
összehívták De Gaulle Leningrádban 
a Szovjetunió 1 

Legfelső Tanácsát 
• Moszkva (TASZSZ) 
Moszkvában közzétették a 

6aovjetunló Legfelső Ta-
nácsa Elnökségének rendele-
tét. amelynek értelmében 
augusztus másodikára tűzték 
kl az új összetételű Legfel-
ső* Tanács első ülését 

Útközben meglátogatta a bafkonuri ürrepiiiőieret 
Novosziblrszk — szibirszkj területi tanács el- Gaulle tábornokot az űrrepü-
Leningrád (TASZSZ) ndke arra kérte De Gaulle-t, lőtéren Jurij Gagarin és 

De Gaulle francia köztár- adja at. a szibériaiak legszí- Valentyina Nyikolajeva-Tye-
sasági elnök szombat re'ggei 
elutazott a szibériai Novoszi-
birszkböl. A város utcáin a 
novoszibirszkiek tízezrei bú-

vélyesebb üdvözletét a fran- reskova űrhajósok fogadták, 
cia népnek. A francia elnök televízión 

De Gaulle válaszbeszédé- figyelemmel kísérhette a 
ben hangoztatta: ..Nagyon Kozmosz—121 felbocsátását 

csúztak a magasrangú fran- örülök, hogy Nyikolaj Pod- megelőző előkészületek utol-
eia vendégtől. 

De Gaulle elnöktől búcsú-
zó Alekszej Zverev, a novo-

Egy hét 
I I 

A VILOGPOLITIKABAN 
A béke éet a nemzetköri FIGYELMEZTETŐ 

biztonság ügye eltérő előle- „IZOMGYAKORLATOK" 
lekkel szerepelt az elmúlt érdemel hogv 
hét külpolitikai krónikája- „ M a p | n ö k s z o v f e tun ió -
ban. beli látogatása éppen arra 

De Gaulle francia elnök az időpontra esett, amikor 
moszkvai tárgyalásainak cél- világszerte megemlékeztek a 
. , . . . . . • „„.. ,,. „ fasiszta hitleri Nemetorszag 
jakent a kelet—nyugati kap- - . , , 

-1 . i . w n . s t Szovjetunió e,lem hitszegő 
orvtámadásáról. A francia 
elnök többféle módon is 

csolatok olyan alakítását je-
lölté meg. amely az envhü-
léssel kevriődne az e ^ e t é r - h H r R f l ü , v o z t a < h f y g y 
tes fokozatos kialakítasával „,. . , ... ^ „ „ . „ — „ á , 
folvtatódna és bizonyos te-
rületeken történő együttmű-
ködéssel zárulná. 

DE GAULLE 
SZOVJETUNIÓBELI 
LÁTOGATÁSÁNAK 
JELENTŐSEGE 

rtlást vállal Franciaország 
második világháborús szö-
vetségesével. s a többi közt 
ezért kérte, hogv országjá-
ró úti programjába a ven-
déglátók a hitleristák vere-
ségsorozatának kiinduló-
pontját jelentő Volgográdoí 
is iktassák be. 

Teljesen érttető, hogv a 
szovjet lapok a negyedszá-
zados évfordulón behatóan A De Gaulle vezette fran-

cia küldöttség eddig két al- június*22."-
kaiommal folytatott ffivata- - v p l _ szovjetunió elleni 
les megbeszélést a Szovjet- ével. a Szovjetunió elleni 

hitlerista támadás napjaival, unió vezetőivel. Az immár h i - Nyugat-Németország' 
•• -telesedA kelet—nyugati esz- C M p 7 / > n „.árnyú „ariierei" 
mrcserének a szőr iét kor-
mány nagy jelentőséget tu-
lajdonit: erről kellő súlv-
i\-al tanúskodik Brezsnvev, 
Koszigin. Podgomi j és Gro-
miko részvétele a szerdai 
megbeszéléseken. Mivel je-
len tág De Gaulle és kísé-
reté kilencezer kilométeres 
országjáró úton van. s csak 
annak befejeztével, június 
29-én folytátódnak a hivata-
los tárgvalasok. a két fél 

