
Csütörtök, IMI. attf. 24. 2 

Washington, London és Párizs 
Nyugat-Berlinnel kapcsolatos tárgyalások 

lehetőségéről tanácskozik 
A Német Demokratikus tonságának és integritásának Ián — a zónáknak megfele-

Knztarxasag berlini al lamha- biztosítására-. löen — francia, angol és 
tárán levő átkelőhelyeknél A városparancsnokok nyi- amerikai csapatok jelentek 
szerda drlelőtt úgyszólván latkozata megkísérli két- meg. tankokkal és páncél-
álig volt á tmenő forgalom. ségbe vonni azoknak az in- kocsikkal. A csapatok ellen-

A* ú j intézkedések értei- tézkedéseknek a jogosságát, őrzik az övezethatártői száz 
mehen nyugat-berlini polgé- amelyeket a Német Demok- méterre terjedő szakaszt 
rok a jövőben négy kijelölt ratikus Köztársaság kormá- Az NDK hatóságai a pro-
atkelnhelyen látogathatnak nya a Nyugat-Berlinből foly- vokáeiók elkerülése végett 
a demokrat ikus Berlinbe, tátott aknamunka meggat- felszólították a nvugat-berli-
Khhez azonban előzőleg tar . lására hozott. nieket. maradjanak legalább 
lézkndásj engedélyt kell A bejelentéssel egyidőben száz méternvire az övezet-
kérniök az NDK népi rend- az övezethatár nyugati olda- határtól, 
őrségétől. Nyugat-németor-
szági látogatok részére két 
átkelőhelyet jelöltek ki. dip-
lomaták és külföldiek a 
Frledrieb-strassel átkelőhe-
lyen mehetnek egyik város-
részből a másikba. 

A Német Demokratikus 
Köztársaság belügyminiszté-
riuma kedden éjszaka közle. 

„Tárgyalási S 7 e l e k " fújnak 
Nyugat felől? 

Az Egyesült Államok külügyminiszterének 
sajtóértekezlete 

Dean Rusk amerikai kül-
ménvt adott ki. amelv he- ügyminiszter kedden sajtó-
ielenti. hogv az NDK kor- ertekezletet tartott, amelyen 
mánva ú jabb intézkedéseket ^sosorban a nvugat-berlim 
tett a köztársaság védelmé-
nek biztosítására. .4 rendel" 
hetesek szerdán hajnaltól 
érrényesek. 

A közlemény utal a r ra , 
hogy nyugat-berlini részről 
felforgató tevékenységre 

kérdéssel foglalkozott. Kije-
lentette: 

sok bizonyos formájá t je-
lenti. 
Rusk a továbbiakban nem 

I volt ha j landó megvitatni 
a Berlinnel kapcsolatos azokat a találgatásokat, 
ketet-n.vugatl tárgyalások amelyek szerint a nyugati 
lehetőségét a nyugati kor- -szövetségesek- között — 
mányok e napokban vitat- nevezetesen a francia kor-

választási kampányra. Az 
ülés során — jólértesült for-
rások szerint — több CDU-
képviselö szokatlanul éles 
kritikai hangot ütött meg 
Adenauer kancellárral szem-
ben, aki szerintük - több sú-
lyos lélektani h ibát - követett 
el a múlt héten. Politikai 
megfigyelők feltűnőnek tart-
ják, hogy még Schröder bel-
ügyminiszter is burkoltan bí-
rálta a kancellárt, midőn ki-
jelentette: -Sajnos. Wu!y 
Brandtnak és az SPD-nek 
(a szociáldemokratáknak) si-
került választási-taktikai 
szempontból learatni annak 
a politikának gyümölcsét, 
amelyet a CDU a legutóbbi 
években éppen az SPD el-

mányok jegyzék váltása lé- tonállásával szemben végre-
nyegében már a tárgyalá- haj tot t -

ják meg 
használták fel a nyugat-ber- és r vita eredményét meg-
11 ni polgárok á t j á rásá t az felelő időben a Szovjetunió 
NDK fővárosába. Éppen ez- elé terjesztik, 
ért e nyugat-berliniek csak Az amerikai külügymi-
k.illőnlegps tartózkodási enge- ni.szter nem nyilatkozott az 
déllyel léphetik át a Német esetleges tárgyalások idő-
Demokratikus Köztársaság ponjáról és arról sem. hogy 
fővárosának övezethatárát, mikor fognak erre vonatko-
Az engedélyeket az NDK ró javaslatokkal a Szovjet-
utazási i rodájának Nyugat- unióhoz fordulni. 
Berlinben működő két fiók- Arra a kérdésre, vajon 
vállalata ad j a ki. van-e biztosíték a tárgvalá-

