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(Folytatás az első oldalról) 

csökkentette a közszükségleti cik-
kek állami kiskereskedelmi árát. 

1952. folyamán az állami és sző. 
vetkezeti kereskedelemben a la-
kosságnak tíz százalékkal több 
árut adtak el, mint 1951-ben. 

Az elmúlt évben körülbelül 7 
ezer új üzletet nyitottak. 

VIII. 

A munkások és alkalma-
zottak számának 

növekedése és a munka 
termelékenységének 

emelkedése 

1952. végén a Szovjetunió nép-
gazdaságában munkások és al-
kalmazottak száma 41.7 millió 
volt, 900 ezerrel több, mint 1951. 
végén. 

1952-ben — éppúgy, mint a meg. 
elözö években — az országban nem 
volt munkanélküliség. 

1952-ben 7,800.000 volt azoknak 
a munkásoknak és alkalmazottak-
nak a száma, akiket egyéni és bri-
gádoktatás keretében, illetve szak. 
tanfolyamokon képeztek ki, vagy 
emelt-ék szakképzettségüket. 

Az iparban foglalkoztatott mun-
kások munkájának termelékeny-
sége 1952-betn 1951-hez viszonyí'va 
7 százalékkal emelkedett. 

IX. 

A ku l túra fejlesztése, 
közegészségügy 

és városrendezés 

'A hétéves és középfokú okta-
tás fejlesztésével kapcsolatban az 

1952. folyamán több, mint 1,500.000. 
rel nőtt. 

A főiskolákon, (beleélve a le-
velező tagozatokat is) 1952-ben 
1,442.000 ballgate tanult, "vagyis 
85 ezerrel töb$ mint 1951-ben. A 
technikumokon és má® középfokú 
szakiskolákban (beleértve a leve. 
lező tagozatokat is) 1.475.000-ren 
tanullak, vagyis 106 ezerrel tö-b. 
ben, mint 1951-ben. 

A népgazdaságban foglalkoztatott, 
főiskolát vagy középfokú techniku-
mot végzett szakemberek összlét-
száma 1952-ben 8 százalékkal volt 
magasabb mint 1961-ben. 

A levelező és esti főiskolai hail-
gatók száma az 1951 'évihez képest 
8 százalékkal, a levelező és . esti 
technikumok hallgatóinak száma 11 
százalékkal, a munkás és falusi if. 
júság iskoláiban tanulók száma 8 
százalékkal növekedett. 

1952-ben a főiskolákon és ludo-
| mányos intézetekben több mint 27 
ezer aspiráns készült tudományos 
munkára. 

A tudomány, a felfedezések, az 
irodalom és a művészet terén vég-
zett kiváló munkáért 1.776 tudóst, 
mérnököt, agronómust, írót, mű-
vészt, munkást és élenjáró mező-
gazdasági dolgozót tüntettek ki a 
Sztálin-díjas megtisztelő címmel. 

1952-ben az országban 368 ezer — 
állami és társadalmi szervezetek- ve. 
zetése alatt álló — különféle könyv_ 

1952-ben nagy munkálatok foly-
tak a közüzemi vállalatok építése, 
városok és munkáslakóleiepek fej-
lesztésére, vízvezeték építése és csn. 
tornázás terén, továbbá a villamos 
és trolibuszközlekedés kibővítése, 
valamint a lakások gáz és fűtőháló-
zatba való' bekapcsolása terén 

A nemzeti jövedelem 
és a lakosság jövedel-

mének emelkedése 

A Szovjetunió nemzeti jövedelme 

1952-ben az 1951-hez képest 11 
százalékkal növekedett. 

A Szovjetunióban az egész nem-
ze?i jövedelem a dolgozóké- Ennek 

Becsülettel teljesítettük 
a jóvátételi kötelezettséget 

A tegnapi lapok jelentették, hogy 
az 1945 január 20-i fegyverszüneti 
egyezmény, illetve az 1947 február 
la én aláírt békeszerződés értelmé-
ben n Szovjetunió részére teljesíten-
dő jóvátéle.t a Magyar Népkiiztár 
si'.ság kormánya 1953 január 29-aval 
teljesítette. Jó érzés tudni, bogy 
eleget tettünk ennek a becsilletbc.i 
kötelezettségünknek ls. A jóvatéte' 

tejesítése során is megnyilvánul' 
népünk hűsége, szeretete a felsza-
badító Szovjetunió Iránt. Dolga 
zőinkbau kiolthatatlanul ég a Szov 
jefunió iránti hála magasztos ér 
zlse, a szovjet-magyar barátság 

keretén belül a Szovjetunió dolgo- gondolata, a magvar dolgozók szj 
zói éppúgy, mint az előző évben is Inrdan haladnak a Szovjetunió ve 
— saját személyi anyagi cs kul-
turális igényeik kielégítésére a nem-
zeti jövedelemnek mintegy három-
negyed részét kapták meg. a ném-

zittc béketábor oldalán: — ezt 
h zonyítja a jóvátétel megfizetése. 

