
SZERDA, 1953 JANUÁR 14. 

Terrorista orvoscsoportot lepleztek Se 

a szovjet állambiztonsági szervek 

Moszkva (TASZSZ). Az állam-
biztonsági szervek bizonyos idővel 
ezelőtt egy terrorista orvoscso. 
porto* lepleztek le. amely céljául 
tűzte ki, hogy kártokozó kezelés-
sel a Szovjetunió aktív vezetőinek 
életére törjön. 

A terrorista csoport tagjai kö. 
zött van: M. Sz. Vov6zi tanár, 
belgyógyász, V. N. Vinogratíov 
tanár, belgyógyász, M. B. Koga-n 
tanár, belgyógyász, B. 3. Xogan 
tanár belgyógyász, P. I. Jegorov 
tanár, belgyógyász, A. L Feldman 
tanár, orr-, fül-, gégeszakorvos, J. 
G. Etinger tanár, belgyógyász. A. 
M. Grinstein lanár, neuropaloló" 
gus, G. I. Majorov be'gyógyász. 

A vizsgálat során felmerült bi-
zonyítható adatok, az orvossrak-
értök szakvéleménye és a le'ar. 
tóztato;tak be'smerése alapján 
megállapítási nyert, hogy a bű-
nözök a nép titkos ellenségei, ak'k 
kártokozó kezelésben részesítették 
betegeiket és aláásták azok egész-
ségét. 

A nyomozás megállapította, hogy 
a terrorista csoport résztvevői 
felhaszná'va orvosi minős güket 
és visszac've a betegek bizal-
mával, e'őre megfontoltan. go-
nosz módon tönkretették a be-
legek egészségét, szántszánde'k-
kal semm'be vették a betegek 
tárgyi'ngcs vizsgá'nti aila!a:t, 
helyie'en. a betegségük való jel-

legének meg nem felelő diagnó-
zist állapítottak meg, majd 
helytelen kezeléssel tönkretet-

ték őket. • 
A bűnösök beismerték, hogy A. A. 
Zsdinov betegségét felhasználva, 
helytelen diagnózist állapítottak 
meg, eltitkolva, hogy szívizom-
infarktusban szenved. Fzzel a 
sű'yos betegséggel ellenjavallt 
életrendet írtak elő és ezzel meg-
ölték A. A. Zsdanovot. 

A vizsgálat megállapította, hogy 
a gonosztevők A. Sz. Seseroakov 
é'etét is elpusztítóiták. Erős ha-
tású gyógyszereket helytelenül a', 
kalmazlak gyógyításánál. A. Sz. 
Scserbakov 6zámára végzetes élet-
rendet állapítottak meg és ily-
módon halálát okozták. 

A bűnöző orvosok e'sősorban a 
szovjet vezető katonai káderei 
egészségének a'áásására és a-ra 
törekedtek, hoüy munkaképte-
lenné tegyék őkef és gyengítsék 

az ország véde'mét 
Igyekeztek munkaképtetenoé tenni 
A. M. Vasziljevszkij mnrsalit L. 
A. Govorov marsallt. I Sz. Knnyov 
ma-sallt, Sz. M. ^temenko barise-
regtábornokot, G I Levesenke ien. 
gernagyot és másokat A bűnöző 
brvosok letartóztatása azonban 
szertefoszlatta gonosz tervp'ket és 
nem sikerüli elérniök céljukat. 

Megállapítást nyert, hogy mind-
ezek a gyilkos orvosok, akik o-z 

Biró M ihá l y elvtárs, 
a z O r s z á g o s Pártközpont m u n k a t á r s a 

lar l e l ő a d á s i 16-an a Pártoktatás H á z á b a n 
emberi rrtm söpredékévé váltak, 
akik eárba tiporták a tudomány \ 
szent zászlaját és bemocskolták a 
tudomány művelőinek becsületet, 
külföldi kémszolgálat felbére't 
ügynökei vo'tak. A terrorts'a cso-
port résztvevőinek többsége (M. 
Sz. Vovszi, B. B. Kogan, A, I. 
Feldman, A. M. Grinsteto. J. G. 
Etinger és mások) kapcsolatban 
volt a „Joint" nemzetközi zs:dó 
burzsoá nacionaiista szervereltel, 
amelyet az amerikai kémszolgálat 
állítólag más országokban lévő 
zsidók anyagi támogatására . léte-
sített. A valósághnn ez a szerve-
zet az amerikai kémszolgálai irá-
nyításával széleskörű kémkedési, 
terror'sta és egyéb felttrtgate -evé. 
kenységet fejt ki több országban, 
köztük a Szovjetunióba^ is. 

