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Az SZKP és a szovjet állam vezetőinek  
beszélgetései amerikai újságírókkal

Néhány hét óta három ne
ves am erikai újságíró — W. 
R. Hearst, K ingsbury Sm ith  
és F. Conniff — tartózkodik 
a Szovjetunióban. Az am eri
kai újságírók lehetőséget kér
tek arra. hogy találkozhassa
nak a szovjet állam  és a párt 
vezetőivel. Az elm últ hónap 
végén V. M. Molotov, a Szov
jetunió külügyminisztere, feb
ruár 5-én N. Sz. Hruscsov, az 
SZKP Központi Bizottságának 
titkára, 7-én G. K. Zsukov, a 
Szovjetunió hadügym iniszte
re, 12-ón pedig N. A. Bulga- 
nyin, a Szovjetunió M iniszter- 
tanácsának elnöke folytatott 
beszélgetést az újságírókkal 
és válaszolt kérdéseikre.

Az újságírók mind a négy 
beszélgetés alkalm ával a nem 
zetközi politika különböző 
területeiről tettek  fel kérdé
seket — a beszélgetések kö
zéppontjában term észetesen a 
háború és béke kérdése állott. 
A kérdésekre adott válaszok 
egyenesen és félreérthete tle
nül világították meg a szov
jet állam, a párt és a szovjet 
nép álláspontját. Hruscsov 
elvtárs ism ételten leszögezte, 
hogy a Szovjetunió kész m in
den tőle telhetőt m egtenni az 
új háború elhárításának elő
segítésére. Bulganyin elvtárs 
válaszában u ta lt a Legfelső 
Tanács legutóbbi ülésszakára, 
melyen világosan kifejezésre 
ju to tt a szovjet korm ánynak 
az az óhaja, hogy előmozdítsa 
a jelenlegi nemzetközi fe

s z ü l ts é g  enyhítését. G. K. 
Zsukov így válaszolt az egyik 
kérdésre: „Országunkban az 
egész nép  — a katonák is — 
békére törekszik, a  békéért 
harcol. A  szovjet nép, a konw  
m unista párt és a szovjet kor
m ány egységes a békéért v í
vott, harcban. Kívánatos vol
na, hogy az am erikai kor
mány is áttérjen a béke em 
legetéséről a béke tettekkel, 
való védelmezésére. A z  ilyen  
politikát az am erikai nép is, 
s a világ m inden népe helye
selnéu.

Hruscsov elvtárs is, Zsukov 
elvtárs is kifejtette, hogy a 
kölcsönös látogatások, a két 
ország — a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok — gazda
ságának. kultú rá jának  kölcsö
nös megismerése igen sokat 
jelentene a békés egymás 
mellett élés lehetősége meg
terem tésének szempontjából. 
Ugyanakkor Hruscsov elvtárs 
rám utato tt a rra  is, hogy az 
ilyen kapcsolatok elé éppen

az am erikai vezetők gördíte
nek akadályokat. Elmondotta, 
hogy az am erikai politikusok 
helytelen értelmezést adnak 
az egymás m ellett élés elvé
nek, am ikor a Szovjetunió el
len hangolják az am erikaia
kat és megpróbálják m eg
győzni őket arról, hogy a 
Szovjetunió háborút akar. „Ez 
a Szovjetunió megrágalmazása
— m ondotta Hruscsov elvtárs.
— A szovjet em berek a két 
rendszer tartós egymás m el
lett élésének hívei“.

