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Ne háborús keretszerződést, 
hanem békeszerződést Németországgal! 

A Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának felhívása 

Berlin (ADN). A Német Szo-
cialista Egyséfjpárt Központi Bi-
zottsága a következő felhívást in-
tézte a nemzethez a háborús keret-
szerződés elleni azonnali döntés, a 
békeszerződés megkötése, Német-
ország újraegyesítése érdekében; 

„Felhívás a nemzethez! Munká-
sok. parasztok, értelmiségiek, né-
met polgárok, hazafiak! 

Eljött a nemzet sorsdöntő órája. 
A nyugati hatalmak é9 velük 
együtt az Adenauer kormány a le8T-
nagyobb sietséggel megkísérli, hogy 
rákényszerítse Nyugat-Németor. 
szágra a háborús keretszerződési, 
met fél az egyre fokozódó tömeg, 
mozgalomtól, amely Németország 
újraegyesítését éa a békeszerződés 
megkötését követeli. Az a szándé. 
kuk, hogy Adenauer már néhány 
héten belül aláírja a háborús ke-
retszerződést, a nép egyértelmű 
akarata ellenére. 

A háborús keretszerződés aláírá-
sával arra kényszerítenék a német 
jiépet. hogy újabb lépést tegyen a 
háború felé. 

A háborús keretszerződés a ka. 
tonai erőszakon alapuló megszállási 
uralom fenntartását jelenti: 

a nyugat-német lakosságot to-
vábbra la kiszolgáltatják Ide-
gen Imperialista megszálló ha-
talmak önkényének és nem tö-
rődnek a nép alapvető jogai, 

val. 
Nyugat-Németországban újra fe l . 

éled a támadó német militarizmus. 
Ki akarják terjeszteni a reakciós 
és militarista elemek befolyásét 
Nyugat-Németországban. A la-
kosság életszínvonalát a háborús 
nyerészkedők érdekében tovább 
akarják süllyeszteni. 

A háborús keretszerződés Nyu-
gat-Németország bevonását je-
lend az amerikai és angol im-
perialisták háborús szövetné, 

gébe. 
Az amerikai—angol imperialisták 
immár nem leplezett, hanem cini. 
kusan hirdetett célja az, hogy elő. 
idézzék a harmadik világháborút és 
ezzel együtt a németek gyilkos 
test vérháború ját. 

A háborúa keretszerződés ajtót 
' nyit a katonai diktatúra beve. 

zetéséuek Nyugat-Németország-
ban. 

A háborús keretszerződés meg-
akadályozza a békeszerződés meg-
kötését Németországgal és ezzel 
megfosztja a német népet a békés 
újraegyesülés lehetőségétől. 

Nyugat-Németország ma az ame-
rikai imperializmus csizmája afatt 
Szenved és az amerikai megszálló 
uralom bilincseiben vergődik. 

Német ekl Itt az ideje annak, 
hogy keresztül húzzuk azokat a ter-
veket, amelyek a háborús keret-
szerződés aláírásával kész tények 
elé akarnak állítani bennünket, s 
amelyek végzetes következmények-
kel járnának Németország számára-

Minden német megérti, hogy a 
háborús keretszerződés aláírása ese-
tén még mélyebbé válnék a szaka-
dék hazánk szétszakított részei kö-
zött. Ezért elérkezett az ideje an-
nak, hogy minden német döntsön: 

Vagy megköti a négy nagyhata-
lom a békeszerződést Németország-
gal — a békét ez jelenti. Vagy 
Adenauer háborús keretszerződése 
— cz o katonai diktatúra fenntariá. 
sál jelenti Nyugat-Németországban 
és ezzel együtt a háborús veszély 
fokozódását, 

