
A VDK szabadon bocsátofl 
három amerikai pilótát 

0 Hanoi (MTI) 
A vietnami néphadsereg 

politikai csoportfőnökségé-
nek január 28-án nyilvános-
ságra hozott döntése alapján 
Hanoiban szabadon bocsátot-
tak három amerikai repülő-
tisztet. A három tiszt, Norris 
Miller Overly őrnagy, John 
Dávid Black százados és Dá-
vid Paul Matheny zászlós 
bombázó pilóta volt. Repülő-
gépeiket a VDK területe fö-
lött lőtték le, s így estek 
fogságba. Ez az első eset, 
hogy a VDK-ban fogságba 
esett pilóták közül valakit 
szabadon bocsátanak. 

Pénteken helyi idő szerint 
a kora délutáni órákra tűz-
ték ki annak a nemzetközi 
sajtóértekezletnek az idő-
pontját, amelynek keretében 
a három pilótát formálisan 
is szabadon bocsátották. A 
Hanoiban dolgozó sajtó és 
tv tudósítók éppen indulni 
készültek az eseményre, 
amikor megszólaltak a sziré-
nák és mindenki fedezéket 
keresett Bár a légikalózok 
ezúttal nem hatoltak be a 
főváros légiterébe, a memen-
tó mégis emlékezetes ma-
rad: egy hősiesen harcoló 
nép humánus gesztust gyako-
rol annak az országnak a 
fiaival szemben, amelynek 
vezetői évek óta gyilkolni 
küldik katonáikat Vietnam 
fölé. 

A három repülőtisztet 
nem az amerikai kormány 
képviselőinek adták át. A 
rövid szabadonbocsátási ak-
tust a Vietnami Békebizott-
ság rendezte és az Egyesült 
Államokat szintén békehar-
cosok képviselték. Az ame-
rikai békeharcos értelmiség, 
diákság és a haladó néger 
szervezetek megbízottjaként 
Hanoiba érkezett Howard 
Zinn és Dániel Berrigan 
hangsúlyozta, hogy az ame-
rikai nép jobbik része cse-
lekvően szembeszáll a was-
hingtoni kormány vietnami 
agressziójával. 

A három pilóta már civil 
ruhában érkezett a terembe: 
egyszerű ballonöltönyt viselt 
mind a három férfi. A há-
rom pilóta még a nap folya-
mán elhagyta a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
terűletét. Az indokínai nem-
zetközi ellenőrző bizottság 
(CIC) repülőgépén utaztak 
el. Péntek esti jelentés sze-
rint Vientianebe érkezett 
a három szabadon bocsátott 
amerikai pilóta. 

Heves harcok 
Hueban f 

0 Saigon (AFP) 
Péntekre virradó éjszaka a 

dél-vietnami hazafias erők 
több amerikai repülőtér el-
len intéztek támadást. A 
Saigontól 310 kilométerre le-
vő Nha Trang-i légitámasz-
pontra több mint harminc 

lövedék zuhant. A támasz-
pont berendezéseiben okozott 
károkról nem érkezett je-
lentés. 

A partizánok hét nap alatt 
négy izben vették tűz alá a 
Can Tha-i és a Tra Noc-i 
repülőteret. Több repülőgép 
megsemmisült, illetve meg-
rongálódott. 

Amerikai B—52-es fepüiő-
' gépek péntek reggel folytat-
ták a partizánok feltételezett 
állásainak bombázását a de-
militarizált övezettől délre. 

Péntek reggel a legheve-
sebb harcok Hue városban 
foytak. Az amerikai repülő-
pépek folytatják a partizá-
nok által megszállva tartott 
óiiési erődítmény bombázá-
sát, míg amerikai hadihajók 
a partmefíti vizekről lövik a 
citadellát. 

Az AFP jelentése szerint 
az amerikai légierő folytatta 
a VDK ellen intézett bom-
batámadásait. Az amerikai 
tepek csütörtökön Haiphong 
és Hanoi közelében levő re-
pülőtereket támadtak. 

