
Nem szűnt meg 
a válság oka 

Waltér Uibricht és a Pravda 
a nyugatnémet kormánynyilatkozatról 
0 Berlin (MTI) jelenlegi európai határ meg-
Walter Uibricht, az NDK másítása — állapítja meg 

Államtanácsának elnöke csü- Mihajlov. 
törtökön az NSZEP Központi Az új nyugatnémet kor-
Bizottsága 14. plénumán a mány programja tartalmaz 
Politikai Bizottság beszámo- ugyan bizonyos új elemeket, 
lóját követő vitában felszó- de ugyanakkor elsősorban a 
lalva, kijelentette, hogy a régihez való ragaszkodást 
Kicsiinger-kormány külpoli- domborítja ki. Ennek ered-
tlkai koncepciója úgy hason- ménye csak nz európai fe-
lit a korábbi CDÜ—CSU- szültség fennmaradása és 
kormány koncepciójához, továbbéleződése lehet — írja 
mint tojás a tojáshoz. Megje- befejezésül Mihajlov. 
gyezte, hogy a kormánynyi-
latkozatha egyes új árnyala-
tok és megfogalmazások csu-
pán azt a célt szolgálják, 
hogy a Kieslnger-kormány 
kiutat találjon abból az el-
szigeteltségből, amelybe az 
NSZK Jutott. 

Rámutatott: „A revans és 
B zabolátlan fegyverkezési 
hajsza politikájának kudar-
ca, továbbá az a körülmény, 
hogy az SPD vezetősége le-
mondott egy saját, alternatív 
politikáról, és növekedett az 
újnácl áramlatok befolyása, 
új helyzetet teremtett a Né-
met Szövetségi Köztársaság-
ban." 

Szégyen — mondotta Wal-
ter Uibricht —, hogy mind-
össze két évtizeddel a hatal-
mas nemzeti katasztrófa 
után. az újnácl pártot been-
gedték a tartományi parla-
mentekbe. 

Bonn továbbra ls igényt 
•tart az európai békét és biz-
tonságot fenyegető 1937-es 
határokra. Az új kormány 
átvette az előző kormánytól 
a kizárólagos képviseleti 
Igényt, s a nemzetközi joggal 
nzöges ellentétben igényt tart 
az NDK szívében levő külön 
területre. Nyugat-Berlinre. 
Uibricht ezzel összefüggésben 
utalt rá, hogy az európai biz-
tonságnak rendkívül fontos 
alkotóeleme a két német ál-
lam békés együttélése. 

0 Moszkva (TASZSZ) 
A Pravda pénteki számá-

ban Mihajlov, a lap bonni 
tudósítója megállapítja: 
„Bonnban megoldották a 
kormányválságot, de nem 
ezüntették meg a válság 
alapvető okát: Adenauer és 
Erhard egész bel- és külpoli-
tikájának csődjét. Ezt a fő-
következtetést vonhatták le 
a Kieslnger—Rrandt kabinet 
kormánynyilatkozatának fi-
gyelmes elolvasása után." 

Nem lehet tartós béke, ha 
a politika azon az ábrándon 
alapszik, hogy lehetséges 

llmeríkai javaslatul 
fogadott el az E N S Z 

politikai bizottsága 
0 New York (MTI) 
Az ENSZ-közgyűlés poli-

tikai bizottsága pénteken, 
magyar Idő szerint az esti 
órákban szavazott a koreai 
kérdéssel kapcsolatban be-
terjesztett határozati javas-
latokról. Az a határozati 
javaslat, amelv sürgeti a 
külföldi csapatok kivonását 
Dél-Koreából (mint ismere-
tes, egyik társszerzője Ma-
gyarország), nem kapta meg 
a szükséges többséget. 