— narsai — vereségükből 
nem a szükséges következ-
telések® vonták le. s ismét 
bontogatják szárnyaikat 
Ezek a sasok annak idején 
Franciaország és a Szovjet-
unió fölött egyaránt röpköd-
tek és éppen ezért jelenlegi 
..izomgyakorlataik" mindkét 
ország számára figyelmezte-
tnek. E szempontból figyel-
met érdemel az. Izvesztyija 
hasábjain Rokosszovsz.kij 
marsall írása. A tapasztalt 
tábornok ..a Hitler-ellenes 
kialíció hadseregének vete-
ránjaként", sőt „ezredtárs-
ként" üdvözölte De Gaulle-t, 

megbeszélések- „Franciaország bátor f i á t . . . 
államfér-

tes impressziók é.s a leen 
dó közöá közlemény biz® 
ijj-or gondolati elemei áll-
nak rendelkezésünkre. 

Az eddigi 
ről elhangzott nyilatkozatok a szeles látókörű 
azonban arról tanúskodnak, fit és katonát", 
hogv — a bizonyos kérd*- Ma már azonban megvál-
sekben fennálló nézetkü- tozott európai viszonvok 
lönbségek ellenére — a tar- uralkodnak. I-étrejött a nagy 
gvalások biztatóak. Nyílt, katonai és gazdasági erőt 
szívélyes légkörben napi- képviselő szocialista tábor, 
rendre kerültek azok a prob- az egykori hitlerista Német-
iémák. amelyek nemcsak a ország keleti felén pedig a 
Szovjetunió és Franciaország demokratikus alapon nyűg-
népét. hanem az egész béke- vó, békeszerető munkás-pa-
szeretó emberiséget erőtelje- raszt német állam erőao-
sen foglalkoztatják: Európa dik. 
biztonsága. Vietnam ügye 
es Afrika problémái, l-gv 
hírlik, hogv a cél tekinteté-
ben. vagvis a hidegháború . . 
megszüntetésében, s a biz- «-6téljes reményt jelent az 
tonság megteremtésében ^rrMMriség szamara Viszont 
egyetértenek a tárgyaló f® " " I L ^ ^ Í T , ^ J E ? 
lek, a cél elérésének útját-

TDRTENELMI ANALÓGIA 

A helyzet ilyen alakulása 

módját tekintve azonban el-
térőek az álláspontok. 

A magas szintű eszmecse-
re végeredményét még nem 
tudni, de az kétségtelen. 

az Egyesült Államok jelen-
leg körülbelül ugyanúgy vi-
selkedik Vietnamban, mint 
ahogy annak idején a hitle-
rista hadsereg Európa népei 
ellen eljárt. E történelmi 
analógia minden bizonnyal 

hogv a Szovjetunió és Fran- végeredményében is hasonló 
ciaország között az utóbbi 
idóben megteremtődtek a 
két állam közti viszony re-
ménvt keltő fejlés/lésének 
szilárd feltételei. S hogy 
kölcsönösen tovább folytat-
iák a megkezdett munkát, 
arra biztosítékot nvújt az a 

lesz. Bárhogy is szélesedjék 
a hirhedt „eszkaláció", bár-
mennyire is növekedjék az 
agressziós erők létszáma, az 
agresszor sorsát nem kerül-
heti el. Az Egyesült Államok 
vezetői vagv kijózanodnak 
háborús deliriumukból, és 

máris ismeretes megáll a p® véget vetnek a véron tárnak, 
dás. hogv a Szovjetunió és vagy meg a jelenleginél is 
Franciaország vezetői ezen- súlyosabb presztizs-veresé-
tűl rendszeresen konzultá- get szenvednek, 
ciókat tartanak. Milassi Bela 