A szovjet kormány javaslatai 
megmutatják az útat a N é m e t -
országgal kötendő békeszerző-
dés és az össznémet kormány 
megalakítása felé. Ez az útja 
a német kérdés Igazságos és 

tartÓB megoldásának! 
A nyugati hatfilmak és az Ade-

naucr-konnúny egyik nehézséget a 
másik után idézi elő, hogy megaka-
dályozza a megértért a nagyhatal-
muk ós a németek között. Ezt az-
ért teszik, mert' Nyugat-Némolor. 
szágol nem akarják kiengedni a 
karmaikból, mert Nyugat-Németor-
szág lakosat ga nagy többségének 
kifosztásával, a fegyverkezéssel és 
háborúval a legmagasabb profitol 
akarják biztosítani az amerikai, an-
gol. francia és nyugat-német mono-
polisták számára- Nem egyebek mo-
nopolkapitalista hiénáknál akik üz-
leti értlekclluiek minden lelkiismeret-
furdalás nélkül feláldozzák a német 
népet. 

Nyu.rral'-Némelország és Nyugat-
Berlin férfiai, női cs Ifjai! Ismer-
jétek fel a külföldi és nyugatnémet 
ágyúkirályok gyilkos mesterkodé" 
scitl Ismerjétek fel Nyugat-Ncmet-
ország ellenségeit és megrontóit, 
amíg nem kéröí Szálljatok szembe 
minden erőlökkel Nyugat-Németor-

szág újrafelfegyverzésével, a zsol-
doshadsereg felállításával — az 
atnetrika, angol és francia gyarma-
tosítók Idegenlégiójával , araelyet 
ágyútöltelékként akarnak feláldozni 
az új imperialista pusztító háború 
harcmezején. 

Egyetlen férfit, egyetlen ga-
rast sem adunk a nyugatnémet-
országi tántudó zsoldos hadse-

reg céljára. 
Kényszerítséték lemondásra a 

háborús uszitó Adenauer-kormányt. 
A Német Szocia'kta Egységpárt 

Központi Bizottsága ebben a ko-
moly helyzetben ismét a nyugat-
németországi Szociáldemokrata Párt 
tagjaihoz és vezetőihez fordul. 
Schumacher és Ollenh-auer ellenzi 
a háborús keretszerződés és az 
európai hadsereg politikáját. Ugyan-
akkor azonban eltűri, hogy Reuter, 
Felte és Vont Hoff nyiitan támo-
gassa Adenauer újrafelfegyverzési 
politikáját. A Német Szociá'demo-
krata Párt hivatalos képviselői to-
vábbra is épp olyan ellenzéki be-
szédeket mondanak a bonni szö-
vetségi gyűlésben, mint a Schuman-
terv keresztülvitele idején. En-
nek a gyalázatos szerződésnek 
megkötését azonban ezzel nem 
akadá'yozták meg, mert csupán be-
szédekkel nem lehet a békét meg-
menteni. 

Aki becsületesen állást foglal az 
új rafelfegyvérzés és a háborús 
keretszerződés ellen, cntiak 
most kell cselekednie, amikor 

Lenin elvtárs születése 82. évfordulójának 
megünneplésére készül a Szovjetunió népe 

keresztül kell húzni McCloy és 
Adenauer tervelt. 

Nyugat-Németország szociálde-
mokrata, kommunista, keresztény és 
pártonkívüli munkásai! Szervezze- ] 
tek tömegsztrájkokai a háborús 
keretszerződés elleni Munkások, 
parasztok, értelmiségiek, egyesül-1 
jeték közös cselekvésre! Rendez-
zetek tömeggyűléseket és tüntes- [ 
setek ezekkel a jelszavakkal: 

Ne háborús keretszerződést, ha-
nem békeszerződést Németország-
gal! Azonnali megegyezést egész1 

Németországban történő szabad 
választásokra az össznémet kor-
mány megalakítása érdekében! Nem 
kell újrafelfegyverzési Le Ade-
nauerreíl 

A Német Demokratikus Köz-
társaságnak szilárdnak és erős-
nek kell lennie, hogy biztos ál-
lami támasza lehessen az egész 
német népnek a békéért és 

egységért vívott harcában. 
Fokozzátok az éberséget a ké-

mek, szabotőrök és kártevők elleni 
harcbanl A munkások, párásítók 
technikusok és tudósok nagyszerű 
teljesítményei a békés építés 
nagy ötéves tervünk teljesítése 
terén, erősíli a német népet. 