Az 1945 január 20-i fegyverszüneti 
egyezmény is a Szovjetunió segítő. 

zeti jövedelem további része pedig készségét tükrözte. A ifémet fasisz-
az állam, a kolhozok és szövetkezeti j Iáknak segítve a Horihy-konnán.v a 

Szovjetunió területein óriási károkat szervezetek rendelkezésére maradt a 
szocialista termelés fejlesztésére és 
más állami valamint közösségi szük-
ségletekre. 

A közszükségleti cikkek árának 
leszállítása, a munkások és alkal. 
mazottak pénzben kifejezett munka-
bérének emelése, a parasztok pénz-
beli és természetbeni jövedelmének 

V—X. osztályok tanulólnak száma' évihez képest 14 ezerrel növekedett. 

i/ -i -J... -n i i •• -i, növekedése és a lakosságnak az ál-
tar működött Ezek konyval omanya , _ „ ...,„"T • . . . 
tHbh Rsn r t á l d W ! , 8 m , szamlajara nyuj.ot, juttatások 

es kedvezmenyek eredmenyekeppen, 
a munkások és alkalmazottak egy 
dolgozóra számított jövedelme 1952. 
ben nz 1951 évihez képest 7 szá-
zalókkal, a parasztoknak a mező-
gazdaságba,, foglalkoztatolt egy 
dolgozóra számított jövedelme 
8 százalékkal emelkedett. 

több mint 830 mil l ió példány 

1952 nyarán 5,500.000 gyermek 
és serdülő fiatal üdült. 

A kórházakban és szülőotthonok-
ban az ágyak száma az 1951 évihez 
képest több mint 50 ezerrel emel-
kedett. Az orvosok száma az 1951 

A Délmogyarorszáq bírálata nyomán 

eltávolították az ellenséget az Újszeged] Ládagyártói 
A Délimagyarorszúg január 16 

számában beszámoltunk j.rról, ho-
gyan férkőzött bo nz dllen'scg az 
Űjszogedi Ládngyár dolgozói közé. 
Guti István jutiasi őrmester s' Kon-
csck Ferenc leváltott munkavezető, 
egész bázist épített kí maga köré. 
Aknamunkájuk kiterjedt az egósz 
üzemre. Hü segítőtársuk volt Hla-
dek Fcrenc horthysta őrmester cs 
if j . Tóth Ferenc, akit teljesen a 
hatalmukba kerítettek. 

A cikk megjelenése után a dol-
gozók felháborodva tárgyalták meg, 
hogyan vezette félre őket ez a tár-
saság. Az üzemben munkaidő után, 
ebédszünet allatt, sokat beszéltek 
Hladek és társainak munkájáról. 
Visszatekintettek az elmúlt hóna-
pok eseményeire, a békekölcsön-
jegyzés idejére, a normarendezés. 
kor történtekre s arra a napra, ami-
kor kihirdették december 26-a mun-
kanappá nyilvánítását. Ezek az em-
berek voltak azok, akik lázították a 
dolgozókat s ők maguk a háttérbe 
húzéidva meglapullak. 

Nagy András a hétfői politikai 
iskolai foglalkozáson elmondotta; 
hat hónapja dolgozik az üzemben és 
Hlndck Ferenc mellé osztották be 
segédmunkásnak. Az ú j munkahe-
lyen kezdetben sok nehézséggel küz-
dött. Segítség helyett azonban csak 
flegmaságot és gúnyos megjegyzé-
seket kapott Hladek Ferenctől, aki 
úgy gondolta, 

boldoguljon az új dolgozó, 
aliogy tud, 

tanulja meg magától 'a munkát. 
Nyltrai Zsigmond is keserűen 

számolt be arról, hogyan fogadiák 
a kéziszegoző üzemrészben. A bri-
gád tagjai nem segítették munkáját 
tapasztalataik átadásával, hogy ha-
mar megtanulja az új fogásokat. 
Nem i s akartak, hogy ottmaradjon 
a brigádban. 