A letartóztatott Vovszi a vizs-
gá'at során kijelentette, hogy 
V'meliovies moszkvai orvos út-
ján éa Miboe'sz hirhed' islóS 
hor/soá nacionalista ti'ján nta. 
vitást kapott az Egyestitt Átta-
mnkból o ,.Jolnt'' szervezettől 
„a Szovjetunió veze'ő káderei-

nek ki irtásra." 
A terrorista csoport más tagjai-

ról (V. N. Vteo-gradov, M, B. Ko. 
g-an, P. I. Jpgorov) kideTült, hogv 
rég' ügynökei az angol kémszolj^. 
latnak. 

A vizsgálat a közeljövőben feje-
ződik be. 

rénteken, 16 án dé'ufán 6 órai 
kizdeltel a Pártoktalás Házában Bi 
ró Mihály elvtárs, «z Országos 
Páríközpont munkatársa tart elő-
adási Az előadás címe: „Sztálin 
elvtárs: A szoc'a'izmus közgazdasági 
prob'émái a Szovjetunióban című 
müve, a marxista-'eninlsta e.mé'c; 
kicme'kedő a'ko|ása''. Az c'őadás 
anyaga ré.sz'etesen fog'a'kczik Sztá-
lin elvtárs e hatalmas művének je-
'entőségévei, melyet a Szovjetunió 

Kommunista Pártja XIX. kongresz 
szusa előestéjén hoztak nyilvános-
ságra. Sztá in eivlúrsnak e müve ha-
ta mas segítséget adott a népi de-
mokratikus országok további fej ő-
déséhez és a kapitalista országok 
riűgozóinuk további harcához. Bíró 
elvtárs előadása nagy seg tscgef ad 
tnvábhi munkánkhoz- Fe'hívjuk ösz-
szes propagandistáink és pártfunk-
cinnáriusalnk figye'mét az előadá-
son való részvélelre. 

J a n u á r 25-én békén a^ygy ü lés lesz 

a szegedi Nemzet i S z í n h á z b an 
Békeharcunk egvik jelentos ál-

lomára volt a nemrégen lezajlott 
Népek Békekongresszusa. Ezen a 
kongresszuson a magyar dolgozók 
legjobbjai képviselték a magyar 
népet. 

Bécsben járt küldötteink fcz or-
szág egész területén beszámolókat 

kárai és a városi békeküldöttek 
beszámo'nük arról: hogyan teljesí-
tettek a békekongresszus tisztele-
tére tett fetajánlásaikdt, hogyan 
erősítették tovább a béketábor 
magyarországi szakaszát, Elmond, 
ják az', hogyan kapcsolódik be 
mind több és tobb üzemi dolgozó, 

tartanak a békékongresszusop hal- j háztasszony, dolgozó paraszt a 
lottakról. Január 25-én. vasárnap , békemozgalomba, erősítve ezzel a 
dételőtt 10 órai kezdettel a szegedi j béketábor hate'mas seregét. 
Nemzett Színházban is békenagy 
gyűlés lesz. A nagygyűlésen Szá-
riecki Kardos Elemér, kétszeres 
Kt>ssuth.1íjas akadémikus tart be-
számolót a békekongresszusról. A 

^beszámoló után üzemetek tékelit-

A 25-1 békenagygyfllés újabb 

tüntetése lesz a szegedi dolgozók-

nak. Megmutatja, bogv Szeged 

dolgozói egységesen felsorakoztak 

n béke'ábor zászlaja mögé. 

A „ P r a v d a " szerkesztőségi c i k k e a k á r t e vő orvoscsoport 
a l i as tevékenységérő l 

Moszkva (TASZSZ). A „Pravda" 
első oldalon szerkjsz'öségi c kket kő-
ző. ..A'jas kémek és gyukosok or-
vosprofesszorok á arca alaft'* cím 
mel. A cikk ismerteti a leleplezett 
kártevő orvoscsoport a'jas tevé-
kenységét, hangsú yozva, hogy az 
orvosbanda leleplezése csapás a 
nemzetközi cionista zs'dó szervezet-
re. Mosf mindenki tolhatja, milyen 
„jótevők'' és „békebarátok" rejtőz-
ködnek a „Joint" cégére aa ' t . 