Az am erikai újságírók több 
olyan kérdést is feltettek, 
mely a nemzetközi élet 
konkrét kérdéseire vonatko
zott, olyan kérdésekre, m e
lyek alkalm asak arra , hogy 
elmélyítsék a nemzetközi fe
szültséget, s veszélyeztessék a 
békét. Ilyen kérdés elsősor
ban az atombomba kérdése. 
Bulganyin elv társ elismételte 
az am erikai újságírók előtt a 
Szovjetunió ism ert álláspont
já t: A  szovjet kormány síkra- 
száll az a tom fegyver hasz
nálatánál:, előállításának és 
raktározásának megtiltásáért. 
Zsukov elvtárs a következő
ket m ondta: „Az a feladat, 
hogy m inden erővel harcol
ju n k  e fegyver eltiltásáért. 
Meggyőződésem., hogy a világ 
népei ebben a kérdésben a m i 
oldalunkon állnak. Meggyőző
désem  az is, hogy végülis a 
nép mondja ki a döntő szót“.

A távol-keleti helyzetről V. 
M. Molotovhoz intéztek kér
déseket. A ta jvani kérdésben 
Molotov elv társ hangoztatta, 
hogy a Kínai Népköztársaság 
korm ányának m inden alapja 
m egvan annak követelésére, 
hogy állítsák helyre Tajvan
nal kapcsolatos törvényes jo
gait. A  kínai nép által elve
te tt Csáng Kaj-sek „kor
m ány“ számára pedig elérke
zett az id ő ,,hogy clfakarpdjék 
másvaláhová én ne rontsa az 
államok közötti kapcsolato
kat . . .  Magának az Egyesült 
Államoknak. lenne érdeke, 
hogy elősegítse a normális 
helyzet visszaállítását Tajvan  
térségében és az egész Távol- 
Keleten.

Hruscsov elvtárs ugyanerről 
a kérdésről elm ondotta azt, 
hogy a szovjet em bereket 
m egdöbbentették az Egyesült 
Alfam ok kormányának csele
kedetei. Szám ukra érthetet-

Ílen az Egyesült Á llam ok Taj
van kérdésében folytatott po
litikája és nézetük szerint

maga az am erikai nép is alig
ha érti ezt a politikát. A z  
Egyesült Á llam ok példátlan  
intézkedéseket tesz a Távol- 
Keleten és nyilván a leg- 
reakciósabb körök befolyása 
alatt mesterségesen élezi a 
helyzetet. Ha A m erika  ebben 
a kérdésben józanul viselke
dik  — Kína józanságában 6 
nem  kételkedik  —, akkor a 
béke fenntartásában érdekelt 
más országok részvételével 
még megakadályozható a tá
vol-keleti összeütközés.

Az am erikai újságírók a 
szovjet állam férfiak m inden 
válaszából meggyőződhettek, 
hogy a szovjet nép és vezetői 
tán toríthatatlanul védelmezik 
a béke ügyét. A szovjet á l
lam férfiak azonban rám utat
tak a rra  is, hogy ugyanez 
nem áll fenn az am erikai ve
zetők részéről. „Ami a Szov
jetunió és a népi dem okrati
kus országok körül létesített 
am erikai tám aszpontok kér
dését illeti — m ondotta Mo
lotov elvtárs —, ez a kérdés 
valóban bonyodalmakat okoz 
az egész nem zetközi helyzet
ben, • m ert e tám aszpontok ar
ról tanúskodnak, hogy az 
Egyesült Á llam ok barátságta
lan álláspontot foglal el a 
Szovjetunióval szemben és a 
szovjet határok közelében lé
tesített tám aszpontokkal fe 
nyegeti a Szovjetuniót. Az 
ilyen helyzet nem  segítheti 
elő a nem zetközi feszültség  
enyhülését“.

Zsukov elvtárs, a  Szovjet
unióról terjesztett am erikai 
rágalm akról szólott: „Annak, 
hogy a népeket a Szovjet
unió részéről fenyegető agresz- 
szióvál rémítgetik. határozot
tan rossz szándékú célja van. 
Ez a cél nem  a béke fen n 
tartását, hanem  az új háború 
propagandáját szolgálja. Ep- 

'■ pen ezért végiét kell e.-aneh 
vetni. Meg keli magyarázni, 
m ennyire hibásak az olyan 
állítások, hiszen kárt okoznak 
a béke ügyének“.

