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MI történt q külpolitikában? 

Angliában és az Egyesüli Államokban 
kedvezően fogadták a Szovjetuniónak 

az osztrák kérdéssel kapcsolatos 
legutóbbi jegyzékét 

I apunk tegnapi számóban teljes ter-
jedelmében közöltük a Szovjet-

uniónak a három nyugati hatalomhoz inté-
zett jegyzékét. E jegyzékben — mint 
ismertes — a szovjet kormány java-
solja: már a legközelebbi időben hívják 
össze az Egyesült Államok, Franciaország. 
Anglia és a Szovjetunió külügyminiszterei-
nek értekezletét Ausztria képviselőinek 
részvételével annak érdekében, hogy meg-
vitassák és a legrövidebb időn belül alá-
írják az osztrák államszerződést. 

A Szovjetunió kormányának e jegyzé-
két nyugati kormánykörökben megelége-
déssel fogadták. Eden angol miniszterelnök 
az angol alsóház ülésén Morriscm kérdé-
sére válaszolva azt mondotta, hogy „az an-
gol kormány üdvözli a moszkvai nyilatko-
zatot, amely szerint az osztrák és a szovjet 
kormány azt kívánja, hogy hamarosan kös-
sék meg az államszerződést. A következő 
lépés — tette hozzá Eden — az lesz. hogy a 
négy hatalom képviselői Ausztriával együt-
tesen megvizsgálják majd a szovjet kor-
mány által előterjesztett javaslatot." 

Dulles amerikai külügyminiszter teg-
nap megbeszélést folytatott Kari Gruber 
osztrák nagykövettel. Grubernek a megbe-
szélés után elhangzott nyilatkozata szerint 
..Dulles elhatározta, hogy a lehető legrövi-
debb időn belül megvizsgálja az osztrák ál-
lamszerződés megkötésének lehetőségeit." 

Az amerikai külügyminisztérium 
egyébként kedden nyilatkozatot adott ki a 
szovjet jegyzékkel kapcsolatban, amelyben 
a többi között kiemeli: „Az Egyesült Álla-
mok örömmel veszi tudomásul, hogy a 
szovjet kormánynak szándékában áll mi-
hamarabb megkötni az osztrák államszer-
ződést, amely visszaadja Ausztria függet-
lenségét." A hivatalos nyilatkozat ezután 
megjegyzi, hogy „az amerikai kormány an-
gol és francia partnereível együtt a leg-
utóbbi szovjet—osztrák tárgyalások fényé-
ben megvizsgálja a lehető leggyorsabb 
módszereket az osztrák államszerződés mi-
előbbi megkötése érdekében. 

A bandungi ázsia—afrikai értekezlet 
* * szerdón — mint arról külpolitikai 

híranyagunkban beszámolunk — tovább-

folytatta munkáját. A tanácskozás eredmé-
nyességének biztosítására bizottságok ala-
kultak, amelyek egyes kérdéseket részlete-
sen megvitatnak. 

Csou En-laj, a Kínai Népköztársaság 
miniszterelnöke és külügyminisztere ked-
den délután mondott beszédében többek 
között kijelentette, hogy a bandungi érte-
kezlet első eset a történelemben, amikor 
Ázsia és Afrika oly sok országának küldöt-
tei összejönnek tanácskozásra. Ázsia és Af-
rika népei nagyszerű ősi civilizációt terem-
tettek meg és hatalmas szolgálatokat tettek 
az emberiségnek. Az újabb korban azon-
ban Ázsia és Afrika legtöbb országa kü-
lömböző fokban a gyarmatosítás igája és 
elnyomása alá került. Az ázsiai—afrikai 
térség arculata most gyökeres változáson 
ment át. Egyre több ország rázta le, vagy 
készül lerázni a gyarmatosítás bilincseit. A 
mai Ázsia és Afrika nem a tegnapi Ázsia 
és Afrika. 

Vasárnap került sor a franciaországi 
járási választások első fordulójára. 