Az amerikaiak által kez-
deményezett határozati ja-
vaslatot 66 szavazattal 19 
ellenében, 24 tartózkodás 
mellett elfogadták. Az Indít-
vány továbbra is fenntartja 
Dél-Korea amerikai meg-
szállását 

Bizonyítványmagyarázás 
Washingtonban 

Johnson „vietnami haditanácsa" 
0 New York (AFP, AP,) 
Mint a nyugati hírügy-

nökségek jelentik Washing-
ton a nyilvánvaló tények 
ellenére továbbra is tagad-
ni próbálja, hogy az ame-
rikai légierő Hanoi lakó-
negyedeit bombázta. Az 
amerikai külügyminisztéri-
um a bizonyítványmagyará-
zás egyre újabb változatai-
val áll elő. A New York 
Times pénteki vezércikké-
ben megsemmisítő kritiká-
val fogadja a bizonyítvány-
magyarázást: 

„A Johnson-kormány ke-
rülőit és kibúvóit semmi 
sem mutatta jobban, mint 
a Hanoi bombázása körüli 
zűrzavar, vagy éppen meg-
tévesztés. Kérdezzük meg a 
New York-iakat, vajon ha 
városukat a Times Square-
től öt mérföldnyire körön 
belül nem bombáznák, de 
azon kívül igen, vajon mit 
mondanának, bombázták-e 
New Yorkot?". 

A New York Times a 
Hanoi elleni bombatámadá-
sok politikai hatásával ls 
foglalkozik Hanoiban 
most a béketárgyalások 
perspektíváját is bombáz-
ták". 

0 Washington (MTI) 
Johnson elnök pénteken 

„vietnami haditanácsot" hí-
vott össze a Fehér Házba. 
Cabot Lodge, saigoni ame-
rikai nagykövet tartott be-
számolót az úgynevezett 
„pacifikálási" programról 
és a katonai akciókról. A 
tanácskozáson részt vett 
McNamara hadügyminisz-
ter, aki közvetlenül a pá-
rizsi NATO-tanácskozásról 

érkezett vissza Washing-
tonba. Jelen volt a megbe-
szélésen Arthur Goldberg, 
az USA állandó ENSZ-kép-
viselője is. 

Az első értesülések sze-
rint Goldberg ismertette az 

elnökkel azokat a követelé-
seket, amelyek a világszer-
vezetben nyilvánulnak meg 
a vietnami karácsonyi tűz-
szünet meghosszabbítása ér-
dekében. 

Tovább terjed az olajvsta 
0 Kairó (MTI) szónak értelmében határozta 
. . , «. . . , . . . . . el, hogy „az arab olaj az 

A kairói sajtó továbbra is araboké". 
vezető helyen ismerteti a ' A lapo'k idézik a szíriai 
közép-keleti olajválság feji©- kü lügVmlniszter cáfolatát is: 
menyeit és kedvezően kom- a s a j t ó b a n m egjelent hiresz-
mentálja Makhusz szíriai t e l é s e k k e l ellentétben Szíria 
külügyminiszter bagdadi nyi-
latkozatait. A Progres Egyip-
tien azt emeli ki, hogy ha 
Trak államosítaná az IPC 
olajtársaságot, akkor Szíria 
nem kérné Iraktól az olaj-
vezeték után azt a részese-
dést, amelyet az IPC-től kö-

a vetel. Szíria ezt annak a Jel-

nem kéri Franciaország köz-
vetítését, nem fogad el sem-
miféle döntőbíráskodást a 
konfliktusban és ragaszkodik 
hozzá, hogy az IPC fizesse 
rpeg az utolsó pennyig azt 
ami jár a szíriai kormány-
nak. 

Húzódik a Biztonsági Tanács 
rhodesiai vitája 

0 New York (UPI. Reuter) 
A Biztonsági Tanács pén-

teken, magyar idő szerint 
18.00 órakor folytatta a rho-
desiai válság vitáját. 

