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Az Adenauer kormány 
évi több mint tizenhárommilliárd márkával 

járul hozzá az amerikaiak háborús előkészületeihez 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 

legújabb hadijelentése 

Berlin (MTI). A bonni kormány 
n/ amerikai háborús tervek érde. 
kében elviselhetetlen terhet hárít 
Nyugat-Németország gazdasági éle. 
téré, 

A kormány Adenauer és McCloy 
amerikai főbiztos többórás megbe-
szélése után kedden este kijelen, 
tette, hogy évi több mint 13 mil-
liárd márkával hajlandó hozzájá-
rulni az amerikai imperialisták 
háborús előkészületeinek költségei, 
hez, 

A bonni kormány ezt az újabb 
paktumot is az Adenauer lemondá-
sát követelö német nép akarata ég 
tiltakozása ellenére kötötte. 

Nyugat-Németország lakossága 
orozatos gyűléseken ée ösz-
zejöveleieken foglal állást a 

•fémet Demokratikus Köztársa-
ság kormányának felhívására 
érkezett szovjet válasz ügyé. 

ben. 

A Ruhr-vidék dolgozói határoza. 
fáikban köszönettel üdvözlik a 
Szovjetunió igenlő válaszát- A gel. 
senki reheni bányászok követelik. 

hogy az Adenauer.kormány a Né-
met Demokratikus Köztársaság 
kormányával vállvetve küzdjön a 
német békeszerződés kivívásáért, 

Mig a nyugatnémet kormány ha. 
talmas összegeket fordít a hábo-
rús készülődésekre, addig a Német 
Demokratikus Köztársaságban a 
gyors gazdasági felemelkedés meg-
mutatta a nyugatnémetországi mun. 
kásságnak ég a lakosság többi ré-
tegének azt az útat, amelyen a né-
met nép eladósodás és a külföldi 
tőkésektől való függés nélkül, ön-
erejével építheti boldogabb jövőjét. 
Erről beszélt Heinrich Rau. a Né-
met Demokratikus Köztársaság mi. 
niszterelnöikhelyettese. Kijelentette, 
hogy 

az 1951. évi népgazdasági terv 
teljesítéséréi szóló jelentés vég-
leg megcáfolta az amerikai im-
perialisták szolgájában álló 
nyugatnémet sajté gyakran 
hangoztatott szólamalt, amelyek 
szerint a Német Demokratikus 
Közlársaság ötéves terve „meg. 

val()SÍÍha!at!an ábránd". 

A Német Demokratikus Köztársa-
ság dolgozói minden erejüket latba 
vélik, hogy 1952-ben és az ezután 
következő években még hatalma-
sabb termelési eredményt ériervek 
el. 

Lipcsei dolgozók levele 
Trumanhoz, Churchillhez 

ós Faúréhoz 

A Demokratikus Németország 
Nemzeti Frontjának lipcsei szerve-
zete kedden nagyszabású békegyű-
lést tartott. A gyűlés résztvevői le. 
velet intéztek Trumanhoz, Chur-
chillhez és Faúréhoz. 

A lipcseiek levelükben követelik: 
a nyugat} hatalmak kormányai a 
Szovjetunió példáját követve tegyék 
lehetővé a békeszerződés mielőbbi 
megkötését Németországgal. 

A Német Demokratikus Köztár. 
saság dolgozói országszerte azzai 
fejezik ki hálájukat a Szovjetunió, 
nak, hogy termelési kötelezettsége-
ket vállalnak a népgazdasági terv 
határidő előtti teljesítésére. 

Olyaf akarunk fenni, hogyha meghallja Rákosi elvtárs, 
örömmel teljék meg a szíve 

Ujabb felajánlásokat lemnek március 9-re a baklói „élkotmány" 
termelőcaoport tagjai 

Phenjan (TASZSZ). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének főparancsnoksága 
február 27-én közölte, hogy az arc. 
vonalakon lényeges változások nem 
történtek. 

