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Jugoszláv fegyveres erő tagjai felrobbantottak a letenyei hidat 
A magyar kormány tiltakozó legyzéke a példátlan és felháborító 

jugoszláv provokáció ügyében 

'A külügyminisztérium tájékoztató 
főosztálya közli: 

A Magyar Népköztársaság kül-
ügyminisztériuma f. hó 16-án az 
alábbi jegyzéket juttatta el a buda-
pesti jugoszláv követséghez: 

A Magyar Népköztársaság kor-
mánya számtalan esetben tiltako-
zott a jugoszláv kormánynál a ju-
goszláv fegyveres és légierők soro-
zatos. szervezett és egyre agresszí-
vabb jelleget öltő határmenti táma-
dásai ellen. A jugoszláv kormány 
azonban — amint erre a Magyar 
Népköztársaság kormánya legutóbb 
1952. június 27-én kelt 00628/52. 
számú jegyzékében is rámutatott — 
mindezidoig figyelmen kívül hagyta 
a Magyar Népköztársaság kormá-
nyának tiltakozásait és a jugoszláv 
kormány felelősségét illető figyel-
meztetéseit s ezekre újabb, az eddi-
gieknél még súlyosabb határmenti 
támadásokkal, határsértésekkel, ha-
tár- és légiprovokációkkal válaszolt. 

A jugoszláv kormány egyre foko-
zódó bűnös magatartásának világos 
bizonyítéka a legu tóbbi példátlan 
és felháborító provokáció. 

1952. augusztus 5-én 02.05 h-kor 
a letenyei szigettől keletre kb. hat-
száz méterre a magyar és jugoszláv 
partoldalt összekötő közúti hidat a 
jugoszláv fegyveres erő tagjai szán-
dékosan felrobbantották. A robba-
nás a Magyar Népköztársaságnak 
tetemes anyagi kárt okozott, amely 
még fokozódik azáltal, hogy a Mura 
által szállított hordalék a híd ron-
csain fennakadva árvízzel fenyegeti 
a Letesnye környékén lévő kb. 12 
ezer kat. holdnyi területet. 

A jugoszláv fegyveres erő áltál 
elkövetett fenti provokáció előre 
megfontolt, szándékos voltát az 
alábbiak bizonyítják: 

1 A jugoszláv fegyveres erő tag. 
jai a jugoszláv kormány úta-

Bítására a hidat már korábban alá-
aknázták. 1952. június 13-án. egy 
80 főből álló jugoszláv műszaki egy-
ség a jugoszláv oldalon lévő pillé-
rekből a régi robbanóanyagot ki-
szedte és helyette ú j robbanóanyag 
tölteteket helyezett el, melyeket 
elektromos vezeték útján kötötték 
össze a hídfő közelében lévő cser-
jésben elhelyezett robbanószerkezet-
tel. 

O A híd roncsain pontosan meg-
állapítható, hogy a robban-

tást szakszerűen készítették elő és 
hajtották végre négy helyen: a) a 

jugoszláv parton, b) a híd jugo. 
szláv területén vizbenlévő pilléré-
ben, c) a jugoszláv part felőli mez-
te vasszerkezetén, d) a közös híd-
mező jugoszláv részén. A robban-
tást elektromos úton hajtották vég-
re, a szálvezetékeket pontosait meg 
lehet állapítani egészen a robbanás 
helyéig. 

Q A jugoszláv fegyveres erő tag-
t J ' jai a hídon rendszeres szol-

gálatot teljesítettek, a robbantást 
megelőző napon azonban az őr-
szolgálatot teljesen megszüntették 
és az est folyamán a jugoszláv híd-
lábnál lévő őrbódét a jugoszláv te-
rület belsejébe szállították. Ugyan-
aznap. augusztus 4-én 23,00 h-kor 
a szolgálatot teljesítő magyar halár-
őr egy három főből álló jugoszláv 
műszaki csoportot észlelt, akik a híd 
szerkezetében elhelyezett robbanótöl-
tetek körül dolgoztak. 

A Magyar Népköztársaság kor-
mánya már korábban tudomást szer-
zel] arról, hogy jugoszláv szervek 
a magyar-jugoszláv határon levő 
hidakat aláaknázták. A Magyar 
Népköztársaság követsége 1951. ja-
nuár 24,-i jegyzékében tiltakozott a 
Murakeresztur—kotoribai vasúti 
hídnak jugoszláv részről történt alá-
aknázása ellen és magyarázatot kért 
arra vonatkozólag, „mi indította a 
jugoszláv hatóságokat ennek a nem-
zetközi jogellenes akciónak végre-
hajtására.' A jugoszláv kormány a 
magyar kormány jegyzékét mind-
ezideig válasz nélkül hagyta. 

