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Hivatalos amerikai körök tudtak a fehérgárdisták meréttyíeiérőll 

M o l o t o v e r é l y e s e n t i l t a k o z o t t 
a n e w w o r k t e m b e r r a b l á s c k m i n i t 

Moszkva, augusztus 13. A nát és a newyorki szovjet 
moszkvai rá/lió jelenti: Mo-
lotov szovjet kű'őgyniinisz-
ter augusztus 11-én magi-
hoz kérette Beddell-Smuth 
moszkvai amerikai nagykö-
vetet és nyilatkozatot tett 
előtte. A nyilatkozatban rá-
mutatott arra, hogy ju l ius 
31-én a Pobjeda gőzösön 
több más szovjet á "ampo l-
gárral ei kellett volna utaz-
nia Knszjenkina tanárnőnek 
és Szamarin tanárnak fele-
sé révei és három gyerme-
kévei. Az említettek indu-
láskor nem jelentkeztek, no-
ha csomagjaik és irataik a 
ha jón voKak. Lakásukon 
sem tartózkodtak. 

Egy hét mú lva Lomak in 
newyorki szovjet konzul le-
velet kapott Kasz jenkin l tó ' , 
•melyben közölte, hogy 

a Newyork közelében lé-
vő Reeő-farmon, a magát 
Tolszto j-alap!tvánvnok ne 
vező fehér gárdista ban , 
da birtokán tartják fogva, 

Knszjenkina kérte, hogy 
szabadítsák kt a szervezet 
kezéből. A levélben jelzett 
oimen a szovjet konzu l va-
lóban megtalálta Knszjenki-

konzulátusra vi'.te annak el-
lenére, hogy a fehér gárdis-
ta banditák ezt erőszakkal 
meg akarták akadályozni 

Augusztus 7-én a szovjet 
konzulátuson tartott sajtó-
értekezleten Knszjenkina 
részletesen beszámolt arról, 

hogyan akarták a fehér 
g á r d M a ügynökök úrra 
kényszeríteni, hogy ne 
térjen véssza hazájába. 

Elmondotta azt is, hogv a 
farmon Tolsztoj »grófnő? 
közölte, hogy Szamarin ta-
nár is a fehér gárdisták ke-
zén van. 

Tolsztoj »grófnő* az Uni-
ted Press newyorki leve'e-
zője szerint megerősítette, 
hogy d fehér gárdista szer-
vezet résztvett Szamarin 
elrablásában. 

Augusztus 10-én Lowett 
amerikai külügyi államtit-
kár a szovjet nagykővet 
előtt azt állította, hogv Sza-
mar in tanárt a szövetséges 
nyomozó báró (FBI ) kihall-
gatás végett megidézte. 

I lyenformán kDderült az, 
hogy az FBI-nek szerepe 
vo't Szamarin és családja 
elrablásában. 

A washingtoni szovjet 
nagyköveit nyi latkozatának 
kiegészítéséül — je 'en íe te 
ki Molotov Beddell-Smith 
előtt — 

a szovjet ko rmány felha-
talmazása a lapján tiltako-
zom az ellen, h o í y az 
Etyesü ' t Államok kormá-
nya eltűrte az emi'teít 
szovjet á l lán vpoh/árok el-
len f>, fent leirt hfincsc-
leí r* ft, A szovjet kor-
mány követeli!, hogy azon-
nr Vi éfe szabadon 
Sz'.nvw'Ji" és családját, 
adiáft át őket a szovjet 
konzulátusnak, hogy ha-
zaküklhesse őket és bün-
tessen meg minden sze-
mé ívt, ak i résztvett a szov-
jet á l lampolgárok elleni 
merényletben. 
Smith nagykövet válaszá-

ban kijelentette, hogy a 
szovjet ko rmány nyita'koza-
tát az Egyesült Államok 
kormányának tudomására 
hozza. Egyúttal Wztosiíotla. 
Molotovot. hogy az ameri-
kai hatóságok szigorú nyo-
mozást indítanak a nyilat-
kozatban kifejtett tényekkel 
kapcsolatban. 

