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(Folytatás u / első oldalról) 

gotók cseréje éppen armvhá fontos, 
mint nz árucsere; Éz a kultúra vé-
delmének egyik 1 ounija. Tekintsék 
úgv ezeket a megállapításokat, 
mint baráti meghívást az idegen 
orgzúgok kultúrájának képviselői fe" 
lé. 11a olyan országok képviselői 
— amelyek Shakespeare, vagy Leo-
nardo bölcsői voltak — Petőfi 
vagy Miokiewicz hazájának képvi-
selőivel folytatnának megbeszélése-
ket, úgy bizonnyal ncm keletkezhet 
félreértés. Ha ezeknek a nagy embc. 
rcknek szellemében igyekszünk egy-

mással beszélni, akkor szavainkból 
sem a fegyverek zaja, sem a gyű-
lölet hangja nem fog kicsendülni. 

Ezután Gretche Forschammer, a 
Dón Egyetemi Hallgatók Demokra-
tikus Szövetségének elnöke emel-
kedett szólásra. 

Ceza Nabawari asszony, a Nem-

zetközi Demokartikus Nőszövetség 

alelnökének felszólalása után az 

ülés résztvevőinek tapsa közepette 

lépett a mikrofonhoz Jacques Denis, 

a Demokratikus Ifjúsági Világszö-

vetség főtitkára. 

Jacqucs Denis beszéde a Béke-Világtanács 
j ún i us 17-i dé lután i ülésén 

A béke — mondotta Jacques De-
nis — megnyit minden lehetősé-
get új, ragyogó, lelkesítő távlatok 
tárulnak fel, a béke lehetővé teszi 
a fiatalság gazdasági és társadalmi 
követeléseinek kielégítését, mint 
ahogyan lehetővé teszi a független-
séget és biztos jövőt követelő népek 
vágyainak valóraváltásót. Jacques 
Denis emlékeztetett az ez év tava-
szán lezajlott nemzetközi Ifjúsági 
jogvédelmi konferenciára és el-
mondotta, hogy az ott hozott hatá-
rozatok alkalmasak arra, hogy to-
vább fokozzák az ifjúság harcát a 
jobb jövőért, amely elválaszthatat-
lan a béke aktív védelmétől. 

Jacques Denis ezután áttért az 
ez év júliusában és augusztusában 
Bukarestben megtartandó vllágií-
júsági kongresszus és Világifjúsági 
Találkozó előkészületeinek és je-
lentőségének ismertetésére. Hang-
súlyozta, hogy a jelenlegi nemzet-
közi helyzetben e találkozóknak 
különös jelentőségük van. 

Az előkészületek hatalmas ará-
nyainak jellemzésére Jacques De-
nis elmondotta, hogy Finnországból 
például, ahonnan eredetileg csak 
1500 részvevőre számítottak, máris 
2500 részvevő biztosította helyét. 
Az 1951-es berlini VIT-en csak tíz 
izlandi ifjú vett részt, most pedig 
már eddig több, mint kétszázan Je-
lentették be részvételüket. 

Jacques DeniB beszédének befeje-
ző szavaiban kijelentette, hogy a 
nyári találkozókon az Ifjak hirdetni 
fogják a kormányok közötti meg-
beszélések szükségességét, a nehéz-
ségek elhárítása és a nemzetközi 
együttműködés helyreállítása érde-
kében. 

Jacques Denis nagy Inpasal foga-
dott felszólalnia ulán Van Dalén, 
holland lelkész tartotta meg be-
szédét., majd Andrea Andree,, svéd 
orvosnő, a Nemzetközi DemokrnM. 
kus N5szöve|?ég alelnöke lépett 
a mikrofon elé. 

Abraham Schlonsky volt izraeli bel-
ügyminiszter, majd dr. Einsiadt 
professzor, izraeli küldött felszó-
ialása ulán C. D. Thompson lelkész 
emelkedett szólásra, majd Johnn* 
nes R. Becher nemzetközi Sztálin-
békedíjjal kitüntetett író lépett a 
mikrofon elő. 

— A német nép békéf akar és 
hazája újraegyesítését akarja — 
mondotta —. Ez nz, ami után mi 
rémetek vágyakozunk, amiről ál-
modunk és amiben ml mindnyá-
jan egyek vagyunk. 