Egr másik intézkedés a sokra, hangoztatta, hogv nem 
külföldiek, a diplomaták, va- aka r jóslásokba bocsátkozni, 
lamint a nyugati megszálló - n e m tudja elképzelni, 
hatalmak tag ja inak határ -á t - h r ,®v felelős kormányok tá r -
lépését szabályozza. Az emlí- gyalások nélkül engednék fo-
tett személyek számára az kozódnl a feszültséget-. 
NDK külön átlépő helyet Rámutatott , hogy a Szov-

jetunió éa a nyugati kor-

mány és az angolszász or-
szágok között — nézetelté-
rések vannak a tárgyalások 
kérdésében. 

Rusk nem nyilatkozott. 
Nem erősítette meg és 
nem Is cáfolta meg a nc-
zetletérések hírét. 
Diplomáciai megfigyelők 

az amerikai külügyminiszter 
nyilatkozatát úgy értékelik: 

a Nyugat arra készül, hogy 
-közeledjék Moszkvához a 
tárgyalások megkezdésé-
nek érdekében-. 

Lehetségesnek ta r t ják , hogy 
a lövő héten nyugati jegy-
zéket jut ta tnék el a szovjet 
kormányhoz és ebben a 
jegyzékben már konkrét ja-
vaslatok lesznek. 

Adenauert saját pártjában is bírálják 
Adenauer pár t jának, a Ke- kedden ülést tartott 

biztosit, amely minden más 
ki- és beutazó eiőtt zárva 
marad. Külön áttepőhelyeket 
jelöltek ki a Nyugat-Német-
országból és a Nvugat-Ber-
linből érkezők számára is. reszténydemokrata Uniónak megvizsgálja, milyen hatás-
A nytigafherlini gyermekek (CDU) parlamenti frakciója sal volt a berlini válság a 
csók szüleik kíséretében lép-
hetik át a demokratikus öve-
zet határát.. 

Az NDK belügyminiszté-
riumának közleménye ugyan-
akkor felszólítja Berlin va-
lamennyi -polgárát: sa já t 
biztonsága érdekében marad-
ion az övezet-határtól lega-
lább 100 méternyi távolság-
ra. Az ttfóbbi napokban 
ugyanis számos békés polgár 
került veszélybe, mivel nyu-
gat-berlini részről ar övezet-
határ mentén provokációkat 
szerveztek. 

Az NDK önvédelmi Intéz-
kedései a békeszerződés alá-
írásáig maradnak érvényb-n. 

A kereszténydemokrata 
képviselők a kancellár mu-
lasztásául rótták fel azt is, 
hogy miután Johnson alel-
nök a múl t hét végén nem 
vitte őt magával repülőgé-
pén Berlinbe, a kancellár 
nem próbálkozott leealábbis 
azzal, hogy egy másik repü-
lőgépen Johnsont megelőzve. 
Nyugat-Berlinbe érjen és ott 
Willy Rrandttal együtt fo-
gadja az amerikai alelnököt. 
„E mulasztás következménye 
az lett — panaszolták fel a 
CDU-képviselök —, hogv a 
televízió nézői esak Wirly 
Brandtot láthatták órák 
hosszat Johnson oldalán és 
ennek káros következményei 
lehetnek a választási harc 
szemnont jóból", 

A CDU-frakció üléséről ki-
adott hivatalos közlemény 
azonban természetesen nem 
tesz említést ezekről a kriti-
kai megjegyzésekről, csak azt 
hangoztatia: -köszönet Illeti 
a kancellárt azért a megfon-
toltságáért és állhatatosságá-
ért. amellyel e kri t ikus na-

hoev P ° k h a n hatékonyan közre-
működött a németországi és 
a világbéke fenntartásán-". 
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Portugál állítás —és a valóság Angolában 
A portugál kormánylapok naponként írnak arról, 

hogy a portugál csapatok -rövid idón belül felszámol-
ják az Angolában tevékenykedő lázadók mozgalmat-
es hogy e célkitűzéseket -emberséges módon- kíván-
jak megvalósítani. 