Az eredmények — amelyekről kommentá-
runkat követően külön is beszárrfolunk — 
azt bizonyítják, hogy a Francia Kommu-
nista Párt megtartotta korábbi mandátu-
mait. A vasárnapi választásokon mindösz-
sze 21 mandátum cserélt gazdát. Bár a vá-
lasztásoknak — mint a Le Monde is meg-
állapítja — csak helyi jelentőségük van, 
mégis képet adhatnak arról, hogy a most 
első ízben követett új módszer — a több-
ségi szavazás — bevezetése az általános vá-
lasztásokon milyen eredményeket hozna. 

A l'Humanité szerint a járási választá-
sok első fordulóján egy kommunista me-
gyei tanácsos megválasztásához 57 247 sza-
vazat kellett, ugyanakkor egy radikális je-
lölt megválasztásához csak 3778, egy „mér-
sékelt" jelöltéhez pedig 4844. A járási vá-
lasztások első fordulójában a kommunista 
párt az igazságtalan választási rendszer 
miatt az anyaországban csak 22 megyei <a-
nácsi mandátumot szerzett, de ha annyi 
szavazat elég lelt volna egy kommunista 
jelölt megválasztásához, mint egy radikális 
jelöltéhez, akkor a kommunis'a pártnak 
348 mandátuma lenne. 

A bandungi értekezlet 

keddi és szerdai eseményei 
fíandung (Uj-Kína). Az 

ázsiai—afrikai értekezlet 
gazdna&ffi bizottsága kodden 
délelőtt tartott ülésén egy-
hangúlag fíuszcno protesz-
szor indonéz gazdasági mi-
nisztert választotta a bizott-
ság elnökévé — jolenti n bi-
zottság által kiadott közle-
mény. 

A bízottság az nlábbl na-
plrendot fogadta el: 

1. Együttműködés a gaz-
dasági fejlődés érdekében; 

2. Együttműködés a keres-
kedelem fejlesztése céljából; 

3- Együttműködés más téren; 
i. Az atomerő fejlesztése bé-

kés célokra; 
5. Szervezeti kérdések. 
A bizottság elhatározta, 

hogy az egyes napirendi pon-

tokról folytatolt tanácskozá-
sok összefoglalóját felveszik 
az értekezlet elé terjesztendő 
jelentésbe. 

Az ázsiai—afrikai értekez-
leten résztvevő küldöttségek 
vezetői szerdán reggel helyi 
idő szerint 9 órakor össze-
ültek, majd 12.30 órakor el-
napolták ülésüket. Az ülést 
délután 15 órakor folylatják-
Az értekezlot gazdasági és 
kulturális bizottsága szer-
dán délelőtt külön ülést tar-
tott. 

Fam Van Dong miniszter-
elnökhelyettes és külügymi-
niszter. a Vietnami Demo-
kratikus Köztársaság kül-
döttségének vezetője szerdán 
reggel repülőgépen megérke-
zett Bandungba. 

Az Egyesült Államok 

külügyminisztériuma 

a szovjet veteránok washingtoni útjáról 
Moszkva (TASZSZ). A 

Pravda keddi száma közölte 
1. Alekszandrevnak „A szov-
jet veteránok amerikai meg-
hívása" című tudósítását, 
amelyben többek között ez 
áll: 

„Az elbai találkozás ameri-
kai veteránjai" nevű szerve-
zet meghívta Washingtonba 
a szovjet veteránokat, hogy 
vegyenek részt a találkozás 
10. évfordulója alkalmából 
tartandó gyűlésen. 

A hírügynökségek közlése 

szerint az amerikai veterá-

nok megelégedéssel fogadták, 

hogy a szovjet veteránok haj-

landók az Egyesült Államok-

ba utazni. 

Egészen más hatást keltett 
az elbai találkozás amerikai 
és szovjet veteránjainak le-
vélváltása az amerikai kül-
ügyminisztériumban. Mint az 
Associated Press jelentéséhéi 
kitűnik, az amerikai külügy-
minisztérium képviselője bi-
zonyítékok nélkül, azt emle-
gette, hogy a washingtoni ta-
lálkozóra szóló meghívás el-

fogadásának ..propagandiszti-
kus" mellékíze van. 