A  szovjet állam férfiak v á 
laszai a világ népeinek oltha- 
tatlan  békevrágyát tükrözik. S 
ha sok reakciós nyugati lap 
meg is kísérli m ajd  elfer
díteni, m egham isítani a  be
szélgetések tartalm át, a szov
je t állam férfiak szavainak é r
telmét — a világ közvélemé
nye ism ételten meggyőződhe
tett, k ik védelmezik a leg
következetesebben a  béke 
ügyét.

A  francia kormányválság 
— a háborús politika úpbh veresége

Közel két hete nincs minisz
terelnöke Franciaországnak. 
Mendes-France-tól, aki fél esz
tendőn keresztül politikai bű
vészm utatványokkal próbálta 
leplezni, hogy politikája szaka
dék felé viszi a francia népet, 
február 5-én hajnalban a fran
cia nemzetgyűlés többsége 
m egtagadta a bizalmat.

A bizalmi kérdés Franciaor
szág észak-afrikai politikájá
val kapcsolatban m erült fel, 
olyan kérdésben tehát, am ely
ben nincsenek lényegbevágó 
nézeteltérések a francia bur- 
zsoá pártok között. Az ú jfa
sisztáktól a jobboldali szocia
listákig a reakció m inden cso
portja egyetértett az észak-af
rikai terrorintézkedésekkel, a 
gyarm ati népek elnyomásával 
és gátlástalan kizsákm ányolá
sával.

Az észak-afrikai kérdés 
nem is oka, csupán alkal
m a volt M endes-France 

bukásának.
Mi volt hát a bukás oka? 
M endes-France elődjét, La- 

nielt a francia nép ereje buk
ta tta  meg. A francia nép az 
eszeveszett indokínai háború 
m egszüntetését követelte és til
takozott Nyugat-Németország 
felfegyverzése ellen. A vezető 
nagytőkés körök kénytelenek 
voltak lemondani az indokínai 
háború folytatásáról. Olyan 
em berre volt szükségük, aki — 
más csomagolásban — tovább 
tud ja folytatni az ő politikáju
kat, keresztül tud ja vinni az ő 
terveiket.

M endes-France nem csak a 
nem zetgyűlés többségét, 
hanem  a francia népi tö
megek bizalm át is el tud ta 
nyerni azzal, hegy prog
ram jának  legfontosabb 
pontjai között szerepelt az 
indokínai béke és az „eu
rópai védelmi közösség
nek“ (a nyugatném et fel

fegyverzésnek) elvetése.
A Francia Kommunista P árt is 
M endes-France-ra szavazott, — 
nem a miniszterelnök szemé
lyére, hanem  arra  a program 
ra, m elyben hosszú idő óta elő
ször tükröződtek a francia nép 
követelései.

Az azóta eltelt hónapok 
azonban bebizonyították, hogy: 
M endes-France — elődjéhez 
hasonlóan — az am erikai poli
tika franciaországi ügynöke.

Az „európai védelmi kö
zösség“ elvetése u tán  ha
ladéktalanul hozzálátott, 
hogy kereszfülerőszakolja 
a nemzetgyűlésben a nyu
gatném et felfegyverzés 
újabb form áját, a  párizsi 

szerződéseket.
Belpolitikai és gazdasági in
tézkedései a tőkések zsebét hiz
lalták, s tovább nehezítették a 
francia munkások, parasztok, 
tisztviselők, kiskereskedők éle
tét. M egtagadta az algíri, tuni
szi és m arokkói nép elemi jo
gainak kielégítését, e népek kö
veteléseire a terror fokozásával 
válaszolt. Rövid néhány hónap

alatt M endes-France a háborús 
politika ügynökeként, a francia 
nép ellenségeként lepleződött 
le.

Ugyanakkor ellene fordultak 
a burzsoázia különböző p árt
jai is.