A német nép tévedhetetlenül ér-
zi, hogy csuk Németország újra-
egyesítésével biztosítható n béke 
Európában és tudatában van in-
nak, hogy csak n béke fenntartása 
1QSJ;Í lehelövé, hogy megteremtse 
létalapját, amely boldogságot éa 
jóléte) ígér. 

A német nép elami létérdekel 
nzonosak Európa valinimennyi né-
pének létérdekeivel, nzonosak a 
világ népeinek érdekeivel. 

A német kérdés békés Jhegoldá-
sával kapcsolatban a németek egy-
más közli viszonyát illetően e mi 
egyszerű követelésünk: tárgyal-
janak egymásnál a kö]cspnös meg. 
értés szellemében a Keleten éfi Nyu. 
gáton lakó német ok és ezzel ver 
gvók ©lejét annak, hogy egymásra 
lőjjcnck. 

Programmunk mindenki számára 
érthető; 

1. Elutasítjuk' nzt, hogy Német-
országot bevonják olyan katonai 
szerződésekbe, amelyek más népek 
elten irányulnak,. 

2. Üljön közös tárgyalóasztalhoz 
a - a négy nagyhatalom, amely 
aláírta a Németországra vonatkozó 
pc+sdinmi egyezményt. 

Elutasítjuk azt, hogy a négy nagy-
hatalom találkozását és kölcsönös 
megértését bármilyen feltételek 
kikötésével megnehezítsék. Ezt a 
konferenciát semmiképpen sem ter. 
kelhetjük valamilyen feltételek-
kel, fenntartásokkal és bizalmat-
lansággal. 

Nem hallgathatjuk el és nem ls 
szabad elhallgatnunk Önök előtt, 
hogy a militarizmus és mindenek-
előtt a revansvógy, éppen egy né-
met Wehrmacht felállításával kap-
csolatban, Nyugat-Németországban 
igen jelentősen megerősödött. 

Ha a Béke-Vilógtanácsnak mos-
tani ülésszakán a Szövetségi Köz-

társaságok és a NDK. képviselői 
összegyűlnek, mondhatjuk, hogy 
egész Németország beszél rajtunk 
keresztül, mert az egész Németor-

szág óhajtja a békét és vágyakozik 
békés egyesítése után. 

Ha tehát — mind eddig — elvi 
alapon, de az eddiginél bátrabban 
folytatjuk harcunkat a hideghábo-
rú haszonlesői és élősködői által 
terjesztett aljasság és rágalmazás 
utálatos légkörének megtisztítása 
érdekében, akkor egy pillanatig sem 
inoghat meg bizonyságunk abban: 
lesz egységes Németország és lesz 
béke! 

Johannes Becher beszédét a kül-
döttek nagy tapssal fogadták. 

A délutáni ülés utolsó felszóla-
lója Andressone Kristinn író, Iz-
landi küldött volt. Beszédét lelkes 
taps kísérte. 

Ezt követően az elnöklő Nyikoláj 
Tyihonov közölte, hogy csütörtökön 
reggel 9 órakor a bizottságok tar-
tanak ülést, majd a szerdal ülést 
bezárta. 

Külföldi bérencek kalandjának bukása 
Berlinben 

Berlin (TASZSZ). Június 16-án 
Berlin demokratikus övezetében 
egyes vállalatoknál, többek között 
nz építőipari munkások között mun-
kabeszüntetésre került sor. A mun-
ka beszüntetésére az egyes vállala-
toknál ar. utóbbi napokban beveze-
tett tízszázalékos n-ormaemelés szoL 
gúltatott ürügyet. Ezt a normneme. 
lést azonban a Német Demokratikus 
Köztársaság kormánya június 16-án 
hatályon kívül helyezte, A norma-
emelés csak ürügy volt a Nyugat-
Berlinben tanyát vert különféle 
külföldi ügynökök közül kikerült 
provokátorok számára, hogy mun-
kabeszüntetéseket rendezzenek a 
vállalatoknál és Berlin utcáin meg-
bontsák a remidet, 

A Német Demokratikus Köztársa-
ság kormánya ezzel kapcsolatban 
június 17.én a nappali órákban nyL 
l a " ttot tett közzé, amely ezt 
in ': 

„A Német Demokratikus Köztár-
saság kormányának a lakosság hely. 
zetének megjavítását célzó intézke-
déseire Nyugat-Berlin fasiszta és 
más reakciós elemei provokációval 
és Berlin demokratikus övezetében 
komoly rendzavarásokkal válaszol-
tak. 