Németek hazánk keleti ás nyugati 
részénl Egyesüljetek- a békéért, 
egységért, a boldog új életért ví-
vott harcbanl 

A Német Szocialista Egységpárt 
Központ) Bizottsága" 

Moszkva (TASZSZ). Április 
22-én lesz 82. évfordulója, hogy 
megszületett Vlagyimir Iljics Le-
nin, a dolgozók nagy vezére, a Bol-
sevik Pártnak és a világ első szo. 
cialista államának megalapítója. 
Moszkva üzemeiben, intézményei-
ben, a katonai alakulatoknál ezek-
ben a napokban előudásokal és be-
számolókat tartank V. I. Lenin éle-
térő és forradalmi tevékenységéről, 

V. I. Lenin és J. V. Sztálin együtt-
működéséről, a nagy sikerekről, 
amelyeket a Szovjetunió a bolsevi-
kok pártjának vezetésével aratott- A 
dolgozói; szakadatlan áradatban 
özönlenek a központi Lenin mú-
zeumba. 

A moszkvai Lenin-mauzóleumot 
április 20-án 16 ezren látogatták 
meg. 

Boleslaw Bierut elvlárs választávirata 
Sztátin elvtárshoz 

Moszkva (TASZSZ). A Pravda 
közli Boleslaw Bierulnak, a Lengyel 
Köztársaság elnökének J. V. Sztá-
linhoz, a Szovjetunió miniszterta-
nácsa elnökéhez intézett következő 
táviratát: 

Szívből köszönöm Önnek, szeretett 
Sztálin elvtárs, 60. születésnapom 
alkalmából küldött szívélyes jókí-
vánságait. Engedje meg, hogy biz-
tosítsam: a lengyel nép állandóan 
szilárdítani fogja a baráti és test-

véri kapcsolatokat a Szovjetunió-
nak, a béke és a szabadság erődjé-
nek, az egész emberiség reménysé-
gének hős népeivel. 

A népi demokratikus Lengyelor-
szág nem fog fukarkodni erőivel, 
hogy erősítse valamennyi békesze-
rető népnek a világ békéje fenntar-
tásáért és megszilárdításáért vívott 
harcát, amelyet Ön vezet. 

Varsó, 1952 április 19. 
BOLESLAW BIERUT• 

Minden gyermeknek joga van a művelődéshez 
A nemzetközi gyermekvédelmi értekezlet határozata 

a gyermekek művelődéséről 
Bécs (TASZSZ). A nemzetközi | lönbség nélkül é s a szülők vallásos 

gyermekvédelmi értekezletnek „A meggyőződésétói függetlenül, az 
gyermekek művelődéséről" szóló ingyenes, kötelező, anyanyelven 
határozat® kimondja, hogy minden folyó oktatást, a gyermekmunka ki-
gyermeknek joga van a müveló- zsákmányolásának megtiltását, a 
déshez. A gyermekeket arra kell ta- közoktatási előirányzatok nővelé-
nttani. hogy megbecsüljék és to~ sét, széleskörű jogos biztosítását 
vábbfej'es6£ák a világkultúrát — minden gyermek számra a közép-
mondja a határozat — de egyúttal; és felsőfokú oktatásra, ahol még 
arra is gondot kell fordítani, hogy nincs: iskolaelőtti nevelés beveze-
megbecsüljék nemzeti kullúráju-! lését, valamint a bölcsődék 06 óvó-
kat. szeressék népüket és kifejlőd-j dák hálózatának kibővítését, széles-

körű iskolaépitési programm meg-
valósítására szolgáló költségve-
tési előirányzatok emelését, szé-
leskörű egészségügyi gondozást a 
gyermekek számára, a testileg vagy 
szellemileg fogyatékos gyermekek 
számára különleges iskolák léte-
sítését és minden előfeltétel biz-
tosítását a törvénnyel összeütkö-
zésbe kerülő gyermekek átneve-
lésére. 