Nyilvánvaló lett, hogy 
M endes-France elődeinek 

politikáját folytatja,
e pártok mindegyike előtérbe 
kívánt hát kerülni, m int ennek 
a politikának hivatott képvise
lője. A burzsoázia pártjai kö
zött megindult a m arakodás a 
politikai koncokért.

Ez a m arakodás M endes-Fran
ce bukása óta is tart. Sorra 
kapnak megbízást azok a fran 
cia politikusok, akik gátlás nél
kül szolgálták ki eddig is az 
am erikai nagytőkét. A francia 
reakció m indent elkövet, hogy 
továbbra is népellenes, hábo- 
rúspárti am erika-lakáj kor
mány m aradjon uralmon.

Ideig-óráig sikerülhet is egy- 
egy ilyen korm ánynak fenn
m aradnia. A francia népi tö
megek ellenállása azonban ú j
ra  és ú jra  el fogja söpörni a 
bábokat.

A kibontakozás ú tja  csak 
egy lehet, — az, am it a 
Francia Kommunista P árt 
jelölt meg; a  dem okratikus 
és nemzeti erők összefogá
sára támaszkodó kormány, 

mely politikájában a népi tö
megek követeléseit ta rtja  szem 
előtt, békepolitikát folytat, s 
minden form ájában elutasítja 
a német m ilitarizmus újjáélesz
tésének tervét.

„Életünk feláldozásával is megvédjüh 
hazánk minden rögét4 4

KÜLDŐT TVÁLASZTÓ BÉKEGYŰLÉS TATÁN

A járás legjobb 220 békehar
cosát küldték a vasárnapi 
kongresszusi küldöttválasztó 
tanácskozásra a ta tai járás dol
gozói. Délelőtt 10 órakor a Him
nusz hangjaival kezdődött az 
értekezlet Tatán, a járási kul- 
túrházban. A beszámolót Asz
talos János, a megyei békebi
zottság tagja tarto tta. A ta 
nácskozás részvevői végig né
m a csendben figyelték szavait. 
Amikor a második világhábo
rú ra  emlékezve a tíz év előtti 
borzalm akat hozta szinte érez
hető, tapin tható  közelségbe a 
beszámoló, a küldöttek nagy 
részének szemében könnyet 
csalt az emlékezés. Amikor vi
szont harcunkról, feladataink
ról szólt az előadó, az őszinte 
békeakarat, a béke megvédésé
nek mély elszántsága szorítot
ta  ökölbe a  já rás békeharcosai
nak kezét.

— A második világháború 
szörnyű poklában ezer és ezer 
dolgot óvtunk, féltettünk a há
ború pusztításától. Féltettük 
életünket, bár nem  sok örömet 
adott. F éltettük  gyárainkat, bár 
nem  nekünk term eltek. Sajnál
tuk  a szántóföldet, m ikor bom
ba szaggatta, m ikor lövészárok 
csúfította el, bár a ra jta  te r
m ett búzából m ásnak sült fe
hér kalács. Ma sokszorta d rá
gább nekünk az élet, m ert bol
dog, örömteli m inden perce. 
G yáraink, üzemeink, bányáink 
szívünkhöz nőttek, m ert tíz év 
a latt mi építettük  ú jjá  a ro
mokból, hogy nekünk term elje
nek. Ma életünk feláldozásával 
is m egvédjük hazánk minden 
rögét, m ert a  m ienk ez a sza
bad, független ország.

A beszámoló e p ár szava 
u tán  gazdagon hömpölygött új, 
szép életünk dicsérete, szerete- 
tének hangja, a felszólalók szi
véből. U gyanakkor term észete
sen fel-fel rém lett, szinte vala
m ennyi felszólalásban egy-két 
szóban, m ondatban a m últ sö
tétsége, a háború m a is fájó 
ezernyi sebe.