Visszahívják 
Westmorelandot ? 

0 Washington (UPI) 
Glenn Davis republikánus 

párti képviselő csütörtökön 
Minvaukee-ben „jólértesült 
fehér házbeli forrásokra" hi-
vatkozva azt jósolta, hogy 
Johnson elnök még a húsvéti 
ünnepek előtt visszahívja 
Westmoreland tábornokot, a 
Dél-Vietnamban tartózkodó 
amerikai csapatok főparancs-
nokát. A képviselő szerint 
Johnson Westmoreland tá-
bornokot a „vietnami hábo-
rúban elszenvedett kudarcok 
bűnbakjává" akarja tenni. 

A DNFF 
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oltenzivajarol 
0 London (MTI) 
Paul Johnson, a New Sta-

lesman-ben vitába száll az 
amerikai propaganda állítá-
saival, amelyek szerint a 
DNFF nagy holdújévi offen-
zívája kudarcot vallott. 

A cikkíró rámutat: az of-
fenzíva céljai abban álltak, 
hogy még jobban csökkent-
sék a dél-vietnami kormány-
csapatok harcképességét, 
visszaszerezzék a vidéki „pa-
cifikált" területeket és álta-
lános bizonytalanságot kelt-
senek a városokban. Ezeket 
a célokat elérték. 

A cikkíró ezután kétségbe 
vonja a DNFF veszteségei-
ről terjesztett amerikai ada-
tok hitelét. A legutóbbi ilyen 
adat, amely szerint „33 795 
Vietcong-katona esett el" 

már csak azért is hihetetlen, 
mert látszatra túlságosan 
pontos, s nyilván az ameri-
kai alegységparancsnokok 
légből kapott becsléseinek 
összegezéséből származik. Ho-
gyan lehet, továbbá, hogy 
ilyen sok elesett ellenséges 
katonától összesen 7164 fegy-
ver zsákmányoltak — amint 
az az amerikai jelentésben 
áll? Ha Westmoreland tá-
bornok elhiszi saját adatait 
és azok szerint tervezi akci-
óit, akkor isten óvja a pa-
rancsnoksága alatt harcoló 
szerencsétlen amerikai köz-
legényeket — írja a New 
Statesman. 

Johnson 
találkozik 
U Thanttal 

0 New York (AP) 
Párizsból New Yorkba ér-

kezve, U Thant ENSZ-főtit-
kár csütörtökön este magá-
hoz kérette Goldberget, az 
amerikai ENSZ-küldöttség 
vezetőjét és több mint egy-
órás megbeszélést folytatott 
vele. U Thant, aki a viet-
nami probléma rendezését 
célzó tárgyalásairól Oj-Del-
hiben, Moszkvában, London-
ban és Párizsban nem volt 
hajlandó felvilágosítást adni 
a sajtónak, ezúttal sem nyi-
latkozott. Szűkszavúnak bi-
zonyult Goldberg is, aki azt 
jelentette ki, hogy a kapott 
információk „nagyon hasz-
nosak" voltak, s ezekről ő 
(Goldberg) jelentést tesz 
Washingtonnak. 

Goldberg után Buattura 
algériai ENSZ-nagykövet, 
majd pedig Kurt Waldheim. 
az új osztrák külügyminisz-
ter kereste fel a világszer-
vezet főtitkárát. Algériában 
a DNFF missziót tart fenn, 
s a múltban U Thant és a 
DNFF-képviselet között már 
volt kapcsolat 

0 Washington (AFP, Reu-
ter) 

George Schirstian, a Fe-
hér Ház szóvivője közölte, 
hogy Johnson elnök a jövő 
hét szerdáján megbeszélést 
folytat U Thant ENSZ-főtit-
kárral azokról a tárgyalá-
sokról, amelyeket a főtitkár 
a közelmúltban tett ázsiai és 
európai körútja során a vi-
etnami béke létrehozása ér-
dekében folytatott. 