A lisszaboni lapok ilyen vonatkozású cikkeit ol-
vasva azt liihetnők. hogy Angolában minden úgy van, 
ahogyan a portugál kormány szeretné, hogy I r g v n . 
Nos az a nyilatkozat, amelyet George Thomas. az An-
gol Munkáspárt képviselője — aki tizenegy napot töl-
tött Angolaban — adott visszaérkezésekor, a portugál 
lapokban megjelentek ellenkezőjét bizonyítja. — - A 
Salazar-d iktat ura délnyugat-afrikai gyarmatán — 
mondotta Thomas többek között — a brutal i tás elret-
tentő bizonyítékait láttam. A portugál t i tkosrendőrség 
őrjöngő terror ja ellenére cáfolhatatlan bizonyítékokat 
gyűjtöttünk össze arról, hogy a felkelők előretörnek 
és gyors folyamatban tömörülnek reguláris haderőbe- . 

Az angol képviselő nyilatkozatának egyik legmeg-
döbbentőbb része a portugálok angolai kegyetlenke-
déséről ad számot. — -Ket bátor amerikai fiatal meg- „ 
döbbentő fi lmfelvételeket készített Angolában az el- | 
múlt héten — mondotta erről Thomas. — A két am— 13 
rikai húsz napot töltött Észak-Angolában a felkelők 
között. Fi lmjük első kézből származó bizonyítékokat 
szolgáltat az ott dühöngő zsarnokságról és a tömeg-
gyilkosságokról. Nem lesz nyugati ország, amely ezek 
után nyíltan támogatni merészeli Salazar t - — mon-
dotta végül Thomas angol képviselő. 

Szegény milliomosok . . . 
A W orker cimú amerikai lap meglepő adatokat 

közöl egyes amerikai autómágnások mammutjövedel-
méről. L. L. Colbert. a Chrysler Autótársaság elnöke 
1960-ban 251 050 dollár -fizetést- és 9600 dollár juta-
lékot kapott. Egy évben 2080 órát számítva Colbert 
-órabére- túlhaladja a 125 dollárt. 

Még ennél is több Frederic Donner, a General 
Motors igazgatótanácsa elnökének »munkabére-. aki 
1960-ban 201 225 dollár -fizetést- és 497 ezer dollár 
külön juttatást vágott zsebre. Az ö - ó rabé re - 335 dol-
lár volt. 

Henry Ford autómágnás 1960-ban részvényeinek 
osztalékával együtt 4 millió 625 ezer dolláros -fize-
tést- és »juttatást- könyvelhetett el magának. 

Aki azt gondolja, hogy az amerikai autómágná-
sok az ilyen jövedelmek bezsebelése után elégedettek. 
az téved. Egyik ilyen milliomos a -Fortune- Magazin 
cimú lap hasábjain a következőképpen siránkozott 
-Egyikünket sem kizárólag a pénz vezérel. Ha igy 
lenne, nem autóvállalatnál dolgoznánk. Higgyék el. 
még a 180 ezer dolláros fizetés sem elegendő szá-
munkra. Csak arra jó, hogy valahogy eléldegéljünk.« 

Nehéz ugyan elkepzelni, de lehet, hogy az autó-
mágnásoknak igazuk van. amikor a »nehéz megélhe-
téstől- panmzkodnak. A kérdés most már csupán az, 
mit szóljon mindehhez az az 500 ezer amerikai autó-
munkás, akit csak részlegesen hajlandók foglalkoz-
tatni a »nyomorgó- milliomosok s akik egy hónapban 
nagyon sokszor még a 100 dollárt sem keresik meg? 

Nem lett bankjegy-csere 
az NDK-ban 

Á nyugati hírügynökségek 
egyébként arról adnak hírt. 
hogy a Német Demokratikus 
Köztársaság és Nyugat-Né-
metország telefonösszekötte-
tése zavartalan. 

Werner Todtmann, az 
L D K jegybankjának elnök-
helyettese kedd este kijelen-
te t te : 

a Német Demokratikus 
Köztársaság kormányának 
nem áll szándékában, hogy 
kicserél je a jelenleg forga-
lomban levő bankjegyeket . 
Todtimmn az NDK hír-

ügy nökségének. az ADN-nek 
adott i n t e r jú jában közölte: 
az NDK-ban nem volt sem-
miféle bankjegyesere és a 
jövőben sem lesz. 