A jugoszláv kormánynak a Ma-
gyar Népköztársaság és a magyar 
nép ellen irányuló, az imperialis-
ták háborús terveit szolgálé ellen-
séges tevékenységét a fentieken kívül 
a jugoszláv fegyveres és légierők 
egyre agresszívebbé váló határmenti 
üzelmei is bizonyítják. Az utóbbi 
időben elkövetett súlyos jugoszláv 
határprovokációk közül is kiemelke-
dik az alábbi két kirívó eset: 

1 * 1952. július 15-én 13.30 h-kor 
a kúnbajai határörs működési terü. 
leién szolgálatot teljesítő magyar 
járőrre a jugoszláv fegyveres erő 
tagjai a feísőtavankúti templomtól 
mintegy 300 méterre északra, a kún-
bajai templomtól kb. 3500 méterre 
délkeletre eső jugoszláv területről 
lövést adtak le. Az átlőtt gyújtólö-
vedék a magyar magasfigyelő áll-
ványába csapódott be. aminek kö-
vetkeztében a magasfigyelő lángra-

lcbbant ós teljesen leégett. Az a 
tény, hogy a magyar járőr felé ab-
ban a pillanatban lőtték ki a gyúj-
tólövedéket, amikor az. a magasfi-
gyelő ajtaját kinyitva rálépett, a 
magasfigyelőből levezető létrára, 
kétségen kívül bizonyítja, hogy a 
lövedéket a fedezet nélkül maradt 
magyar járőr meggyilkolására szán-
ták. 

9 
1952. augusztus 7-én 10.27 li-

kőr Katymártói keletre egy kétmo 
toros c/47-es típusú jugoszláv repü-
lőgép 2.590—3.000 méter magas-
ságban berepült Magyarország lé-
giterébe és északnyugati, majd dél. 
nyugati irányban Magyarország fe-
lett repülve érintette Bácsalmás, 
Miske, Szükösd, Dunaszegcső, Be-
zedek községeket és 10.56 h-kor Be. 
zedek községtől délkeletre elhagyva 
Magyarország légiterét, visszarepült 
jugoszláv területre. 

Az említett jugoszláv repülőgép 
29 percig tartózkodott Magyaror-
szág területe felett és mintegy 50— 
55 km. mélységben és 120—125 km. 
hosszúságban sértette meg Ma-
gyarország légiterét. 

A Magyar Népköztársaság kor-
mánya leszögezi, hogy a fent felso-
rolt esetek: a letenyei híd szándékos 
felrobbantása, egy magyar magas-
figyelő gyújtólövedékkel történt fel-
gyújtása és az abban tartózkodó 
magyar határőr életének veszélyez-
tetése, valamint a magyar terület 
felderítését célzó 29 perces jugo-
szláv berepülés félreérthetetlenül 
bizonyítják a jugoszláv kormány-
nak azt az elhatározott szándékát, 
hogy fegyveres támadásainak és 
provokációinak fokozásával, magyar 
állampolgárok életének állandó ve-
szélyeztetésével, a magyar népgaz-
daságnak okozott jelentős károkkal 
a két ország közötti viszonyt egyre 
jobban kiélezze. 

A Magyar Népköztársaság kor-
mánya a legélesebben fii lakozik 
a jugoszláv határőrizeti szerveknek 
a jugoszláv kormány utasítására 
történő tervszerű garázdáik xiásal 
ellen ós erélyesen követeli hogy a 
jugoszláv kormány haladéktalanul 
tegyen intézkedéseket ezek beszün-
tetésére. A Magyar Népköztársa-
ság kormánya fenntartja magának 
a jogot, hogy a jugoszláv szervek 
állal okozott anyagi kár paegtéríjé-
sé| követelje, melynek ősegét a ké-
sőbbiek folyamán közölni fogja. 