A szóvivő szerint a talál-
kozó időpontját azután tűz-
ték ki, hogy a főtitkár kife-
jezésre juttatta kívánságát a 
találkozásra. 

Gromiko hazaérkezett 
Széfiából 

0 Moszkva (TASZSZ) 
Gromiko szovjet külügy-

miniszter pénteken bulgáriai 
hivatalos látogatásáról visz-
szaérkezett Moszkvába. 

A látogatásról közleményt 
adtak ki, amely megállapít-
ja, hogy Gromiko szovjet 
külügyminiszter Basev bol-
gár külügyminiszterrel tar-
tott megbeszélésein a mi-
niszterek különösen nagy fi-
gyelmet fordítottak az euró-
pai biztonság kérdéseire. 

Többek között megállapítot-
ták, hogy a nyugatnémet 
kormány úgynevezett „új 
keleti politikája" lényegében 
az Európa békéjét és biz-
tonságát fenyegető korábbi 
militarista revansista irány-
vonal folytatása. 

A két miniszter újból le-
szögezte, hogy országa szi-
lárdan és határozottan tá-
mogatja Vietnam hős népét 
az amerikai imperializmus 
agressziója ellen. 

A látogatás során eszme-
csere folyt a szovjet—bol-
gár kapcsolatokról, a két or-
szág testvéri barátságának 
és együttműködésének to-
vábbi fejlesztéséről és el-
mélyítéséről. A tárgyalások 
során megállapították, hogy 
a felek teljesen azonos néze-
teket vallanak, a megvitatott 
kérdéseket illetően. 

Gromiko meghívta hivata-
los látogatásra a Szovjet-
unióba Basev bolgár külügy-
minisztert. Basev a meghí-
vást elfogadta. 

Összeült 
a Biztonsági Tanács 

A leszerelési értekezlet 
0 Genf (MTI) 
Az újabban hetente há-

romszor ülésező genfi 18 
hatalmi leszerelési bizottság 
pénteki munkanapján is-
mét felszólalt Roscsin, a 
szovjet delegáció vezetője. 

Mint hangoztatta, a bi-
zottság által jelenleg tanul-
mányozott párhuzamos szov-
jet amerikai határozat-
tervezet olyan konkrét pon-

tokat tartalmaz, amelyek a 
nem nukleáris országok szá-
mára maximális lehetősége-
ket biztosítanak az atom-
energia békés alkalmazásá-
ból fakadó előnyök élvezé-
séhez. 

A Szovjetunió képviselő-
jének szavai szerint a szer-
ződéstervezet egyetlenegy 
létele sem nehezítheti meg 
a szerződést aláíró államok 

gazdasági vagy technológiai 
fejlődést, egyetlenegy pont-
ja sem minősíthető majd 
beavatkozásnak az államok 
belügyeibe. „A nemzetközi 
ellenőrzés kizárólagos cél-
ja, hogy megakadályozzák 
az atomenergia békés alkal-
mazásáról való áttérést az 
atomfegyver gyártására" — 
jelentette ki többek között. 

0 New York (MTI) 
A Biztonsági Tanács pén-

teken este összeült, hogy is-
mét megvizsgálja a 33 dél-
nyugat-afrikai ellen Dél-Af-
rikában hozott terrorítélet 
nyomán kialakult helyzetet. 
Mint ismeretes, a Dél-afri-

kai Köztársaságban annak 
ellenére szabtak ki súlyos 
ítéleteket a délnyugat-afri-
kai mandátumos területen 
élő 33 személy ellen, hogy az 
ENSZ megfosztotta a dél-af-
rikai rezsimet a terület igaz-
gatásának jogátóL 

Befejeződtek 
De Gaulle 

—Kiesinger 
tárgyalásai 

0 Párizs (MTI) 
Pénteken befejeződtek Pá-

rizsban Kiesinger nyugatné-
met kancellár és De Gaulle 
francia elnök tárgyalásai. A 
tanácskozások befejeztével 
kiadott közös nyilatkozat 
eredményesnek könyveli el a 
megbeszéléseket. Az Elysée-
palota elhagyásakor Kiesin-
ger elégedetten nyilatkozott 
az újságíróknak. Közölte, 
megállapodott De Gaulle-lal 
abban az eljárásban, amely 
lehetővé teszi Anglia szá-
mára, hogy „eleget tegyen 
a Közös Piachoz történő 
csatlakozás feltételeinek". 

