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(Folytatás az első oldalról) 

Andico Erzsébet nagygyűlés! zárszava 

A magyar nép feszült figyelemmel 
kiséri a Viiúgtanács munkáját, tisz-
tában van azzal, hogy annak hatá-
rozatai a világ minden részén nagy 
ösztönzésül fognak szolgálni a be-
csületes emberek számára, bármi-
lyen néphez, fajhoz, felekezethez, 
politikai irányzathoz tartozzanak. 
Ugyanakkor n magyar nép jisztábaii 
van azzal is, hogy a békemozgalom 
előtt még nehéz ós küzdelmes út 
áll. A magyar nép tudja, hogy a 
béke ellenségei minden módon foly-
tatni akarják mesterkedésciket. A 
magyar nép tudja, hogy a háborús 
gyuj tagatokat megfékezni csak a 
népei: ereje képea A népek ereje a 
bizlosftóka annak, hogy n remény-
sógefc tavaszát a békeeröfeszítesek 
gyümölcseinek beéróse, dús aratása 
fogja követni. Ehhez azonban még 
sok erőfeszítésre, sok okosságra és 
kitartásra, fáradhatatlan felvilágo. 

sító munkára lesz szükség. Nem fér 
kétség ahhoz, hogy a Világianács 
meg fog feleim a hozzáfűzött vára-
kozásoknak s a nemzetközi béke-
mozgalomnak világtörténelmi jelen-
tőségű küzdelmét diadalra fogja 
vinni. A magyar nép sok sikert kí-
ván a Béke-Világtanácsnak nagy. 
szerű munkájához. ígéri, hogy a 
bókéért való küzdelmet továbbra ls 
minden erejével támogatni fogja, 
hogy mindenütt ott lesz, ahol a 
béke ügyéért dolgozni és áldozni 
kell Éljen a népak testvéri összefo-
gása, éljen a béke! 

A zárszó uián fehér békegalam-
bok röppentek a magasba, jelké-
pezve Budapest dolgozó népének 
bókeaka-ratát, s hogy a magyar 
dolgozók a földkerekség minden be-
csületes emberével egy sorban har-
colva kiállnak a béke nagy ügye 
mellett. 

A Német Demokratikus Köztársaság kormányának 
tiltakozása Ottó Nuschke miniszterelnökhelyettes 

elrablása miatt 
Berlin (TASZSZ). Amint nz 

„ADN" hírügynökség közölte, jú-
nius 17-én délu'-án 15 és 16 (jra kik 
zötf uz amerikai övezetből a demo-
kratikus övezetbe behatolt garázdái, 
kod®) banditák megtámadták Otto 
Nuschke miniszterelnökhelyettest. A 
támadás nz ütaán, az övezetek kö-
zötti határon (Warschauer Brücke) 
zajlott lo. 

A banditák a hivatalába igyekvő 
Oltó Nuschkét kituszkolták a gép-
kocsiból és. erélyea tiltakozása elle-
nére, az amerikai övezetibe hurcol-
ták ed. Az úgynevezett Stumm-féle 
rendőrség szervei, nnvelyek össze-
köttetésben álltak a banditákkal, a 
109 számú rendőrőrszubán őrizette 

vették és egy rádió közlés szerint 
az amerikai katonai hatóságoknak 
adiák ái Otto Nuschkét Ebben az 
eljárásiban a közönséges és durva 
emberrablás minden ismérve felis-
merhető. 

A Német Demokratikus Köztársa-
ság kormánya erélyesen tiltakozik 
az ellen, hogy Otto Nuschkét az 
amerikai katonai haléságok őrizetbe 
vették. A Német Demokratikus Köz-
társaság kormánya Otto Nuschke 
minisztfrelnökhelyettes azonnali 
szabadonbosátását követeli nz ame-
rikai hatóságoktól. 

A tiltakozást Otto Grotewohl, a 
Német Demokratikus Köztársaság 
miniszterelnöke íria alá. 