Ugyanez a hivatalos szó-
vivő jelentőségteljesen hozzá-
tette. hogy a szovjet veterá-
nok amerikai utazását „még 
nem hagyta jóvá az amerikai 
külügyminisztérium". A hi-
vatalos szóvivő kijelentette, 
hogy ha felmerülne a szovjet 
veteránok vízumkérelmének 
kérdése. akkor ugyanazokat 
a követeléseket támasztanák, 
amelyek a szovjet diák- és 
ifjúsági lapszerkesztőket arra 
késztették, hogy lemondja-
nak amerikai útjukról. 

Így tehát egyes washing-

toni hivatalos személyek, 

akik mellesleg szólva sokat 

fáradoztak, hogy megteremt-

sék a szovjet „vasfüggöny" 

mondáját, nyilvánvalóan 

nem osztják azoknak az egy-

szerű amerikaiaknak a né-

zeteit. akik őszintén törek-

szenek a valóban meglévő 

amerikai „vasfüggöny" szét-

zúzására és arra, hogy a 

szovjet és az amerikai nép 

közelebb jusson egymáshoz. 

Előre I f júság ^r 

A szegedi járás minden községében rövidesen megalakul 

az Ifjúságot Segítő Tanács 
A Járás Ifjúságot Segítő Tanácsának második ülése 

A franciaországi 
járási választások 

vasárnapi eredményei 

Párizs (MTI). Vasárnap 
tartották meg Franciaország-
ban a járási választások el-
ső fordulóját. 

A belügyminisztérium hét-
főn reggel nyolo órakor je-
lentést adott ki, nmoiy 1473 
járásra, a válaszlók 989 szá-
zalékára vonatkozik. E jelen-
tés szerint a szavazatok meg-
oszlása a következő: 

Párt W 
Kommunisták és a velük 

szavazók 21 
Szocialisták (SFIO) 17,7 
Különféle baloldaliak 3,6 
Radikálisok 16,1 
MRP 9 
Mérsékelt köztársasági 

szocialisták 5,5 
Különfélék 0.2 
A belügyminiszlérinm je-
lentóséhez hozzá kell tenni, 
hogy Szajna-megye, s eii»*k 
úgynevezett „vörös övezete 
azaz a peremvárosok ezúllal 
nem vettek részt e szavazás-
ban. A jövő vasárnap egyéb-
ként 574 választókerületben 
második fordulóra kerül Ror. 

Egy hétfő reggeli, nem vég-
leges statisztika szerint a 
kommunisták 23, a szocialis-
ták (SFIO) léi, különféle 
baloldaliak 45, radikálisok 266, 
az MflP 63, a mérsékeltek 
350, a köztársasági szocialis-
ták pedig 31 mandátumot 
szereztek eddig. 

Kedden este hozták nyil-
vánosságra a járási válasz-
tások lléunion és Mnrtlni-
que-szigeíi végeredményét. A 
Francia Kommunista Párt 
Réunion-szigetén nem hat 
— amint nz első hirek jelen-
tei iék — hanem hét mandá-
tumot kapott, ezenkívül meg-
választottak egy baladó je-
löltet is. Mariinique-szigelén 
a kommunista párt nem egy, 
hanem négy mandátumhoz 
julott. Igy a kommunista 
mandátumok száma 27-re 
emelkedőit. 

Az UFI rámutat, hogy a 
nyomás legkülönfélébb for-
mái ellenére is n kommunista 
jelöltek Réunion-szigetén 
összesen 17.647 szavazatot 
kaptak az 1949. évi 13.722-vel 
szemben. míg a reakció je-
löltjeire esett szavazatok 
száma 25.412-1öl 16 408-ra 
csökkent. 

Alig két hónappal ezelőtt 
tartotta alakuló ülését a 
szegedi járás Ifjúságot Segí-
tő Tanácsa, máris jelentősek 
azok az eredmények, ame-
lyeket a programjából megva-
lósított. Néhány nappal ez-
előtt ismét összeült a járás 
Ifjúságot Segítő Tanácsa, 
hogy számot vessen az eddig 
elvégzett munkáról és meg-
határozza további feladatait. 