A határozat követeli továbbá a 
gyermekek szellemi fejlődésének 
alapos ellenőrzését és annak biz-
tosítását, hogy a gyermekekel a 
népek közti barátság szellemében 
neveljék. 

— Kijelentjük — mondja a ha-
tározat —, hogy ezeknek az intéz-
kedéseknek a megvalósítása teljes 
mértékben lehetséges, ha a világ 
békéje fennmarad, de mindez lehe. 
tetlené válik, ha háború tör ki, 
vagy ha hatalmas összegeket for-
dítanak háborús készülődésekre. 

Ezérf minden gyermek nevében 
békét követelünk. Mi, az értekez-
let küldöttel, meg vagyunk győ-
ződve, hogy ezeket a javaslatokat 

Jön bennük a népek közötti barát-
ság érzése. 

Sok ország alkotmánya előírja 
ugyan, de nem biztosítja a gyer-
mekek jogát a művelődésre. A 
nemzetközi gyermekvédelmi ér-
tekezlet aggodalommal állapítja 
meg, hogy sok ország kormánya 
költségvetésének hatalmas . részét 
fordltja háborús kiadásokra, míg 
a közművelődésre előirányzott 
összegeket á'landóan csökkenti. Kü-
lönösen nagy az írástudatlanok 
száma a gyarmati és félgyarmati 
országokban. A gyermekek a szü-
lök szegénysége miatt kénytelenek 
kiskoruktól dolgozni, hogy leg-
alább az éhhinséggel határos táp-
lálkozásra szükséges összegeket 
megkeressék. 

Az értekezlet aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy sok országban a 
gyermekek művelődési színvonalá-
nak csökkentése mellett a taníté®-
ban a faji megkülönböztetés, a 
militarizmus és a kozmopolitiz-
mus szelleme érvényesül, ami meg-
mérgezi a gyermekek lelkét, tom-
pítja értelmüke*. felébreszti ben-

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
törvényerejű rendelete a takarékbetétekről 

és a takarékbetétesek jogairól 

nük a gonoszság és gyűlölet ösz- a világ egyszerű emberei, — mind 
töncit. 

Az értekezlet követeli, törsked-
| Jenek arra. hogy közoktatásra, szo_ 

c iá is és kulturá'is célokra for-
dítsák minden állam költségvetésé-
nek jelentós részét és hogy min-
den kormány felelős legyen országa 
gyermekeinek művelődéséért. A 
határozat követeli minden gyermek 
számra, faji. nemzetiségi, nemi kü-

a férfiak, mind a nők, — lekesen 
helyeslik és felhívjuk a szülőket, 
pedagógusokat. nevelőket orvo-
sokat, a társadalmi biztosítás dol-
gozóit — mindenkit, aki biztosí-
tani akarja a gyermekek jogát a 
művelődésre —, hogy mozgósítsák 
a közvéleményt ezeknek a javasla-
toknak és megvalósításuknak tá-
mogatására. 

A tiafcarékbetétképzés előmozdí-
tása, a betétesek jogainak és ked. 
vezményeinek fokozott biztosítása 
érdekében a Népköztásaság Elnöki 
Tanácsa törvényerejű rendeletet 
hozott. A rendelet kimondja, hogy 
takarékbetétet bármilyen összegben 
— akár a takarékbet é-tes nevének 
feltüntetésével, akár anélkül — 
minden természetes éa jogi sze-
mély elhelyezhet. A takarék belétek 
visszafizetéséért az állam szavatol. 
A takarékbetét összegének vissza-
fizetésére és a kamat kifizetésére 
vonatkozó követelés neim évül el. 

A takarékbetét után kamat jár. 
a takarékbetétek titkosak. Az ezek. 
ro vonatkozó adatokat hivatali ti-
tokként ken kezelni. A takarékbe-
tétesnek vagy törvényes képviselő-
jének hozzájárulása nélkül a taka-
rékbetétes nevéről — és a talcarék-
betétösszegről — et vagyonelkob-
zást kimondó vagy az állammal 
szemben kártérítési kötelezettséget 
megállapító jogerős bírói ítélet ese. 
tét kivéve — felvilágosítást adni 
nem szabad. Takarékbetétet polgári 
jogi tartozás kiegyenlítése vagy 
biztosítása végett lefoglalni, sem 

arra zálog., vagy megtartási jogot 
szerezni nem lehet. A mentesség fez 
ügyleti biztosíték céljára szolgáló 
takarékbetétre nem terjed ki. 