— Súlyos hibát követlünk cl — 
mondotta Krisztina Györgyné, az 
alapismereti tankör hallgatója. — 
Tudtunk Koncsekók tevékenységé-
ről és nom lepleztük le őket, a kö-
zénk befurakodott ellenséget. Nem 
figyelmeztettük időben aknamunká-
jukra a párt- és völlalatvczctősó-
get. 

A politikai iskolák hallgatói, a 
szemináriumok után követeléssel 
fordultak a vállalat vezetősége felé. 
Haladéktalanul távolítsák cl nz üzem-
ből a leleplezett ellenséges eleme-
kei. 

A pártvezetőség a vállalatvezető-
Vei egyült megbeszélte a Déimn-
gyarorszúgban megjelent cikket. 
Magukévá tették a bírálatot és 
megfogadták, felszámolják munká-
jukban a meglévő hiányosságokat. 

Kedden délután üzemi gyűlést 
tartottak, melyen jelen volt a dol-
gozók 80 százaléka. Csak azok hiá-
nyoztak, akik a délutáni műszakban 
dolgoztak. Nagy eredménynek szá-
mít ez a gyűlés a Ládagyárban, ha 
figyelembe vesszük, hogy a decem-
beri termelési értekezleten csak 50 
dolgozó vett részt, pedig fontos kér-

désekről, az 1953-a's évi terv telje-
sítéséről volt szó. Ez a gyűlés nem-
csak megjelenés szempontjából, de 
hangulatára nézve ts metaze túl-
szárnyalta az elmúlt hónapok fon-
tos értekezleteit. A felszólalásokon 
látszott, a doljfozók átérzik annak 
jelentőségét, hogy üzemüket meg-
tisztítsák az öcki nem való elemek-
től. A vezetőség határozatát, 

az ellenséges elemek 

azonnali elbocsátását, 

helyesléssel fogadiák. 
A határozat kihirdetése után a 

dolgozók egymásután kérlek szót, 
hogy elmondhassák véleményüket. 

— Csak most döbbentem rá, hogy 
üzemünkben miért nem kielégítő a 
mozgalmi élet — mondta Balogh 
Pál elvtárs felszólalásában. —Ezek 
az emberek gátolták munikánkat. 
Feladatunk, hogy a jövőben éberen 
őrködjünk és időben leleplezzük az 
ellenséget, aki, mint most j'.s láthat-
juk, ütemünkbe is igyekszik befér-
kőzni, hogy megbontsa a rendet, a 
fegyelmet, dolgozóink egységét Bri-
gádom tagjaivá! együtt örömmel ve-
szem tudomásul a hozott intézkedést 
ős jobb munkánkkal is bebizonyít-
juk pártunkhoz való hűségünket. 

Török László elvtárs elmondta, a 
cikk figyelmeztetés volt. Figyelmez-
tet bennünket arra, hogy az éber-
séget fokoznunk kell. 

Sipos Gyula a középfokú politikai 
iskola hallgatóinak nevében beszélt. 
Elmondta, — a politikai iskolákon 
is megmutatkozott az ellenség-ak-
namunkája. Az ő lekicsinylő maga-
tartásuknak, fegyelmezetlenségük-
nek tudható be, hogy az iskolákon 

olyan nagyarányú volt a hiányzás. 
A szemináriumhallgatók feladatául 
jelölte meg a hétfőn megmutatkozó 
jelentős javulás továbbfejlesztését, 
a szemináriumokon való pontos 
megjelenést és jó felkészülést. 

Bata József ifjúmunkás, Pintér 
•Ferenc és Juhász Sándor brigád-
jaik nevében szólaltak fel. 

Helyeselték a vezetőség 
határozatot, 

örömmel üdvözölték Hladekék eltá-
volítását az üzemből. 