gornijjel. a Legfelső Tanács só szakaszát. 
Elnöksége elnökének társa- (Szombaton újabb me-.ter-
ságában ismerkedtem meg séges holdat bocsátottak fel 
Szibériával. El szeretném a Szovjetunióban, a Koz-
mondanl önöknek, hogy mosz—122-t.) 
Franciaországban tudnak és A francia köztársasági el-
tudni fognak arról, milyen nök és a kíséretében levő 
kedvesen fogadták önök a személyiségek szombaton es-
francia köztársaság elnökét, te Leniogradba érkeztek. 
Ez újabb láncszem annak Velük együtt érkezett Ko-
a barátságnak a megerősíté- szigin szovjet kormányfő is, 
sében. amelynek léteznie és aki Leningrádban született 
erősödnie kell a francia és és évekig ott élt. sőt 1938-
az orosz nép között" — ban a város polgármestere 
mondottá. lett. 

A Novoszibirszkböl Lenin- A repülőtéren Leningrád 
grád felé tartó De Gaulle lakosai nagy tisztélettél fo. 
útközben meglátogatta a gsdták Franciaország elnö-
bajkonuri úrrepülőtéret. De két. 

Kivonják Dominikából 
az Amerika-közi csapatokat 
0 Washington (AFP, a múlt év áprilisában kül-

TASZSZ) dótt Santo Dorningóba. Mind-
Két amerikai hajó halad a erre az Amerikai Államok 

Dominika partjai felé. hogy Szervezete tanácsának péntek 
fedélzetére vegye azoknak az esti washingtoni ülésén elfo-
amerikai csapatoknak első gadott határozat értelmében 
részét, amelyet Washington került sor. 

* 

A TASZSZ e határozatot kommentálva rámutat: az 
AASZ tanácsának döntését nem a dominikai népről való 
gondoskodás, hanem az Egyesült Államok propagandaér-
dekei diktálták. Az első csapategységeket július l-ig kell 
kivonni az országból, vagyis, amikor Balaguer elnök átve-
szi a teljes hatalmat. Az utolsó külföldi katona azonban 
csak szeptember végén hagyja el a dominikai földet. 

A határozat szerzőinek célja világos: meg akarják 
nyugtatni a nemzetközi közvéleményt, másrészt a csapa-
tok kivonásáig rendelkezésre álló három hónapot fel akar-
ják használni arra. hogy megerősítsék dominikai politi-
kai és gazdasági állásaikat. 

Nicaragua elnökének 
Kuba-ellenes kijelentései 

0 Ney York (TASZSZ) képviseletének megbízott ve-
René Schick nicaraguai el- setője pénteken levelet in-

.nök június 8-án az ENSZ- tézett U Thant ENSZ-főtit-
ben tartott sajtóértekezletén, kárhoz, amelyben a szovjet 
majd később Washingtonban kormány megbízásából em-
is kijelentette, hogy kész or- lékeztetett arra. hogy 1961-
szága területét Kuba-ellenes ben Nicaragua területét már 
intervenció előkészítésére át- felhasználták Kuba megtá-

4*' Eeyfífült AUvmnk Knmmvniifq Pártja 
kongresszusának határozatai: 

a négerkérdésröl, a Halatokról, 
a programtervezetről 

engedni és Kuba elözönlésére 
hívott fel. 

Nicaragua elnökének ag-
resszív kijelentéseivel kap-
csolatban Platón Morozov. a 
Szovjetunió állandó ENSZ-

madásának előkészítésére. A 
szovjet kormány egyetért a 
kubai kormánnyal és az 
egész kubai népnek a nicara-
guai elnök agresszív kijelen-
tése miatt érzett jogos fel-
háborodásával. 

A New York (TASZSZ) 
Az Egyesült Államok 

Kommunista Pártja New 
Yorkbari ü1és«zó XVIII. 
kongresszusán a péntek esti 
ülésen több határozatot fo-
gadtak el. 

