó-
gépet — mini Moszkvában mond-
ják. 

A világbéke a nagyhalaknak egy-
ségén és a kisnépek akaratának 

Tigyelembevé'e'én nyugszik. Ennek 
bízlositéka az életképes nemzetközi 
szervezet. 

Yisinszkii szavai ezek és a szov-
jet diplomácia szokásaihoz hiven, 
rögtön konkrét intézkedéseket in-
dítványozott. Olt fekszik az ülés 

•előtt a szovjet javaslat, óvóintéz-
kedések a béke megvédésére. 

Visinszkii beszéde a sajtó egyes 
nyugati köreiben meglepetés volt 
Mesterségesen előkészített feszült 
atmoszférában azt várták, hogy a 
szovjet az amerikai agresszió láttá-
ra kijelenti, liogy otthagyja az 
UNO-t. Vagy legalább is mással 
fenyegelődzik, nyomást gyakorol. 
De a Szovjetunió tudja, hogy mily 
drága a világbéke. Nem bomlaszt-
ja a népek összefogásának szervét. 
Háborús veszélyek tengerén há-
nyódik az UNO hajója Éppen ezért 
a világ minden rendű és rangú né-

pe érdekében nem hagyható ott. 
Hiába fújnak szabályosan vissza-
térő vészjelet nyugati oldalról. Már 
egyszer otthagyott egy ilyen béke-
hajót. a gyászos emlékű Népszövet-
séget. És az zátonyra futott. A tör-
ténelemből nagyon is lehet tanulni. 

Visinszkij beszédének hullámai 
még nem ültek el. Az Egyesült Ál-
lamokban a beszédet élesnek talál-
lak ugyan, de nyugodtan fogadták. 
Magán a konferencián az a véle-
mény alakult ki, hogy néhány ame-
rikai lap igen felelőtlenül ir. A len-
gyel küldöttség yezetője nyilatko-
zatában kijelentette, hogy Yisinsz-
kii világos kérdéseire csak világos 
válasz adható. A béke ellensége az. 
aki háborús előkészületek légkörét 
teremti meg. Libanon képviselője 
ragyogónak találta a beszédet- Szi-
ria képviselője is elragadtatással 
szólt Visinszkíjről. 

Á t a l aku l a z a n g o l k o r m á n y 

Atllee miniszterelnök átalakítja 
kormányát. Illetékes helyről szár-
mazó közlés szerint a kormányát-
alakítás valószínűleg két héten be-
lül megtörténik. A változás nem 
érinti a kormány belső ötösét, Att-

leet, Bevint, Morrisont, Crippset és 
Daltont. A terv az, hogy a munkás-
párt parlamenti csoportjának fia-
tal elemeivel friss vért vigyenek a 
kormányba. 

„ D e m o k r á c i a " I n d i á b a n 

Lord Mautbatten, India főkor-

mányzója pénteken rendeletet bo-

csátolt ki, amely felhatalmazza az 

indiai brit haderő és légierő tiszt-

jeit. liogy fegyverét használja min-

den olyan személy ellen, aki vét a 

törvény .ellen. Ugyancsak előzetes 

értesités nélkül házkutatást tart-

hatnak. Pendzsab keleti részében 

tovább tart a kolerajárvány és re-

pülőgépen naponta nagvmennyisé-

gü gyógyszert szállítanak. 

A marfyar b é k e 
r a t i f i k á l á s á n ak v i s s z h a n g j a 

A moszkvai rádió szerint.a bé-
keszerződés érvénybelépésével a de-
mokrácia és a rend fontos szaka-
sza zárult le. Az érvénybelépés hoz-
zájárult a demokratikus Magyaror-
szág f ü s t i e n politikájának to 

Szerdára összehívták 
az országgyűlés politikai bizottságát 

A koalíciós pártok értekezletét 
szombaton Nagv Imre elnökletével 
tovább folytatták. Az értexezlet a 
kormán valakitás kérdésében jelenté-
keny előrehaladást telt. Az értekez-
letei kedden délelőtt 10- órakor foly-
tatják. Tekintettel a pártkőzi tárgya-
lások eddigi eredményeire, a pórtközi 
értekezlet felkérte az országgyűlés el-
nökét. liogy szeptember 24-re, szer-
dára hivja fei Budapestre az ország-
gyűlés politikai bizottságának vidéken 
tartózkodó tagjait. 