Ezek a provokációk Németország 
egysége helyreállításának megnehe-
zítésére irányulnak. A berlini épí-
tőipari munkások munkabeszünteté-
sének ürügye a normákról hozott 
tegnapi határozat eredményeként 
elesett. A rendzavarásokat provoká-
torok, külföldi hatalmak fasiszta 
ügynökei és a német kapitalista mo-
nopóliumok csatlósai követték el. 
Ezek nz erők elégedetlenek a Né-
met Demokratikus Köztársaságban 
fennálló demokratikus hatalommal, 
amely a lakosság életviszonyának 
megjavítását szervezi- A kormány 
felhívja a lakosságot: 

1. Támogassa a rand haladéktalan 
helyreállítására irányuló intézkedé-
seket a városban és teremtse meg a 
feltételeket a vállalatok normális és 
nyugodt munkájához, 

2. A rendzavarásban bűnösöket 
felelősségre vonják és szigorúan 
megbüntetik. Felhívják a munkáso-
kat és minden becsületes polgárt, 
tartóztassák fel a provokátorokat és 
adják át őket az állami szerveknek. 

3. Elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a munkások és a műszaki ér-
telmiségiek a hatalmi szervekkel 

együttműködve maguk tegyék még 
a szükséges intézkedéseket a munka 
normális menetének visszaállítá-
sára." 

A Német Demokratikus Köztársa, 
ság kormányának a lakossághoz ln. 
tézet} e nyilatkoaztát Ottó Grote-
wohl, a Német Demokratikus Köz-
társaság miniszterelnöke írta alá-

Ugyanaanap este a Német Demo. 
krattkus Köztársaság kormánya nyL 
latkozatot tett közzé a külföldi bé-
rencek berlini kalandjának bukásá-
ról. E nyilatkozat a következőket 
mondja: 

„Míg a Német Demokratikus Köz. 
társaság kormánya arra összponto-
sítja erőfeszítéseit, hogy újabb fon-
tos intézkedések végrehajtásával 
megjavítsa a lakosság anyagi hely-
zetét és különös figyelmet fordít n 
munkások életviszonyainak megja. 
vitására, felbérelt eleinek, külföldi 
államok ügynökei és a német mono-
pólistók köreiből kikerülő csatló-
saik kísérletet totltak a kormány 
intézkedéseinek meghiúsítására. 

Megállapítást nyert, hogy azok n 
sztrájkok, amelyek tegnap egyes 
vállalatoknál voltak, valamint 
fasiszta ügynökök és egyes csoport-
jainak Berlin demokratikus övezete 
utcáin elkövetett provokációs rend-
zavarásai Nyugat-Berlinben kidolgo. 
zott és meghatározott pillanatra 
időzített egységes terv alapján zaj-
lottak le. A rendzavarások a terve-
zett kaland teljes bukásával végződ, 
tek, mert a lakosság nagyrészének 
és a hatalmi szerveknek ellenállá-
sában ütköztek. A vállalatoknál 
visszaállítják a normális munkát. 
Az ulcákon fenntartják a rendet. 
Nem tűrik meg a provokátorok és 
bűnöző elemek semmiféle kirohaná-
sait. 

Kudarcot vallottak a külföldi 
ügynököknek azok a gálád kísérle-
tei, hogy megakadályozzák a lakos, 
ság életviszonyainak megjavítására 
irányuló fontog kormányintézkedé-
sek végrehajiását, meghiúsult az a 
zavarkeltés! kisértot is, amellyel 
újabb akadályt akartak Németor-
szág egysége helyreállításának út. 
jába gördíteni. A Német Demo. 
kratikus Köztársaság kormánya ha-
tározott intézkedéseket tesz, hogy 
a rendzavarásban bűnösöket szigo. 
rúan megbüntessék. A provokátorok 
nem számíthatnak kegyelemre." 
(MTI) 

Sikeres vizsgák a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen 

A Szegedi Orvostudományi Egye-
tem orvos é s gyógyszerészhallgntól 
ezekben a hetekben adnak számot 
az 1952/58-as tanévi tanulmányi 
munkájuk eredményeiről. Hazánk 
szocialista építésének egyre foko-
zódó lendülete, a gyárak, üzemek 
éa termelőszövetkezeteink példájára 
hallgatóink a jó vizsgaeredmények-
kel bizonyítják, hogy méltóak álla-
munk szerető gondoskodására. 