Vizsgák az Orosz Intézef II. évfolyamán 

V. Sz. Szemjonov nagykövet, németországi 

szovjet főbiztos levele Conant németországi 

amerikai főbiztoshoz 

Berlin (TASZSZ) V. Sz. Szemjo-
nov, a Szovejtunló németországi 
főbiztosa a következő levelet Intéz-
te Conanthoz, az Egyesült Álla-
mok németországi főbiztosához: 

•"1953. június 17-én nyugatberlint 

fasiszta provokátorok és suhancok 

csoportja elfogta és erőszakosan 

Nyugat-Berlinbe hurcolta Otto 

Nuschkét, a Német Demokratikus 

Köztársaság miniszterelnökhelyette-

sét, a Keresztény-Demokrata Unió 

központi Vezetőségének elnökét, 

aki gépkocsiján a város szovjet 

övezetében haladt. 

A nyugatberllni lapok és rádió 
jelentése szerint Otto Nuschkét, 
akit akarata ellenére még mindig 
fogva tartanak Berlin amerikai 
övezetében, most átadták az ame-
rikai katonai hatóságoktól. \ 

A fent kifejtettekkel kapcsolat-
ban a leghatározottabban követe-
lem, hogy tegye meg a kellő Intéz-
kedéseket Otto Nuschkenek, a Nő-
met Demokratikus Köztársaság mi-
niszterelnökhelyettesének haladék-
talan szabadonbocsátására és a 
Német Demokratikus Köztársaság-
ba való visszatérését gátló aka-
dályok kiküszöbölésére. 

A Li Szin Man-klikk provokációs iépéseirő 
Kesnon (Uj.Kína). Kiang Nan, 

a* „Uj-Kína" hírügynökség külön, 
tudósítúju jelenti, hogy a liszlitina-
niata gengszterek az amerikaink 
tudtával június 17-ún estétől más-
nap reggelig a délkoreai szárazföl-
dön lévő nonszani, maszani, pu-
szanl éa sznngmudiai hadifogolytá-
borokból egyidejűleg „szabad oltbo-
csátották" a koreai néphadsereg 
őrizetükben lévő, neon közvetlenül 
hazatelepítetendőnek minősített 25 
ezer fogoly harcosát. Ezeket a hadi. 
foglyokat a hadifoglyok hazaielopí. 
téréről 10 nappal ezelőtt aláírt 
egyezmény értelmében a fegyver-
szünet hatálybalépésétől számított 

két hónapon belül örizetbevétel ta 
további intézkedés céljából át kelteit 
volna ndni e semleges nemzetek ha-
zatelepítési bizottságának, 

A liszinmanista banditák által tör. 
tént úgynevezett „Rzabadonbocsá-
tás" a valóságban erőszak alkalma-
zását jelentette. A táboron belül é s 

kívül működő titkos ügynökeik erő-
szakkal eltávolították a hadifoglyo-
kat a táborokból és LI Szin Man 
bábkormányának hadseregébe kény. 
azerítették őket-

Ai. „Associated Press" június 18-i 
puszani távirata „Magasrangú ko-
reai katonai hatóságok" nyilatkoza. 
tát idézi, amely szerint 

„A szabndonbocsátott 25 ezer 

hadifogoly legnagyobb részét be-

sározzák a dclkorcai hadse-

regbe," Ezzel elérték azt a cél-

jukat, hogy erőszakosan vissza-

tartsák a hadifoglyokat. 

Az Egyesült Államok hadseregének 
tokiói főhadiszállása csütörtökön 
nyilatkozatot tett közzé, .amelyben 
a hadifoglyok hazatelapítéséről 
szóló egyezmény súlyos megsértésé-
nek felelősségét teljes egészében a 
liszinmanistt, gengszterekre hárítja. 
A nyilatkozat szerint az incidenst 
a liszinmanista kormány vezető 
liszt vizelő! készítenék elő, szövet, 
ktzv" a laborok délkoreai őreivel. 