Todtmann befejezésül 
hangsúlyozta: 

a pénzcseréről terjesetett 
hírek végeredményben ko-
holmányok, 

azoknak a pénzflzéreknek és 
cinkosaiknak a koholmányai, 
akik az augusztus 13-án ho-
zott önvédelmi Intézkedések 
következtében olv érzékeny 
vereséget szenvedtek. 

Nyugati egységek 
az övezethatár 
nyugati oldalán 

Szerdán délutón a nyugat-
berlini városparancsnokok 
nyilatkozatban jelentették 
bc. hogy csapatokat. vezé-
nyelnek a nyugat-berlini 
óveüethatárra - e hatér- 'brz-

A felszólalók nagy többsége 
e l í t é l t e F r a n c i a o r s z á g t u n é z i a i 

m a g a t a r t á s á t 
Hevet viták az ElSSZ-közgyűlét keddi és szerdai ülésein 

Az ENSZ-közgyűlés szer- előterjesztette 31 ázsiai—af- haderők Tunéziában való 
da délelőtti ülésének első rikai ország. valamint Ju 
felszólalója Kizja ukrán kül- goszlávia közös határozati 
dött volt, aki a tények egész javaslatát , 
sorával bizonyította be a A határozati javaslat ki-
franciák ál láspont jának tar t- mondja : 
hatatlanságát. Rámutatott. „A július 19 óta. Tunéziá-
hogy az Egyesült Államok ban előállt veszélyes hely-
kormánya támogatja a fran- zetre és arra való tekintet-
ciákat a tunéziai nép elleni tel, hogy Franciaország nem 
harcban, majd kijelentette: hajtotta végre teljesen a Biz-
egyetért Tunézia azon köve- tonsági Tanács határozatait, 
telesével, hogy mielőbb von- megjegyezve, hogy a Biz-
ják ki a francia csapatokat tonsági Tanács nem volt 

tartózkodása sérti Tunézia 
szuverénitását. 

Sikertelen amerikai rakétakísérlet 
Az Egyesült Államokban 

szerdára tervezték az. eddigi 
legnagyobb szabású amerikai 
űrkísérlet végrehajtását . A 
Cape Canaveral-i kísérleti 

földkörüli pályán kerin-
gő mesterséges holdról 
kellett volna elindulnia 
további ú t já ra . 
A kilövés után néhány 

támaszpontról délelőtt 10 perccel közölték: 
órakor Atlas-Agena típusú habár a rakéta ráállt 
rakétával fellőtték a Ran- földkörüli pályájára. de 

, minden kapcsolat megsza-
v e K kadt vele. 

A rakéta és az űrállomás 
űrállomásnak elválasztása nem sikerült. 

ger 1-et. Az eredeti 
szerint 

a 305 kilós 

Bizertábfil és Tunézia egész 
területéről. 

Az utána felszólaló angol 
delegátus kifogásolta, hogy a 
felszólalók többsége oly éle-
sen elítéli Franciaországot. 
Felhívta a közgyűlés részt-

képes további akciókat el-
határozni; meggyőződve ar-
ról, hogy a francia fegyve-
res erők tunéziai területen 
való tartózkodása a tunéziai 
kormány és a nép akarata 
ellenére Tunézia szuveré vi-

vpvöinek figyelmét, -legye- fásának megsértését jelenti 
nek tartózkodóak- kifejezé- és állandó nemzetközi súrló-
seikben és hogy -ne zavar- rtások forrása lehet, amely 
ják meg' a »jövőbeni fran- veszélyezteti a nemzetközi 
cia—tunéziai tárgyalásokat", békét és biztoságot: 1. meg-
majd állást foglalt a 32 or- erősíti a Rlztonsági Tanács 
szág határozati javaslata el- korábbi határozatát és fel-

, hívja a francia kormányt,' 
A közgyűlés kedd esti ülé- hogy hajtsa végre a ha táró-. 

sének felszólalói: a burmai, zatokat. 2. Elismeri Tunézia\ 
az iraki, az Egyesült Arab )zu„PTén jogát, hogy felhív-l 
Köztársasági és a kongói 
küldött — egyöntetűen el-
ítélték a franciák Tuniszban 
tanúsított magatartását . 