Ebben az évibea a vizsgaelőké-
szítő munka még nagyobb lendület-
tel, körültekintőbben folyt, mini- az 
eltiző években. Tanszékeink a leg-
messzebbmenő segítségeit adják 
hallgatóink számára a jó vizxgafel-
készüléshez. Oktató személyzetünk 
tagjai a vizsgák előtti időkben cso-
portos és egyéni 

konzultációkkal 19 biztosítják 

a hallgatóik számára a vizsgákra 
való alapos felkészülést. Egye, tan-
székek előre elkészített munkaterv 
szerint, a csoportos vizsgáknak 
megfelelően psztották be a hallga-
tókkal való vizsgaeHőkészító foglal-
kozást, különös gondot fordítva a 
g.vemgébb hallgatók tanulására. 

Az egyes intézetek közül eddig 
különösen szép munkát végeztek a 
vi zsgaejőkészítés során az Orvosi 
Vegytani Intézet, az Anatómia. 
Bonctan és Szövettani Intézet, a 
a Kórbonctani Intézet és a Gyógy-
szerész Kémiai Intézet. Egyre több 
azoknak a tanszékeknek a száma, 
ahol az oktatószemélyzet a hallgató-
kat, az évköziben Végzett munká-
juk alapján behatóan ismerik. 
Krámü András dékán élvtárs, az 
Orvosi Vegytani Intézet professzora 
például személyesen résztvesz az 
első éves hallgatók vizsgaelőkészítö 
konzultációin é s 0tt kérdéseket vet 
fel. -Az oktatási Időben is elvvein. 
kapcsolata van a hallgatókkal, jól 
ismeri évközi munkájukat és pro-
blémáikat. Ez nagyban, elősegíti o 
reális osztályozást is. 

A vizsgák jó megszervezése érde-
kében az oktatószomélyeztből álló 
vizsgabizottságok hathatós següsé-
get nyújtanak a tanszékeknek és a 
hallgatóiénak egyaránt az előkészí-
tési és a folyó munkák ellenőrzési 
idejében is- Professzoraink, vizsgáz, 
tatotok fő feladata ebben az idő. 
szakban, hogy a hallgatók tudását 
reálisan bírálják el. s megteremtsék 
azt a nyugodt légkört, melyben a 
vizsgázó zavartalanul elmondhatja 
feleletét. Igen jó hatású, hogy a 
vizsgáztatók a vizsga után személy. 
szerint 

értékelik a hallgatók 
tanulmányi munkáját. 

Ezzel is segítséget nyújt nnaik to-
vábbi munkájukhoz A IV. éves or. 
vostanhallgatók kezdték legkoráb. 
ban az éwégi vizsgákat. Átlag, 
eredményük 4.1, A jó eredmény nn. 
nak i 3 köszönhető, hogy egyes ta-

nulmányi csoportok évközben Igort 
jól összeforrtak, kialakult a jó kol-
lekliv munka. Eredményeik bizonyí. 
tékok arra, hogy a nyári kórházi 
gyakorlatokon ls jól megállják a 
helyüket. 

Bogáta László kari DISZ titkár. 
Nagy Endre, Virágh Szabolcs. 
Cserháti István és Kőszegi Béla elv-
társak kitűnő eredményük mellet} jó 
mozgalmi munkát is végeztek. 

A harmadéves orvostanhallgatók 
korno'y erőpróba előtt állnak. A 
vizsgáik előtti időkben nem kis mér-
tékben volt tapasztalható ezen az 
évfolyamom a csüggedés, a nehézsé. 
gek előli meghátrálás még az egyca 
évfolyamok vezetőségi tagjainál K 
E/. az indokolatlan csüggedés a fel-
készülési időben egyre inkább csök-
kent, az Intézeteik j ó vizsgaelőkó. 
szítő munkájának eredményekéig 
Ezen az évfolyamon különösen jel. 
letnző, hogy azok a hallgatók, akik 

évközben becsületes 
munkát végeztek, 

a vizsgákon is jól megállják a he-
lyüket. Bizonyítja ezt az eddigi 
kórbonctani — az egyik legnehezebb 
tárgy vizsgáinak eredménye is. A 
I I I . éven eddig különösen szépen 
vizsgáztak Kiss Mihály, Gelegonya 
Katalin. Szarvas Ferenc, Neumann 
Téier, Varga Is[ván és Szabó Ibo-
lya. A hátralévő időben szükség 
van a DISZ tagok példamutatására 
és helytállására, valamint vizsgá-
kon elért jó eredmények széleskörű 
ismertetésére, hogy a gyengébb hall. 
gatók önbizalma és lelkesedése még 
fokozódjék 