Felszólalt Morvái Antal elvtárs is, 
akinek hanyag munkája, magatar-
tása — moly segítette Hladekék 
bomlasztó munkáját — a bíráló 
cikkben szintén szerepelt. Elmondta, 
látja, súlyos hibát követett el. Érzi. 
ez azért történhetett meg, mert ed-
dig nem tanult rendesen. Be 
volt ugyan osztva politikai oktatás-
ra, de nem jár t ell a szemináriumok-
ra, nem vett részt nz üzer.i gyűlő. 

okozott. A Szovjetuniónak a ma-
gyar nép iránti nagylelkűségét bi-
zonyítja az a tény, liogy csak a pusz. 
títás töredékének megtérítésére ta 
riusztotj igényt: Figyelembe veit* 
az ország teherbíró képességét. Ke 
súlili még az eredetileg mcgáltapf 
toft jóvátételi összeget is jelentős 
mértékben csökkentette, az egyez 
menyben megállapított hat év he. 

I lyet' perig nyolc évre hosszabbítót 
ta meg a fizetési batáridőt. 

A jóvátétel ösztönzőleg hatott 
•negindu'ó gazdasági életünkre. Ta'p 
ra állította az Ipart: a Szovjetiui'ú 
nyersanyagot küldőt) feldolgozásra 

Textiliparunk megindulásához pé' 
dául szovjet földről érkezett az el 
ső gyapot és sok nyersanyagot, ge 
péket kapott a magyar ipar. A jó 
víitéte! teljesítése sorún emelkedett 
termelésünk teehnikat színvonala is: 
a Szovjetunió komoly igényeket tá 
maeztntt a gyármánvokkal szembi n 

A Szovjetunió ellenségei és ma-
gsar nép ellenségei azt állították, 
iiogy a jóvátétel kifizetés" a magyar 
népgazdaság számira kibírhatatlan. 
Fzzrt szemben a tény az- hogv a 
jóvátételt teljesíteni fndtnk és eme', 
'ott hazánkban a fe'xznhacTi'ás óta 
fokozatosan emelkedett az éMszín 

vonat, iparunk termelése növekedett 
cs hatalmas, azelőtt elképzelhetetlen, 
beruházásokat hajtottunk végre. A 
jóvátétel teljesítése közben kezdtük, 
n eg Sztálinváros, az lnotni erőmii,, 
a tiszalöki vízlépcső és a többi ha 
ta'mas tervlétesítmény építését. A 
jóvátétel teljesítése közben javítót 
luk népünk egészségügy) helyzetét 
cs emeltük kulturális színvonalát. 
Az utolsó időben a jóvátételi köte 
lezettség összege a nemzeli jövede 
lem kis töredékévé vált. 

A jóvátételi ősszeg megállapítása 
és csökkentése, valamint teljesítésé-
nek hat évről nyolc évre való meg 
hosszabbítása a .Szovjetunió népünk 
iránt állandóan megnyilvánul,', ba 
ráti, segítő magatartásának bizo-
ny ítéka. A nyugati államokat a né-
met fasizmus örökségét átvevő ame-
rikai imperializmus a ,,Mai«kn!!-se„ 
gély" címén igázta le és foszlottá 
ki a második világháború után. Míg 
nálunk a jóvátételben is a Színje* 
unió segítő készsége mutatkozott 
meg, addig az amerikai Imperializ-
mus az általa „segélyezett'' erszá 
gokfcan az amerikai „segítség" kii 
vrtkeztében csökkent az Ipar terme, 
lése s az amerikai tőkések1 gyárt 
ntányai kiszorították a hazai gyí-
rak termékeit o|f. Züllött a gazda-
ság, csökkent a éb'gnzók rca'bére 
és életszínvonala, óriási mértékben 
megduzzadt a munkanélküliek szá-
ma. A Szovjetunió segítsége szá 
irmukra felemelkedést jelen'ett, a 
nyugati országoknak nyújtott amc-
sikai támogatás pedig pnsztn'íssot, 
az országok gvatázatos kifosz'ásá 
vnl. nemzeti függetlenségük elveszti 
sével járt együtt. 