Sok jel mutai azonban arra, hogy 
az Egyesült Államok hadseregének 
főhadiszállása sem bújhat ki telje-
sen a súlyos felelősség alól LI Szin 
Man a hadifoglyok „szabadonbocsá. 
táréról" szóló rendeletének csütör-
töki bejelentésében hangsúlyozta! 
„Az ENSZ-hatoságok képviselői, 
akikkel beszéltem arról az óhajunk-
ról, hogy ezeket a hadifoglyokat 
szabadonbocsássuk, legnagyobb 
részt elvben egyetértenek velünk," 

A LI Szin Man-kllkk már hnsz. 
szaibb idő óta üvöltözött ezeknek a 
hadifoglyoknak a „szabadonbocsá. 
táréról". A báb.,, nemzet gyűlés" jú-
nius 9-éii határozatot fogadott el. 
„A hazatelepülést megtagadó vala-
mennyi koreai hadifogoly haladék-
talan szabadonbocsátásáról és a ha. 
zátérni vonakodó kínai hadifoglyok 
Tajvanra szállításáról." Az ameri-
kaiaknak tudnlok kellett ezekről a 
szándékokról A hadifogolytáborok 
biztonságáért felelős délkoreai őrök 
is amerikai tisztek parancsnoksága 
alatt állottak. 

Bár az amerikaiaknak teljes tu-
domásuk volt Li Szin Mannak a 
hadifoglyok „szabadonbocsátásra" 
telt előkészületiéiről 

semmiféle Intézkedést nem tat. 

tek a terv megakadályozására, 

A délkoreai őröket csak akkor 

váltották fel amerikai katonák-

kal, amikor LI Szín Man már 

„szaba d onbocsá t otta" a 25,000 

hadifoglyot. Ez azt bizonyítja, 

hogy az amerikaiak tudatosan 

összejátszottak Ll Szin Mannái 

a hadifoglyok hazotelepitéséről 

szóló egyezmény megszegésében. 

Az egész világ figyelme most az 
Egyesült Államok kormánya felé 
fordul, hogy lássa, hogyan intézi 
el ezt a szerződésszegést. Az ame-
rikai kormány valóban döntő pró-
batétel előtt áll a fegyverszünet el. 
érésére irányuló óh.-.i'uak őszinte-
sége tekintetében. 

Az Orosz Intézet II. évfolyam 
hallgatói eddig orosz nyelvből és 
lexikából tettek vizsgát. Az évfo-
lyam hallgatói a felemelt vizsga-
követelmények ellenére jó ered-
ményt értek el. Ez azt bizonyítja, 
hogy az Orosz Intézeti Tanszél: és 
a DISZ szervezet jól előkészítették 
a hallgatókat a vizsgákra, s a hall-
gatók megértették, hogy az idejé-
ben való és jó vizsgázás hazafias 
kötelesség, szerves része szocializ-
must építő ötéves tervünk teljesí-
tésének. 

A vizsgaidőszak megindulása 
előtt az évfolyam DISZ szervezete 
kibővített aktívaértekezleten be-
szélte meg az alapszervezet vizsga-
feladatait, az egyes tantárgyak ta-
nulását az évfolyamon s az egyes 
hallgatók felkészülését. A gyöngébb 
hallgatók mellé a vizsgaidőszakra 
a legjobb hallgatókat osztottuk be 
tanulópárnak. 

Megszerveztük a csoportos ta-
nulást, amely megkönnyíti az 
idegen nyelv tanulását. Az In-
tézőt a vizsgákra való előké-
szülés ideje alatt állandó kon-
zultációval segítette a hallgató-

kat. 

A vizsgákon minden hallgató 
megjelent és egy-egy hallgató ki-
vételével — Heiler Manfrédné 
nyelvtanból l-re vizsgázott — min-
denki sikeresen tette le a vizsgá-
kat. Heiler Manfrédné nem vette 
komolyan az Intézet elaődóinak és 
évfolyamtársainak segítségét. 

Az évfolyam átlaga orosz nyelv-
ből: 3.76, lexikából: 3.94. 

A legszebb eredményt a III . cso-

Iport érte el: nyelvtanból 3.92, lexi-
' kából 4.14-es átlagot. A csoport jó 
vizsgaeredményét nagyban elősegí-
tette a DISZ csoportvezető elvtárs 
által megszervezett csoportos tanu-
lás. 