Felhívás szegedi dolgozó paraszttársain shoz 

M l  

ismét 

A mai napig 80 szegedi dolgozó lépeti 
a nagyüzemi gazdálkodás útjára 

Szeged dolgozó parasztjai látva 
terme Ó6zövetkezeteink szép ered-
ményeit, mind nagyobb számban 
kérik felvételüket a csoportoknál. 
Nincsen olyan nap, amelyen vala-
melyik csoportba ne jelentkezne 
egy vagy két dolgozó paraszt. De 
nemcsak a jelentkezők keresik fel 
a csoportokat, hanem vasárnapon-
kint tömegesen érkeznek a kor-
nyékről lálogtók, akik tanulmá-
nyozzák a szövetkezeti gazdálko-
dást. Egy-egy ilyen tanulmányi út 
után mindig akadnék újabb belé-
pők. 

A Felszabadulás 

fezes tagságának száma és földterü-
lete az e'mult hetekben hatalma-
san felduzzadt. Vasárnaponként 
több csoport dolgozó paraszt láto-
gatott el hozzájuk és látva gyö-
nyörű állatállományukat, a hátai-
mra fejlődést, melyet megalakulás 
óta elértek, meggyőződtek a nagy-
üzemi gazdálkodás e'őnyeiröl és 
tömegesen kérték felvételüket a 
csoportba. Vonzotta őket a sok 
ányajuh, melyek havonta 1300 li-
ter tejet Gidnak és 184 bárányt el-
lettek a tavasszal. A megindulás-
kor három tehene és három anya-
kocája volt a csoportnak, ma 27 
tehén és 17 ló van istállójukban. 
Ezenkívül több mint 1300 eprójó. 
s'zág és szép sertésállomány van a 
csoport birtokában. Termelési ered-
ményeik is jóval meghaladták az 
egyéni dolgozók eredményeit s igy 
minden látogatót meggyőztek a kö-
zős gazdálkodás fölényéről az 
egyéni gazdálkodással szemben. 

Egymásután léptek be a csoport-
ba Frank János. nyolc hold/s, 
Czirok Etel hét holdas. Paragi Já-
nos öt holdas, Paragi József három 
holdas. Szász János hét holdas, 
Csűri András hét holdas, özvegy 
Szász Józsefné négy és fél holdas, 
Csurgó Ferenc négy holdas. Már-
ton János hét és fél holdas, Ágos-
ton János hét holdas. Kovács Ist-
ván négy holdas, Kasza Sándorné 
öt holdas. Mészáros György 21 
holdas. Jó járt Lajos 10 holdas. öz-
vegy Jó járt Sándorné 13 holdas, 
Vaijasi István hét holdas. Balogh 
tmie hiait és fél holdas. Csurgó Jó-

' zsef három és fél holdas, Jenei 
Etel egy és fél holdas, Ei'nczmann 

[ Jakab hét holdas, özvegy Bárká-
nyi Györgyné kilenc holdas Csá-
szár Vincze két és fél holdias, 
Csurgó Mihály hat holdas, özvegy 
Börcsök Sándorné kilenc holdas 

{dolgozó panasztok. Rajtuk kívül 
még három új taggal szaporodott 
a csoport: Kovács Erzsébet. Frank 
Jánosné és Boros Márton írták alá 
a belépési nyilatkozatot. 

Az alsóvárosi Uj Elet tszcs-l 

is sok látogató keresi fel érdeklöd. 
ve elért eredményeik után. így 
ment el hozzájuk Farkas György, 
nyolc holdas dolgozó pairaszt fe, 
hogy helyben győződjék meig, mi 
az igazság, hogyan is megy a cso-
portban a munk:egység elszámo-
lás. Látta Nagyi János csoporttag 
szép eredményeit és összehasonli-
tottta jövedelmét a magáéval s 
meggyőződött -érdemes a csoport-
ban dolgozni. Követte Csiszár An-
tal példáiét. aki Alsóvároson első-

, nek lépett be a csoportba. Példá-
; jukat számosan követték, köztük 
i özvegv Zombori Ferencné hét és 
[ fél holddal, Birzók István 13 hojd-
' dal. Vajas Ferenc egy holddal, 
B'czók Sándor 11 holddal, özvegv 
Biczók Sándorné 12 holddal, Aradi 
Péter hat holddal. Nagy Ferenc 
két holddri. Csamangó Vince öt 
holddal és Batjancs Józsefné egy 
hold fö'djével. 

A Táncs'cs tszcs-ben 

j is vannak új belépők. Ide tépett be 
Barna. Ferenc 12 és fél holdas kö-
zépparaszt, Ördögh József hat hol-
das, Horváth Andrásné négy hol-
das és Lutányi Mártonná két hol-
das dolgozó paraszt. 