A két napon át tartó 
hosszas tanácskozássorozat 
lehetőséget nyit Anglián kí-
vül a csatlakozásra Dániá-
nak, Norvégiának és Íror-
szágnak is. 

A közös nyilatkozat négy 
pontban rögzíti azokat az 
elveket, amelyeket a Közös 
Piac tagállamainak a jövő-
ben követniök kellene. 

Nem sokkal a záróközle-
mény kibocsátása és a ta-
nácskozások befejezése után 
előbb Brandt külügyminisz-
ter majd Kiesinger kancel-
lár repülőgépen visszauta-
zott Nyugat-Németországba. 

Gazdasági reformok 
az európai szocialista országokban 

FIGYELEM! FIGYELEM! 

Személygépkocsi-tulajdonosok! 
A „Verseny" Járműboltunkkan 

SKODA 
MOSZKVICS 
VOLGA 
TRABANT 
ZASZTAVA 
H. 139 597 

( S Z E G E D , M Í K E Y U . 1 5 . ) 
1968. február 15-től 
személygépkocsikhoz 

K Ö P E N Y E K É S T Ö M L Ő K 
értékesítését megkezdjük. 

Felvilágosítás: szakárudánkban. 

WARTBURG 
VOLKSWAGEN 
OPEL 
POBJEDA 
WARSZAWA 

Cs. vi. Vegyesiparcikk Kisker. Váll. 

A Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat Csongrád 
megyei szervezete nemzetkö-
zi szakosztálya által rende-
zett „Külpolitikai Szabad-
egyetem" keretében pénte-
ken délután Szegeden a saj-
tóház klubjában dr. Nagy 
Lajos tanszékvezető egyete-
mi tanár tartott előadást 
Gazdasági 'reformok az euró-
pai szocialista országokban 
címmel. 

Előadása bevezetőjében — 
a többi között — a gazdasá-
gi reform szükségességéről 
beszélt. Az alapvető indokok 
között említette a társadal-
mi viszonyokban végbement 
változást, a termelőerőknek 
az elmúlt években megvaló-
sult nagyarányú fejlődését, s 
azt, hogy a fejlődés eredmé-
nyeként jelentősen megnöve-
kedtek a szükségletek. Eze-
ket az igényeket a régi irá-
nyítási rendszerrel már nem 
tudták megfelelően kielégí-
teni a szocializmust építő 
országokban. Elvileg új hely-
zetet teremtett az a tény is, 
hogy korunk a tudományos 
és technikai forradalom idő-
szaka. A gazdaság fejlődésé-
ben véget ért az extenzív és 
elkezdődött az intenzív sza-
kasz. Hangsúlyozta, hogy a 
korábbi esztendőkben ezek-
ben az országokban a ter-
melés bővítését nagyobb-
részt az extenzív módszerek-
kel érték el, elsősorban az 
új munkaerők bevonásával, 
a nagyméretű új termelési 
objektumok létesítésével. Ma 
már ezek a lehetőségek kor-
látozottak. Ez a helyzet szük-
ségszerűen másfajta irányí-
tási elveket és gyakorlatot 
igényel. Tehát a gazdasági 
mechanizmus reformját a 
társadalom továbbfejlődése, 
új körülményei, s nz ebből 
adódó megváltozott helyzet 
igényli. 

