
Szerda, 1948 augusztus 4. DTI / !FL4 ( ÍF A A 0 R S Z 4 0 5y ^ 

A ii^ea^iifi d i p l o m a t á k b é í á r á s 
k i h o l l s r a t á ^ a S z t á l i n n á l 

Berlin, augusztus 3. A 
berlini rádió jelentése sze-
rint a három nagyhatalom 
moszkvai képviselője, Be-
déi, .Smith amerikai nagykö-
vet. Cha'aumrau francia 
nagykövet és Robcrts brit 
különmeghizott hétfőn este 
meebeszÓlést folytatott a 
Krcmlhen Sztálin miniszter-
elnökkel. 

Sztá'in külön-külön forod1-
ta a kénviselőkct, akik müt-
egv két óra hosszat tartó-'-
kodlak nála. A három meg1-
bizotl a fogadás ulán az 

amerikai nagykövetségre vo»; nyilatkozatot tegyenek az 
nult vissza értekezletre. A 
Sztálinná! tőrtént fogadáson 
jelen volt Molotov külügy-
miniszter is. Hivatalos köz-
leményt a beszélgetésekről 
eddig nem adtak ki. 

A londoíil r ád '6 
a moszkva i fogadásról 

London, augusztus 3. Mint 
a 1 nndőni rádió jelenti, a 
Sztálinnal folvtatott megbe-
szélés után a nyugati dinlo-
maták jelenté-éket küldtek 
kormányaiknak. Mindhár-
mam vi«szintasttot'ák. hogv 

| értekezletr ÖL L ap tudósi tók 
í szerint a nyugati diploma-
ták jó hangulatban voltak 
amikor a megbeszélés után 
az amerikai nagykövetség 
épületében közös tanácsko-
zásra vonultak vissza. 

A londoni rádió külőntu-
dősitóia azt jelenti, hogv a 
legnagyobb érdeklődés k'» 

( séri a tárgyalásokat, mint-
j hogy mindenki tisztában 
ívan azok jelen tő? épével. Br-
vin széles hatáskörrel ru-
házta fel a brit képviselőt. 

aur, t & r c g v & l á $ á n 

ft népb^rósáq elrendeif© 
a fCSsqaarciapár! volt ipaspatófas 

Lász ló lefarféarfafását 
Az összeesküvők keddi tár-

gyalásán, a soron következő 
váfl'ollak kihallgatása előtt dr. 
Polónyi Jenő népfőügvészhe-
lyeties egv jegyzőkönyvet adott 
át dr. Kiss Dezső tanácselnök-
nek. A jegyzőkönyvre hivatko-
zással a tanáerefnök kérdést in-
tézett Lévai Béla vádlotthoz, 
hogv Szabó Lászlóval, a Kis-
gazdapárt volt igazgatójával 
koncsolalban van-e előadni va-
lóin. 

LéLva II?fia erre beje'enfef-
<e, liogy a rendőrségen tett ]>c-
ismerő val'omását Szabó T.ász-
tóval szemben is fenntartja, 
vagyis Sznhó Lászlótól ís kö-
zölte a S'erve-kedés célkitűzé-
seit. Szabó László a bes-élgc. 
tés ufón kilátásba hrlypzte n 
Szprnezkedésben -voló leözrrmü. 
köd fisét. Ennek alapján a nfip. 
bíróság elrendelte Szabó László 
letartóztatását. 

Ezután a népbiróság azokat 
n vádlottakat hnttaalta ki, akik 
tudtak az összeesküvésről, és 
nem teltek róla jelentést a ha-
tóságoknak. Igv Je-e! Gvörgv 
Százados, dr. Rónai Sándor ál-
la torvos-a'ezrerles, RozsóTáztó 
Őrnagy. Lakatos Réla százados 
Sntka János százados, Vlda 
László százados, dr. Nagv Czi-
rok Károlv városi alíegvző, dr. 
Biacsi Béla városi jegyző, dr. 
Simon József várori jegyző dr 
Vastavh Ferenc városi jegyző, 
dr. Cs°ba Sándor törvényszéki 
birő. Itamnr Sámuel pénzügy-
Igazgató, Snányt Ernő álíam-
vasuti főfehWeiő, Bokor Fe-
renc MAV felügyelő, RáczGyu-
ta főkatauz, dr. Csűrt István 
ny. post-'.felügve'ő, Kovács Kor. 
nélia egvetemí hallgató és Gál 
Ferenc Lakatosmester vá Holtak 
teltek vallomást. Közülük csn. 
pún Kovács Kornélia Ismerte 
tl bűnösségét. A többi vádlott a 
rendőrségi vallomást vissza, 
ponta és kijelentette, nem volt 

C-S a vádlottak elé tárta a bűn-
jeleket: a pisztolyokat, az író-
gépet és a robbanószert Majd 
a védők és vádlottak terjedel. 
mes bi:°ngitási indítványt ter. 
jeszteltek elő, különösen abban 
az irányban, hogy a távol- és 
közrlmuttban milyen demokra-
tikus magatartást tanúsítottak. 
Tanácskozás után a különta. 
nács minden bizonyítási indít-
ványt elvetett. 