Ebben a csoportban négyen ér-
tek el mindkét tantárgyból je-
les eredményt, köztük Kálmán 
Gáborné elvtársnö, aki níludei) 
előképzettség nélkül jött az 
Orosz Intézetbe, idegen nyel-

vet tanulni. 
Kálmán elvtársnő nemcsak tanul-
mányi munkáját végzi példamuta-
tóan, de példaadóan kiveszi részét 
a társadalmi munkából is. A párt-
alapszervezet aktivája. Mindkét 
tantárgyból jelesre vizsgáztak Dosz-
kocs János és Török Sándor szak-
érettségis hallgatók ts. Gyenge 
eredményt ért el Mihály Anna elv-
társnő — 2.3 — aki egy kevéssel 
több szorgalommal ls már egészen 
jó eredményt érhetett, volna el. 

A II. csoport nyelvtanból 3.85, 
lexikából 4.07-es eredményt ért el. 
Ez a csoport egész évben a legbe-
csületesebben készült az órákra is, 
a vizsgákon is szépen szerepeit. 

Hollandi Pál, Szabó Sándor, 
Szabó András és Zónthó elv-
társak mindkét tantárgyból je-
les eredményt értek el. Hol-
landi elvtárs szakérettségis és a 
DISZ alapszervezet vezetőségi 
tagja, tanulmányi munkája 
mellett társadalmi munkáját is 

becsületesen látja el. 
Az első csoport érte el a leggyen-

gébb eredményt a vizsgákon, nyelv-
tanból 3,53, lexikából 3.60 átlaggal-

lEz a csoport a tavalyi évben még 
J az évfolyam legjufofb csoportja volt, 
azonban elbizakodottság vett erőt a 
csoporton, amelyet a DISZ vezető-
ség kritikája után még mindig nem 
vetkezett le a csoport. Hiba az is 
ebben a csoportban, hogy maguk a 
csoportban dolgozó DISZ kari veze-
tőségi tagok sem mutatnak jó pél-
dát. így például Klett elvtárs és 
Halmog elvtárs évközben elhanya-
golták az orosz nyelv tanulását 
Most Klett elvtárs 3.8-as, Halmos 
elvtárs 4.4-es eredményt értek el. 
Tavaly mindkét elvtárs általános ki. 
tűnő ereiölményt ért el. Ez azt mu-
latja, hogy a folyamatos évközi ta-
nulást nem lehet a vizsgaidőszaki 
„rohamtanulással" pótolni Felada-
ta o csoportnak, hogy a hátralévő 
Időben a jótanulók és a tanári kor. 
repetálás igénybevételével javítson 
vdzsgaátlagán. 

Az évfolyamon tíz elvtárs ért el 
mindkét tantárgyból jelest, ami azt 
mutatja, hogy o-ziek az elvtársak 
behatóbban foglalkoznak az orosz 
nyelv tanulmányozásával és a párt-
tagok, a DISZ alapszervi vezetóség 
tagjai jó példával járnak elől. Az 
nlapszervi DISZ vezetőség átlaga 
4.64. 

A DISZ szervezet feladata, hogy 
a következő vizsgákat ugyanilyen 
alaposan készítse elő D a gyengéb-
ben vizsgázott elvtársaknak tnnuló-
párokfeal, illetve «z Intézet által 
felajánlott korrepetálás igénybevé-
telével segítsen. 

Petrovácz István 
! i alapszerv! DISZ titkár 

A román ifjúság lelkesen készül a nagy találkozóra 
Idén a IV. VLlűgifjúségi és Diák 

Béketélálkozó küldötteit a román 
ifjúság látja vendégül. Ez a nagy-
szerű és megtisztyiű feladat egyfor" 

ma lelkesedés tüzével fűti a Román 
Népköztársaság ifjúmunkásait és 
dolgozó parasztflataijait, kis Áttö-
rölt és főiskolásait-

Ifjúmunkások és parasztfiatalok a VIT tiszteletére indított 
szocialista munkaverseny élén 

A román ifjúmunkások ország-
szerte lendü'ctes munkaversenyt in-
dítottak «+ nagy találkozó tisztele-
tére. Az üzemiekben és gyárakban 
dolgozó ifjak és lányok egymással 
versengve tették meg értékesebbnél, 
értékesebb felajánlásaikat és most a 
pártszervezetek és nz ifjúmunkás" 
szövetségi szervezetek vezetésével 
lendületesen harcolnak válhi'ősftik 
teljesítéséért é» túlteljesítéséért. 