A jóvátételi kötelezettség tefjesl-
tésc a párt vezette munkásosztály, 
dolgozó parasztság és dolgozó értet 
iniség jó munkájának is bizonyl(é 
ka. De ez további fc'adatokat ró 
ránk. Azt a kötelezettséget, hogv 
április 4-re, hazánk fc'sznbadulásá-
nak nagy ünnepére a szovjet és 
magvar nép örök barátságának szel 
lemében még jobb munkával, még 
nagvobb termelési eredmények el-
érésével mutassuk meg a Szr,vje' 
unió Iránti hálánkat és hűségünket 

Cáou En-laj elvtárs tiltakozása 

Északkelet-Kína légiterének meesértése ügyében 

Peking (TASZSZ). Az „Uj Kína" 
hírügynökség közléaa szerint Csou 
En-laj, a Kínai Népköztársaság köz-
ponti népi kormányának külügy-
minisztere január 21-én tiltakozást 
tett közzé az ellen, hogy Eszak-
kelet-Kína légiterét megsértette 
egy amerikai repülőgép, amelyen 
különleges ügynökök tartózkodtak. 
Az Egyesült Államok kormánya 
azzal a feladattál bízta m'£g a re-
pülőgép személyzetét, hogy straté-

t 1 e'ai felderítést hajtson végre, 
sem sem. Igy nem tattá a feladató- A t i i t a i 0 z á s meg á l lapít ja : 

F repülőgépnek Eszakkelet-Kína 
kat, ami megkönnyítette, hogy H'a 
dekék szócsövévé vált. ígéretet tett, 
hogy ezentúl pontosan eljár a sze-
mináriumokra, tanulni fog cs mun-
kájával igyekszik bebizonyítani, 
méltó a párt bizalmára, jő munká-
jával ki javít ja hibáit, amelyeke! az 
elmúlt hónapokban elkövetett. 

Az üzemj gyűlés résztvevői és a 
pártszervezet vezetősége a vállalat-
vezetővel együtt megfogadta, a jö-
vőben cberelbon vigyáznak üzormuk 
éleiére, azonnal leleplezik az c'lcn-
sóges megnyilvánulásokat, éberen 
ügyelnek arra, hogy a régi rend 
képviselői no férkőzhessenek be a 
becsületes dolgozók közé. 

A magyar kormány visszautasítja az Egyesült Államok 
újabb beavatkozási kísérletét az egy évvé! ezelőtt 

elítélt amerikai repülők ügyében 
tájékozta-A külügyminisztérium 

tási főosztálya közli: 
Az Egyesült Államok budapesti 

követe C. M. Ravndu, 1952. decem-
ber 10-én kormánya megbízásából 
jegyzéket adott át, amelyben vissza-
tart a több mint egy évvel ezelőtt 
határsértés miatt elkélt négy »me-
rikni repülő ügyire. Az amerikai 
jegyzék jogalanul igényt támaszt 
arra, hogy ellenőrizze a magyar bí-
róság eljárásúnak törvényességét és 
többek között felvilágosítást követel 
n fellebbezéssel kapcsolatos körül-
ményekről. 

Molnár Erik, n Magyar Népköz 
társasúg külügyminisztere, az Egye. 
sült Államok budapculi köveiének 
január 2; 1-án ndotl vúlaszjegyzéké-
ben rámutat arra, hogy az Egyesült 
Államok kormánya nem formálhat 
jogot a magyar bíróság által lefoly-
tatott ős jogerős ítélettel lezárt el-
járás ellenőrzésére és arra som, 
hogy c célból különböző okmányo-
kat és adatokat követeljen. A jegy-
zék nz amerikai kormány emlékeze-

tébe idézi a magyar jogszabályt 
amely szerint, amennyiben külföldi 
állampolgár magyar területen kö-
vet c'l büntettet, vele szemben a 
magyar törvényt keli alkalmazni. A 
magyar jegyzék utal arra. hogy az 
Egyesül: Államok kormányának a 
fellebbezéssel kapcsolatos érdeklő-
dése-annál érthetetlenebb, minthogy 
az elítélt amerikai repülők, noha a 
a bíróság felhívta figyelmüket n 
fellebbezés jogára, nem kívántak 
élni a perorvoslat lehetőségével és 
így az ítélet jogerőssé vált Az 
Amerikai Egyesült Államok kövele 
— szögezi le vógül n magyar jegy-
zék — egyetlen tényt som tud fel-
hozni, amely a legkisebb mértékben 
is kétségessé tehetné a lefolytatott 
bírói eljárás törvényességét és mint-
hogy az amerikai jegyzékben tá-
masztott Igények minden törvényes 
és nemzetközi jogi alapot nélkülöz-
nek, azokat n magyar kormány, 
mint Magyarország szuverenitása 
elleni beavatkozási kísérletet, a leg-

légiterébe való behatolása súlyos 
provokáció ac amerikai imperia-
lizmus részéről, amely bűnös stra-
tégiai felderítést akar folytatni 
Kínában, amzal a céllal, hogy ki-
terjessze agresszív háborúját. A 
kínai népet mélyen felháborította 
ez az incidens. 