Újszeged dolgozó parasztjai is 
megmozdultak az elmúlt hetek so-
rán, s mind többen léptek közülük a 
köZös gazdálkodás útjára. Az Ötéves 
Terv tszcs még nem tekint vissza 
hosszú mattra, de eredményei m-ár-

, is vonzzák az egyénileg dolgozó 
parasztokat. Laska András öt és 
fél holdas. Lévai Péterné négy 
ho'das. István Jánosné négy holdas, 
Stefándel Jánosné két holdas dol-

Ti már régen teljesítettük beadási kötelezettségünket. Szem előtt tar, 
' tottuk, hogy városunk begyűjtési kötelezettségének teljesítése után 
szabadpiacon értékesíthetjük felesleges gabonánkat. Ezért vittük 

be egyenesen a cséplőgéptől az államnak járó terménymennyiségei. 

A felszabadulás előtt nekünk, szegedi dolgozó parasztoknak közös 
volt a szenvedésünk, együtt görnyedtünk a kizsákmányolók uralma 
alatt. Valósággal éhbérért robotoltunk kom hajnaltól késő éjszakáig. 
Életünk a felszabadulás ó'a teljesen megváltozott. Napjainkban azon-
ban ha látjuk gyermekeink mosolygó, boldog arcát, önkéntelenül is 
eszünkbe jut nyolc év előtti életünk. Ma. amikor miénk a haza, a föld, 
gyermekeinké az iskola, valamennyiünknek összefogva, minden erőnk, 
kel harcolnunk kell azért, hogy minél nagyobb győzelemre vigyük a 
begyűjtést. 

Juttassuk kifejezésre a munkásosztály és a párt iránti hűségünket 
gabonabegyüjtési kötelezettségünk túlteljesítésével. 

Több gabonát a dolgozó nép államának — ez hazafias kötelessé-
günk, mert ezzel segítjük hazánkat, a béketábor magyarországi sza. 
kaszát, segítünk megvalósítani ötéves tervünket. Ránk. parasztokra is 
gondol az ötéves terv. éppen ezért segítjük elő mielőbbi megvalósítá-
sát begyűjtési tervünk túlteljesítésével. 

M 
i, ak>Jc ezt a felhívási hozzátok küldjük mindannyian túlteljesí-

tettük beadási kötelezettségünket. Közülünk Zakar Andrásné, Petőfi-
telepi kétholdas dolgozó parasztasszony búzaheadását 200 százalékra, 
teljesítette. Bárkányi Mártán pedig 208 százalékra teljesUette árpabe-
adását. a búzabeadását pedig 100 százalékra. Börcsök Ferenc kenyér-
gabona beadását 168 százalékra, árpabeadását 297 százalékra teljesí-
tette. Bálö Jánosné 286 százalékra teljesítette beadási kötelezettségét. 
Beadásunkat azért teljesítettük túl, mert tudjuk, új életünk, szorgos 
munkánk nyomán begyűjtési kötelezettségünk túlteljesítésével napról, 
napra, szebbé, gazdagabbá válik. 

H j gyárak, új házak, új csecsemő otthonok épülnek, új gépek zúg. 
nak az üzemekben. Ötéves tervünktől azonban még több gépe;, köves 
utal, kultúrházat, könyvet, jó ruhái, lábbelit várunk. — s mindezeknek 
a megteremtéséből nekünk is ki kell vennünk a részünket, most napja-
inkban a jó begyűjtéssel. 

Nincs egyetlen dolgozó paraszt sem Szegeden, aki valamilyen for, 
mában ne kapott volna segítséget államunktól, aki ne tervezné, hogy 
tovább javítsa életét, aki ne ragaszkodna a békés építő munkához és 
ne gyűlölné a munkája, családja, háza ellen áskálció háborús gyilko-
snkitf. Begyűjtési kötelezettségünk gyors telejsitésével is a mi boldog, 
Ságunkat, békcs életünket biztosítjuk. 

A 
béke ügye — szent a mi számunkra. 

Országunkban még sohasem volt ilyen szép az élet. mint napjainlt-
ban. Szép életünket pártunknak és szeretett vezérünknek, Rákosi elvtárs, 
nak köszönhetjük. Fejezzük ki határtalan szeretetünket a párt és Rá-
kosj elvtárs iránt, begyűjtési kötelezettségünk túlteljesítésével. Harcol-
junk, küzdjünk minden erőnkkel városunk. Szeged becsületéért, gabo. 
nabcadási kötelezettségünk teljesítésével a szabadpiac megszerzéséért. 

