
Újabb felszólalások 
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Deng Ha-t fenyegetik 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
ALVARO VASQUEZ. 

a Kolumbiai Kommunis-
ta Párt Politikai Bizott-
ságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára 

úgy véli, hogy megértek a 
feltételek a kommunisták vi-
lágkonferenciájának megtar-
tására. Szükségesnek tartja 
a világkonferencia összehí-
vását és úgy véli, hogy ezt de 
meg kell tartani legkésőbb és 

az imperializmus elleni harc lóen. A Kolumbiai Kommu-
frontjának erósitese. Ezen- nista Párt úgy véli, hogy 
kívül elemeznie kell a vilá- minden kommunista és mun-
gon lejátszódé új folyama- káspártot meg kell hívni a 
tokát és segítenie kell azt, világtanácskozásra és bizto-
hogy az új nemzetközi hely- sítanl kell annak demokra-
zetnek megfelelő irányelve- tikus és közös előkészítését. 

ez év végéig. 

ket lehessen kialakítani.I 
Természetesen a forradalmi 
politikát az egyes országok-
ban csak az egyes kommu-
nista pártok dolgozhatják ki, 
I • v a n n a k közös kérdések 

[nemzetközi folyamatok, 
amelyeket csak a világkon-

A találkozó legfőbb célja ferencia elemezhet megfele- ját 

Az előkészítésbe be kell von 
ni azokat, a pártokat ls. 
amelyek nincsenek jelen a 
mostani konzultatív találko-
zón. 

A konzultatív találkozo 
pénteken folytatja munká-

0 Saigon (AFP) 
A dél-vietnami partizánok 

délelőtti órákban az ameri-
kai légierők támadást intéz-
tek a VDK fővárosa ellen. 

ia„»K<w, i„ Az amerikai repülőgépek 
e te a fővá" H a n o i központjának lakóte-

re. utcáin röplapok .jelen- í ^ k ö r e t e b e n ' T v ő "cél-

Saigonban 
folytatják 
kat". Szerdán 

és környékén 

tek meg. Ezek újabb nagy- t k t b r > m b í 7 t a k A 
szabású támadást helyeznek 
kilátásba Saigon stratégiai 
célpontjai ellen. 

Csütörtökön reggel a dél-
I vietnami hazafias erők a 
' Khe Sanh-i támaszpont kö-

tá-
madás során egy betolakodó 
gépet lelőttek. 

0 Washington (MTI) 
Johnson elnök az ameri-

kai katonai stratégia most 

Gyorsfénykép a sajtóközpontból 
A ciprusI és brit testvérpártok képviselőinek 

találkozása az újságírókkal 

zelében megsemmisítettek folyó felülvizsgálatától teszi 
egy amerikai óriás helikop- függővé döntését arról, hogy 
tért A helikopter felrobbant mennyi katonát, küld ismét 
és a fedélzetén tartózkodó Vietnamba. Lapjelentések 
huszonkét amerikai katona szerint Westmoreland tá-
életét vesztette. A szabad- bornok több mint 100 000 fő-
sághareosok nagy erőket nyi erősítést kért Johnson 
vontak össze az Egyesült egyelőre csak kisebb egvsé-
Államok Dong Ha-i hadi- geket irányít Vietnamba. 

Ritkán látott apparátussal 
vonult fel a kommunista és 
munkáspártok budapesti 
konzultatív találkozójára a 
világsajtó. ö t világrész 17 
hírügynökségé, 2R rádió- és 
televízió társasága, valamint 
102 lapja küldte el tudósító-
it, kommenlátorait a magyar 
fővárosba, hogv hírt adjanak 
a nemzetközi élet e kiemel-
kedő esemenvéről. összesen 
203 újságíró ad nHpról napra 
helyszíni beszámolót Közü-
lük 109-en a kapitalista, 94-
en pedig a szocialista orszá-
gok olvasóit tájékoztatják. 