Hosszú jegyzőkönyvet le
hetne írn i a  felszólalások

ból.
Asszonyoh, férfiak, üzemi m un
kások, dolgozó parasztok, é r
telmiségi dolgozók minden sza
vát igyekeztek szívükbe vésni, 
jól megjegyezni a  tanácskozá

son részvevő küldöttek. Ha csak 
egy-két szavát, m ondatát ra 
gadjuk ki a felszólalásoknak, 
ha pillanatképek sorozatát ál
lítjuk  is össze belőlük, a tatai 
já rás dolgozóinak őszinte el
határozását tolm ácsolják: m in
den erejükkel készek harcolni 
a béke megvédéséért.

H üttner László, a Szomódi 
úti Téglagyár dolgozója m ond
ta: „Ä gyár dolgozói február 
15-e helyett február 8-án kezd
ték  meg a m unkát. Azóta béke
m űszakot tartanak. Nem  enge
dik, hogy az általuk égetett tég
lából épülő családi otthonokat 
romhalmazzá változtassák.“ 
Fonód Im réné a környei asz- 
szonyok üzenetét hozta: „Nem 
várhatjuk és

nem is várjuk  ölhetett ke
zekkel a náci csizmákat.

Még egyszer nem  tapos rajtunk  
keresztül“. Nagy Józseíné, a 
Tatai Városi Tanács dolgozó
ja  árván nőtt fel. Három gyer
meke van. Azért küzd, hogy 
azok ne m arad janak  árván

Kilenchónapos gyerekkel a 
karján  élte á t a második világ
égés borzalm ait Sam u Sándor- 
né. özvegy H orváth Sándorné 
dadi dolgozó parasztasszony 
apa nélkül neveli a gyerm e
keit. „Sok olyan gyerm ek él 
— m ondotta —, a k ik  soha nem  
is látták az apjukat. Mi, öz
vegy asszonyok, fokozottan sze
re tjük  gyerm ekeinket, m ert ne
kü n k  többet ke ll dolgozni ér
tük . Hogy azt a csúnya hábo
rút megakadályozhassuk, képe
sek  is vagyunk mindenre.“

Nagy Bélával D unaalm ás 
dolgozó parasztsága üzeni: pon
tosan, példam utatóan

teljesítik kötelezettségüket
a  hazával szemben. Ez is 

békeharc.
Kovács Jánosné, ta rján i pa
rasztasszony 12 éves korától 
m int summás, cseléd já rta  az 
országot, já rta  a tanyákat. 
„Ügy szerettük azt a drága fö l
det, am elyik olyan szép búzát 
term ett, n ekü n k  mégis a fe ke 
te kenyérből is csak nagyon kis 
darab juto tt. A z  első világhá- 

' ború''Után ta lá lkoztunk orosz 
hadifoglyokkal, ö k  m ondták, 
hogy ők katona foglyok, m i 
pedig dolgozó foglyok vagyunk  
a saját hazánkban. Ügy volt.

Most szabad dolgozók vagyunk. 
A zok is akarunk maradni, bé
kében, szabad országban.“

— T arján  népe nem  felej
te tt

— m ondta többek között Kör
mendi Géza. A  tarjáni felnőt
tek  közül 50-en m in t katonák  
haltak meg. T izenöt embert, 
köztük csecsemőket is a bom
bák öltek meg. Sok lakás rom
ja em lékeztet az özvegyeken, 
árvákon és 1945-ös sírokon k í
vü l a háborúra. Ezért írták alá 
pár nap alatt az atom fegyver 
eltiltását követelő íveket Tar- 
jánon 134-en.

Békési M ihály dadi dolgozó 
paraszt ugyanúgy két világhá
borút élt át, m int Valkó Vin
ce kocsi középparaszt. E két 
háborúról beszélt Valkó Vince,

— Hétéves voltam , m ikor 
apám búcsúzott. U jjaim  alig 
érték át a villa-nyelet, alig vol
tam  olyan magas, m in t az eke
szarva, de dolgozni kellett. Ko
rán m egkóstoltam  a háború ke
serűségét. K ét évtized m úlva  
én búcsúztam  a családomtól. 
N ekem  még nehezebb volt, 
m int apámnak, m ert ő ké t 
gyerm eket, én pedig hármat 
hagytam itthon. Bombatalálat 
pusztította el jószágaimat, 
gazdasági épületeimet. Most 
jobban állok gazdaságilag, m int 
bármikor álltam. Nem  akadok 
még egyszer búcsúzni.