Ezután dr. Polónvl Jenő nfp-
főügvészhelyettes mondta ei 
nagyhatású és a bünügv ter-
mészetéhez képest politikai fel-
épíleltségü beszédét. 

— Hogy lehet az — mondot-
ta, — hogy itt Szegeden rövid 
pár hónap alatt már a máso-

dik összeesküvést fedték fel, 
először 17, most 43 vádlottal? 
' — Ennek az az oka, hogy 
vannak még nagvon sokan, akik 
nincsenek megelégedve a dol-
gozók érdekeit képviselő rend-
szerrel és ezeknek meg keű mu-
tatni az ítélethozatalkor azt, 
hogy mi jár a népi demokrácia 
ellenségeinek. 

— El kell némítani őrökre 
azokat, akik a dolgozók társa-
dalmának heréi és szabadláb-
rnhelvezésük esetén ujabb orv. 
támadást intéznek a szocialista 
Magyarország ellen. A legszigo-
rúbb iiélef kiszabását kérte. 

A főtárgvalást szerdán reg-
gel a védőbeszédekkel folytat-
ja a külőntanács. 

a Dune^a fó zá s szafeáfyozása 
a dunai áüarcok ünye 

Szovjet tervezel a Duna-hajózás szabályozásáról 

Belgrád, augusztus 3. A szov. 
jet de'cgáció a belgrádi Duna-
konferencián benyújtotta meg-
állapodás-tervezetét A tervezet 
kifejezésre juttatja azt a szem-
pontot, hogy a Duha-hajózás 
szabályozása a dunai államok 
ügye és nem tűrhető, hogy a 
hajózás szabadságának elve le-
hetőséget nyújtson ezen álla-
mok be'ügveibe vLló beavatko-

állomok érdekeinek és szuverén 
jogainak tlszletélbentartásával. 
A megállapodás a Dunának 
Ulmtól a Fekete-tengerig tarló 
szakaszára vonatkozik. A ter-
vezet bizottság felállítását ia 

javasolja, amelynek feladata a 
Dunán végzendő munkák elvég-
zése. A dunai bizottságba min-
den dunai állam egy-egy képvi-
selőt küld. A bizottság székfce-

zásra. A tervezet szabad hajó-
zást biztosit a Dunán a dunai fye Galac. 

A Duna-?'oriterenc!a keddi napján 
V s ! n s * k ü vá!a*zo*t 

az smerilta! kiküldSHnek 
Belgrád, MTI. A Duna-konfe-1 ás az angol kiküldött saját sza-

rén cl a keddi napján az angol Ivait idézve bizon tátotta be, hogy 
kiküldött válaszolt VMnszkij' az angol kiküldött szombati fei-

8 magyar nép tűrhetetlenül hisz 
az ui yilág eljövetelében 

Az amerikai „Egy a világm blzotleág béheSzenvta 

Az MTI jelenti. Takaró Géza 
newyorká református lelkész, 
az Egyesült Nemzetek barátai-
nak Szövetsége keretében mű-
ködő »One World*, »Egy a vi-
lág* bizottság megbízásából Bu-
da pesten átadta az amerikai 
magyarság békeűzenetét az 
Egyesült Nemzetek barátai ma-
gyarországi szövetségének. Az 
• Egy a világ* bizottság azzal 
a céllal alakult, hogy Wendell 
Wilkie ismert könyve nyomán 
az oszthatatlan világbéke es* 
méjét terjessze. 

Boldizsár Iván Államtitkár az 

oklevelet átvéve megkérte T\»* 
karó Gézát, tolmácsolja az aob 
rikal magyarság előtt, hogy 
a magyar nép inár benne ét « 
magyar kikeletben és kegyelflb 
tei emlékezik vissza Wllldee^ 
akinek világbéke oszthatatlant 
gát hirdető könyvét a fasisXt® 
elnyomás Idején reménykedés 
sei és vágyakozással olvastuk, 
A magyar nép törhetetlen^ 
hisz abban, hogy eljön majfl 
az uj világ, a béke, a haladtig 
Ás az emberiség egyenlőségénei 
világa. 

81 fobboltíall SZ&C áldemokrata kormány 
nem alkalmas arra, 

hogy tovább vezesse Finnországot 
Stockholm, augusztus 3. A 

finn népi demokrata szövetség 
hélfői vezetőségi értekezletén 
határozati javaslatot fogadott el 
az uj kormánnyal kapcsolatban. 
A határozati javaslat a kővet-
kező főbb pontokat tartalmaz-
za. A szélső jobboldal tervel 
szerint megalakult jobboldali 
szociáldemokrata kormány nem 
alkalmas arra, hogy tovább 
vezesse Finnországot azon 
az uton, amelyre a háború után 
lépett. Ilyen kormány nem sza-

vatolhatja a békepolitikát ég 
nem is képes végrehajtani a lét-
rejött államközi megállapodá-
sokat. Másszóval a korinán* 
nem szavatolhatja a fasisztael-
lenes politikát éc nem képei 
végrehajtani azokat a demokra-
tikus reformokat, amelyeket • 
széles népi tömegek képvisel-
nek. Ilyen kormánnyal a népi 
demokrata szövetség és a mé« 
götte álló tömegek nem mükófr 
hétnek együtt 

C ^ a k r ö v i d e n 
CLAY tábornokot, Némelor-

ország amerikai főparancsnokát 
az amerikai kormány rövidesen 
leváltja. Utóda Wedcmeter tá-
bornok, vagy Clark Wbornols, 
volt ausztriai katonai parancs-
nok lesz. 