A Magvar Sajtó Házában, 
a külföldi tudósítók fnhadi-
szálásán a szó szoros értel-
mében bábeli a nyelvzavar. 
A házigazdák mindent meg-
tettek azért, hogy megfelelő 
munkakörülményeket teremt- I 
senek a vendégeknek, ön-
álló tv-stúdiót, telex- és te-
lefonközpontot állítottak fel, 
dolgozó-szobákat rendeztek 
be. ahol Írógépek állnak az 
u.iságirók rendelkezésére. 
Mindenki számára hozzáfér-
hetővé tették a vilagpolífika 
különböző eseményeiről, va-
lamint a kommunista és 
munkáspártok képviselőinek 
tanácskozásáról szóló leg-
frissebb jelentéseket 

A 14 televízió társaságot 
képviselő kommentátorok ré-
szére tv-stúdiót ls berendez-
tek a Magyar Sajtó Házában. 
Innen a nap bármely sza-
kában „egyenesben" közve-
títhetik beszámolóikat, illet-
ve azokat a beszélgetéseket 
amelyeket a konzultatív ta-
lálkozón résztvevő deelgáci-
ók tagjaival folytatnak. 

Mozgalmas volt a nemzet-
közi sajtóközpont csütörtöki 
napja is. Már a korareggeli 
órákban illusztris vendég ér-
kezett a saitó házába, aki vet 
a Magyar Rádió, a Televízió 
és más saltószervek tudósí-
tói folytattak beszélgetést.. 
Az interjút ezúttal Ezekias 
Papaionnou. a Ciprusi Dol-
gozó Nép Haladó Pártjának 
főtitkára adta. A kérdések 
főként Makariosz elnök új-
jáválasztása köré csoportosul-
tak. Ezzel kapcsolatban a 
főtitkár rámutatott: a válasz-
tás eredménye azt bizonyí-
totta. hogy ciprus görög la-
kossága szinte egy emberként 
all az elnök mögött. Véle-
ménye szerint az elnök pozí-
ciója ma erósebb. mint bár-
mikor. Közölte, hogy Maka-
riosz U Thant ENSZ-főtitkár 
utján hamarosan javaslato-

kat terjeszt a világszervezet 
elé a ciprusi problémák bé-
kés megoldására. 

Kiemelkedő eseménye volt 
a csütörtöki napnak a kora 
délutáni órákban lezajlott és 
rendkívül nagy érdeklődéssel 
kísért sajtóértekezlet, ame-
lyen Jack Woddis, Nagy-
Britannia Kommunista párt-
ja végrehajtó bizottsaganak 

és Politikai Bizottságának 
tagja találkozott a Budapes-
ten tartózkodó tudósítókkal. . 
Jack Woddis — a konzulta- 1 

tív találkozó eddigi tapaszta-
latait figyelembe véve — 
úgy vélekedett, hogy még az 
idén sor kerülhet a kommu-
nista és munkáspártok vi-
lágértekezletének összehívá-
sára. 

Fieriinger 

A csehszlovák 
társadalom politikai 

problémáiról 
0 Prága (CTK) ben. megakadályozta a köl-
Zdenek Fieriinger, a Cseh- csönös bizalom megszilárdu-

szlovák Kommunista Párt Msát és az igazi egység Wiz-
Kózpontl Bizottságónak tag- tosítását. sót ehelyett szocia-
ia a Mlada Fronta című lap lista értelmiségünk, kulturá-

| csütörtöki számában közölt lis frontunk és különösen if-
cikkében hangsúlyozza, hogy júságunk egyre jobban eltá-

| a Csehszlovák Kommunista 
Párt a társadalom igazi egy-
ségét csak akkor valósíthat-
ja meg, ha szilárd párton be-
lüli demokráciát biztosít, és 
ilyen szellemben befolyá-
solja az egész társadalom 
fejlődését. 