M e g e g y e z é s a be lpo l i t i ka i 
k é r d é s e k b e n 

A pártközi érleitezlct valamennyi 
résztvevője meglehetősen 'derűs han-
gulatban hagyta el a tanácskozóter-
mei és bár nyilatkozatot egyikük sem 
adott a sajtó képviselőinek, általá-
nossá váll az a vélemény, hogy a 
mai tárgyalások eredménnyel zárat-
lak. A hivatalosan kiadott kommüniké 
valószínűvé teszi; a pártközi tárgya-
lások annyira előrehaladott stádium-

Vetőmagoi kapnak a rászoruló gazdák 
A földművelésügyi minisztérium or-

szágos akciói inditoll az egyes vidé-
kek vetőmaghiányának eilálására. Sze-
gedre a napokban jött meg a vonat-
kozó rendelet, arheiy szerint 10 va-
gon búza és 10 vagon rozs fordít-
ható a velőmaghiány fedezésére. 

Minden gazda, akinek fülűjén hol-
ulauk'nt 3 mázsa gabonánál kevesebb 
leTmell, Igényelhet vetőmagot. A jut-
tatásoknál tekintetbe veszik, s elsőbb-
séget nyújtanak a hatóságok által 
tnár összeírt jégkárosultaknak. A jo-
gosultság megállapítását külön, a ter-
melési bizottság, az IJFOSz és FÉKOSz 
kiküldötteiből álló bizottság végzi. A 
búzát 110, a rozsot 100 forintos ár-
ban számolják el. 

Az egész juttatásnak háromféle mó-
dozata van; zöldhitei, államhite* és 
csere vagy készpénz formájában. 

A zőldhitelt az Országos Szövet-
kezeti Hitelintézeten keresztül bonyo-
l í t j ák le. Az igénybevevő három hó-

napra. legkésőbb 1047 november 30-ig 
szóló váltót állit ki. A vetőmag ellen-
értékét kukoricában köteles vissza-
fizetni. I la azonban kukoricából fölös 
készlete nincs, hatósági igazolás mel-
lett készpénzben is visszafizetheti. 

Az államhitel formájában a kapott 
vetőmagmennyiséget uj termés után, 
legkésőbb 1948 szeptember l-ig kelt 
visszafizetni mégpedig azonos minő-
ségű terményben, 20 százalékos ter-
mészetbeni kamat mellett. 

Cserénél egyéb terményeket: árpát, 
kukoricát, kölest, napraforgót, stb. le-
het adni a vetőmagért. Azonban a 
cserélőnek a kapott buza s adott ter-
mény ára közötti esetleges különbsé-
get meg keli téríteni. Ha a gazdának 
nincs felesleges terménye, halósági 
igazolás mellett készpénzben is meg-
válthatja a vetőmagot. 

Az akció lebonyolítása a Szegedi 
Állami Gazdásági Felügyelőség ellen-
őrzésével rövidesen megkezdődik. 

ban vannak, hogy a keddi további 
értekezlet során végleges döntésre ke-
rül a sor az nj kormány megalakítása 
tekintetében és igy a politikai bizott-
ságnak módjában lesz megtenni elő-
terjesztését az államfőnek az uj kor-
mány kinevezése tárgyában. Ugyan-
csak' szerdán döntenek a miniszterel-
nök személyéről is. 

vabbi megszilárdításához. Ez a 
Szovjetunió érdeme. A szovjet nép 
üdvözli a magyar népet. 