Kövessétek dolgozó paraszttársaink példánkat, hogy valamennyien 
együt mondhasufc, megtettük kötelességünket magunkért, családunkért 
szabad hazánkért, a békéért. Teljesítettük, söt túlteljesítettük termény* 
beadási kötelezettségünket. 
Börcsök Ferenc, Szentmihálytelek, Zakar Andrásné, Petőfiíelep 816, j 
Haladás-köz í. Bárkányi Márton, Felsővárosi 
Báló Jánosné, Rohonczi-utca i. feketeföldek 68. 

Hétfőn este külföldi úttörők szerepelnek 

az újszegedi szabadtéri színpadon 

Hétfőn délelőtt külföldi uttörö 
küldöttség érkezik Szegedre. A kí-
nai, olasz, oszfrák és német úttörők 
küldöttsége eddig a Csillebércen 
nyaralt. Hétfőn délelőtt Szeged ne-
vezetességeit tekintik majd meg, el-
látogatnak a Textilmüvekbe 'és az 

uttörőháziba is. Este 7 órakor a kül. 

döttség a tápéi úttörők kulturcso. 

portjával együtt az újszegedi sza. 

badtéri színpadon szerepel, A küt. 

döttség kedden Hódmezővásárhelyra 

utazik. 

gozó parasztok léptek be új Tag. 
ként a csoportba. A Hátadás tszcs-
be özveigy Domonkos Józsefné há-

[rom holdas és Stump Ferenc 12 
holdas középparaszt lépett be. A 

i Szabadság tszcs-be Szabó István 
négy holdas, özv. Ballagj György-
né három holdas és idősebb Kó-
nya András öt holdas dolgozó pa-
rasztok kérték felvéte'üket. 

A sientmihólyfeleki 
Szabad Tisza 

termelőszövetkezeti csoport 
tagsága fe hatalmasan megnöveke-
dett az elmúlt hetek során. 27 új 
belépővel és több mint 170 hold 
földdel növekedett a csoport. A 6zt.-
mihályte'eki parasztság látta, meny. I 
nyiveí könnyebbén dolgoznak a 
csoportban, mennyivel szebb ered- • 
menyeket érnek el a termelésben 
s ezért határozták el magukat, 
hogy ők is rálépnek a szövetkezeti 
gazdálkodás útjára. Idősebb Varga 
István négy ho'd, Farks János egy 
hold, Bert Sándor öt hold, Kovács 
András négy hold. Szekeres Mi-
hály hét hold, özvegy Tombácz 
Jánosné három hold. Farkas Imre 
négy hold, özvegy Gulyás Sándor-
né három hold, Kispétér József hat 
ho'd. Lőrincz Imre hat hold. Kö-
vecs István öt hold, Ballá Ferenc 
két hold, Olasz Sándor öt hold, if-
jú Szekeres Imre hét hold. Farkas 
Cs. Lajo? nyolc hold, Farkas Cs. 
Antal hat hold, Kotogán Ádám hét 
ho'd. özvegy Htajdu Vinczéné 12 ] 
hold' Szekeres Ferenc hét hold, 
Vőneki András kilenc hold. Tanács 
Antal 11 hold, ökrös József ö t ' 
hold, Papp János hat hold Kársai 
József Hsit hold, Tombácz István 
k'lenc hold, Csamangö Antal Jwt 
hold, Kise Mihály hét hold főddel 

lépett a csoportba. 

• 
A belépők száma bizonyítja. hogy 

dolgozó parasztjaink megértették, 
menyive) előnyösebh a nagyüzemi 
gazdálkodás. Eddig Szegeden 80 
do'gozó pGraszt lépett a csopor-
tokba, több mint 570 hold földdel. 
Ez a szám azonban napróDnapria 
növekszik, mert dolgozó paraszt-
jaink érdeklődése napról-napra 
növekszik, a csoportok iránt, „ 

