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i nnepi hanglemezsorozat 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulójára 

A Nagy Októberi Szocialista For-
radalom méltó megünnepléséhez 

akar hozzájárulni a 
„Horizont"' szovjet 
könyvesbolt azzal, 

)hogy öt lemezből átló 
; ünnepi hanglemezso-
rozatot ad ki. A le-
mezeket ebből as al-

kalomból rendkívül olcsó áron, dí-
szes dobozban hozzák tor gólomba. 
Az egyik ünnepi hanglemezen a 
Szovjetunió Himnusza, a Moszkvai 
Állami Nagyopera szimfonikus zene-
karának előadásában, a másikon 
Alexandrov: ,,Ének Sztálinról'' elmü 
dala, az Alexandrov együttes elő-
adásában, a harmadikon Dunajev-
szkij; „Dal a hazárdV cimű műve, 
M. Rijzer kórus és zenekar előadá-
sában. a negyediken Kuszev-Knipper 
népszerű Poljuska dala, az Alexan-
drov együttes előadásában, az ötödi-
ken pedig Sosztakovics -Óda a ha-
záról'' cimű müve hallható, a Szov-
jetunió nagyoperaházának kórusa, 
zenekara és szólistái előadásában 

A Magyar Történelmi Társulat 
Délalföldi Csoportja vasárnap 

felolvasó ülést tart 

Vasárnap délelőtt 11 órakor ren-
dezi az idén első felolvasó ülését a 
Magyar Történelmi Társulat Délal-
földi Csoportja a Tudományegyetem 
Ady-téri épületének III. emelet 2. 
számú tantermében. Giday Kálmán 
építőipari gimnáziumi tanár: „Tő-
kés fejlődés és munkásmozgalom 
Szegeden 1849-től 1919-ig" címmel 
tart előadást, Győrffy Sándor, a 
Munkásmozgalmi intézet munkatár-
sa pedig hozzászól az előadáshoz. 
Az előadást és a hozzászólás': vita 
követi. 

K O N Y H A 
háromezer ember reszére 

Korszerűsítik a város szociá-
lis otthonait ellátó központi konyhát> 
ahol csaknem háromezer személy ré-
szére főznek. Most helyeznek üzem-
be hétezer forintos burgonyahámotó-
gépet és negyvenezer forintos beru-
házással három gőzüstöt. 

A SOMOGYI KÖNYVTÁR ok-
tóber hónapban 250 kötet könyv-
vel bővült A tudományos köny-
yek, főleg műszaki, művészeti, 
ipari, mezőgazdasági többterme-
lési problémákról szólnak. A köny-
veket magyar és szovjet nyelven 
Szerezték be. A Somogyi Könyvtár 
naponta kap a Szovjetuniótól folyó-
iratokat és hírlapokat, legtöbbször 
egy-két kötet szovjet könyvet is. 

A „BERLIN E L E S T E " cimű f ü . 
met igen nagy érdeklődéssel néz-
ték Szeged dolgozói. Első részét 
összesen 23.248-an, ebből csopor-
tosan 10.595-en látogat ták, a m á -
sodik részt pedig 31-ig összesen 
20.257-en, ebből csoportosan 
10.842-en nézték meg. 

SZEGED VAROS TANÁCSA vég-
rehajtó bizottsága elhatározta, hogy 
a jövő év elején Alsó- és Felsővá-
roson két új bölcsödét létesít. Az 
egyiket 25, a másikat 15 ággyal ren-
dezik be. 

LAKASBUTOROKBAN igen 
megnőtt a kereslet. Ez is a dolgo-
zók életszínvonalának emelkedését 
mutatja. Az olcsó és amellett mi-
nőségi szempontból is kitűnő tí-
pusbútorok helyett most már fé-
nyezett hálószobákat, kombinált-
szobákat és kárpitozott bútorokat 
Vásárolnak a dolgozók. Ugyanez 
tapasztalható a konyhabútoroknál 
is, amit a többivel együtt a Bú-
torértékesitő Vállalat áruforgalmá-
nak emelkedését mutatja. 