Kétszázhúsz em ber vett részt 
az értekezleten és m indany- 
nyiuk szólni akart, m ert

egy egész já rás üzent velük, 
m ert ugyanaz az érzés diktál
ta  szavaikat, mely 900 millió 
em ber to llát vezeti a tiltakozó 
íveken. Am it nem tud tak  el
mondani a  küldöttek, rábízták 
azokra, akiket kongresszusi 
küldöttekké választottak. Val
kó Vince kocsi középparasztot, 
Kis Andrást, a G yarm atpusz
tai Állami Gazdaság DISZ-tit- 
kárát, Szakasics lstvánné  há
rom jelvényes sztahanovistát, 
Janki Sándor, kisipari term elő
szövetkezeti tagot és Bállá Fe
rencire baji term előszövetke
zeti tagot bízták meg a tatai 
járás békA üldöttei, hogy a IV. 
országos békekongresszuson 
képviseljék ő k e t . és mondják 
el, hogy a ta tai járás dolgozói 
m indannyian békét akarnak,

Megyénk katolikus papjai 
bekegyülést tartottak Esztergomban

A Komárom megyei kato- 
likus papok hétfőn dél

előtt békegyűlést tarto ttak  
Esztergomban. Ezen a béke
gyűlésen résztvettek a Kato
likus Papok Komárom megyei 
Békebizottságának választm á
nyi tagjai. Az ünnepi beszédet 
Pollák Miklós, protonotárius 
kanonok, a megyei papi béke
bizottság elnöke tarto tta. Be
szédében megemlékezett Rud- 
nyánszki József besztercebá
nyai püspökről, Liponiczky 
István nagyváradi és Poór An
tal esztergomi kanonokról, akik 
az 1848-as szabadságharcban 
az állhatatos és áldozatos haza
szeretetről te ttek  tanúbizony
ságot. Ezeket a katolikus főpa
pokat példaképül állította a 
Komárom megyei katolikus pa
pok elé. A titkárság i beszá
molót Zsombók Ferenc, baji 
lelkész, a megyei papi békebi
zottság m ásodtitkára tartotta. 
Beszámolójában kiem elte a mai 
nemzetközi helyzetet, megmu
ta tta  azt az utat, amelyen a 
béke megvédéséért a Komá
rom megyei katolikus papok
nak haladniok kell.

A beszámolóihoz a jelenlévő 
papoknak csaknem fele hozzá
szólt. Elm ondották: részt kér
nek a békemozgalomból, a IV. 
m agyar békekongresszus előké
szítéséből és m inden alkalm at 
felhasználnak arra, hogy nem
csak a maguk, hanem  a híveik 
körében is minél nagyobb tá 
bort alakítsanak a német mili
tarizm us feltámasztása, az 
atomfegyver háborús célokra 
való felhasználása ellen, s az 
atomenergia békés célokra 
való használata mellett.

Beresztóczy Miklós érseki 
helynök, országgyűlési képvi
selő, a Katolikus Papok Orszá
gos Békebizottságának elnöke 
betegsége m ia tt nem vett részt 
ezen a békegyűlésen, de hozzá
szólását írásban elju tta tta . Azt 
javasolta, hogy a Komárom 
megyei papok alakítsanak két 
bizottságot. Egyiket a Komá

rom  megye területén a háború 
és a  ném et fasizmus okozta 
egyházi pusztulások számbavé
te lé re , a m ásikat a  Komárom 
megye évezredes történelméből, 
a szabadságmozgalmakban 
résztvett egyházi személyek és 
tetteik összegyűjtésére. Beresz- 
tóczy Miklós ebben azt látja, 
hogy ezek felhasználásával a 
Komárom megyei katolikus pa
pok még eredményesebb m un
kát végezhetnek az újabb v i
lágégés megakadályozása érde
kében. A békegyűlés ezt a ja 
vaslatot elfogadta, s a  ké t bi
zottságot megalakították.