A petrozsényi szénbánya ifjú bá-
nyászai a ciklusos grafikon módsze-
rének széleskörű alkalmazásával 
harcolnak kötelezettségeik teljesíté-
séért. Cotroaza Ion ifjúmunkás-bri-
gádja például a fejtési fronton ál-
landóan 180 százalékon felül telje-
síti napi előirányzatát. A zsilvölgyi 
szénibányákban 65 ifjúsági brigád a 
VIT tiszteletére indított munkaveí-
seny során már második félévi ter. 
vét, 12 brigád pedig 1954. évi tervét 
teljesíti, Neacsu Gheorglre sztahá-
novista ifjúmunkás brigádja a plo-
estt olajmezőkön mór 1956-ra ter-

mel. Példamutatását egyre több éa 
több ifjú oiajmunkás követi. A eztá. 
llnvárosi i,Sovromtractor".üzemben 
Micu Moise ifjúmunkás Borisz Ku-
Lagin szovjet sztahanovista módsze-
rének bevezetésével harcol azért, 
hogy kimagasló munkasikerekkel 
köszöntbe ese a világ ifjúságának 
nagy találkozóját. Már az első na-
pokban több mint 150 százalékos 
teljesítményt ért el ós azóia egyre 
tovább fokozza teljesítményét. Bur. 
man Lazar sztahánovista ifjúmun. 
kás a reslcai „Sovrom-utilaj pelro-
lifer"-iizirmiben a Koleszov módszer 
alkalmazáséval, már 875 százalékos 
teljesítménynél tart. A brailial „Ha. 
ladás" üzemiben az ifjúmunkások a 
VIT tiszteletére ifjúsági részleget 
alakítottak A részleg ifjúmunká-
sai 60—90 százalékkal teljesítik lúl 
feladataikat. Országszerte folyik a 
harc az üzemekben a percekért éa 
a másodpercekért. Az ifjúmunkások 

eddig még nom tapasztalt eredmé-
nyek születnek. 

A falvak dolgozó ifjúsága ugyan-
olyan lelkesedéssel készül a világ 
ifjúsága küldötteinek fogadására, 
mint az üzemekben és a gyárak-
ban dolgozó fiatalok. A bőséges 
termésért folytatott harc egyszers-
mind harc az életszínvonal emelé-
séért, a szocializmus építéséért és 
a béke megvédéséért, Ezért a falusi 
fiatalok példamutatóan veszik ki 
részüket a növényápolást munkála-
tokból, az idei termés betakarítá-
sának előkészületeiből. A gastestí 
-Március 6» kollektív gazdaság if-
jú tagjai naponta két munkaegy-
séget teljesítenek; a breastai -Üj 
Élet* kollektív gazdaság ifjúsági 
brigádjai öt nappal a kitűzött ha-
táridő előtt befojezték 850 hektár-
nyi területen a kapálást. 

A Poiana Mare-i kollektív gaz-
daság ifjú tagjai nemcsak a munka 
frontján tettek értékes felajánláso-
kat, hanem vállalták, hogy a VIT 
megnyitásáig valamennyien meg-
szerzik a GMA (MHK) jelvényt. A 
szentannai traktorállomás Ifjú 
traktoristál a növényápolási mun-
kálatokban átlag 216 százalékra 
teljesítik napi előirányzataikat és 
ugyanakkor lelkesen készülődnek 

lelkes munkaversenyénei: tüzében az aratásra és cséplésre. 

Szabadonbocsátotlák 
Oito Nuschkét 

Berlin (MTI). Mint az „ADN" 
jelenti, Otto Nuschke miniszterel-
nokhelyettest, a Kereszt ér.y.Domo-
kratn Unió elnökét pénteken dél-
ben szahadonbocsálottál: az ameri-
kai letartóztatásból. 

Az amerikai hatóságok Szemjo. 
r.ov nagykövet, a Szovjetunió né-
metországi főbiztosa, a Német De. 
mokratikus Köztársaság kormánya 
követelésére, valamint mindcn de. 
rél: és békeszerető német hatalmas 
tiltakozó mozgalma láttán, kényte-
lenek vol|a!r szabadonbocsátani 
Otto Nuschkét. Otto Nuschkét 
amerikai polgári tisztviselők az 
ővezethatárra, a Prinzen-Strasselg 
kísértek, ahol n CDU politikai bi-
zottságának tagjai szívélyes üdvöz-
lésben és fogadtatá-ban részesítet-
ték. 