Hallgatóink politikai fejlődését 
bizonyítják a marxizmus és aa 
oroez nyelv vizsgaeredményei is. 
Marxizmus vizsgán kiemelkedő ezíp 
feleleteket hoztak Hesz Ferenc, VL 
berál Béla, Juhász Béla. Vári Klá-
ra, Somogyi Sándor, Varjas Ká-
roly, Apáti Imre ég Tamás József 
o, ^tanhallgató és Kiss Margit 
gyógyszerészhallgató is." 

Orosz nyelvből kiemelkedő ered. 
ményt mutatott fel az első éves 
orvostanhallgatók X. és XI- tanul, 
mányi csoportja. Átlageredményük: 
4.8. Különösein szépen szerepeltek 
évközbea munkafegyelmükkel, szór. 
galmukkal László Ferenc és Jénosik 
Bertalan. A II- éveu orvostanhallga-
tók II I . 'csoportja a 3.2-es félévi át. 
Ingát 4.6-ra javította. A második 
félévben tanulmányi fegyelmük, 
szorgalmuk fokozatosan javult. 
Rákosi ösztöndíjasaink az eddigi 
vizsgákon jeles átlageredménnyel 
vizsgáztak. 

Feladatunk a hátralévő időben, 
hogy még fokozottabb munkával 3 
a gyengébbek segítésével, D ISZ 
tagjaink nagyobb aktivitásával har_ 
coljunk a vizsgák sikeres befejezé-
séért, hogy jó szakemberekké válva 
szolgálhassuk dolgozó népünket. 

Wenner Miklós 
tanulmányi előadd 

Q jugoszláv munkások között katasztrofálisan 
megnövekedett a balesetek száma 

Gyorsan haladnak előre 
a koreai fegyverszüneti tárgyalások 

Koszon, június 17, 
Vu Min, az „Uj-Kína" hírügy-

nökség küíöntudósítója írja: 

A teljes fegyverszüneti küldött-
ségek szerdán délelőtt 22 perces 
zárt ülést tartottak, amelynek le-
folyását nem ismertették. Minden 
jel arra mulat, hogy újalbb fontos 
lépés történt n fegyverszüneti 
egyezmény aláírása felé. A teljem 
küldöttségek hat nappal ezelőtt el-
napolták üléseiket és kimondták: 
nkkor ülnek majd ismét össze, ami-
kor a vezérkari tisztek megbeszé-
lését nnnyira előrehaladnak, hogy 
szükségessé teszik a plenáris ülé-
sek folytatását. 

A teljes küldöttségek folytatása, 
amit a vezérkari tisztek és térké-
peken dolgozó helyetteseik munká-
jának jelentős meggyorsulása elő. 
zöt[ meg, annak a munkának csúcs, 
pontját jelzi, amellyel a katonai 
demarkációs vonalat hozzák össz-
hangba a jelenlegi arcvonaltól. A 
vezérkari tisztek kedden egészen 17 
óráig dolgoztuk a térképeken, majd 
helyetteseik térképészeli műsze-
rekkel felszerelve csaknem éjfélig 
folytatták a munkát. Ezután tv 
vezérkari tisztek rövid 7 perces 
ülést tartottak. 

Ez a gyors munkatempó azt je-
lezte, hogy a teljes küldöttségek 

szerda délelőtti ülésére befejez, 
ték a katonai demarkációs vonal 
kijelölését a térképen. 

Szerdán reggel a térképeken doL 
gozó vezérkari tisztek, nyomban a 
teljes küldöttségek ülésének el-
napolása ulán ismét tanácskozni 
kezdtek. 

Az a tény, hogy a teljes küldött-
ségek szerdán rövid tanácskozás 
után elnapolták üléseiket és nem 
tűziék ki az újabb ülés időpontját, 
szintén a fegyverszüneti egyezmény 
aláírása felé történő, zökkenő-
mentes előrehaladás jele. Mindez 
azt mutatja, hogy alaptalanok azok 
az amerikai propaganda jelentések, 
amelyek szerint a katonai demar. 
kációs vonal módosítása terén tör-
ténő megállapodás késik. 