Február 26-án a nyugati arcvonal 
egyes szakaszain az amerikai-angol 
beavatkozók és a Li Szn Man-féle 
csapatok harckocsi és tüzérségi tá-
mogatással támadást kíséreltek 
meg a néphadsereg és a kínai ön-

kéntesek egységeinek védelmi vo-
nala ellen, de visszavetették őket. 
és veszteségeket okoztak nekik. 

Más arcvonalak egyes szakaszain 
tüzérségi tűzharc folyt és kisebb 
egységek között összeütközések tör-
téntek. 

A néphadsereg légvédelmi egysé-

gei és az ellenséges repülőgépekre, 

vadászó lövészek február 27-én le-

lőttek négy ellenséges repülőgépet-

Burchett tudósítása az amerikaiak gaztetteiről 

Peking (Uj-Klna). Burchett, a 
párizsi Ce Soir panminidzsoni tudó-
sítója az amerikaiak legutóbbi gaz-
tettével foglalkozva a többi között 
rámutat: 

Nem lehet kétséges, hogy a leg. 
utóbbi koreai fejlemények — a 
Kocsedo szigeten történt mészár. 
Lás, bakteriológiai fegyverek hasz. 
nálata és a keszomi övezet semle-
gességének naponta ismétlődő meg-

sértése — komolyan veszélyeztetik 
a fegyverszüneti tárgyalásokait,. 
Mindezért Ridgymy a felelős. 

Itt az ideje — írja Burchett —. 

hogy a vi'ág felismerje: Ridgway 

— búr más formában — pontosan 

ugyanazt a po! itikát igyekszik meg-

valósítani. mint elődje MpcArthur: 

a koreai háború folytatásnak é® 

kiterjesztésének politikáját. 

Továbbra is nagy mennyiségben érkeznek a jándékok 
a koreai nép szómára a Szovjetunióból, K ínából 

és a népi demokráciákból 

Kisebb-nagyobb, sűrűn teflefrt cé. 
dulák borílják a baktói Alkotmány, 
termelőszövetkezet díszes faliújság-
ját. Azt mutatják rajtuk a nehéz, 
paraszti kezekkel formált betűk, 
milyen munkafclajánlást teltek a 
raoport tagjai Rákosi elvtárs szü. 
letésnapja tiszteletére. 

As első cédula Szűcs Láttrtó elv. 
társé, a csoport párttitkáráé. Ő har. 
madmagával tíz hold gyümölcsös 
tavaszi metszési munkájának elvég, 
zését vállalta. Felajánlásuk már 
módosult mert Kaposi László, a* 
egyik társ. iskolára ment. Keltő-
jükre maradt a munka, de vállal, 
iák. hogy elvégzik harmadik tár. 
.sukTa eső részt is március 5-ig. 

Gondos írással vetette papírra 
felajánlását Kudjer Antalné ba-
romfitenyésztő. Férjével közösen 
szövegezték meg a vállalást. A 
kei tetőgéppel 80 százalékos kikelés 
biztosítását s 

a lojáshovam 80 svdtalékot 
emeléséi vállalta. 

At utóbbit már február 21-!g tel. 
jeslteite, ezért pótfetajánlást tett 
és újabb 30 százalékos emelést vál-
lalt 

Hosszan kellene sorolni a fel-
ajánlásokat, míg a cédulák végére 
éinéttk. Néhány közülük, mint Ju. 
hász Imre kovácsé, olyan terjcdel. 
irosck, hogy alig győzi végigol-
* gtií 6a emiber. 

A kovácsműhely csupán egy pá-
ré lyi része az Alkotmány-termelő, 
c portnak. De ma úgy tükröződik 
i egész csoport ebben a kis mű. 
I vben, mint cseppben a tenger. 
V • an cseng a kovácsok kalapácsa 
r - ülőn, pattog a szikra. 