Az elmúlt évek történel-
mének objektív tanulmányo-
zása révén megérthetjük, 
miként történhetett, hogy le-
tértünk a népi demokrácia 
eredeti sikeres útjáról, 
amelyre 1945 májusában 
léptünk. Megérthetjük, ho-
gyan fordulhatott elö, hogy 
ellentmondásos helyzet káo-
szában rekedtünk meg, olyan 
helyzetben, amelyben elve-
szett a demokratikus egység 
eszméje és ezt az eszmét a 
feszített osztályharc eszkö-
zei. a felülről való kénysze-
rítés és szabályozás eszközei 
kezdték felváltani. A sztáli-
ni időszak jelenségei közvet-
ve ránk is ' hatottak. Gyak-
ran arra késztettek bennün-
ket, hogy meggondolatlanul 
járjunk el, ami a lenini esz-
mék szempontjából ideoló-
giai deformáció volt, nem fe-
lelt meg népünk feltételei-
nek és érzelmeinek. 

r r 

Uj szakasz 
Oj szakaszról beszélnek a 

kommentátorok most hogy 
Jarring ENSZ-közvetítő né-
hány napra — sorozatos kö-
zel-keleti tárgyalásai után — 
visszatért New Yorkba* 
megbízójához, U Thanthoz. 
A hírügynökségek, ENSZ-
körökből szerzett értesülé-
sek alapján emlegetnek új 
szakaszt, feltehetőleg annak 
alapján, hogy Jarring leg-
utóbbi hetekben folytatott 
tárgyalásain a haladás né-
mely jeleit lehetett felfedez-
ni. Ezek szerint az ENSZ-
közvetitő összegez és új ter-
veket, javaslatokat tárgyal 
meg a világszervezet főtitká-
róval. Sokat emlegetik az 
esetleges nicosiai tanácsko-
zásokat, amelyekbe Jarring 
bevonná az arabokat és Iz-
raelt. Ezt a lehetőséget a 
kairói kormányszóvivő sajtó-
értekezletén elvetette. Joggal 
utalt arra, hogy a közvetí-
tő tárgyalások technikai le-
bonyolítása lényegtelen kér-
dés, a lényeg változatlanul 
az, hajlandó-e Izrael a Biz-
tonsági Tanács határozata 
alapján kijelenteni: végre-
hatja a határozatot és ki-
vonja csapatait a megszállt 
arab területekről. Az arab 
álláspont tehát meghatáro-
zott Jarring vasárnapra ter-
vezett visszatérése előtt: 

Izraeltől a fenti értelemben 
várnak megnyilatkozást Ez-
zel kapcsolatban nem árt 

utalni a kairói szóvivő nem-
rég elhangzott kijelentésére 
az Akabai-öbőlben biztosí-
tandó szabad hajózásról, 
ami arab részről újabb ha-
tározott megnyilvánulás volt 
a békés politikai rendezés 
mellett 

volodott." 
A kölcsönös bizalmatlan-

ság leküzdésének legjobb 
útja a nyílt vita minden 
hiányosságunkról és a köl-
csönös erőfeszítések, a hi-
bák felszámolása érdekében 
— állapítja meg Fieriinger. 

tengerészeti támaszpontja 
körül. 

A szabadságharcosok meg-
kísérlik elvágni a Dong 
Ha-i támaszpont utánpótlási 
vonalát 

A partizánok csütörtökön 
reggel ismét aknavetőkkel ás 
rakétákkal lőtték Bien Hoa 
térségét Rakétatúzzel árasz-
tották el a dél-vietnami 
bábhadsereg parancsnoksá-
gának épületét is. 

A partizánok Saigon és 
Bien Hoa között mar máso-
dik napja tartják tűz alatt 
a Thu Duc-i katonai aka-
démiát. 

Folytatódik a hazafias 
erők támadása a Mekong-
folyó deltavidékén is. Itt a 
partizánok utántöltő nehéz-
fegyverekkel vették tűz alá 
a Can Tho-i amerikai tá-
maszpontot. 