A né"erkérdésrő1 elfoga-
dott határozat rámutat, hogy 
a gazdasági és politikai 
egyenjogúságáért indítót' 
mozgalom győzelméhez 

a kulcsot a munkásmnz 
galntn és a néger nép szö 
vetségr jelenti. 
Az Egyesült Államok 

Kommunista Pártja követe-
lt. hogy haladéktalanul szá-
molják fel a gettókat. A né-
ger középosztálynak tett jel-
képes engedmények és né-
hány néger kinevezése kor-
mánytisztségekbe. egyáltalán 
nem oldja meg a néger tö-
megek problémáit. 

A kongresszus megállapí-
totta, hogv az elnyomás és 
a terror fokozza a néger la-
kosság körében a naciona-
lista tendenciákat. 

A kongresszus elhatárolja 
magát a nacionalizmus 
olyan megnyilvánulásaitól, 
amelyek táplálják a szepa-
ratizmust, 

amely a jelenlegi feltételek 
mellett csak kárt okozhat a | 
néger r.ép törekvéseinek, 
ugyanakkor azonba óva int 
attól a leegyszerűsítő és ká-
ros nézettől, amely szerint 
az amerikai néger naciona-
lizmus kizárólag reakciós 
irányzat. 

A teljes gazdasági, politi-
kai és társadalmi egyenlősé-
get. amelyre a néger nép 
törekszik — hangoztatja h® 
fejezésül a négerkérdésröl 
hozott határozat — csak a 
szocializmusban leh® meg-
valósítani. 

Egy másik határozatába — 
amely az ifjúság helyzetét 
elemzi — felvették azt a 
vállalást, hogy 

a jövő nyárra megkétsze-
rezik a fiatal kommunis-
ták számát, 

és ezen belül megháromszo-
rozzák a fiatal néger kom-
munisták számát. 

A kongresszus egyik leg-
fontosabb feladatként jelöl-
te meg. hogv ki kell dolgoz-
ni a bért pontosan körvona-
lazott álláspontját a fiatalok 
kötelező behívásával és Vi-
etnamba küldésével szem-
ben. 

A péntek esti ülésen meg-
vitatták a párt program-
tervezetét. A programterve-
zetben elfogadott határozat 

javasolja, hogy az ország va-
lamennyi pártszervezete 
1967-ben vitassa meg ezt a 
dokumentumot és hagyja jó-
vá a párt programját 

ezer 
amerikai ejíöernvös 

$7*111 parira 
0 Saigon (MII) 
Szombaton mintegy ezer 

amerikai ejtőernyős érkezett 
Dél-Vietnamba. Az 503 szá-
mú gyalogosezred 4. ejtőer-
nyős zászlóaljához tartozó 
katonák Vung Tao-nál száll-
tak partra. A zászlóaljat a 
173. ejtőernyős dandárt. Sai-
gontól. 25 kilométerre. Bien 
Hoa-nál lévő főhadiszállásá-
ra irányítják. 

4f n a p u t á n 

Tárgyalások — 
haiótulajd onosokkal 

• London (MTI) 
A brit tengerész-szakszer-

vezet végrehajtó bizottsága 
szombaton elfogadta tárgya-
lási alapul a hajótulajdon® 
sok legújabb ajánlatát, amely 
bizonyos további engedmé-
nyeket tesz a Pearson-bizott-
ság kompromisszumos javas-
latához képest. A 41. napja 
tartó mstrózsztrájk egyelőre 
folytatódik, lefújását a t® 
vábbi tárgyalások alakulásá-
tól teszik függővé. 