K s h k á s . k n u r i i á z . u ' . q ve rmg l roUhoP . c s a f o ' n a 

9 2 milliőt fordítanak 5 h ó n a p a la l ! 
beruházásokra vidéken 

Szegeden: Kutakra 65.000, kultúrházakra 56.000, kisvasúira 
250.000 fomtfof irányoztak elő 

A belügyminiszter most hagy-
ta jóvá a törvényhatósági jogú 
és megyei városoknak az esz-
tendő utolsó őt hónapjára vo-
natkozó költségve'éseit. A költ-
ségvetések 37 millió forintot 
irányoztak elő különböző beru-
házásokra. Ezekből jelentős 
munkaalkalmakat teremtenek és 
népjóléti szempontbői fontos 
intézményeket létesítenek. 

Debrecen 200.000 forint ér-
tékben kislakásokat építtet" 
275.000 forintért kutakat furat, 
ezenkívül sportpáhát, járdákat 
és utakat épát. Győrött 50.000 
forintot fordítanak szeretetház, 
40.000 ' forintot kulturliáz Iéte-
aüésére, 100.000 forintot pedig 
járdákra. Miskolc 340.000 fo-
rintért. Gyöngyös 55.000 forint-
ért, Kispest 180.000 forintért 
építtet kislakásokat. Kispesten a 
rizvezetéki és csatornázási mun-
kálatokra közel egymillió fo-
rintot fordítanak, s jelentős 
ősszeg jut napközi gyermekott-
hon létesítésére. Újpest fordít-
ja a legnagyobb tételt az épít-
kezésre. Itt'2.080.000 forint ép 
lékben épülnek kislakások, 120 
ezer forintot fordítanak csator-
názásra és 50.000 forfnlért u} 
•portpálya létesül. Nyíregyháza 
IvÁvIzéről gondoskodik: 50 000 
forintért furat kutat, ezenkívül 
150 000 forintért épülnek Tnl<á-
•ok. Salgótarjánban 50.000 fo-
rintért építenek bánvászháza-
kat, 44.000 forintért pedig uta-
kat. Sopronban n szőlészet fej-
lesztésére 60.000 forintot fordí-
tanak és 260.000 forintot lakás, 
építésre, az utakat pedig 
•00.000 forint értékben hozzák 
Ifcftdbe. 

Szeretelházak létesítésére és 
fejlesztésére Pesterzsébet 190 
« * r forintot, Vác 75 000 forin-
tot, Jászberény 50000 forintot, 
Orosháza 30.000 forintot, Hal-

dunánás 15.000 forintot, Gyula, 
Komárom és Turkevc pfdig 10 
—10.000 forintot fordítanak. 

A népegészség szempontjából 
oly fontos Ivóvíz biztosítására 
hatalmas összegek szolgálunk. 
Uj kutakat léterit Gyula 42.000 
forint értékben. Hajdúböször-
mény és Hajdúnánás 30—30 
ezer-forint értékben. Hatvan 31 
ezer, Karcag 220.000, Szeged 
65.000. Raj i 150.000. Békéscsa-
ba 60 000. Kiskunfélegyháza 30 
ezer, Kisújszállás 30.000, Pest-
szentlőric pedig 35.000 forint 
értékben. 

Napkőzi gvrrme' o'tiionok lé-
tesítésére Békéscsaba 63.000, 
Cegléd 30 000, Budafok 50.000, 
Hajdúszoboszló 25.000, Oroshá-
za 35000, Pcstszcnterzsébet 50 
ezer, restszentlőrinc 20.000 
Hódmezővásárhely ppdilg 14.000 
ezer forintot fordítanak. 

Sportpályák lé'eritésére Pest-
erzsébet 40.0^0, Ratassagvarmat 
25.000. Pécs és Mohács 30-30 
ezer, Hni<Timá"ás 20.000. Cegléd 
pedig 17 000 forintot kőit. 

Kultúrházakra ís je'cntös ösz. 
szegeket Irányoztak elő. Hajdú-
szoboszlón 100 000, Mezőtú-
ron 20 000, Mosonmagyaróvá-
ron 26 000, Tatabányán 50.000, 
Pécsett 182.000. Szegeden 
56.000 és Szombathelyen 29.000 
forintért fonnak kultúrházakat 
építeni, fl'e'őtfcg javítani. 