0 Hanoi (TASZSZ) 
Csütörtökön reggel és a 

Leállítják a B -52 -esek 
légi őrjáratát"? 

„Sok vezető elvtárs nega-
tív állásfoglalása a társa-
dalmi élet gyors erkölcsi és 
demokratikus újjászületésé-
nek követelményeivel szem-

Szófia 
Március fl-án. szerdán Szó-

ftaban összeül a Varsói Szer-
ződés tagállamainak politi-
kai tanácskozó testülete. 

Moszkva 
A Szovjet Szakszervezeti 

egyiptomi, ciprusi és algériai 
felszólalás hangzott el. A 
kongresszus pénteken foly-
tatja munkáját. 

Ottawa 
A kanadai parlament szer-

dán. 13R szavazattal, 129 el-
kongresszus csütörtök dél- lenében, bizalmat szavazott 
utáni ülésén japán, finn, Pearson kormányanak. 

A DÉL-MAGYARORSZÁG 19«8. 
FENTEK. 

MAHC IUS 1. 

Ö t v©n eve 

Béke/tarook, 
sztrájkok Szegeden 
s ZF.GED HALADÓ közvéleménye 

1910 elején nagy ronokszenwel 
kísérte a szovjet állam határo-

zott és következetes békepolitikáját. 
„A jelenlegi orosz forradalmi kormány 
biztos garanciája a háború megszün-
tetésének" — hirdette Móra Ferenc 
lapja. „A bolsevikok rokonszenvei 
keltettek" — állapította meg ugyan-
ez a lap február 7-én. A hónap má-
sodik felében a tárgyalások félbesza-
kadását és a központi hatalmak tá-
madását a szovjet állam ellen a sze-
gedi sajtó helytelenitete. Annál na-
gyobb örömmel üdvözölték március 
eleién a kedvező fordulatot: azt, hogy 
a Breszt-Litovszkban aláírták a bé-
két. ..Aligha túlozunk, amikor azt ál-
lítjuk, hogy ez segiti majd az emberi-
séget az általános békéhez" — írta 
március 5-én a Délmagyarország. Ez a 
vélemény híven tükrözte a szegedi 
közvélemény álláspontját. 

A szegedi munkásmozgalom ekkor 
már hatalmas méreteket öltött. Janu-
árban a naa.v sztrájk idején mintegy 
14 ezren hagyták abba a munkát, a 
városban. Igaz, ez a nagy országos 
mozgalom (a szociáldemokrata párt-
vezetőség hibájából) nem tudta elérni 
célját. A sztrájk sikertelensége azon-
ban nem törte meg a szegedi munkás-
mozgalmat. A helyi szocialista szerve-
zetekbon továbbra is élénk mozgalmi 
élet jelentkezett. Február és március 
folyamán számos gyülesre es sztrájk-

ra került sor a béke, a demokratikus 
azabadságjogok es a közellátás megja-
vítása érdekében. 

Február 17-én a szegedi munkásnők 
nagygyűlésére került sor. Mintegy két-
ezer asszony és lány gyűlt össze a 
Corso-mozi épületében. Keresztély Jó-
zsefné budapesti kiküldött határozott 
hangon adott kifejezést a jelenlevők 
békevógyának. „Olyan béke kell — 
mondotta beszédében —, hogy a há-
ború lehetősége örökre ki legyen zár-
va. A háborúban senki sem szenve^ 
dett többet, mint a kettős terhet ci-
pelő munkásasszonyok tömege. Jobb 
hazafiak ők. mint azok, akik ezzel 
kérkednek." Nagv tetszés fogadta sza-
vait. Keresztélyné beszéde alaposan 
leleplezte az urakat, kik oly sokat be-
széltek „hazafiság"-ról. valójában 
azonban nemzetgyilkos háborúba so-
dorták az országot. A jelenlevők a 
beszéd folyamán gyakran harsogták: 
„Vesszen a háború!" A gyűlés végén 
határozati javaslatot fogadta* el. Eb-
ben követelték a háború azonnali 
megszüntetését, a szovjet békefeltéte-
lek elfogadását valamint a demokra-
tikus választójogot. 