Az új irányítási rendszer 
— mondotta az előadó — 
megőrzi a régi alapelemeit, 
alapformáit, de egyúttal 
megszünteti az elavultakat, 
s így lényegében újat hoz 
létre. A régiről nem mond-
hatjuk, hogy rossz volt. Terv-
gazdálkodás volt, s ez az új 
sajátossága is. A régi meg-
felelt az alapvető gazdasági 
követelményeknek, hár ma-
gában hordott néhány ellent-
mondást. 

Valamennyi szocializmust 
építő országban az úi gaz-
daságirányítási rendszer há-

P P P P O P ' 
rom vonatkozásban, a terve-
zésben, szabályozásban és a 
szervezésben közös. Igyek-
szik a terv és a szocialista 
piac összhangját, egységét 
biztosítani. A gazdasági dön-
tések mindenütt kétszintűek, 
központiak és vállalatiak. 
Biztosítja az egyéni, kollek-
tív, vagyis a vállalati, vala-
mint a népgazdasági (.'relé-
ket. Csökken az utasítások, 
viszont nő a gazdasági esz-
közök, az ár, bér stb. sze-
repe a gazdaság irányításá-
ban. Valamennyi országban 
a vállalatok irányításából 
igyekeztek kikapcsolni a kö-
zép irányító szerveket. 

Természetesen az egyes 
országok új gazdaságirányí-
tási rendszerében vannak 
különbségek is. Ilyen példá-
ul a fokozatosság elvének 
érvényesülése az irányítás 
bevezetésében. Egyes orszá-
gokban, például a Szovjet-
unióban előbb néhány vál-
lalatnál kísérleti jelleggel al-
kalmazták, nálunk az egész 
népgazdaságban egyszerre 
vezettük be az újat. Az 
NDK-ban az ár, pénzügyi, 
stb. rendszer egymás uiani 
bevezetésének formáját al-
kalmazzák. 

Az előadó az új gazdasági 
rendszerek bevezetésének 
nemzetközi vonatkozásai 
között említette azt is, hogy 
a szocializmust építő or-
szágok gazdaságai szoros 
kapcsolatban vannak egy-
mással. S minél szorosabb 
ez a kapcsolat az egyes or-
szágok között, annál több a 
rokonvonás. A megvalósuló 
reformok egy irányba ve-
zetnek, azonos célt követ-
nek, bár az áru és pénzvi-
szonyokat másként használ-
ják fel az egyes országok. 
a Szovjetunióban, Romá-
niában, Lengyelországban 
és az NDK-ban korlátozot-
tan, Magyarországon, Bul-
gáriában és Csehszlovákiá-
ban viszont a tervet és a 
piacot úgy kapcsolják ösz-
sze, hogy nagyobb szerepet 
kapjanak az áru és pénz-
viszonyok. Jugoszláviában 
viszont ezek erőteljesen do-
minálnak 

Végül az új gazdaságirá-
nyítási rendszer várható 
eredményeire utalva el-
mondotta, hogy az új hatása 
csak később bontakozik ki. 

Nagy Pál 

Ne késsen el! 
Pontos, korszeri! 
és olcsó kar-
órákat ajánlunkI 
FÉRFIAKNAK: 
lucs férfi karóra, 23 

köves, centrál muta-
tós, ütésbiztos, plaque 
tokban, szájjal 

1070,— F t 
poljot férfi karóra 

16 köves, centrál mu-
tatós, szíjjal 

385,— F t 
WOSTOK férfi karóra, 

18 köves, centrál mu-
tatós, ütésbiztos, pla-
que tokban, szíjjal 

486,— Ft 
RAKÉTA férfi karóra, 

16 köves, centrál mu-
tatós, ütésbiztos, chrom 
tokban, szíjjal 

382,— F t 

nőknek: 
lucs női karóra, 16 
köves, plaque tokban, 
szijjal 

397,— Ft. 
zárja női karóra, 16 

köves, centrál muta-
tós, ütésbiztos, plaque 
tokban, szíjjal 

479,-524, Ft-ig. 
szláv a női karóra, 

17 köves, chrom tok-
ban, szíjjal 

389,— Ft. 
egy eves garancia< 
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