A takarékbetét é6 annak kama-
ta mentes mindennemű adó alél. A 
takarékbetét mentes az örökösödési 
illeték alól. Nagykorú személy et 
takarékbetét elhelyezésekor akként 
rendelkezhet, hogy elhalálozása ese-
tében a takarékbetétet az áltatta 
megjelölt kedvezményezett részére 
keli visszafizetni. Ilyen rendelkezés 
esetében a takarékbetét nfem tarto-
zik a takarékbetétes hagyatékához, 
a kedvezményezett a takarékbetét 
felett a hagyatéki eljárás lefolyta-
tásától függetlenül rendelkezhet. . 

A takarékbetétet a pénzügymi-
niszter által betét elfogadására fel-
jogosított pénzintézetnél lehet el-
helyezni. A takarékbetét után járó 
kamat mértékét és a jelen törvény-
erejű rendelet végrehajtásához 
szükséges részletes szabályokat » 
pénzügyminiszter állapítja meg. 

A jelem törvényerejű rendelettel 
ellentétes rendelkezések hatályukat 
vesztik. 

Az árubemutató a dolgozók érdekeit szolgálja 
Megkezdődött a szocialista kereskedelem 

tavaszi árubemutatója 

A szakszervezetnek hozzá kell járulnia 
a bürokrácia minden maradványának 

felszámolásához 
A közalkalmazottak szakszervezete II. küldöttközgyűlésének 

vasárnapi tanácskozása 
A közalkalmazottak szakszerveze-

tének II, küldöttközgyűlése vasár-
nap folytatta tanácskozásait. A ta-
nácskozás során felszólalt Kristóf 
István elvtárs, a SZOT főtitkára, a 
Magyar Dolgozók Pártja Politikai 
Bizottságának tagja. Felszólalásá-
ban hangsúlyozta, államigazgatá-
sunk csal; akkor tudja teljes egé-
szében ellátni a szocializmus építé-
sében ráháruló feladatokat, ha az 
államigazgatás dolgozói ugyanazzal 
a keménységgel, határozottsággal ós 
szilárdsággal végzik el napi fel-
adataikat, mint amilyennel az üze-
mekben a munkásosztály és a földe-
ken a dolgozó parasztság harcol né-
pünk boldog jövőjéért-

Felszólalt Házi Árpád elvtárs, 
belügyminiszter is. Rámutatott arra, 
hogy ma már a tanácsapparátus 

döntő mértékben a pártot, a dolgozó 
népet szerető dolgozókból tevődik 
össze, akik bátran szembeszállnak a 
nehézségekkel és vállalják az áldo-
zatokat is. 

Hangsúlyozta, hogy a szakszerve-
zetnek elsősorban jó nevelő munká-
jával, a szakmai és politikai képzés 
színvonalának emelésével kell előse-
gítenie a hivatali munka megjaví-
tását. A szakszervezetnek hozzá 
kell járulnia ahhoz is, hogy az ál-
lamapparátusban tökéletesen fel-
számolják a bürokrácia minden ma-
radványát. 

A küldöttközgyűlés résztvevői 
megválasztották a szakszervezet új 
központi vezetőségét és ellenőrző 
bizottságát, majd határozatot fo-
gadtak el a szakszervezeti munka 
feladatairól. 

Vasárnap már a ikora reggeli órák-
ban szokatlanul nagy tömegek gyü-
lekeztek a Széchenyi-téren „A szo-
cialista kereskedelem tavaszi áru-
bemutatója" megnyitására. Először 
a háztömté;őrüli kerékpáros 'és Sze-
geden először látott motorvezetéses 
kerékpárversenyt bonyolították le. A 
verseny eredményeiről lapunk más 
helyén számolunk be. 