Március l-én sztrájkba léptek a 
szegedi női szabó-munkásnők. Bér-
emelést és békét követeltek. A moz-
galom megszervezése gondos körülte-
kintéssel történt. Számítani kellett ar-
ra. hogy a munkaadók — mint azzal 
mar előre fenyegetőztek — sztrájk 

9v 

0 Washington (MTI) es négy hidrogénbombával a 
Jól értesült washingtoni fedélzeten a grönlandi par-

forrósok szerint az Egyesült tok mentén lezuhant. 
Államok megszüntette a A r e n d s z e r e s l é g i 5 r j á r a r t o . 
nukleáris fegyverekkel fel- , , . , .„, . . 
szerelt B—52-es stratégiai kat nyolc evvel ezelőtt kezd-
bombázók állandó légi őr- ték meg. A körülbelül 800 
járatát. stratégiai bombázó fele to-

Az intézkedés — amelyet vábbra is földi riadókészült-
egyébként az amerikai had- • b á n a m j a z t j e l e n t k 
ugyminiszterium nem volt , ' ; * 
hajlandó sem cáfolni. sem „ellenseges támadás 
megerősíteni — nyilvánvaló esetén" 15 percen belül leve-
összefüggésben van a közel- gőbe emelkedhetnek, nukleá-
múltban történt szerencsét- ris fegyverrel a fedélzetü-
lenseggel, amikor egy B—52- kön. 

esetén elbocsátják dolgozólkat. Ezért 
már a munkabeszüntetés kezdetén a 
szakma munkásnői megtették a szük-
séges lépéseket azért, hogy saját ma-
guk hozzanak létre egy női divat-sza-
lont, Ez egy hét múlva létre is jött. A 
Bástya utca 5. számú házban nyílt 
meg ez a divatterem; ez 40 szabó 
munkásnőnek adott keresetet, a töb-
blek pedig bedolgozóként, jutottak al-
kalmi keresethez. Eddig példa nélkül 
álló vállalkozás volt ez Szegeden; ez 
esetben a sztrájkolok nemcsak ott-
hagyták eddigi munkaadóikat, hanem 
saját maguk hoztak létre üzemet, 
melynek haszna teljesen az övék volt. 
(Persze a női szabó szakma körülmé-
nyei között ez könnyebb volt; nagy 
gyárak munkásai ugyanezt nehezen 
valósíthatták volna meg!) A mozga-
lom végül is teljes sikerrel járt A 
munkaadók kénytelenek voltak telje-
síteni a követeléseket, £s minden dolgo-
zójukat vissza kellett venniük; ezután 
a Bástya utcai női divat-szalon feles-
legessé vált és megszűnt. 

A legnagyobb arányú mozgalom a 
szegedi kenderfonógyárban zajlott le 
ebben az időben Az üzem 850 dolgo-
zója (köztük 280 nő) március 11-én 
egységesen követelte a béremelést és a 
munkaidő csökkentését. Ezt még az-
nap közölték is az igazgatósággal. 
Másnap meg is kaplak az elutasító 
választ. Erre a munkásnők és munká-
sok elhatározták: sztrájkba lépnek. 
Március 13-án az üzem leállt. A kö-
vetkező napok folyamán a kenderfo-
nógyáriak több gvülést tartottak: eze-
ken a háború azonnali beszüntetését, 
valamint anyagi természetű, méltá-
nyos kívánságaik teljesítését követel-
ték. A munkaadóknak be kellett lát* 
niuk hogv ezt a mozgalmat erőszak-
kal le nem törhetik. Ezért márciusi 
15-én tárgyalásba kezdtek a szakszer-
vezettel. Két nap múlva a sztrájk vé-
gelér!. mi utan a követeléseket részbea 
teljesítettek. 