Az is megerősíti a tárgyalások-

nak a fegyverszüneti egyezmény 

aláírása felé történő, gyors előre-

hailadását, hogy a két fél összekö. 

tőtisztjei keddi ülésük után, 

mintegy 19 óna tájban közö3 terep-

szemlét tartottak. Látni lehetett, 

amint élénk beszélgetésbe merülve 

megtekintették a tárgyalóterem mö- j 

götti nagy térsége), valószínűleg, 

az&'t, hogy az aláírással kapcso-

latos ünnepség színhelyét kijelöl-

jék. 

Szarajevóban, a vasútépítési vál. 
látatnál a mult év első hat hónap-
ja alatt 588 munkúst ért baleset és 
1226 a.i betegedtek meg. A sziszeki 
vasműben 1952-ben 742 baleset tör-
tént, közülük négy ha1, álon kimenc-
tetű volt. A szlovéniai ,,Storc'' vas-
gyárban 195? első negyedében a 
martinkemencék mellett dolgozók 
88 százalékát érte baicscl; ugya.r 
ennek a gyárnak a mechanikai rész. 
legében dolgozók 90 százaléka 
szenvedett balesetet. 

A szénbányákban az elmúlt év-
ben 8500 dnlgzú járt szeri ncsél-
leniil, vagyis a bányák iissz » 

dolgozójának 11 százaléka. 

Ismeretes az a szerencsétlenség, 
amely ezév januárjában történt a í 

egyik katonai vállalatnál. Ezalktr 
lommal a halottak is scbesü'tok 
szúrna meghatódta a száz főt. 

Ezek a példák és még sok más 
eset, mind nzt bizonyítják, hogy 
a belesetek száma azoknál a válla, 
tatoknál emelkedik, ninelyek köz-
vetlen kapcsolatban állanak a hadi-
iparral. Ezekben az üzemekben a 
dolgozók kizsákmányolása a legin-
tenzívebb és legnyíltabb, mert n 
Titófasiszták és uraik sietnek biz. 
tosítani a fegyvereket és azokat a z 

cszközökiet, amelyekre szük'égük 
van a Szovjetunió és a ttépi demo-
kráciák elleni agresszív támadás-
hoz. 

Még az Iparing fejletten Mon 
lenegróban !s á landőau emet-

kedik a balesetek száma. 

A montenegrói Tifó-fasiszía „Pob" 
jeda" című lap kénytelen voij be-
ismerni, hogy 1952-ben az 1950-es 

évhez viszonyítva a halálos kimene-
telű balesetek száma 244.4 száza-
lékkal cmeikiedett, a súlyos sérülé-
sek száma pedig "l54.3, a könnyebb 
sérülések száma pedig 387.7 száza-
lékkal növekedett. Jugoszláviában 
1951-ben 90.434 baleset történt, míg 
1952-ben (az 1952 decemberében a 
titóista szakszervezetek plénumán 
nyilvánosságra hozott adatok sze-
rint) 25.000 baleset következett be, 
ami annyit jelent, hogy országos 
viszonylatban 170.Ő százalékkal 
emelkedett a balesetek szama. 

A ba'csetek számúnak Ilyen 

nagyarányú emelkedését a 'Il-

iéi fasiszták a munkások cinikus 

nicgrágalmazúftávul akarják incg 

okolni, mégpedig nzzu!, liogy a 

mu,nkás®k .nifivclrt'er.ck" és 

„nem tudnak bánni a gépek-

kei." 

A vállalatok titóista igazgatói, 
akik a hirliedt „rentabki ás" alap 
ján vezetik az üzemeket, a rokkant 
és munkaképtelenné vált dolgozó-
kat elbocsátják állásukból. 

Jugoszíáv'úbp.n ma — a titóista 
adatok szerint — 135.535 munká-
ban megrokkant dolgozó él, vagyis 
6.5-szer több. mint 1910-ban. Fz a 
szám Jugoszlávia ipari munkásai-
nak 8 4 száza'ékát teszi ki. 

A Ti ló-klikk a do'gozókat meg-
fosztotta jogaiktól és a munkásosz-
tályt pusztulásba kergeti. Jugoszlá-
via munkásosztálya azonban nem 
nyugszik be..'e elibe it helyzetbe, hat-
col jogaiéri, megerősíti szövetségét 
a dolgozó parasztsággal és minden 
más dolgzóvai. 