Egy? plomba in kikiáltották 
a köztársaságot 

A londoni rádiójelentés szerini az 
úgynevezett Egyiptomi Forradalmi 
Tanács és Nagib miniszterelnök be-
jelentene. hogy kikiáltják o köz. 
társaságot. II. Achmed Fuad cse-
csemőkirályt detronizálták. 

A „Forradalmi Tanács" közölte, 
hogy háromévi átmeneti időszakra, 
amíg kidolgozzál: az új alkotmányi, 
Nagib lesz a köztársaság elnöke. 
Nagib ugyanakkor továbbra is el-
látja a. miniszterelnöki teendőket. 
A jelentés szerint az átmeneti idő. 
szak végén népszavazást tartanak, 
amely dönt 8 köztársasági állam-
formáról és megválasztja majd a 
köztársasági elnököt is. 

Mint a londoni rádió jelenti, Nagib 
áialakította kormányát. 

Dz Egyesűit flilamak legfelsü bírósága érvényleíenítetle 
a Rosenberg-házaspár kivógzésónek elhalasztását 

Washington (MTI). A „Reuter" 
jetentése szerint az Egyesűit Alla" 
mek legfelső bírósága pénteken 16 
órakor érvénytelenítette Willinm 
Douglas bírónak a Rosenberg'házas. 
pár kivégzésének elhalasztására vo-
natkozó dönt éréi 

A „Reuter" hozzáfűzi, hogy .,e 
határozat következtében a halálos 
(tétet végrehajtandó, hacsak az 
utolsó pillaua'bűn nem jön közbe 
váratlan esemény." 

Az „AFP" ugyancsak hírt ad a 
legfelső bíróság határozatáról és 
megjegyzi; „Víruson elnök a legfel-
ső hírősig határozatának bejeVnté-
sokor nem közölte, hogy milyen 
szavazati arányiam hozta a bíróság 
ez* a döntéséi. Az „AEP" a továb-
biakban hangsúlyozza, hogy Dou-
glas bíró, aki a kivégzés elhalasz-
tását elrendelte, kijelentette: „Tu-
dom, hogy a törvény az én oldala, 
mon áll." 

A „Reuter" Újabb jelentése sze, 

rirrt a Rosenberg-házaspár k'végzé-
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Eljuttatják a Fehér Házba 

a ROscnbrrg házaspár Ucv 

gyelmi kérvényét 

Az „AFP" közli, liogy „miután 

az Egyesűit Államok legfeiső híró-

sága meghozta határozatét, 8z igaz. 

ságiigyminiszlér um eljuttatja a l e 

hér liúzba a Rosenberg.házaspárnak 

az elnökhöz intézeti kegye ml kérvé-

nyét. 

Eisenhower elutasította a ke-

gyelmi kérvényt 

Wrshington (Reuter). Eisenhower 
elnök pénteken este elutasította a 
Rosenberg-házaspár kegyeim kér. 
vényéi. 

A francia nemzetgyűlés ncm adta meg 

a felhatalmazást André Marienek 

a kormányalakításra 
Párizs (MTI). A francia nemzet-

gyűlés az André Marlc kormány, 
programmja feletti v'ta után fzava. 
zást tartott, hogy hozzájárul-e a 
kormányválság óla hatodik minisz-
tcrelnökjclött kormányalakításához. 

A szavazás eredményét 0 óra 40 
perckor hirdette ki Herriot, a nem-
zetgyűlés elnöke Mint az „AFP" je. 
lenti, a 481 jelenlévő képviselő kö. 
zül 

272 hozzájárult André Marié 
kormányalakításához, 209 pedig 
ellenezte. Miután u kormánynta 
látáshoz az alkotmány szerint 
314 szavazat szükséges, André 
Marié 42 szavazatot kapott ke-
vesebbet, mint amcnn;E'° szük-

sége lelt volna. 
A francia nemzetgyűlés tehát meg. 
buktatta a hatodik minisztere'nök je-
löltet is 