Feltűnő volt egyébként. 

ja a franciákat, vonják ki 
Tunézia területéről az ösz-
szes francia haderőket, ha-
rsak a tunéziai kormány 

hogy a keddi két ülés fel- nem egyezik bele. hogy fran-
szólalói közül csupán az cia katonák maradjanak Tű-
Egyesült Államok és Argen- néziában. 3. Felhívja Fran-
tina képviselője nem ígérte ciaország és Tunézia kor-
a 32 ország által benyújtott mánuát, azonnal kezdjenek 
határozati javaslat támoga- tárgyalásokat, hogy békés 
tását. úton oldják meg a konflik-
Miröl szól a határozati tust " 

Ö T E Z E R T E D O S 
M O S Z K V A I T A L Á L K O Z Ó J A 

Szegedi küldöttek a Nemzetközi Biokémiai Kongresszuson 

javaslat ? 
Az ENSZ-közgyűlés rend-

kívüli ülésszakának hétfői 
ülésén Libéria delegátusa 

Ez a határozati javaslat 
meglehetősen enyhe, de min-
denesetre tartalmazza azt a 
mondatot, hogy a f rancia 

Moszkvában augusztus elején rendezték 
meg az V. Nemzetközi Biokémiai Kong-
resszust. mely az utóbbi évek legnagyobb 
és legjelentősebb tudományos tanácskozása 
volt. ö tvennyolc nemzetnek mintegy 5000 
küldöt t je jelent meg az egyhetes tudomá-
nyos eszmecserén. A Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem képviseletében öt egyete-
mi kutató vett részt a kongresszus mun-
kájában, nevezetesen dr. Huszák István 
egyetemi tanár és dr. Krámli András egye-
temi tanár, dr. Benkő Sándor docens, dr. 
Dómján Gyula docens és dr. Faredin Imre 
tudományos munkatárs . A kongresszus 
programja részletesen ismerteti az. egyes 
szekciók és vitaülések temat iká já t és tá jé-
koztat arról is, hogy a Szegedi Orvostudo-
mányt Egyetem kutatói előadásokkal is 
szerepeltek a kongresszuson. 

A kongresszus után felkerestük dr. Ben-
kő Sándori, az I. sz. Belgyógyászati Klini-
ka docensét, hogy érdeklődjünk tőle a 
kongresszus munkájáról , a magyar kuta-
tók szereplésenek visszhangjáról és moszk-
vai élményeikről. 

A magyar tudományos élet 
megbecsülése 

— Minden szempontból rendkívüli él-
mény volt az V. Nemzetközi Biokémiai 
Kongresszus — emlékezik vissza Benkő 
Sándor —, de első helyen az hatott rám 
legjobban, hogy a magyar tudományos 
életnek igen komoly a becsülete külföldön. 
Már abból is tapasztalhattuk ezt. hogy de-
legációnk aránylag nagy volt, 120 tagot 

számlált. A programban igen sok magyar 
kutató előadása szerepelt és tudományunk 
különös megbecsülését jelentette az, hogy 
az egyik nagyjelentőségű vitaülés vezeté-
sével magyar tudóst. Straub F. Bruno aka-
démikust bízták meg. 

— Egyébként, mint a Szovjetunióban 
mindent, ezt a kongresszust is a monu-
mentali tás és az egyetemességre való tö-
rekvés jellemezte Hogy milyen nagv je-
lentőséget tulajdonítot tak a kongresszus-
nak a Szovjetunióban, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a Szovjet Miniszter-
tanács Tudományos -Osztályának elnökhe-
lyettese nyitotta meg és üdvözölte a kong-
resszust. Keldis professzor, a Szovjet Tu-
dományos Akadémia elnöke üdvözlő be-
szédében kiemelte, hogy a kutatók közötti 
személyes kapcsolatok megteremtésének 
éppen olyan nagy jelentősége van. mint a 
tudományos publikációknak. Oparin .aka-
démikus a Biokémikus Kongresszus célki-
tűzését szembeállította a kozmoszt kutató 
tudósok egész világot megismerő törekvé-
sével. ezzel szemben a biokémikusok az 
élő sejt legkisebb részecskéinek szerkeze-
tét és azok működését kívánják feltárni. 
Ezt a célkitűzést illusztrálta a plenáris 
ülés két fontos előadása is, amelyeken 
Green amerikai professzor a sejten belüli 
részecskek s t ruktúrá járól és működéséről, 
F. Sorm csehszlovák professzor pedig a fe-
hér jék szerkezetéről és funkciójáról szer-
zett legújabb kutatások eredményeit is-
mertette. 

— A kongresszus tudománvos jelentősé-
gét fe lmérni különösen az egyes résztvevő 
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