Olimpiai nagygyűlést tartottak Szegeden 

Szombaton délután az újszegedi 
szabadtéri színpadon olimpiai nagy-
gyűlést (ártottak népi demokráctank-
nak dicsőséget szerzett bajnokaink: 
Keleti Ágnes, Puskás Ferenc, Ková-
csi A'adár és Lemhényl Dezső. Be-
számolót tartott Fekeie Sándor elv-
társ is. a Szabad Nép Helsinkiben 
Járt munkatársa. A Megyei Pártbi-
zottság képvfee'etében megjelent 
Rozsnyai Mihály elvtársat, a Városi 
Pártbizottság képviseletében Zombori 
János elvtársat, a Városi Tanács el-
nökét, Dénes Leó elvtársat, a meg-
jelent olimpikonokat és a szegedi 
doJéyzókat Nagy'ván Mihály elvtárs, a 
DlSZ-bizottsá'] titkára üdvözölte. Az 
úttörők virágokkal kedveskedtek 
olimpiai bajnokainknak- Ezután Ko-
vácsi Aladár, az öütnpiai bajnok, az 
öttusa csapat tagja tartott beszámolót, 
melyet Ketot| Ágnes tornászbajnók-
nőnk heszámolója követett, írjujp Fé-
keié Sándor elvtárs, a Szabad Nép. 
munkatársa beszélt részletesen a vi-
lágraszóló sikereinkről, végül Pus-
kás Férenc, a'z olimpiai bajnok lab-
darugó csapat tagja száúiolt be a 
Jugoszlávok e'leni győzelmes nagy 

mérkőzésről Végül Pamuk István 
elvtárs, a' Városi Pártbizottság agit.-
prop. titkára búcsúzott el a szegerlt 
dolgozók nevében olimpikonjainktól. 

Az olimpiai nagygyűlésről részletes 
beszámolót keddi lapunkban köz. 
lünk. 

Arányi Sándor elvtárs 
tért eloadáét 

• Pártoktalás Házában 

Augusztus 18-án délután hat óra, 
kor Arányi Sándor elvtárs, a Párt-
központ munkatársa „A nemzetközi 
helyzet időszerű kérdései'' címmel 
tart előadást a Pártokfa;ás Házá-
ban. Kü'önösen a pártfunkclonárlu-
sok, propagandisták, pártnapi elő-
adók számára tász nagyjelen öségíi, 
mert * nemzetközi kérdésekkel való 
foglalkozás mindennapi munkájuk 
szerves részét képezi. 

Az Országos Békefanács kéf új k iadványa 
Az Alkotmány ünnepére jelent 

meg az Országos Béketanács „A 
magyar szabadságén" efmü leg-
újabb. képes kiadványa. A szép 
k'állításéi albumalakú füzeibein leg-
kiválóbb festőink, szobrászaink, köl-
tőink, müvei mutatják be népünk 
évszázados harcát a szabadságért. 
Hunyadi. Dózsa, Zrinyi. Dobó Ist-
ván, Rákóczi Fcidenc. Kossuth és 
Rákosi Mátyás alakja, szabadság-
kijzdeiim.ei vonulnak végig a füzet 
lapjain írásban és képekben. Ami-
kór így összefüggő folyamatként 
látjuk a magyar nép elbukott sza-
badságharcait és a Szovje unió fel. 
szabadította o "szagunk nagyszerű 
eredményeit, még erősebb bornünk 
az elszántság épülő szocialista ha-
zánk felvirágoztatására és megvé-
désére. 

A második füzet. Parrag' György: 
,,A vatikán az imperializmus szö-
vetségese'" című munkája az» mu-
latja be, hogyan, milyen eszközök-
kel harcol ma is a Valikán a ha-
iálomért, milyen ttnyjgi és személyi 

kapcsolatok fűzik a nagytőkéhez, a 
fasizmushoz, miként vált a Vatikán 
az amerikai nagytőke szőve ségesé-
vé; a tömeggyilkos Franco, a dél-
amerikai fasiszták. De Gaulle, bz 
olasz reakciós pártok és sz úri Ma-
gyarország hatalmasainak cinkosá-
vá; milyen a Vatikán igazi arca. 
Ezekre a kérdésekre felel az Orszá-
gos Béketanácn kü1 politikai füzei-
sorozatának legújabb száma. 

Martin Andersen NexS, 
ax ismert dán író 

Moszkvába érkezett 

Moszkva (taszsz) A Szovjet 

írók Szövetségének meghívására, 

augusztus 15-én Moszkvába érke-

zett Mnirtin Andersen Nexö az is-

mert dán író, a kiváló békeharcos, 

a Béke Világtanács tagja. 

Mart'n Andersen Nexöt a repülő, 

téren Moszkva irodalmi életének 

képviselői fogadták 