Délelőtt fél 12-kor került sor a 
tavaszi árubemutató ünnepélyes 
megnyitására. A megnyitó beszédet 
Érsek T.ibor elvlárs, a belkereske-
delmi minisztérium ruházati főosz-
tályának vezetője mondotta. Beszé-
dében hangsúlyozta, hogy 

cz az árubemutató a dolgozók 
érdekelt szolgálja, szemben az 
átkos Horthy-fiislsztu Magyar-
ország árubemutatóival, amelye-
ket a tőkések saját profitjuk 

emelése érdekében rendeztek. 
Ennek a mostani árubemutatónak 
legfőbb célja, hogy a dolgozók bí-
rálatai nyomán szocialista kereske-
delmünk munkáját megjavítsa, köz-
vetve pedig iparunkra is befolyást 
gyakoroljon. 

A megnyitó beszéd után műsor 
és a honvéd zenekar térzenéje kö-
vetkezett. Délután pedig a Széche-
nyi-téren állami kereskedelmünk 
gyermekdé'utánt rendezett. Szivet 
gyönyörködieig és mindenkit vi-
dámságra késztető látvány volt az a 
hatalmas gyereksereg, amely lelkes 
izgalommal várta a gyermekdélután 
eseményeit. A kis apróságok elő-
ször négy futambnn rolícrversenyen 
vettek részt, majd n győztesek ki-
pirult arccal vették át a díiakat. 

A gvcrmekdé'ufán műsorán a 
Tilzén dolgozóinak tánccsoport-
ja, át'aml kercskcde'intink dol-
gozóinak gyermekei pedig sza. 
vakítókkal és énekszámokkal 

szerepeltek. 
Műsor után a Szegedi Ruházati Bolt 

dolgozóinak gyermekei gyermekru* 
ha bemutatót tartottak, amely az 
egybegyűlteket maradéktalanul meg-
győzte arról, hogy a készruha mi-
nőségben, változatosságban és árban 
egyaránt biztosltja minden dolgozó 
számára, hogy olcsón és ízlésesen 
öltözködhessen. 

Hétfőn a délelőtti órákban zenés 
oktató bábszínház előadásokat tar-
tottak a móravárosi, majd a Cson-
grádi-sugárúti általános iskolában, 
délután pedig n bábszínház előadás 
után az MNDSZ kultúrtermében dr. 
Nárái Sándor tanársegéd tartott elő-
adást „Legdrágább kincsünk, a 
gyermek" címmel. Az előadás szín-
helyén árubemutató is volt, hogy 
az érdeklődők 

közvetlen tapasztalatok útján 
ismerkedhessenek meg azokkal 
a gyermekápolási cikkekkel, 
amelyeket állami kereskedel-

münk juttat a fogyasztókhoz, 
hogy legnagyobb értékünket, a 
gyermeket egészségben nevelhessék 
fel. 

Á készütcl. és fcészruhabemutntó 
az egész hét folyamán tart. Ugyan-
csak egész héten bútor- és lakás-
berendezési kiállítás és tanácsadást 
fart a Bútorértékesítő Vállalat Baj-
csy-Zsilinszky-u. 19. szám alatt lé-
vő bemutatótermeiben, a Lenin-utca 
6. szám alal't 'és a Sztálin-sétányon 
található fl'otszerboltokban pedig 
kozmetikai é» gyermekápolási ta-
nácsadó szolgálatot tartanak. 

Ma kerül sor a tavaszi árubemu-
tató egyik legnagyobb érdeklődéssé! 
várt cseménvére, nz őtletnapra, 
amelyet délntén fi órai kezdetlel h 
Szakszervezeti Székházban, n Tol-
buchin-sugárút 14. szám alatt tar-
tanak meg. Ezen az ÖHetnnpon a 
helyszínen készpénzzel díjaznak 
minden olynn ötletet, nmelv állami 
kereskedelmünk munkájának meg-
javítását célozza. 

A békéért folytatott harc hűséges segítőtársa 

B „TRRTOS BÉKÉÉRT, NÉPI DEMOKRÁCIÁÉRT" 