A SZEGEDI „TÁNCSICS" ter -
melőszövetkezeti csoport tag ja i je -
lenleg a cukorrépát szedik. A mun-
kát meggyorsí tot ta Vass Antal 
csoport tag új í tása , aki az ekére 
az ekevas helyett derékszögben 
meghaj l í tot t vasdarabot szerelt. 
Igy kiszántják a cukorrépát és 
husz ember öt napi munkájá t most 
két ember végzi el öt nap alat t . 
A csoport dolgozói vállalták, hogy 
november 7-re, a most épülő ö t -
ezer for intos istállót tető alá hoz . 
zák. 

A JOG/ KAR hallgatói verseny-
ben teljesitik november hetediki vál-
lalásukat. A verseny állását az egye-
tem folyosóira rakott grafikonok 
jelzik. A professzorok felajánlásuk-
ban vállalták, hogy november hete-
dikére elkészítik a jegyzeteket, hogy 
a hallgatók minél előbb napról-nap-
ra tanulni tudjanak. 

A BEKEIÍONGRESSZUS tiszte-
letére újabb ajándékokat küldtek 
a Békeirodába a szegedi üzemek. 
Az elmúlt napokban küldte be a 
Magyar Kender saját gépein szö-
vött törülközőket, az Építőipari 
Gimnázium a Textilkombinátot áb-
rázoló képet, a Fischer államosí-
tott vállalat fehér márvány asztali 
zászlótalpat, a Textilkombinát pe-
dig a Textilkombinátot madártáv. 
latból ábrázoló domborművet. 

AZ AUTÓJAVÍTÓ Állami Vál 
Ialat november 2-án költözött á t 
az ú j javitóműhelybe. Ez ötéves 
íervünk első évében kétszázezer 
for intos költséggel épiilt. A j av i . 
lóműhelyben 40 autót tudnak egy-
szerre javítani. Az üzem dolgozói 
fe la jánlot tak, hogy egy hét a la t t 
átköltöztetik az összes gépeket. 
Felajánlásukat négy nap alatt tel-
jesítették. 

A VILLAMOSVASÚT forgalma 
az elmúlt napokban igen megnö-
vekedett. November elsején öez-
szesen 62 ezer utast szállítottak és 
a bérleteseken kívül 42.233 darab 
jegyet adtak el a Villamosvasút 
dolgozói. A nagy forgalom lebo-
nyolításához figyelembe vették az 
előző évek tapasztalatai t is 
minden akadály nélkül sikerült igy 
az utasszáll l i tást megoldani. 

A SZIKRA könyvkiadó a Ma-
gyar-Szovjet Társaság szegedi cso-
portja, a makói körzeti könyvtár és 
a Könyvterjesztő NV a Magyar-
Szoojet Társaság kiállítási helyisé-
gében könyvkiállítást rendez novem-
ber 7-én, A rendezőség a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalommal és 
a békeharccal foglalkozó könyveket 
állít ki. 

A MAGYAR KÉMIKUSOK 
Egyesülete szegedi osztálya ma, 
pénteken délután 5 órakor t a r t j a 
meg symposiumát „Antibiotikus 
hatású aminő alkoholok térbeli szer-
vezete, szintézise és élettani ha t á -
sok" cimmel. Előadók lesznek: dr. 
Fodor Gábor egyetemi t aná r , dr. 
Kiss József adjunktus , dr . Koczka 
Is tván, Sallay Is tván, Tóth József, 
dr . Wein J á n o s tanársegédek. Az 
előadást a Szerves Kémiai Intézet 
Dóm-tér 2b száin alat t i t a n t e r m é -
ben t a r t j ák meg. 

A SZEGEDI CIPŐGYÁR Hatal-
jai is felkészültek az őszi oktatásra 
Politikai körökön és az olvasókörö-
kön belül minden fiatalt bevonnak a 
tanulásba. 

A VIZ- ES CSATORNAMŰVEK 
dolgozói a Békekongresszus meg-
t a r t á sá ig minden nap reggel fél 
7-kor békegyülést ta r tanak . A dol-
gozók körében igen nagy érdeklő-
dés mutatkozott a Magyar Szabad-
ságharcos Szövetség alapszervi 90 
órás kiképzésére is. Harminckét 
hallgató vizsgázott a napokban, 
ezek közül 13-an kitüntetéssel fe-
leltek meg vizsgájukon. „ 

A TERMELŐSZÖVETKEZETI cso• 
portok dolgozói komoly egészség-
Ügyi támogatást kapnak a tanács-
tól. Patronáló bizottság alakult, 
amely havonta meglátogatja a sze-
gedi termelőcsoportokat. A bizott-
ságban lévő orvosok minden egész 
ségügyi vonatkozású kérdésben kész-
ségesen nyújtanak felvilágosítást a 
csoporttagoknak. 