Lord Caradon, Nagy-Bri-
tannia küldötte módosítást 
terjesztett elő saját határo-
zati javaslatához, indítvá-
nyozva, hogy a már embar-
góra javasolt áruk listájára 
vegyék fel a repülőgép- és 
motoralkatrészeket Is. Az 
angol küldött szerint ez a 
„jelentős lépés" alapjaiban 

érintené rhodesla közlekedési 
és szállítóhálózatát. 

Az angol delegátus nem 
tett említést az afrikai tag-
államok által követelt olaj-
embargóról. 

Az afrikai tagállamok 
egyébként sürgetik a szava-
zást a Biztonsági Tanács 
előtt fekvő határozati javas-
latokról, szeretnék, ha dön-
tésre kerülne sor. Attól tar-
tanak — hangoztatják —, 
hogy a Wilson-kormány 
újabb tárgyalásokra készül 
Smith kormányával. 

líi támadás Liu Sao-csi ellen 
Kiutasítottak három szovjet újságírót 

Kínából 
0 Peking (MTI) telművé tette, hogy a Vörös 
Új, minden eddiginél erő- zászló cikke Liu Sao-csire 

teljesebb és élesebb támadás és Teng Hszlao-pingre vo-
indult Pekingben Liu Sao-csi, natkozik. Tao Csu kijelentet-
a KNK elnöke és Teng te: „A Liu és Teng képvisel-
Hsziao-ping, a KKP főtitkára te burzsoá reakciós irányvo-
ellen. A Vörös zászló-ban, a nal, amely mérgezte az egész 
KKP elméleti folyóiratában orsz&got, lelepleződött és bí-
Csen Eo-ta, a „kulturális rálatot kapott." 
forradalom" egyik fő irányi- Az Üj Kína jelentése sze-
tója cilíket tett közzé, amely rint Csen Vej-fan, a kínai 
szerint „a Mao elnök vezette külügy-minisztérium tájékoz-
pártközpont forradalmi irány- tatási osztályának helyettes 
vonala elleni burzsoá reak- vezetője pénteken közölte 
ciós vonalat a tömegek fel- Razduhov ideiglenes szovjet 
ismerték és leleplezték, de a ügyvivővel, hogy a Peking-
párton belül a burzsoá utat ben akkreditált hat szovjet 
járó maroknyi csoport tagjai újságíró közül háromnak de-
és a minimális kisebbséget cember 25-ig el kell hagynia 
jelentő burzsoá reakciósok Kínát. 
irányvonalát követő emberek A kínai külügy-mlnisztéri-
nem nyugszanak bele vere- um nem, volt megelégedve a 
ségükbe". szovjet tudósítóknak „a nagy 

Tao Cs'u, a KKP KB-nak a kínai proletár kulturális for-
.,kulturális forradalom" Idő- radalomról" szóló beszámo-
s v á b a n kinevezett új tit- ^ k i ^ ^ f o ^ a i t á g 
kára - - december 13-án az n z z a l indokolta, hogy a Szov-
egészségügyi dolgozók előtt jetunióban csak három kínai 
elmondott beszédében egyér- tudósító van. 

Befejeződött 
a N S T O miniszteri 

értekezlete 
Couve de Murville 

beszéde 
0 Párizs (MTI) 
A NATO miniszteri taná-

csának csütörtök esti ülésén 
felszólalt Couve de Murville 
francia külügyminiszter, aki 
hangoztatta: normalizálni 
kell a kapcsolatokat a kü-
lönböző társadalmi rendsze-
rű államok között A Kelet 
és a Nyugat viszonya kor-
szerű vitatéma lett, és ez 
a világban végbemenő mély-
reható fejlődés jele. 

Franciaország a maga ré-
széről minden szükséges kö-
vetkeztetést levont a nem-
zetközi helyzet alakulásából 
és a francia politika célja 
a keleti országokkal való 
együttműködés. Most már 
arról van szó, hogy ezekkel 
az országokkal összességében 
normalizálják a kapcsolato-
kat. 