Szűcs László elvtárs, párttitkár 
5 y beszél a felajánlásról. Rákosi 
r' társ születésnapja évfordulója-
r l ! 

— Frondolkodttink rajta, mit ts_ 
j k? Mert ml ezt a napot nem-
i k úgy egyszerűen, énckraóvn 
ré íjuk megtlnnepe'ni. Nem. O'tfrt 
r' "rtink. hogyha meghallja Ráköti 
i'.-:árs. örömmel telték meg a szive 
i ' .-zereiteftel gondoljon ránk. 

— Mindannyian 

a munkára gondoltunk, 

a tObblermeiésre. 

T'ert mivel is lehetné szebben k1-
f ' /ni érzékinket, köszönetünket 
I osl elvtársnak mindazért, ami. 
t életünket széppé, boldoggá tol'6 

- mondja Juhász Imre, 
Munka, az van a c&oportban 

r idenki részére, de különösen sok 
a kovácsoknak. Nagy feladat Hehe. 
z ,llk váltakra. Kis műhelyükbon. 
ev.vszerű felszerelésükkel kl kell ja. 
vítani a csoport szerszámait, ekéit, 
koronáit, kocsijait, vetőgépeit, hogy 
minél előbb megindu'hasson és za. 
vrta'attul folyhnrron a tavaszi 
/•"'nka. E mellett még mös rpr6-
c erő Ihunkíkfct is cl kell végez-
r "k Az C'lmu't héten Kudjerné, a 
l ninfiicnyésztő is hozzájuk sietett 
t llségéft. A Rákosi elvtárs rali-
p ' .ngpjára tett munkafclaj'uil'a 
t V iltéréhez szüksége van egy mí l-
i -éra. Készen nem tudta meg. 
\ rolni, így a kovácsokhoz for-
dult segítségért. Szívesen tesznek 

eleget kérésének, örömmel járulnak 
hozzá az ő felajánlásának teljesí-
téséhez 19. 

Ma délben szokatlanul sokan van. 
nek a kovácsműhelyben. A nö-
vénytermelő brigád három tagja is 
Itt topog néhány percre, ide jöttek 
elkölteni ebédjüket s miközben jó-
ízűen falatoznak, csipkelődve biz-
tatják, sürgelik a kovácsokat Bár 
tudják, hogy azok anélkül is se-
rénykednek, igyekeznek. A vetőgé-
pet várják, ebéd után borsóvetésre 
indulnak. Még két-három csavart 
kell meghúzni a vetőgépen. 

Fél óra múlva már a csoport kél 
szürkéje húzza „ kijavított vető gé-
pet kint. a szántófö'dön. 

Fel ik as Idei első magvakat 
am „dlholmány" csoport tagjai. 
Ha napos idő lesz, kilencedikére, a 
nagy ünnepre már ki ls búvik a? 
első idei zöldségféleség a bak tó: 
Alkotmány-csoport földjén. 

A ne.pi munl;a megkezdése előtt, 
ebédszünetben vagy este mostaná-
ban a szokottnál is tovább nézege-
tik, olvasgatják a csoporttagok a 
fallujságtáblára függesztett mun. 
kPfclajánlási cédulákat. Mérlegelik, 
mennyit valósítottak meg és mi van 
még hátra. Tervezgetnek, kicserélik 
egymás tapasztalatait, hogy minéi 
előbb teljesíthessék necsak egyen-
ként, hanem valamennyien március 
9-re tett felajánlásukat. Naponta 
többször is. de ilyenkor hosszabban 
elbeszélgetnek Rákosi elvtársról, 
küzdelmes életéről. Elmesélgetik 
egymásnak, mit köszönhetnek 
Rákosi elvtársnak, milyen segítsé. 
get kaptok életükben tőle. 