Pakisztáni 
katonai küldöttség 

a Szovjetunióban 
• Moszkva (TASZSZ) 
A Szovjetunió honvédel-

mi minisztériumának meg-
hívására szombaton Moszk-
vába érkezett egv pakisztá-
ni katonai küldöttség Nur 
Khan légügyi marsallnak, a 
pakisztáni légierők főpa-
rancsnokának vezetésével. 
Pakisztáni katonai küldött-
ség most tesz először láto-
gatást a Szovjetunióban 

RÉGI EMLÉK 
— új örömmel 

Szétosztották Hitler és Göring 
gyűjteményét" 

mint négymillió dollárra be-
» > Í 

0 Bonn (AFP) 
A nyugatnémet kormány 

kincstárügyi miniszterének, 
Werner Dollingernek intéz-
kedésére 590 igen nagyértékű 
festményt osztottak szét 97 
nyugatnémet múzeum között. 
A nagyértékú vásznak kö-
zött szerepelnek Rubens, 
Rembrandt. Van Dyck. Tin-
toretto és Lenbach művei, 

Wertier Dollinger kijelen-
tette. hogv csak „kölcsön-
képpen" adják át a múzeu-
moknak a képeket, miután a 
háború végén Hitler és Gö-
ring „furcsa és kétes módon" 
szerezte őket. Dollinger tá-
jékoztatása szerint a két 
..műgyűjtő" összesen 4500 
képzőművészeti remekmüvet 

melyeknek összértékét több halmozott össze. 

E jnrok Jelenleg Budapest -n 
616 írója egyike volt azoknak, 
akik Szeged felszabadulásának 
elad Irtojétfll kezdve a lpgtevé-
kens ebben kivették részüket ÚJ 
életünk megteremtéséndl. Alapi-
lé tagja volt a szegedi nrtmnz-
galomnak. s részt vett az. elsd 
szegedi gse rmeknap megszerve-
zésében Is. Az Idei tittérfl tubi-
lenmi év slkalmáhól irta — a 
Dél-Magyarország felkérésére — 
alábbi sissKAenilékezését. 

Az elmúlt héten nemcsak melegeb-
ben sütött a nap fővárosunkra, de 
fényesebben ragyogtak sugarai mint 
máskor és máshol. Ragyogtak az ar-
cok is — boldog,'büszke öröm árasz-
totta el a sok ezer gyermek szívét. 
A IV. Onszágos Űttörótálálkozó al-
kalmából gazdag élménnyel tértek ha-
za suok a szerencsés pajtások, akik 
eljöhettek, és akik biztosan öreg k® 
rukban is emlékezni fognak ezekre 
az. ertékes programmal zsúfolt na-
pokra 

Bármerre járt a pesti ember, fe-
gyelmezetten vonuló, vidám, öntuda-
tos úttörőcsapatokkal találkozott.. Már 
messziről pompás látványt nyújtottak 
a fehér inges, piros, kék nyakken-
dős úttörők, kisdobosok tízezrei. 

Ez. a ragyogó látvány felidézte ben-
nem új életünk huszonegy évvel ez-
előtti kezdésének küzdelmeit, ered-
ményes kifejlődését a mai napig. Mi, 
nők, a gyerekekkel együtt örülünk, 
mert egy kicsit cselekvő részeseinek 
érezzük magunkat az ő boldog, szép 
eletük kialakításában. De hogyan is 
volt? 

Felszabadulásunk után hazánk 
asszonyai összefogtak — Sze-
geden éppen úgy —, hogy 
megteremtsék a demokratikus 

nők egységét, a Magyar Nők D® 
mokraükus Szövetsége elnevezéssel. 

Fz.er 
gond 

A nőszövetség politikai, kulturális és 
egvéb szerteágazó munkájával hamar 
túlnőtt az addig létező más egyesü-
leteKen. Országos munkánk egyik fő 
ágazatara, ifjúságunk erkölcsi és szel-
lemi fejlődésére nagy figyelmet kel-
lett fordítani. A megoldás nem volt 
könnyű. Ismeretes, népi demokrá-
ciánk a régi Magyarországtól prob-
lémák sokaságát vette át: jó darabig 
még voltak egyházi iskolák, kevés 
volt a tanterem — azokból ls sok 
megrongálódott, több pedig amúgy is 
elhanyagolt állapotban volt — kevés 
volt a tanerő, és az is sokféle kép-
zettséggel rendelkezett —. tankönyv-
hiány és még sok-sok egvéb baj mu-
tátko/oti ezen a területen. Legsürgő-
sebb feladatainkat képezte tehát az 
egészségügy és gyermekvédelem, a 
nevelés és iskolaügyek elősegítése, a 
közoktatás újjászervezése. valamint 
oz iskolákban a demokratikus szellem 
behatolása. 