M E G J E L E N T a „Tisza tá j " leg-
újabb száma, igen gazdag és szí-
nes tar ta lommal . A „Tisza tá j " lap-
jain ú j szegedi irók és költők mű-
veivel is megismerkedhetünk. 

A LEMEZGYARI Hatatok irányt 
vettek arra, hogy az üzemükben dol-
gozó fiatalokat száz szásalékig be-
szervezik a DISz-be. Az elmúlt hé-
ten hat új tagot szervezetek be, 

A SZEGEDI földművesszövetke-
zetben eddig 63 hold fűszerpapriká-
ra kötöttek termelési szerződést. 
Megkezdték a konyhakerti növények 
termelési szerződéskötését is. 'A' ta-
karmány begyűjtésében eddig 75 
százalékot értek el. A cukorrépa fel-
vásárlását tegnap befejezték. 

A MAGYAR TERMÉSZETTUDO-
MÁNYI TÁRSULAT szegedi terü-
leti szervezete november 5-én, va-
sárnap délelőtt fé7 9-kor tartja az 
MSzT-székház nagytermében alaku-
ló gyűlését. Ünnepi beszédet mond 
Rapaics Rajmund: „A maradi gon-
dolkodás, mint a szocializmus építé-
sének akadálya" címmel. 

Legyünk éberek 
— de becsüljük meg a becsületesen dolgozó, 

népi demokráciánkoz hü volt szociáldemokrata munkásokat 
„ . . . vigyáznunk kell arra is, hogy a becsületes volt szo. 
ciáldemokrata munkások és funkcionáriusok tízezrei, akik-
nek vezetőik aljasságáról és árulásáról természetesen sej-
telmük sem volt, nyugodtan építhessék velünk vállvetve 
a szocializmust." 

Szeged dolgozói is jól emlékez-
he'nek a jobboldali szociáldemokra-
ta munkásárulókra. Itt is rendszeres 
aknamunkát fej tet tek ki, mint meg-
átalkodott munkásárulók. Közéjük 
tartozott Valentin Ágoston, a köz-
ismert fasiszta volt igaz«ágügymi-
niszter is. Emlékezhetünk mindany-
nyian. mennyi fekély, jobboldaliság. 
osztályellenség derült ki a kizárt 
szociáldemokratákról — csakhogy 
néhányat említsünk közülük —, 
például Vörös Józsefről, Olejnyik 
Józsefről, Nemessányi Zoltánnérói 
vagy Pleskó Béláról Ezek az ala-
kok is mind arra törekedtek, hogy 
— hasonlóképpen az országos jobb-
oldali vezetőikhez, akik az angol 
kémszervezet szolgálatában állottak 
— a szociáldemokrata pártot a 
kommunistaellenes erők gyüjtőme-
dencéjévé változtassák. Tény az, 
h°gy igen sok kétes, jobboldali, 
nagy- és kispolgári elemet be is vit-
tek a szociáldemokrata pártba Sze-
geden is. Viszont tény a>z is, hogy 
nálunk is voltak jelentékeny szám-
ban olyan becsületes dolgozók, akik 
politikai tudatlanságból, vagy pedig 
régi megszokásból maradtak csupán 
vagy léptek a felszabadulás után a 
szociáldemokrata pártba. Ezek a 
dolgozók is elfordultak régi szociál-
demokrata vezetőiktől, S'zéljgtöí, 
Kéthlitől és hasonszőrű cimboráitól, 
javarészük már 1948 elején belépett 
a Kommunista Pártba, vagy pedig 
az egyesüléskor került át és őröm 
mel vett részt a Magyar Dolgozók 
Pár t j a munkájában. 