Nem rzivesen emlékeznek és be. 
pzélgetnek a múltról, elég volt azt 
átélni, de ilyenkor mégis csak szó. 

ba kerül az &z embertelenség, meg-
aláztalá3. azok a pofonok, amelyek 
kijártak a kommenció mellé- A ta-
gok közül azok sem felejtették el 
a végrehajtót, akiknek volt egy kis 
földjük. Nem sok különbség vo't 
köztük és a nincstelenek közö'l: 
egyik a kulák nyomoru't'a m ' ' V, 
a bankároké volt. Az örökös fé'e 
lem. «z közös volt. 

— Rákot! elvtársnak 

köszönhetjük 

mi Alkotmány-csoportbeliek is, 
hogy a kulákok és bankárok nyo-
morultjaiból emberekké lettünk — 
mondja ki mindannyiuk gondolalát 
Szües elvtárs. 

A faliújság előtti beszélgetés, 
tervezgetés legtöbbször úgy feje-
ződik be, mint a ma esti: Rácz Já-
nos és Berkó Péter, a seriésgondo. 
zók újabb felajánlást tartalmazó 
papircédulát tűztek ki: „Vállaljuk, 
hogy a gondozásunkra bízott anya. 
kocák alól évi két fialás me'Aett 
16 malacot nevelünk fel. így erő, 
sítjük csoportunkat, így járulunk 
hozzá állattenyésztésünk fejleszté-
séhez, népünk húsellátásának biz-
tosításához. így szeretnénk kífe. 
jezni hálánkat és köszönetünk© t 
Rákosi elvtársnak." 

A teljesítéseik, túlteljesítések nyo. 
mán szaporodnak, állandóan soka-
sodnak a felajánlások az Alkot-
mány-termelőcsoportban- Az újabb 
vállalások már hosszabb lejáratúnk. 
Határidejük továbbterjed mároius 
9-nél. mutatják, hogy az Alkot, 
mány.csoporbeliek jó munkával 
egész évben a töhbtermélésért akar. 
nak harcolni. így fejezik ki éríúseL 
ket Rákosi elvtárs iránt 60. szüle, 
tésnapja alkalmából. 

Nagy Pál 

Phenjan (Uj-Klna). Egyre újabb 
segélyszállítmányok érkeznek Phen 
janba a Szovjetunióból, a Kínai 
Népköztársaságból és a népi de-
mokráciáidból. 1952. első másfél hó. 
napjában — a Kínából és a Szov. 
jetunióból érkezett nagymennyiségű 
gyógyszer és ruhanemű mellett — 
mintegy 120 teherautórakomány 

gyógyszer, ruhanemű, éi elm i stzer, 

szőrme és pokróc érkezett Romá-

niából, a Mongol Népköztársaság, 

ból. Magyarországról, Lengyelor-

szágból és a Német Demokratikus 

Köztársaságból- Megérkezett to. 

vábbá a német dolgozók legújabb 

ajándéka: hat mentőautó. 

30 MUNKÁÉRT SZÉP MUZSIKÁT! 
Iz Újszegedi KenderszövS vezelöségéne i Kezdeményezése 

Az Újszegedi Len- és Kender-
szövő Vállalat dolgozói lelkesen 
készülnek március 9. mé'.tó meg-
ünneplésére. Nap, mint nap hatal-
mas eredmények születnek az 
üzemben és állandóan emelkedik 
az élenjáró dolgozók száma. 

Pártunk és kormányunk becsüli 
és szereti a jól dolgozókat- Éppen 
ezért az tizem vezetősége e hatá-
rozta, hogy az üzem élenjáróinak 
jó munkájáért szép muzsikát köz-
vetít a vá'lalat hangos híradóján. 
Február 27-én a három legjobb 

dolgozót — Veszeli Máriát, Huszár 
Lászlónét és Faragó Szilvesztert — 
lepték meg először azzal, hogy a 
kedvenc da a'kat. indulóikat küld-
ték nekik az üzemi hangszórón. 
Mindhárman örömmel fogadták a 
dalt és megígérték, hogy ezentúl 
az eddiginél is lelkesebben végzik 
majd munkájukat éa narcolnak 
azért, hogy minél szebb ered-
ménnyel köszönthessék szeretett 
vezérünket, Rákosi elvtársat 60. 
születésnapján. 