Pénteken folytatta tanács-
kozását a NATO miniszteri 
tanácsa. Az általános vitá-
ban szinte minden felszólaló 
támogatta az Atlanti Szö-
vetség struktúrájának meg-
újítását célzó belga javasla-
tot. A kelet—nyugati 2pap-J 
csolatok kérdésében a fel-
szólalók kívánatosnak tar-
tották a javulást Brown an-
gol és Willy Brandt nyugat-
német külügyminiszter azon-
ban különféle fenntartáso-
kat hangoztatott 

A NATO miniszteri taná-
csának kétnapos értekezlet© 
pénteken befejeződött El-
határozták, hogy új állandó 
székházat építenek fel Brüsz-
szelben az 1958. évi világki-
állítás területén. Döntöttek 
arról is, hogy a szervezet je-
lenlegi párizsi székházát el-
adják a francia kormány-
nak. 

A kétnapos ülésről kiadót! 
közlemény szerint „az At-
lanti Szövetség-esek tovább-
ra ls igyekeznek jó kapcso-
latokat kiépíteni a Szovjet-
unióval és a kelet-európai 
államokkal". A német kér-
déssel kapcsolatban hangsú-
lyozzák, hogy mindaddig; 
amíg Németország kettéosz-
tottsága fennáll, nem lehet 
szó tartós rendezésről Euró-; 
pában. 

A közlemény melléklete-
ként kiadták a négy „nagy0 

— a nyugatnémet, az ame-
rikai, az angol és a francia 
külügyminiszter — közös 
nyilatkozatát a német kér-
désről. 

# New York (AP) 
A New York-i 

rendőrség letar-
tóztatta a 27 éves 
Lindenmaier kis-
asszonyt, aki öt 
hónapja vízbe ful-
ladt — jelenti az 
AP. — A szeren-
csétlenség július 
9-én történt, ami-
kor a 27 éves ve-
gvésznő csónakki-
rándulásra indult 
a 34 éves Alvin 
Brodie és a 26 
éves Thomas Mar-
tin társaságában. 
A kirándulásról 
csak a két férfi 
tért vissza: el-
mondották, hogv 
a ladik felfordult 
és a lány, szegény, 
vízbe fulladt. A 

holttest nem ke-
rült elő. 

A mély gyász-
ban csak a blzto-

Feltámad! ? 
sftó társaságok 
fogtak gyanút. 
Ugyanis Brodie 
két társaságnál is 
jelentkezett a 
Lindenmaier kis-
asszony nevére 
szóló életbiztosí-
tási kötvényekkel, 
amelyeknek ha-
szonélvezője ő 
volt. A férfinek 
36 ezer dollárt jö-
vedelmezett volna 
a szerencsétlen-
ség, ha a nyomo-

zók nem kérnek 
engedélyt a rend-
őrségtől telefon-

beszélgetéseinek 
lehallgatására. 

Hamarosan fel-
csendült a kagy-
lóban a „halott" 
hangia — és a 
rendőrség letartóz-
tatta Elisabetfl 
Pangborn kisasz-
szonvt egy New 
York-i szállodá-
ban. Pangborn 
kisasszony azonos 
volt az eltűnttel. 
Kiderült: Linden-
maier kisasszony 
gyereket várt. Az 
ana Brodie volt, 
aki megígérte, 
hogy a biztosítási 
pénzen Spanyol-
országba viszi sze-
relmét. 

Felvételre keresünk csökkent munkaképességű Igazo-
lással rendelkező 

férfí-nöi munkaerőket azonnalra 
Csökkent munkaképességűnek számít: minden 55. 
évét betöltött nő, vagy 60. évét betöltött férfi — or-
vosilag igazolt csökkent munkakórq'sségű — két 14 éves-
nél fiatalabb gyermek gondozását végző anya. 
Jelentkezés: Siketek és Csökkent Munkaképességűek 
Ktsz. Szeged, Attila u. 11. sz. 