flz évek más tanulságot Is hozlak 
Azóta sok idő eltelt Múltak az 

évek, munkásosztályunk egyre ön-
tudatosabb, egyre képzettebb lett. 
Mind szorosabban zárkózott fel a 
Párt mögé a dolgozók széles töme-
ge. Sok tapasztalatot szerezhettünk 
az elmúlt évek során. Ellenségeink 
mindjobban kimutatták a foguk fe-
hérjót, ádáz gyűlöletüket népj de-
mokráciánk ellen. A dolgozók vi-
szont egyre sízebb tettekkel bizo-
nyították be, hogy teljes szívükkel, 
lelkesen harcolnak a szocializmus 
építéséért. Kiderült többek között 
— nálunk Szegeden is —, hogy a 
iobboldali szociáldemokraták nem 
nyugodtak bele a vereségükbe s to-
vábbra is ártani igyekeznek. Emlé-
kezhetünk a norma- ég bércsalókra, 
például a szegedi kenderbeli „szé-
gyenteljes tizenháromra'". akiket 
rövid úton eltávolítottak az üzem-
ből, ellenséges tevékenységük mi-
att. Bizony, ott voltak ezek kőzött 
is a jobboldali szociáldemokraták! 
És ott voltak mindenütt, ahol ártani 
tudtak népi demokráciánknak. 

De az évek más tanulságot is 
hoztak. Azt többek között, hogy a 
szociáldemokratizmusnak. az osz-
tályárulásnak nincs mély gyökere 
munkásosztályunkban. Régi szociál-
demokrata munkások, akik átkerül-
tek a Magyar Dolgozók Pártijába-
átnevelődtek, a Pár t öntudatos dol-
gozót, népi demokráciánk odaadó 
hívét) nevelt belőlük. Számtalan 
példa bizonyítja ezt Szegeden is. 
fiimunkások, kiváló munkások, párt-
funkcionáriusok lettek ilyen régi 
szociáldemokrata munkásokból Mit 
bizonyít ez? Azt, hogy nem szabad 
átesnünk a >,16 másik oldalára". 
Embernek kell lennünk az osztály-
áruló nyugati szociáldemokrata 
áramlat hazai csatlósaikkal 
szemben, azonban nem szabad álta-
lánosítanunk, s most már minden 
régi szociáldemokratában népi de-
mokráciánk ellenségét látni. 

TesvUnk egy kOrutai Szegetfen, 
nézzünk szét egy-két üzemben. A 
Szegedi Kenderfonógyárban találunk 
például egy munkáskádert. Üzem-
ellenőr s ebbe a beosztásba jó mun-
kája révén került. Kiváióminöségű 
munkát végzett a termelésben, bri-
gádjában első volt. Jelenleg az 
üzemi Pártbizottság káderese. En-
nek az elvtársnőnek a neve Vass 
Júlia, s ő is szociáldemokrata volt 
azelőtti az egyesüléskor került át 
a Magyar Dolgozók Párt jába A 
cérnázóban dolgozik Bozóki Lajos-
né, aki az „élmunkás"' büsoke címet 
viseli, magas százalékra és jó minő-
séggel termel, ő is szociáldemokra-
ta volt régen. Van egy többszörös 
újítója az üzemnek, Marton Ferenc, 
igen szép eredményeket ért el. újí-
tásaival kitűnt munkatársai közül. 
Ez a dolgozó js valamikor a szo-
ciáldemokrata pártban volt. őntu-
latos embert nevelt ezekből a dol-
gozókból Pártunk, a Magyar Dol-

gozók Pár t ja . 

(Rákosi elvtárs okt. 27-i beszédéből.) 

— Nem tudtam én régebben, hogy 
a szociáldemokrata pártban milyen 
aljas csirkefogók, imperialista ügy-
nökök is vannak vezető pozíciókban 
— így emlékszik vissza azokra az 
időkre, amikor még szciáldemokra-
ta volt, Kelemen István, a Pick-
szalámigyár dolgozója. — Mikor 
fogságból hazajöttem, minden meg-
fontolás nélkül léptem a szocdem 
pártba, csak később láttam meg. 
hogy a Kommunista Párt politikája 
a helyes és az képviseli a mi érde-
keinket, Nagyon boldog voltam, 
hogy a Magyar Dolgozók Pártjának 
tagja lehettem s igyekeztem méltóvá 
lenni erre a bizalomra. 

S méltó is lett Kelemen elvtárs. 
A legjobbak közé tartozik üzem-
részében s a pártmunkából is kive-
szi a részét: rendszeres falujáró-
tnunkát végez. Ugyanezt lehet el-
mondani Kánya Károly szalámikö-
tözőről is> aki a termelésben és a 
népnevelőmunkában tűnik ki. 