Az Egyesült Államok fökolompo-
sni és angliai ,,ifjabb partnereik-* 
tudják — folytatja a cikk —, békés 
úton lehetetlen eiérn ök, hogy más 
nemzetek fe'elt ura kodhassanak-
Lázasan Itészü nek egy új világhá-
borúra, fokozottan küldik ügynö-
keiket a Szovjetunióba és a népi 
demokratikus országokba és azt 
akarják megvalósítani, amit Hitle-
reknek nem sikerüli: a Szovje unió. 
ban meg akarják teremteni bomlasz-
tó „ötöd k hadoszlopukat". 

A szovjet embereknek egyetlen 
pillanatra sem szabad megfeledkez-
niük arról, hogy ú -lan-dóan fokozni 
kell az éberséget, éberen kell fi-
gyelniük a háborús gyuj oga'ók és 
ügynökeik minden mesterk:dését, 
szüntelenül erősíteni kel ál amunk 
fegyveres erőit és felderítő szerveit. 

Sztálin elvtárs ismételten figyel-
meztetett arra: sukereinknek meg 
van az az árnyolda a. hogy sok dol-
gozónkban önelégült íangu'atot 
szülnek. Ezf a hangulatot még tá-
volról sem győztük le. Még mindig 
sok könnyelmű ember él országunk-
ban- Éppen embereinknek ez 'a 
könnye műsége a tápláló talaj az 
ellenséges kártevés számára. 

A Szovjetunióban oszfat'anul ural-
kodnak a szoc'alista viszonyok. A 
szovjet nép a Nagy Honvédő Hábo. 
rúban a történelemben pétt'á'lan 
győzelmet aratott. Soha nem 'á'o;t 
rövid idő a'aft frtszámoltuk a há-
ború sú'yos következményeit. A 
gazdasási és ku'furális épdés min-
den terü'etén sikereket értünk e.-
Egyes emberek ezekből a tényrkbő 
azí a következte'ést vonják 'e, ho.cv 
már e'mu't a kártevés, a diverzió 
és a kémkedés veszélye, hogy a ka. 
pita'ísta vi'ág f<íko'omno-a; lemon-
danak arró' a törekvésükrő'. hogy 
kártevő tevékenységet fejtsenek ki a 
a Szovjetunió e'len. 

Azonban csak a jobboldali oppor-
tunisták gondolkozhatnak és ítélhet-
nek így, azok az emberek, akik az 
osztályharc ..kialvrsának" marxls-
ta.cllenes álláspontjára helyezked-
nek. Ezek az emberek nem értik, 
vagy nem képesek megérteni hogy 
sikereink nem a harc megszűnésére, 
hanem élesedés're vezc'n"k. hogy 
mennél sikeresebb lesz előrehü adá-
sunk, annál élesebb lesz a nén el-
lenségeinek harca, akik pus-tulásra 
vannak kárhoztatva és a kétségbe-
esés szelére jutottak. 

A Szovietunióban már régóta 
szétzúztak és f-lszámorták n kizsák-
mányoló osz'á'vokat. de még meg-
maradtak a burzsoá-in ideotó-riai 
maredvtoya i . a mo-'ántab'ridonori 
pszichológia és erkötas maradvá-
nyai megmaradtak a burzsoá né-
zetek és a burzsoá er' ötes hordo-
zói — é]ő emberek, népünk rejtett 
ellenségei. Éopen ezek a rettett el-
lenségek, akiket az imperiipsta vi-
lág támogat, fognak továbbra is 
kártevő tevékenységet kifejteni. 

Mindez arra kötelezi a szovjet 

embereket, hogy állandóan fokozzák 
a forradalmi éberséget, éberen fi-
gyeljék az ellenség cselszövéseit. 
Az a lény, hogy a „tudomány embe-
rei" közül kikerült elvetemedett go-
nosztevők csoportja egy időn ka-
rész'ül büntetlenül tevékenykedhe-
tett, azt bizonyítja, hogy egyes 
szovjet szerveink és azok vezetői 
megfeledkeztek az éberségről, meg-
fertőzte őket a könnyelműség. 

Az állambiztonsági szervek nem 
leplez'ék )e idejében az orvosok kö-
zött működő kárlevő terrorista szer-
vezetet. Pedig az állambiztonsági 
szerveknek különös éberséget kel-
lett vo'.na tanusí'aniok, hiszen a 
történelem már ismer eseteket, ami-
kor az orvosok álarca alatt aljas 
gyilkosok és hazaárulók tevékeny-
kedtek, mint például Levln ós Plei-
nyev „orvosok", akik a Szovjetunió 
ellenségeinek utasítására helytelen 
gyógykezelés úlján megölték Á. M. 
Gorkijt, a nagy orosz írót, V. V. 
Kujbisevet és V. R. Menzsinszkijt, 
a szovjet állam kiváló személyisé-
geit. 