rT ö b b  hozzászólás u tán  a ka- 
tolikus papok megyei bé

kebizottsága határozatot ho
zott, melyben többek között ez 
áll:

„Örömmel lá tjuk a béketá
bor országainak, köztük ha
zánknak is állandó erőfeszíté
seit a világbéke megóvásáért- 
Hogy a háború m it jelent — 
hazánk felszabadulásának t i 
zedik évfordulóján visszate
kin tve a m últba  — nagyon is 
jól tudjuk. Fájt akkor is, de 
em lékezve rá, most is sajog szí
vünk az em lékeken: a szétdúlt 
családi enthonökon, kiégett 
gyárakon, felrobbantott hida
kon, meggyalázott templomain
kon, híveink erkölcsi és anyagi 
romlásán.

M egdöbbenünk az emberi go
noszság elvetemültségén, hogy 
nem  is ilyen, hanem hatványo- 
zott-abb romlást készítenek elő 
azok, akiknek vágyálm uk egy 
harmadik világháború kirob
bantása és abban az atomener
gia háborús célokra való fel- 
használása.

Nemeseik emberi m ivoltunk, 
hanem az isten előtt a reánk 
bízott halhatatlan lelkekért fe 
lelős lelkipásztori hivatásunk is 
kényszerít bennünket arra, 
hogy elítéljük a b "  rá kirob
bantásán mesterke: cseleke
deteket. Nem et kiállunk, fe lé
jük , s tudjuk, hogy százmil-

lióklial együtt elhangzó sza
vu n k  m egállítja a gonoszok 
mesterkedéseit.

Hasonló az álláspontunk 
az atom fegyver kérdésében. 
Ahogy a villqmosenergia fe lfe
dezése és munkábafogása szeb
bé tette az életet, úgy teheti az
zá az atomenergia bélkés célok
ra való felhasználása is. Ezt 
várjuk a kutató elméktől és 
ezt a népek felelős vezetői
től is.

Ezekkel a megfontolásokkal 
készü lünk a IV. magyar bélke- 
kongresszusra és támogatjuk a 
Béke-Vilagtanács aláírásgyűj
tő felhívását. B ízunk abba n, 
hogy a jószándékú emberek 
m illióinak összefogása elég 
erős lesz a béke győzelmének 
kivívásához.“

A  békegyűlés határozatá-
^  nak elfogadása u tán  Ge- 

rőfi Béla, az esztergomi teoló
giai főiskola prefektusa átadta 
a katolikus papok békebizott
ságának a teológia tanári ka
rának  és hallgatóinak béke
aláírásgyűjtő ívét, m elyben eze
ket írták: „Felemeljük tilta
kozó szavunkat, nem  a ném et 
nép  — m elyet szeretünk  —, 
hanem annak újrafelfegyver- 
zése ellen.“

—  BEFEJEZTÉK A GÉPEK 
JAVÍTÁSÁT a Bakonysárká- 
nyi Állami Gazdaságban. A h a 
táridő lerövidítésével és az 
anyag takarékossággal 85 000 fo
rintot takaríto ttak  meg. Mind
erről táv iratban  értesítették a 
Megyei Pártbizottságot.

— A TATABÁNYAI JÓZSEF 
ATTILA Állami Általános 
Iskola VIII. b. osztálya és a 
szülői munkaközösség tombo
lával, szívküldivel egybekötött 
farsangi bált rendez február 
19-én este 7 órai kezdettel a
IX. körzet párthelyiségében. 
A zenét Horváth Rudi zene
kara  szolgáltatja.