Marsha l i d o larra í ag i f á i 

A moszkvai rádió ismertette a 
Daily Vorkcr párisi tudósítójának 
jelentését, amely szerint Marshall 
az ÜNO közgyűlésén elhangzott fel-
szólalása után nem lűvatalos be-
szélgetést folytatott Bidaulltal. Mar-
shall a franciák hathatós támoga-
tását igyekezett biztosítani annak 
a tervének keresztülviteléhez, hogy 
megkerülje a biztonsági tanácsot és 
az 5 nagyhatalom egységének elvét. 
Marshali arravonalkozótag is biz-
tosítékot kért a francia kormány-
tól. hogy a kommunistákat nem ve-
szik be a kabinetbe. Az amerikai 
külügyminiszter viszont megígérte, 
hogy Franciaország számára hala-
déktalanul dollárhitelt nyújtanak. 
Ilyenformán Franciaországnak dol-
lárhitel fejében támogatnia kell az 
UNO szervezeti felépítésének meg-
változtatására vpnatkozó Marshall-
tervei és a görögországi amerikai 
politikát. 

Q MNDSz iiülrfötliei Be'qródban 
Pénteken Belgrádba érkezett egy 

tisztagu magyar küldöttség, ameíy vé-
dőnőkből. valamint az MNDSz-nek s 
a magyar Vöröskeresztnek megbizot-
táibói álí. A küldöttségei a jugoszláv 
iskola- és lanulmányügyi bizottság, 
valamint' a népjóléti bizottság Hívta 
meg, hogy tanulmányozza azokat as 
i áé.-kedésckcl. amelyek Jugoszláviá-
ban a védőnők és óvónők képzésére 
szolgálnak. 

E u'azott a római magvar kiivel 
Titdy Zoltán köztársasági elnök 

fiucsukihalfgatáson fogadta Welits 
László római magyar követet. Welits 
bucsulátogatásl tett Dinnyés Lajos mi-
miniszterelnöknél, Szakasits Árpád és 
Rákosi Mátyás miniszterelnökhetyette-
seknéj, Miháiyfi Ernő miniszternél és 
Boldizsár Iván, a táiékozlatásügyi mi-
nisztérium államtitkáránál. 

II Szegedi Tudományegyetem Központ i Üzemi 
B i z o t t s á g a ftöveteü a munka kormányának 

iialadek aian megalakítását 
Folyósi/sáh az egyelem költségvetési javadalmát 

A Szegedi Tudományegyetem 'Köz-

ponti Üzemi Bizottsága az iíjetékes-

sége alá tartozó összes alkalmazottai 

képviseletében — az Egészségügyi 

Szakszervezet szegedi csoportjával 

egyetértésben szeptember 18-án tar-

tott ülésén — az alábbi határozatot 

hozta: 

1. Pártküiönbség nélkül követeli, 

hogy haladéktalanul alakuljon meg 

a munka kormánya. Követeti a há-

roméves terv megvalósítását, a dol-

gozok életszínvonalának emelését, a 

spekuláció és a drágaság letörését. 

2 Az uj kormány habozás nélkül 

Valósítsa meg azt a programot, ame-

lyet az országgyűlés megnyitásakor 

a köztársasági elnök ur is meghirde-

tett. 

3. Követeli, hogy a Szegedi Tudo-

mányegyetem egész javadalmát a kor-

mányzat Haladéktalanul folyósítsa. 

4nih telkeios áll küsxöb&ii 
A muzulmán vüág megfigyelői sze-

rint az elkövetkező hetekben na-
gyon súlyos válság fenyeget. Sen-
ki sem titkolja többé Kairóban, 
hogy PaleszLinában általános arab 
felkelés áll küszöbön. Mindenün-
nen önkéntesek készülnek Palesz-
tinába menni, mihelyt megadják a 
jelt. A támadás gyors rajtacsapások 
formájában történnék a zsidó tele-
pek ellen és a fő központok össze-
köttetésének megbontására irányul-

na. Általános gucrillaharc kezdőd-
nék a óionislák, arabok és britek 
között olyan zűrzavarban, amely 
teljesen megbénítaná az ország éle-
tét. Néhány nap óta beavatott kö-
rqk sejttetik,, hogy sokkal súlyo-
sabb nemzetközül bonyodalommal 
lehet számolni, mintha Arabország 
egyesitelt katonai tevékenységéről 
lenne szó. Hét arab állam hadsere-
geiből alakult fegyveres hadsereg 
elfoglalná Palesztina területét. 