Nem álltak hivatásuk magasla-
tán a Szovjetunió egészségügyi mi-
nisztériumának vezetői sem, akik 
figyelmen kívül hagylak a Szovjet-

unió ellenségeinek magukat eladott 
gonosz gyilkosok kártevő, terro-
rista tevékenységét. 

A kártevő orvosok bandájának le-
Jeplezése hatalmas csapás az angol, 
amerikai háborús gyujtogatókra. 
Ügynökségükei leleplezték és ártal-
matlanná tették Újra megmutatko-
zott az egész világ előtt az Egye-
sült Államok és Anglia embertélen 
rabszolga tartó inak igazi arculata. 

A szovjet nép haraggal és felhá-
borodással bélyegzi meg a gyilko-
sok elvetemült bandáját és külföldi 
gazdáikat. A szovjet nép széttapos-
sa, mint kár ékony férgeket, a dol-
lárokért és sterlingekért megvásá-
rolt megvetésre méltó bárcnceket. 
Ami a gyilkosok felbujtóit illeti", 
biztosak lehetnek abban, hogy a 
méltó megtorlás nem marad el és 
eléri őket, hogy lesújtson rájuk. 

Mindez valóban így van. De az is 
biztos, hogy ezeken az ellen'egeken 
kívül még van nálunk egy ellenség: 
embereink könnyelműsége. Nem ké-
telkedhetünk abban, hogy amíg ez 
a könnyelműség él közöttünk, to-
vábbra is lesz kártevés. Köve ke-
zesképpen: ahhoz, hogy felszámol, 
hassuk a kártevést, véget kell vet-
nünk a sorainkban meglévő köny-
nyelműségnek. 

A D Y ENDRE-SZOBORPALYÁZAT 

Jobban készüljenek vizsgáikra 

a jogi kar 1. évfolyamának hallgatói 

Jelentés a vizsgákról 

A jogi karon a vizsgaidőszak ed-
digi eredményei bizonyí.ékük ame-
íei.t, hogy a ha Igatóságunk zöme 
— kü.önösen a pár.tag, lagje.ö.t é< 
a szakérettségis ha.iga>tóK — jól 
megái ták hc.yüket a félévben. A 
kari áttag 4. Ezen felül van a IV. 
évfolyam á'iaga: 4.13 és a Hl. év 
fcijainé: 4,55. A II- évfo.yam át-
laga: 3,8. 

Hibák az c'ső évfolyamon van-
nak: az áftag itt 3,62. Szüksé-
ges az. hogy az e'ső évin yam 
ba/lgatól fokozottabb mérUkiea 
vegyék igénybe a tanszékek se-
gítségét, az egyéni és csoportos 

konzu tartókat. 
A kedvezőtlen át'.ag ellenére is van-
nak jó eredmények az első évfolya-
mon: Kovács és Csiszár e.vtársak. 
továbbá a szakéret'ségis Dóczr Im-
re elvtárs az eddigi vizsgákat jeles 
eredménnyel tette le- A II. évfo-
lyamon az A) csoportban vannak 

kivá'.ó eredményt elért hallgatók: 
Simonyi, Pócsi, Gyúr s, Jármai, Bod 
és Tóth Franciska elvtársak. En-
nek tudható be az, hogy a If/A 
csoport át!aga mes-sze fe ii'mu ja a 
többi tanuló csoport áfagát. 

A népnevelők agi'ációs munká-
val s egyéni pé damiitalássál 
segítik c ő a vizsgák s keret. A 
iia"gafóknnk megírt agya réz-ák 
Ozt, hogy a jc'cn'kezű nehéz-

ség-két le ke'l küzdeni. 
T yen pé'dául az, hogy a Budapesti 
Jegyzef'roda a p o g ' n jog jegyze-
téi csak a vizsoa előtt bárom nap-
pal kü'dte te- Ez azonban nem je-
leüthet akadá'yt, hiszen a tansze-
mélyzet a hallgatóság rende kezé 
sérc áll. 