X. S. 616 

FEI,HÍVÁS! 
MÁV. Állomásfőnöksége. Szeged felvesz férfi dol-

gozókat vonatfékczől, női dolgozókat jegyvizsgálói 
munkakörbe. Életkor: 18—35 éves. 
Jelentkezni lehet Szeged Állomás Személyzeti és 
ügyviteli Csoportjánál. Reggel 8 órától délután 16 
óra 30-Ig. k. 15. 773 

A KISZ és a fiatalság 
Az MSZMP Szeged várost végrehajtó bizottsága ás a KISZ 

Szeged városi végrehajtő bizottsága együttes ülésen, a 
KISZ Köznonti Bizottságának 19GS. Júliusi állásfoglalása alap-
ján megtárgyalta a KISZ munká jának néhány időszerű kér-
dését A vitában elhangzottak összeloglalójaként közöljük az 
alábbi cikket. 

17 zek a mai fiatalok... — Elnéző rosszallással, szenve-
délyes indulattal vagy reménytelen legyintéssel, de 

Szegeden is mindenfelé hallhatók az immár sablonná me-
revedett elítélő megjegyzések. Sokezer leány és fiú kötözi 
a fonalat, reszel, kalapál, varr, hegeszt a gyárak műhelyei-
ben, vagy tudást gyűjtöget az iskolák padjaiban, mégis 
úgy tűnik, hogy nem ők a közvélemény meghatározói. 
Furcsa, de ugyanakkor elég könnyen megmagyarázható 
jelenség, hogy bár a fiatalságnak csak alig számottevő 
hányada viselkedik cinikus, elítélendő módon, magatartá-
suk gyakran olyan erős visszhangot kelt, mintha általános 
erkölcsi hanyatlásról lenne szó. Ennek oka abból a ha-
gyományos közszokásból ered, hogy az emberek mindig 
kevesebbet beszélnek az élet morális rendjéről, mint ar-
ról, ami eltér ettől a rendtől. Az előbbit természetesnek 
veszik, az utóbbi felháborítja, vagy legalábbis foglalkoz-
tatja őket. 

Van jó adag igazság abban a megállapításban: „Az 
öregedés egvik jele, ha messzire elvetjük a sulykot az 
ifjúság bírálatában, illetve az itt-ott szétszórtan észlelt 
negatívumok láttán általánosítunk." Megfigyelték már igen 
sokan, hogy akik legtöbb rosszat mondanak a fiatalságról, 
azok — tisztelet a kivételnek — alig tesznek valamit a 
hibák megszüntetéséért. Inkább a tárgyilagosan ítélkezők 
szokták magukat fárasztani azért, hogy jól átgondolt, dif-
ferenciált nevelőmunkával, a szocializmus aktív segítőjévé 
formálják az ifjúság ma még szervezetlen, magárahagyott, 
s ebből eredően huligánkodó részét is. Az ilyen elvtársak, 
vagy pártonkívüliek dolgoznak legtöbbet annak érdeké-
ben is, hogy a fiatalság megítélésében helyes és egysé-
ges közvélemény jöjjön létre. A pártvezetőséget újjává-
lasztó taggyűlések többsége, továbbá a városi és a me-
gyei pártértekezlet lényeglátóan, jelentőségének megfelelő-
en foglalkozott ezzel a problémával. A IX. pártkongresszus 
beszámolójában pedig a többi között ez a mondat olvas-
ható: ..A mai fiatalok túlnyomó többsége becsületesen ta-
nul, dolgozik, teljesíti a haza iránti kötelezettségét." Nyil-
vánvaló, a pártnak ez az értékelése a valóságos helyzetet 
tükrözi, építhetnek rá tehát mindazok a pártmunkások, 
KISZ-vezetők, társadalmi aktivisták, akik a fiatalok köré-
ben dolgoznak. 

