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MI AZ, AMIRE, EHRENBUIG ILJA 
NEM TUD FELELNI? 

Az »Österreichische Zeitung« az 
ausztriai szovjet hadsereg lapja, en-
nek f. h. 19-iki számában közölték 
Ehrenburg Ilja feleletét Thűring 
Hans, osztrák fizikus, az osztrák bé-
kebizottság állandó tagjának ' nyilt 
levelére. Thűring Hans ebben a le-
vélbei bírálta Ehrenburgnak a Nyu-
gat íróihoz intézett felhívását, hogy 
tollukat és tudásukat használják fel 
az atóm- és hidrogén bomba elleni 
harcban. Thűring bírálata többek közt 
konkrét példán is alapult, azaz azon 
a politikán, amit a Szovjetsz ővetség 
Jugoszláviával szemben folytat. 

Feleletében Ehrenburg azt mondja, 
hogy két Thűring létezik až egyik 
a békebizottság tagja, — a másik, aki 
a békemozgalom ellen van, — az is-
mert informbűros elmélet szerint 
csak az a békepárti, aki kizárólag a 
nyugati háborus úszítók ellen harcol, 
míg az, aki bírálja a szovjet kormány 
ilyen lépéseit, szinte automatikusan 
megy át a béke legnagyobb ellensé-
geinek táborába.. 

Nem véletlen az, hogy Ehrenburg 
egész levelében egy szóval sem felel 
Thűring idézeteire a szovjet cikkek-
ből, amelyek fegyveres felkelést szí-
tanak Jugoszláviában. Thűring leve-
lében ezeket azért idézte, hogy bizo-
nyítsa milyenek a szovjet . politika 
»békeszerető« szavai, tettei és felhí-
vásai. 

A levélben Thűring idézte Grigor-
jev P. cikkének részleteit, ez szintén 
az »Österreichische Zeitung« ez év 
április 28-iki számában jelent meg: 
»Nem kétséges az, hogy nincs mesz-
sze az az idő, amikor a jugoszláv nép 
leszámol az áruló bandával, a provo- 

kátorokkal és amerikai ágensekkel. 
Ezt az igazságos harcot támogatja az 
egész emberiség.« 

Durván kifejezve — mondja Thű-
ring Ehrenburghoz intézett levelében, 
— ez a rész k. b. azt jelenti: »Öljetek 
meg Titot, követőinek felszámolásá-
ban számíthattok az informbűros ál-
lamok fegyveres erejének támogatá-
sára.« 

Erre az idézetre Ehrenburg hall-
gatással felel. Ez a hallgatás teljesen 
megmutatja az informbűros békepoli-
tika harcosainak kétszín űségét, akik 
közt található Ehrenburg Ilja úr is. 

A NÉPI IFJŰSAG TARTOMÁNYI 
SZEMLÉJE 

Nemrégiben tartották meg Noviszá-
don tartományunk legjobb fiatal m ű-
kedvelői, ifjúsági énekkarai, tánc-
csoportjai, zenekari-kulturális szem-
léjét. 

Hat drámai csoport, két énekkar, 
12 tánccsoport, 7 fúvós zenekar, 5 
tamburazenekar, 13 szólóénekes, 12 
harmónikás, 17 szavaló és egy balett-
csoport mutatkozott be a szemlén, 
ékesen példázva, hogy tartományúnk-
ban az ifjúság körében mind nagyobb 
tért hódít a kultúrtevékenység. 

Emellett az ünnepi játékok kereté-
ben- a fiatal írók irodalmi estet ren-
deztek s ezenkívül megnyitották a 
fiatal képzőművészek kiállítását is. 
Az ifjúság az ünnepi játékok megren-
dezésének időszakában jelent ős ered-
ményt ért el a közművelődés terén is. 
1.172 ifjú írástudatlant tanítottak meg 
a betűvetésre és mintegy 1.200 fiatalt 
bekapcsoltak a továbbképz ő  tanfolya-
mok munkájába. 