A népnevelők megmagyarázzák 
azt Is, hogy a marxizmus,leniniz-
mus beszámo'őkon adott jó fc-
le'efot politikai áltásfog'a'ást Is 
jelent s a legnagyobb szegyen 

az, ha va'nkl marxizmusból nem 
mutat kc.Iű te készültséget. 

A I. évfo yam A) csoportjában a 
párttagok át aga marxizmusból 4,8-
•Ezek az elv'.ársak méltók az új 
párttagsági könyvre'" — állapította 
meg dr. Pálrai E'lemér professzor 
elvtárs, a jogi kar pártszervezet 
titkára, A párttagok átlaga min-
denütt fe'ülmúlja az évfolyamátla-
got. A III. éven a párttagok átlaga 
4-72. A DISZ vezetőség átlaga 4,G. 

A DISZ látogató brigádja is 
eredményes munkát végzett. El-
érte az;, hogy eddig még a 
vizsgákon igazo'at'anul cgyfllen 

ha Igaló sein hiányzott. 
A DISZ kezdeményezésére karunkon 
e sősorban vezették be. hogy min-
den szaktárgyból, m kor egy-egy 
táruló csoport vizsgázott, csoportos 
értékeléseket tartanak, mciyen n 
vizsgáztató professzor s a kari vizs-
gabizottság egy-egy tagja is részt-
vesz. Ezeken az értekezleteken a 
hallgatók bátran hniszná'ják a kri-
tika és önkritika fegyverét. 

Karunkon je'enleg az a feladat, 
hr.gy még jobb eredményeket ér-
jünk el a vizsgaidőszak hátralevő 
felében-

Be ke'l bizonyítanunk, hogy az 
lítfipusú v'zsffTMiA'zer sekknl 
e"őnv!'s"bb a rég'né1 s johi-nn 
mcgfe'el a fán-.-sz'n t követel-

ményeknek. 
Le kell küzdeni az öne'é-ü'tségfr. 

me'vnek eey'k kővetkezm'nye lett, 
hogy a IT/R és G csoport teg'ai kö-
zül no'gári jogbó' hatan e'égte'en 
re vizstóz'ak. Az é'rnjárók nyújt, 
sanak több segítséget az elmara-
dottaknak. A tanutó-pároknak és a 
tanuló-brigádoknak még többel s 
még jobban kel' do'gozntok. 

Stommer József 
A ,,Délmagyarország'' levelezője 

A nApműveUV irtatsz tértem és 
a budapesti városi tanács véeTe-
haj'óbizottsága nyltt pályázató1 

h'rrief Ady Endre emlékművének 
elkészítésére, 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK; 

1. A pályázaton minden Szob-
rászművész részt vehet. 

2. A művész a kö'Jő álló szobor, 
alakjában juttassa kifejezésre, 
hogy Ady Endre a maga korában 
napttendeD lévő demokratikus 
magyar népforradalom viharma-
dara. előkészítőié volt, aki megér-
tette és megtanulta, hogy a rothadt 
úri vi'ággal való leszámolás, a pol-
gári demokratikus szabad sagpro. 
gramm végrehajtása dolgában iga-
zán h'nni, igazán bízni csak a 
forradalmi munkásosztályban le-
het. 

3. A pályázati dijak a követke-
zők. 

I. dij: megbízás az emlékmű 
klvito'ezéscre. 

II. díj: háromdarab 
forint. 

III. díj: három darab 
forint. 

á 5 e®er 

á 3 ezer 

ö t darab munkajutalom á 2 ezer 
forint. 

4. Az emlékműre előirányzott 
tiszteletdíj összege 60 ezer forint. 
Ezért a művész elkészíti a szobor 
terveit, az em'ékmű teljes nagy-
ságú g'pszmodeHiét és az Emlék, 
műfelügyelőség 6|tai kivitelezhetett 
emlékművet művészi szempontból 
el'enőrzá. 

5. Az emlékmű anyaga bronz, 
talapzata szabadon választható ha-
zai kő. 

6. Az emlékmű nagysága (figura); 
kb. 3 méter magas. 

7. A talapzat és figura össz-
képének tervét 1/lC-es arányban, 
a figurát kö'ün 60 cm-3S nagyság-
ban kell elkészltsnl és a Fővárosi 
Fmlékmflfelügye'őséghez (V. Égve-
t:m-n. 6.) beküldeni. 