Boldog vagvok, hogv munkámat elismerik 
Élüzemünkben, a szegedi Lemez-

gyárban ha valaki keresi a pártti t-
kárt, i f j . Dóra József elvtárssal 
ismerkedik meg. Jó politikai felké-
szültsége van, a marxizmus-leniniz-
mus eszméin nevelkedik már évek 
óta a Pártban. Szociáldemokrata 
volt régebben ő is, ú j f a j t a ember 
lett azonban belőle a Magyar Dol-
gozók Párt jában. Marton Erzsébet 
az egyesülés előtt lépett á t a Kom-
munista Pártba Azóta élmunkás 
lett belőle s jelenleg termelésfelelős. 
Kitűnik a termelésben Kiss István-
né, jó munkát végez és falujáró-
felelős Maróti J ános s mindketten 
szociáldemokraták voltak még né-
hány éve. 

Nézzük meg. hogyan dolgozik 
Csányi Rózsi, a Dohánygyár dolgo-
zója. Pártbizalmi az üzemben, nép-
nevelőmunkát végez a kerületben s 
még több más társadalmi munkából 
kiveszi a résiét . Dolgozott mint ül-
nök a megyei bíróságon is, beosztá-
sa raktárkezelő, amire jó munkájá-
val szolgált rá, — mert azelőtt ta-
karítónő volt. Szívesen, örömmel 
dolgozik. 

Miér t? Mondja ezt cl ö maga: 
— Boldog vagyok, hogy munká-

mat elismerik. Őrülök, hogy dolgoz-
hatom a Pártért, a munkásosztályért, 
a békéért és saját magam boldog 
jövőjéért. — Igy beszél Csányi elv-
társnő. aki valamikor még szocdem 
volt. Pesti Dömötör, a csomagolási 
osztály vezetője pontos munkájáról 

közismert az üzemben. Mint béke-
bizottsági titkár küzd az imperia. 
listák ellen, akiknek ügynöke volt 
régi pár t jának, a szociáldemokrata 
pártnak több vezetője. Kész Lásizló 
az üzem sportfelelőse. Az egyesülés 
előtt ő is a szociáldemokrata párt-
ban volt, nem is igen tudott ott 
fejlődni, ezért minősítették vissza 
a Magyar Dolgozók Párt jában tag-
jelöltnek. hiszen ideológiailag fel-
készületlen volt. A'.óta igyekszik 
ezt a lemaradást behozni s mun-
kájával bebizonyítani, hogy harcos 
építő tagja szocialista társadal-
munknak Munkája nem is volt 
eredménytelen: méltóvá vált az él-
munkás kitüntetésre. 

Maxista-leninisla Dárl neveli 6ket 
Varosunk egyik legnagyobb, egy-

re jobban fejlődő üzemében, a Ma-
gyar Kenderben is több olyan be-
csületes dolgozóval találkozhatunk* 
aki azelőtt bizony a szociáldemo-
krata pártban töltötte el hiába az 
idejét. Az egyesülés óta számos 
olyan dolgozó volt. aki bebizonyí-
totta, hogy szfve a munkásosztály-
hoz, a Kommunista Párthoz húzta» 
csak nem ismerte fel mindjárt a 
helyes utat . Itt van például Csanádi 
Irén szövőnő, aki kifűnő munkát 
végez, tervét 149 százalékra telje-
síti. Árva Józsefné kiváló minőségű 
árut gyárt, emellett népnevelőmun-
kát végez. Dömösi Mária kereszt-
orsózó ezévi tervét október 30-áh 
befejezte, normáját átlagosan 115 
százalékra teljesíti s a>z egyik leg-
lelkesebb munkamódszerátadó. Ka-
kuszi János az erőtelepen dolgozik 
és hozzátehetjük; jól, emellett mü-
helybizottsági tag és bizalmi. 