Itt mégis felvetődik a kérdés, alkalmasak-e a mai fia-
talok arra, hogy az idősebb forradalmároktól átvegyék a 

stafétabotot, és győzelemre vigyék azt, amit nagyapáik,' 
szüleik elkezdtek. A válasz lakonikusan megadható: alkal-
masak. Igaz, az iskolákban napjainkban sem oldottuk meg 
tökéletesen a szocialista nevelés feladatát, mégis optimis-
ták lehetünk az ifjúság egészének fejlődését nézve. Szege-
den mintegy 17 ezer KISZ-ista tanul és dolgozik tisztessé-
gesen, de akik nem tartoznak az ifjúkommunisták tábo-
rába azokat sem a fogyatékosságok jellemzik. A József At-
tila Tudományegyetemen több mint ezer hallgatónak kér-
dőíveket osztottak szét, hogy azokat kitöltve, névaláírás 
nélkül juttassák vissza. Arra a kérdésre, „Helyesll-e az 
MSZMP politikáját", az egyetemisták néhány százalék hí-
ján igennel válaszoltak. Üzemi igazgatók, párttitkárok 
szintén elismerően nyilatkoznak a fiatalok munkakedvé-
ről, helytállásáról. Sokan közülük szocialista brigádokban 
mutatnak jó példát, ott láthatjuk őket a legújabb tech-
nika élén, bátran kezdeményeznek, és felemelik szavukat 
a bürokrácia ellen. Idén a szegedi üzemekben 170 olyan 
újítást fogadtak el, amelyeket KISZ-tagok nyújtottak be, 
s mintegy 26 ezer társadalmi munkaóra írható a javukra. 
A textilművekben — ahol a munkások átlagos életkora 
27 év — október 31-ig 15 millió forintnyi tervtúlteljesítés 
lényegében a fiatalok lelkes munkájának köszönhető. 
Mindemellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
Szegeden a normát alacsonyan teljesítő munkásoknak 
mintegy 80 százaléka KISZ-korosztályú fiatal. Az ilyenek 
— mint kiderült — többre nem is igen törekszenek, mert 
szüleik gondoskodása folytán csupán zsebpénznek tekintik 
900—1000 forintos havi keresetüket. Azokban a gyárakban, 
ahol ilyen jelenségek tapasztalhatók, elsősorban a KISZ-
szervezetnek kellene megfelelőbb propagandát kifejteni 
a munka becsülete, a szakma megszerettetése érdekében. 
Ne csupán beszéljünk erről, hanem cselekedjünk is. Tart-
hatatlan némely szegedi vállalatvezetőnek az az állás-
pontja, mely szerint érettségizett fiatalt nem érdemes 
ipari tanulónak szerződtetni, mert úgysem lesz belőlük 
jő szakmunkás. Az általános tendencia ugyanis éppen az, 
hogy a jövőben fokozatosan egyre több érettségizett fia-
tal fogja megtalálni boldogulását a termelőmunkában. 

\ T ilágosan kiderül a fentiekből az is, hogy nincs 
semmi helye a megnyugvásnak. Ha csupán az if-

júság szervezettségét vesszük figyelembe. Szegeden nem a 
legkedvezőbb képet kapjuk. A munkásifjúságnak csak 29 
százaléka tagja a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, az 
országos átlagnál lényegesen kevesebb. A textilművekben 
kétezernél jóval több fiatal munkás dolgozik, az üzemi 
KTSZ-alapszervezetek azonban mindössze 860 tagot szám-
lálnak. Nagyjából hasonló a helyzet több más szegedi 
üzemben is, ami arra figyelmeztet, hogv bátrabban kell 
keresni az agitáció és propaganda új módszereit, amelyek 
alkalmazkodnak az ifjúság egyes rétegeinek korához, igé-
nyeihez, sajátosságaihoz. A viszonylag alacsony KlSZ-tag-
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