8. A pályaművek beküldési 
határideje: 1953. március 31. 

9. Az emlékmű leleplezése: 1953. 
november 22. 

10. A pályaműhöz mellékelni kell 
az enr ékmű műszaki leírását es a 
költségkimutatást. 

11. A pályázat fettételeinek meg 
nem felelő pályamű nem kerül el-
bírálásra. 

DÓZSA GYÖRGY-SZOBORPÁLYAZAT 
A népmüvclésügyl m'nlsztenuro 

és a budapesti yá.ro&i tanács végie-
hajtóblzolliága nyílt pályázatot 
hirdet Dózsa György emlékmüvé-
nek elkészítésére. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
1. A pályázaton minden szob-

rászművész részt vehet. 
2. A pályázók juttassák kifeje-

zésre Dózsa György szobora'akjá-
ban az 1514-es parasztforrada'om, 
a szörnyű földesúri elnyomás szét-
zúzásáért küzdő jobbágylömegek 
hős vezérének végsőkig rendíthe-
tetlen elszántságát. — Az emlél-
mű ta'apzatán Dózea parasztjainak 
harcát kell megörökíteni (dombor. 
mű.) 

3. Pályázati díjak: 
I. díj: megbízás az emlékmű ki-

vitelezésére. 
II. díj: háromdarab á 5 ezer 

forint. 
III. díj: három darab á 3 ezer 

forint. 
5 darab munkajutalom S kétezer 

forint. 
4. Az emlékműre előirányzott 

1 tiszteletdíj összege 80 ezer forint. 
Ezért a művész elkészíti a szo-DOr 
terveit, az emlékmű ezoorászati 
részének faragásra kész glpszmo-
del'jét és az Emtékmüfelügyelőség 
által kiviteleztelelt emlékmüvet mű-
vészi szempontból ellenőrzi. 

5. Az emlékmű anyaga hazai kö, 
ta'apzsta színes hazai kő. 

6. Az emlékmű nagysága (fi-
gura): kb. négy m magas. 

7. A talapzat és figura összké-
pének terVcl 1/10-es arányban, 
emellett a f'gurát külön 60 cm-es 
nagyságban kell elkészíteni és a 
Fővárosi Emlékmúfelügye'öségfcez 
(V. Egyet-mLu. 6.) beküldeni. 

8. A pályaművek bekü'dési Jiu-
fár'deje 1953. június 1., déli 12 
óra. 

9. Az emtekmű leleplezése: 1954. 
május 18. 

10. A pályaműhöz mellékelni kell 
az emlékmű műszaki leírását és 
költségkimutatását. 

11. A pályázat feltételeinek meg 
n°m letelő pályamű nem kerül el-
bírálásra. (MTI). 

Éles nézeteltérések és marakodások az ázs ; ai 
jobboldali szocialisták ranguni érlekez!etén 

Sanghaj (TASZSZ). Ranguni je-
lentések beszámolnak az egyes 
ázsiai országok jobboldali 6zocía. 
listá nak értekezletén támadt né. 
zete'térések és marakodások kiéle-
ződéséről, 

Ahmed Husszein egyiptomi kül-
dött Attteenek, az Angol Munkás-
párt vezetőjének jelenléteben ele-

Az értekezlet bizottságainak ülé. 
seit titokzatosság veszi köri l éa 
emiatt Libanon, Egyiptom és Japá t l 

Aütoöttei élesen tiltakoztak. 

A nézeteltérések kóvelkeztebea 

Egyiptom és Libanon kü'.dctt-.1 el. 

hagyták az értekezletet. Elhatáro-

zásokat azizal indokolták, hogy 

sen bírátta a volt angol munkár. ' Saret izraeli külügyminiszter jelen 

párti kormányt. I Van az üléseken. 

Gfors illemben ha*atl 
a hí horkai tíz erőmű ep'iéne 

Moszkva. P. Sztyepanov, 
.Krasznij Flot" t u dó iV j a fr'a: 
A kahovkai ví-i rőmű tpí iés'ní l 

nemsokára megkezdődik a betono-
zás. 

Hitalmas munkát végeznek a 
földkotrógépel^. amelyeknek keze. 
lői a szocialista munkaverseny 
eredményeként máris jóval túltelje-

sítették a t-rve'ő rányzatot. 
A kahovkai vízierő ü minden 

építője igyeks ik emelni munkatel-
jesítményét Ivan Masztyerov fcuiL 
dozervezető nem eg'szen e-y év 
alatt négy évi normát teljcs'fitt és 
vállalta, hogy 1953 május ü re tel-
jesíti ötéves tervét. Példáját a 
.öbbi ekszkavátorvezétő is köv ti. 