Nőszövetségünk összehívta a peda-
gógusokat. szülőket és védőnőket a 
. hngyar?" tovább megtárgyalására. 
Öriási «7,erve7.kedés volt ez. a béke és 
szabadság cselekvő akarása melletti 
Elhatároztuk, hogy közös munkával 
harcolunk magunk és gyermekeink 
erdekében egy új. igazságosabb, szebb 
és boldogabb életért. TI ven nagv ösz-
szefoaással mozgalmat indítottunk az 
iskolaépületek rendhehozására. F.b-
bon a munkában a rókusi csoport járt 
elöl jó példával. t 

Az újszegediek államsegélyt har-
collak ki, valamennyi csoport fá-
radságot nem kímélve végezte isk® 
Iák körüli munkáját. Ezzel egyide-
jűleg mozgalom indult a hiányzó de-
mokratikus tankönyvek mérsékelt 
aron való kibocsátására. Ogy küzdöt-
tük le a papírhiányt, hogy osszeszed-

Szegedei 
először 

tük és beadtuk a régi tankönyveket, 
papírokat Ez az. akció is sikerrel 
járt, mert űj tankönyv® tudtunk ad-
ni az iskoláknak. Igaz, hogy abban 
az első nehezebb időben két gyerek-
nek jutott egv tankönyv, de így is 
nagyon boldogok voltunk, mert addig 
könyv nélkül jártak iskolába. Ezzel 
a pedagógusok munkája is köny-
nvebbé vált. 

Az iskolai munkával kap-
csolatban még megemlé-
keznék egy nagyon ked-
ves, akkor Igen hasznos-

nak minősített akcióról, melyet Sz® 
ged szervezett meg elsőnek. Per-
sze ma már nem látszik olyan 
dekesnek, mert. hamar felejtünk, és 
hajlamosak vagyunk arra. hogy min-
dent természetesnek tartsunk, ami ed-
dig megvalósult. Akkor bizony még 
nagyon szegény volt kifosztott álla-
munk. y nem tudott az iskolák mellé 
napkösit is állítani. }gv aztán a tan-
év befejezésével azok a gyerekek, 
akik pótvizsgára kerültek, s szüleik 
nem tudlak gondoskodni vakáció alat-
ti taníttatásukról (sokan voltak), a nő-
szövetség megszervezte részükre a 
csoportos, osztályonkénti tanulás 1® 
heteWgét. Igen sok demokratikus ér-
zelmű pedagógus jelentkezett, hogy 
szünidőben díjmentesen előkészítik 
ezeket a gyerekeket a pótvizsgára. A 
tanítók gondos munkáinkkal nagyon 
szép eredményt értek el, mert legtöbb 
nebuló tovább juthatott a pótvizsgán 
jó tanulása révén. 

A gyerekek kulturáltabb szórakoz-
tatására és nevelésük érdekében 
ugyancsak a nőszövetség rendezte 
•Szegeden az első bábszínházat kül- és 
belterületén. Az első gyermeknapon 
volt a ..bemutató" Újszegeden Ez az 
első gvermeknan abban a közellátá-
sitág is igen nehéz időben zajlott le, 
amikor az élelmezés dolgában még 
szűkös beosztásra kényszerültünk. 
Persze nekünk, felnőtteknek tatán az 
az el.se volt a legszebb gyermeknap. 
ami( akkor rendeztünk. Tízezer gver-
mek megvendégelésére készültünk 
Újszegeden nagy izgalommal. Korlát-

4 DÉL-MAGYARORSZÁG Vasárnap. 1968. Június 26. 