BEVIN brit külügyminiszter 
kedden délután fogadta Doug-
las amerikai nagykővetet és 
megvitatta vele a moszkvai tár-
gyalásokról érkezett jelentése-
ket 

TOGLIATTI kéthónapos bfl, 
tegszabadságra utazott a Geo* 
va melletti Belsanetebe. 

A MOSZKVAI tárgyalásoknál 
a négy nagyhatalom közös nyi-
latkozatot ad U. 

CSEHSZLOVÁKIÁBAN' álfa* 
mositották a nagykereskedői* 
met és a szállodaipart 

KÖRMÖCBÁNYA melleit tö-
megsírt tártak fel, benne 231 
szlovák szabadságharcot hottt 
testével. A nácik Ut 750 szlovák 
hazafit mészároltak le. 

H magáftalkalmazottekra fonlos szerep 
vár a nép! ifemobrác^ban 

Konferencián vitatják meg problémáikat 

Szólalása uíümátumjellegü volt 

— Mi nem fogadunk ei ulti-
mátumot, — jelentette ki Vi-

szombati beszédére. Hangoz-
tatta, hogy a legutóbbi felszóla-
lásának nem volt ultimátum-

tudomása a szervezkedésről. A i felleg? és hogy az 1921-es Du- sinszidj","- dé'nem fáünk tőle 
Szembesítések eredménytelenek na-megállapodást Franciaors-ág M a i d nontról-Dontra hlzonvlfot-
maradtak-

Szünet ulán a tanácselnök is-
Visinszkij nyomban válaszolt 

GY*z6dj"sn meg; b 
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mertette a kérdéses röpiratot, 

Keresse fel! Olcsósági verseny! 

Politúros hálók 
D ófényeze'f hálószobák 
8 drbos összeállításban 2 személyes rekamiéval 

Majd pontról-pontra bizonyítot-
ta, liogy a nyugati hatalmak 
még a háború előtt megszegték 
a 21-es szerződést, amelyet ez-
által maguk semmisítettek meg. 

F e s í é 
31SS'- Ft-tól 

ASZTALQ MESTEREK BUTOBCSAEflOKA 
Szendrényi Gaza és Tártai cégnél 

Dugón cs-tér 11. Fiók: Hmvásarhely 
ízlései! Megbizható; Valéria-tér. 

Kedden reggel kezdődölt meg 
a szakszervezeti székházban a 
magánalkalmazottak szabad 
szakszervezete délkerületi üze-
mi bizottság! konferenciája. 
Molnár Ferenc, a magánalkal-
mazottak szakszervezetének fő-
titkárhelyettese arról beszélt, 
hogyan vehetnek részt a ma-
gánlakaim azoltak az újjáépítés-
ben. Feltétlenül megtalálják a 
módját annak, hogy a kiváló 
teljesítményeket elért tisztvise-
lők is jutalomban részesülje-
nek. A népi demokrácia fejlő-
désévei a szel'emi munkások-
nak is óriási lehetőségük lesz 
képességeik kifejtésére, ameny-
nyiben őszintén a dernokráciért 
dolgoznak. Dr. Wagner Gvörgy-
né, a központi versenybizottság 
titkára hangsúlyozta, hogy a 
termelés emelésének perspek-
tívája mindig több uj munka-
erő'heálitását is vonja maga 
utánv A falusi szövetkezetek 
szervezési munkálnak megjaví-
tásával keli segíteni a magyar 
parasztot, hogy az ne kerüljön 
kupeeparasztok, a ku'ákok kar-
mai közé. A munkaverseny el-
sősorban azt je'enli, hogy ön-
tudatosan, közösen dolgozzunk 
a szocializmusért, 

A délutáni ülésszakon • 
kári beszámolók után St 
Lászlóné központi nőtltkár ét 
Somorfai Imre József közpoá^ 
oktatási titkár beszélt. A be* 
számolókat és az előadásolAÉ 
vita körette. A kongresszust cs® 
reggel folytatják. 

Feltétlenül keress® 

fel és kérjen 

Ingyen mintAt a 

vásár pnviltónban I 
F e l e k ö l t s é g b e , 

fe e fáradtságba 
kerül mosása, ha 

h-t 

használ. 
Gyártja; 

HUNGÁRIA 
VEGY- lS KOHfiiiŰVEK HT. 