Az Egyesül' Államok kormanya 
az Indiai határozz tervezetoek 

az Egyesült Nemzetek Szervezete 
közgyűléséin lörvenylelennl tor-
'ént elfogadása által felbá ontva 
az utóbbi ké' hónap folyamán ak-
tivan készülődik, hogy kiszéle-
sítse ázsiai katonai kalandját. 
Folytatja a hadifoglyok gyilkolá-
sát, a "koreai babtórium háború1, 
bombázza a koreai ná'ország bé-
kés lakosságát cs polgári intéz-
ményeit, továbbá állandóan meg-
szegi azt a megállapodást, amely-
:-.ek értelmében 'ilos megtámadni 
a koreai-kínai küldöt'ség Phenjan 
cs Keszon között közlekedő szál-
lító-autóit. 

Ugyanakkor az Egyesül' Álla-

nok kormánya egyre gyakrabban 
irányítja a koreai agresszióban 
résztvevő repülőgépeit Kína légi-
terének megsértésére, bombázá-
sok és lövöldözések végrehajtá-
sára, aazal a céllal, hogy pusz-
títsa Kína lakosságát. Az utóbbi 
kél hónap folyamán az amerikai 
légihaderö gépei 1952. novemoea 
2g-án, december 8-án és decem-
ber 13-án behatoltak Északkele4-
Kína légiterébe és olt bombázást 
hajtott-ak végre, aminek követ-
keztében sok kinai polgár meghalt, 
vagy megsebesült. Az amerikai 
agresszorok most még tovább mer-
tek és olyan repülőgépet küldtek 
Északkelet-Kína légi terének meg-
sértésére, amelyen különleges 
ügynökök tartózkodtak, azzal, a 
céllal, hogy Északkelet-Kína felel1 

stratégiai felderítést haltainak 
végTe. Az agrc6szori« aljas mó-
don arra törekedtek, hogy szabo-
tázsl szervezzenek magában Kíná-
ban s ezzel fokozzáK az agresszió 
kiszélesítésére irányuló háborús 
készülődést. Semmi kétség sem 
férhet ahhoz, hogy az Egyesült 
Államok kormányának a háború 
kiterjesztésére irányuló aljas ter. 
vei kudarcot vallanak. 

Figyelmeztetem az Egyesült Ál-
lamok kormányát — hangsúlyoz-
za befejezésül Csou En-laj —, 
hogy a kínai nép sémi1.yen körül-
mények között sem tűri el az ame-
rikai légihaderő arcátlan agresz-
szív cselekedeteit és hogy az. Egye-
sült Államok kormányára hárul a 
felelősség az óbból eredő esetle-
ges következményekér'." 

határozottabban 
(MTI) 

visszautasítja 

Szabadságot a Rosenberg-házaspárnak! 

Berlin (ADN). ,,A világ minden 

országában az, emberek milliói ki-

áltják, s köztük éa is: szabadsa-

got a Rosenberg-házajspárnak!" — 

ie.len'e'te ki Friedel Nowack, a 

berlini „Maxim Gorkij "-színház 

művésznője. 

„A Rosenberg-házaspár ellen 

hozott gyalázatos ítélet nemcsak 

kőt ártatlan ember életé' akarja 

jiiegsemmteítáni, hanem az ameri-

kai reakció ezzel egyszersmind 

halálos ítéletet akar mondani a 

világ minden igaz békeharcosa 

felett is" — jelentette ki Arnold 

tanár, a berlini Hjmbold'-egyetem 

gazdaságtudományi fakultásának 
professzora. 

„Ebben az. órában az emberek 
milliói tekintenek ön felé! Ne 
kezdje működésé' kettős gyilkos-
sággal, gyakorolja az önre ruhá. 
zott kegyelmi jogol és adja visz-
sza két ártatlanul ett'élt éleié' és 
.szabadságát" — ezt a felhívást in-
tézték a lipcsei zeneművészeti fő-
iskola tanárai és előadói Eisenho-
wer tábornokhoz. 

Nóme'ország Demokratikus Nem-

zeti Frontja lipcsei körzeti bizoít-

eágá.nak tagjai felszólítottak Eisen. 

hotoer elnökö', akadályozza meg 

a két amerikai békeharcos meg-

gyilkolását. 