Megkezdődött az ENSZ gyámsági tanácsának 
10. ülésszaka 

New-York (TASZSZ). Február 
27.én megnyílt az ENSZ gyám-
sági tanácsának 10. ülésszaka. A 
hivatalos megnyitó beszédek után 
Szo'.datov, a Szovjetunió képviselője 
javasolta, hogy távolítsák el a 
Kucnibilang-klikk képviselőjét, aki. 
nek jelenléte jogtalan és hívják 
meg a Kinai Népköztársaság köz. 

ponti népi kormányának képvise-
lőjét. 

Rövid vita után a tanács gépies 
többsége jóváhagyta azt az ame-
rikai javaslatot, hogy bizonytalan 
időre halasszák el a szovjet javas-
lat megvitatását. 

Ezután a tanács áttért az ideig-
leifes napirend megvitatására. 

Március 24—31-ig rendezik meg 

a Szovjet Könyv Ünnepi Hetét 

A Magyar-Szovjet Barátság H6-
nopja keretében március 24—31-ig 
rendezik meg hazánkban a Szovjet 
Könyv ünnepi Hetét. íróink an-
kéton és könyvmegbeszéléseken is-
mertetik a szovjet Irodalom jelen-
tőségét a békeharcban, a szovjet 
nép, a szovjet emberek életét, si-

Fokozott békeharcra buzdított a Victor Hugo-est 
A Szegedi Városi Békebizottság 

ós a Magyar Írók Szövetségének 
Szegedi Csoportja együttes rende-
zésében ünnepelték meg Szeged dol. 
gozói Victor Hugónak, a nagy fran-
cia küllőnek) a hsdadás és a világ-
béke Hagy harcosának emlékét. 
Victor Ilugo 450 évvel ezcüőll szü-
letett és ezekben a napáiéban a vi-
lág dolgozói, ha'adó tudósai és mű-
Vé zci világszerte megemlékezlek a 
francia roép nagy fiának munkás-
ságáról. A megemlékezések, me-
lyeknek megtartására a Bákfi VI-
lágtnnScs hívta fel a világ népei, 
íuik békebizottságait 

a nagy író életművét újból a 
béke megvédésének, a vlúafcc-
ke, az emberi hntaditó ügyének 
éles fegyverévé tesz'k. mrg! sz. 
tltják Széktől a ferdítésektől, 
hazugságoktól, nme'yekkcl sz 
Imperializmus szellemi ügynö-
kei Vle'or Ilugo művészetének 
értékelését ls meghamisították. 

A szegedi emlékűenopély a Zene-
konzervatórium nagytermében szer-
dán este kerüli megrendezésre. Az 
ünnepséget Lacsdn Mihálynó elv-
társnönck. a Városi Békebizoltság 
titkárának megnyitója vezette be, 
majd a Béke-zenekar a Mairseillest, 

a francia forradalom harci induló-
ját játszotta. A Béke-zenekar szá. 
mai után Szabó András Chopin for-
radalmi etűdjét játszót'a el, amr.'y-
ben a nagy lengyel zeneköltő a for-
radalmi nép erejét, harci lendületéi 
ábrázo'ja. 

Az ünnepi előadást dr. Bárót i 
Dezső egyelcmi tanár lanolta. Az 
előadás nemcsak Vic'or Hugó éle-
tét. irodalmi és politikai harcait is-
merielte a Zcnckinzorvaióriurn 
ns,gy termát megtöltő hallgatóság-
gal, hanerm leleplezte azokat a té"es 
nézeteket ia. amelyekkel 

Vlctnr Hugó burzsoá magyará-
zól a nngy költő tanításait 

hamisították. 