Csatornázásra Perterzsébet 
109 000 forintot, öntözéses gaz-
dálkodásra Karcag 44.000 fo-
rinlot, Mezőtúr pedig 40.000 fo-
rintot tránvzott elő. Faiskolára 
Újpesten 50.000 forintot, Ba-
lassagyarmaton 28.000, Nagy-
kőrösön 20000 és Békéscsabán 
15.000 forintot fordítanak. 

Risvasutat építenek Hódme-
zővásárhelyen 80.000, Szegeden 
pedig negyedmillió forintért, 
Baja 80.000 forintért műtrá-

gya telepet létesít, Székcsfehér-
vár pedig legelőt Javít 20.000 
forintért. 

A beruházások terén kiemel-
kedik Tatabánya, amely költ-
ségvetésének tőid) mint a felél, 
1,137.000 forintot, fordítja beru-
házásokra. Győr 44 százalékot. 
Vác 35 százalékot, Sopron 33 
százalékot és Mezőtúr 30 szá-
zalékot szán hasznos beruhá-
zásokra. 

A vármegyék a következő Bt 
hónapban 5.716.Q00 forint érté-
kű beruházásokat végeztetnek 
eL A községek ugyanezen idő 
alatt utakra, egészségházakra, 
kutakra, községházára, napközfi 
gyermekotthonokra, sportná. 
lyákra-és egyéb közhasznú be-
ruházásokra 50,218.674 forintot 
fordítanak. Jellemző, hogy 1917 
—48-ban egész évre községek-
nél az ősszberuházások 39 mii-
lió 625 ezer forintot tettek ki. 

Külföldi d . p ' o m a l á k 
Rajk kűlijgvniíoiszietoéf 

A budapesti diplomáciai kép* 
visele'ek vezetőt pénteken tisz-
telgő látogatáson jelentek meg 
Rajk László külügyminiszter-
nél. A ddptomáoiri testület ne-
vében Gauquié francia követ 
üdvözölte a külügyminisztert, 
aki válaszában hangoztatta: 
mindannyiunknak az a felada-
tunk, hogy hazánk ügyét képvi-
seljük, de ugyanakkor az em-
beri haladást és népeink együtt-
működését ís képviselnünk kell. 

A miniszter ezután fesztelen 
beszélgetést folytatott a diplo-
matákkal. 

II hadifoglyok hazaszállítása 
újra megindult 

A Magyar Hadifogoly Hír-
adó .jelenti: Kisebb szünet 
után augusztus 10-én u j abb 
hadáfofíoiyszerelvény érke-
zett Máramarosszigetre. Az 
1190 hazatérő közü l 1120 
honvéd, 62 tiszt, 8 polgári 
személy. A volt hadifoglyo-

kat szerdán útnak indítot-
ták Debrecen felé. Az át-
vevő ál lomásról szombaton 
valamennyien hazautaznak 

saládjuknoz. Augusztus h ó 
fo lyamán előreláthatólag 
mintegy 15.000 hadifogoly 
tér haza. 

A b r f H o m m u n i s f á k v l e m é n y e : 

A jugoszláv KP kongresszusa 
az öndicséret 

és nem az otib'rá?at kongresszusa volt 
Herry Pollit, a brit KP fő-

titkára a Daity Workerben a 
a JuKP legutóbbi kongresszu-
sával foglalkozva megállapítja, 
hogy üz az öndicséret és nem 
az önbírálat kongresszusa volt. 
A jugoszláv vezet övnek előbb-
utóbb be keli Mtulok hibáju-
kat és ie kell vonniok a kö-
vetkeztetéseket vagy sza'icita-
niok kelt nemcsak a nemzet-
közi szocialista táborral, ha-
nem saját pártjukkal és né-
pükkel ís. Középút nincs. Le-
hetséges, hogy egvideig Csak 

azok emelhetik fel szavukat a 
mostani jugoszláv pártvezető-
ség etlen, alak nem tartóz-
kodnak az országban. De már 
ez a tény is a legsúlyosabb 
vád a párt mostani vezetősége 
el fen. A brit KP egyébként a 
Táiékoztató Iroda határozatát 
a legnagyobb jelentőségű poli-
tikai és nevelő jellegű ok-
mánynak tekinti, amely alapul 
szolgát az egész pártban vég-
rehajtandó különleges átne-
velő mozgalom megindítására. 