Lehetne még sok példát felhozni 
arra, hogy a becsületes dolgonók, 
volt szociáldemokrata pártbeliek 
közül igen sokan jól megállják a 
helyüket. Jól viszonylanak a ter-
melőmunkához, többen közülük igen 
szépen fejlődtek az egyesülés óta. 
De nem is csoda. Marxista-leninista 
Párt neveli őket azóta. Szívük sze-
rint a munkásosztályhoz tartoztak 
és soha nem voltak az áruló, impe-
rialista szociáldemokrata vezetők 
hívei. Ezek a példák is bizonyítják 
erőnket, igazolják, hogy megnövé-
kedett dolgozó népünk politikai 
öntudata. De nem szabad, hogy 
ezek a tények elbizakodásra kész-
tessenek, mert az ellenséget azért 
még nem vertük le teljesen. Van. 

,nak még jobboldali szociáldemokra-
ták, akik csak arra várnak, hogy 
éberségünk lankadjon g máris min-
dent elkövetnek, hogy népi demo-
kráciánknak ártsanak Éppen ezért 
továbbra is elsőrendű kötelességünk 
a forradalmi éberség mellett, a be-
csületes, volt szociáldemokrata mun-
kások megbecsülése, (k. b.) 

A kis fizetések miatt otthagyják pályájukat 
az angol tanítók 

Októberben tar tot ta értekezle. 
tét Bournemouthban az Angol 
Asszonyok Nemzeti Tanácsa. Az 
értekezleten az anyák egymás 
után szóvátették, hogy a tanítók 
kis szánra miatt a gyermekek 
nem részesülnek megfellelő okta-
tásban. 

Az értékértét, résztvevői Ang-
lia kösoiktatáElüigyériielk egyik 
Legérzékenyebb pontjára mutat-
tak rá. Angliában az okleveles 
tanítóknak olyan szerény a fize-
tése, hogy a kereskedelmi pályá-
kon működő munkavállalók f i -
zetésének a feliét sem éri él. 
Nem csoda, hogy ilyen körülmé-
nyek között egyre kevesebben 
mennek tanítói vagy tanári pá- nyeit, 

lyára és a már működő tanítók 
is otthagyják pályájukat, hogy 
megszabaduljanak anyagi gond. 
jaiktóL 

Angliában ma már vannak 
középiskolák, ahol tanerő hiá-
nya miatt egyszerűen nem tar-
tanak élettani, fizikai, kémiai 
és matematikai előadásokat éa 
legjobb esetben földrajz. , eset-
leg háztar tástan-tanárok adják 
elő ezeket a fontos tárgyakat. 
Anglia közoktatásügyének ezek 
a megoldatlan kérdései is lelep-
lezik az angol iskolapolitika el-
maradottságát é s világosan mu-
ta t ják a „munkáspárti" kormány 
fegyverkezésének következmé-

Megbukott Adenauer katonai tanácsadója 
A fegyverkezés ellen tiltakozó mozgalom sikere 

bonni bábkormány kénytelen békés utat, megfelelnek a német nép 
volt meneszteni von Schwerin gróf 
katonai tanácsadóját. A Német Szo-
cialista Egységpárt sajtószolgálata 
ezzel kapcsolatban a következőket 
í r ja : 

• „Adenauer kénytelen vol't elbo-
csátani „szállásmesterét", Schwerin 
grófot, aki túlságosan nyiltan aka r . 
ta napirendre tűzni az általános 
hadkötelezettség bevezetését, azért, 
hogy az amerikaiaknak német ágyu-
tölteléket szállíthasson. Adenauer, 
akj New-Yorkban maga ajánlot ta 
fel az amerikaiaknak a nyugatné-
met zsoldos-hadsereget, most Schwe-
rint bűnbakként áldozza fel és igy 
akarja sajá't háborús uszitó szere-

meggyőződésének és akaratának. 
Még a háborús uszitó Berliner 
Tagblatt is kénytelen elismerni: 
„Nem utolsósorban az újrafelfegy-
verkezés kérdése volt az, amely elő-
készítette a talajt a prágai javasla-
tok kedvező fogadtatására." 

Prága megmutatta a n ómet nép-
nek az egységhez, szabadsághoz és 
szuverenitáshoz vezető ulat . Kelet-
és Nyugat-Németország lakossága 
valamennyi rétegének visszhangja 
azt bizonyítja, hogy ezen a vonalon 
minden német érdekei közösek, el-pét elkendőzni. 

A prágai javaslatok, melyek meg-l tekintve a háborús nyerés_zkedők 
mutat ják a német egységre vezető I maroknyi csoportjától. 