Különös élénkséggel világított rá 
az előadás arra, hogy Vidor Hugó 
rendkívül gazdag és sokoldalú mű-
vészi munkássága, egész életpá-
lyája állandó fej'ődési mulat. A 
költő, aki kora fiatalságában mint 
roynüs'ia a francia királyságot di-
csőítő íro indult el, neme tok a fór-
ra "almi polgárság célkitűzéseit fo-
gadta el, hanem — ha nem is tel-
jes világossággal, nem is teljes fi-
lozófiai megriepozottéággal. nem is 
materialista módon — észrevette és 
feltárta a kapitalizmusban rejlő el-
lentmondásokat ia 

A küllő n proletariátus harcol-
nak történi mi jelentőségűt lei 
Ismerve, a kotnmttnárdok incl 
lé ál'.t, elfogadta a párizsi kom. 

miln célkitűzéseit, 
ha po'gári humanista idealizmusa 
miatt nem is érteit egyet a par.zsi 
kommün módszereivel. 

Az előadás kiilön k cmclte Victor 
Hugónak, a hékcharcostiak működé-
sét. A világbékéröl mondotlt bcszc-
dei, meglrl versel ma Is időszerűek, 
a világ do'gozó inaik testvéri szoli-
daritásét Hirdetik, harcra buzdíta-
nak és ezekből az 

irásulbó] megdönthetetlen opti-
mizmus sugárzik. 

Ezért olyan drága a ma hakidó em-
bereinek ta Victor Hugó művészete. 

Az előadás keretében az Irószövei. 
stég két taigia — Köveréy Lajos ós 
Szubo'esl Gábor — Victor Hugó 
beszédeiből 'és verseiből muta'olt be 
szeme'vénveke't. Az előadás titán i>*. 
dig Bán Sándor zonporamflvé"z Clm. 
nin Po'onaise című zenedarabjai 
játszotta s'korrel. 

Az egybcgyü't közönség lelkesen 
frgad'a .a részletes, gazdag e'Ő.adátt. 
A Victor Hueo cm'ékéhrz mélló em 
lékest nemcsak egyszerű irodaim' 
megem'ékezés vn't, hanem a világ . 
béke megvédéséért hare.o'ó dolgozok 
önludatébreszfő összejövetele. 

' kereit a kommunizmus építésének 
icöszakában. 

i A Magyar-Szovjet Társaság és 
az Altami Könyvterjesztő Vállalat 

; városokban, üzemekben, falvak-
ban, termelőszövetkezetekben gép-
állomásokon Irodalmi ankétot ren-
dez-

Az AHaml Könyvterjesztő Vál-
llalat kiadásában bibliogtaliai jegy. 
] zék jelenik meg, amely 1945-fől 
' napjainkig, szakosítva sorolja fel 
j nz orosz és szovjet könyvek ma-
gyarnyelvű kiadásait. 

Albán-magyar 
növényvédelmi egyezményt 

Írtak alá 

Tirana (MTI). Február 26-án Ti-

ranában aláírták az A'bán Nép--

köztársaság és a Magyar Népköz-

társaság között megkötött növény-

védelmi szerződést, A szerződést 

albán részről Mihal Prifll külügy-

mintsztsrhelyettes, magyar részről 

Fojti János rendkívü l követ és 

ineghata'mazolt miniszter. tiranai 

magyar követ Irta nlá. 

1001 SZAZALSKRA TELJESÍTETTE 

FEBRUÁR 2S-l TERVET SZÉN3ANYA-

SZATUNK 

Szénbányászatunk do'q-zói kedden 

országos viszonylatban 100.1 száza-

lékra teljesítették napi tervUket. A 

legjobb eredményt a bcrtodl t r isz i 

érte cl 10D-3 száza ákos teljes'tmé-

nyével. Az ózdi tröszt 105.8, a nóg-

rádi tröszt pedig 105.2 százalékra 

teljesítene tervét. Február 2C-án 28 

bányaválta'at teljesítette túl napi 
[ előirányzatát. 