I finommechanikai roüszergyárat 
a repülőtéren helyezik el 

A város a közelmúltban 
megegyezett amiinisztérium-
mat abban, hogy a repülő-
tér területéből 50 hóidat 
rendelkezésére bocsásson. 
Az erre vonatkozó és jóvá-
hagyóit szerződés leérkezett 
a minisztér iumból és a ha-
tóság most ma j d diszponál 
arról, hogy az átengedett te-
rületen lévő felépítmények-
kel mihez kezdjen Az 50 
holdból 25 holdat a .létesí-
tendő szövetkezet céljaira a 
város m á r felajánlott, míg 
a többi 21 ho ldra a létesí-
tendő gyárakat szeretné a 
hatóság "elhelyezni. Igy szó 

van arról, hogy a Danuv ia 
f inommechanikai müszer-
gy^ra is itt kapna elhelye-
zést, amirőt a Délmagvnr-
ország pénteki számában 
már beszámolt. Megjegyez-
zük, hogy amikor Gero Er-
nő elvtárs legutóbb Szege-
den járt, a hid munkálatair 
nak megtekintésére, a láto-
gatás utáni megbeszélésen 
szóbakerfdt Szeged gyáripa-
rának fejlesztése és m á r (ak-
kor felvetette azt, hogy Sze-
geden igen üdvös lenne egy 
f inommechanikai műszer-
gyár felállítása. 

Rendelettel szabályozták 
a főfdmiivesszövetkezefek alakítását 
A kormány pénteken reygei 

kiadta a fötdmüvesszővet'keze-
tek megalakításáról szóló ren-
deletet. A rendelet részletesen 
íeirja a földmüvcsszővetkeze-
tek célját és elrendeli, hogy 
föfdmüvesszöveíkezet csak á 
Magyar Országos Szövetkezeti 
Központ tagiakónt működhetik. 
A fötdmüves.szövetke7jelek mű-
ködési területe csak egv köz-
ség. illetve város területére 
terjedhet és viszont egv köz-
ség. illetve város területén ál-
talában csak egy löldmüves-
szövetkezet alaikulhat. 

A szövetkezel lakni á«á-
luwr megkVínt legkisebb 
l a r i f t u á n a könsésben leg-
alább 15. városban pedi( 
legalább 25 ö»I«ozó föld-
műves. 

A továbbiakban a rendelet 
meghatározza, hogv kit kell 
dolgozó földművesnek tekin-
teni és ugy Intézkedik, hogy 
a szövetkezet tagja csak ter-
mészetes személy lehet. 

Ufvantó' az Igazgatósági és 
feTftgvetob'orotbári tagetaafc 
íeea'áMj négyötöd résrét a 
dolgwró földművesek közül 
kell választan'. 

Ezután az igazgatósági és fei-
ügyelőbizottsági tagok köteles-

ségeiről és jogairól rendelke-
zik n rendelet, majd az alap-
szabályok alkalmazásáról in-
tézkedik. 

Végűt intézkedik a rende-
let a szövetkezeteknek futta-
tott ingatlan vagyonról és ki-
mond iá, hogv minden meg-
alakuló földmű vessz.övetkezcf 
köteles nlanszabályát ez év 
december 31-íg benvuftaní, Il-
letve a már meglevő nlaosza-
bálvokat a rendelet In'ézk'edé-
seinek megfeleíően módosdani. 
A rendelet azonnal hatályba 
lép. 

N a g y M á r i a rádióénekesnő ma este fél 9 
órai kezdettel tartja » » « / • » • • Asztalrendelés 

maavaroöta estiét a « A 1 * 1-ban a főpincérnél 

Rendelet 
a m e z ő g a z d a s á g i s z e r z ő -

déses terme és rő! 
Budapest, augusztus 13. A 

kormány rendeletet adott kJ a 
mezőgazdasági szerződéses ter-
melés szabálvozá-áról. A rende-
let hatálybalépésétől kezdve 
növénvek és magvak termelésé-
re, il'elvc elszaporitására mint 
termeltetők termelési szerző-
dést csak a Magyal* Országos 
Szövetkezet! Központ, az állami 
gazdaságok és növénvnemesitő 
telepek, a növényterme'ési hi-
vatal, az áüami vállalatok, va-
lamiint azok köthetnek, akik-
nek az Országos Tervhivatal 
javaslata a'apján a földműve-
lésügyi miniszter engedélyt ad. 