Rózsa István elvtársnak, a 
Járást Pártbizottság első tit-
kárának megnyitója után 
Papp József elvtárs, az Ifjú-
ságot Segítő Tanács elnöke 
tartott beszámolót. Elmon-
dotta, hogy az Ifjúságot Se-
gítő Tanács létrejötte szük-
ségszerű volt. Feladatunk — 
mondotta —, hogy erkölcsi 
és anyagi segítség mellett a 
községi párt- és irányító 
szervek figyelmét felhívjuk a 
DISZ segítségére. Ezt a ta-
nács tagjai magukévá is tet-
ték és ki-ki a saját munka-
területén eredményes mun-
kát végzett. A járási tanács 
DISZ-szervezete a hivatal-
vezetéstől kapott segítség 
nyomán felélénkült, munká-
hoz látott. Színdarabok tanu-
lásával, népi táncok bemuta-
tásával készülnek a DISZ 
kulturális seregszemléjén 
való részvételre és arra, hogy 

a járás községeiben a köz-
ségi DISZ-szervezetcknél 
csere-műsorokat rendezze-
nek. 

A járási népművelési cso-
port a DISZ-titkárok egyhe-
tes iskoláján adott segítséget 
abban, hogy megmutatta, mi-
kén lehet a kultúrotthonok-
ban ió szervezeti, klub-életet 
kialakítani. 

A járási oktatási szervek 
a tantestületek legaktívabb 
nevelőit javasolták a 
DISZ-szervezetek munká-
jában való részvételre. 

Ennek eredménye az, hogy a 
DISZ kulturális seregszem-
léjére több mint 30 csopor-
tos és egyéni benevezés tör-
tént, 78 műsorszámmal. En-
nek eredménye az is, hogy 
a József Attila szavalóverse-
nyen a járás területéről szép 
számmal vesznek részt fia-
talok. 

A járási példa nyomán 
Kisteleken, Tápén, Kiskun-
dorozsmán megalakultak a 
községi Ifjúságot Segítő Ta-
nácsok. Létezésük máris ész-
revehető, mert helyiséget, ta-
nulási, szórakozási lehetősé-
get biztosítanak fiataljaink-
nak. 

Ifjúságunk érzi azt ezek-
ben a községekben, hogy 
nincs magára hagyatva, 
hogy mellettük vannak, 
munkájukat figyelemmel 
kísérik a községek veze-
tői. 

E példák nyomán sürgősen 
el kell érnünk azt, hogy a 
többi községeinkben is ala-
kuljanak meg a pártszerve-
zet vezetésével az Ifjúságot 
Segítő Tanácsok és a lehe-
tőségeken belüli anyagi se-
gítség nyújtásával is adja-
nak módot a fiataloknak 
sportolásra, tanulásra, szóra-
kozásra. Legyen rajtuk al-
landóan a szemünk munká-
juk végzése közben. Felelő-
sek vagyunk értük, hisz ed-
digi alkotásunk folytatói ők 
lesznek. Figyeljünk fel ered-
ményeikre s legyünk rájuk 
büszkék. Legyünk büszkék a 
pusztamérgesi DISZ trakto-
ros-brigád országosan kima-
gasló eredményére,, vagy a 
deszki, sátidorfalvi és a do-
maszéki tsz-ek fiataljainak 
lelkes kultúrmunkájára. 

Papp elvtárs beszámolója 
után Farkas István elvtárs, 
a Járási Tanács végrehajtó 
bizottságának elnöke az Ifjú-
ságot Segítő Tanács és a Já-
rási DISZ Bizottság szoro-
sabb együttműködésére hív-
ta fel a figyelmet. Szem előtt 
kell tartanunk a tanácsi ap-
parátusainkban dolgozó DISZ-
tagok munkáját és magatar-
tását. 

Megbízatások adásával ké-
pessé kell tennünk fiatal-
jainkat arra, hogy a köz-
ségben öntevékeny munkát 
végezhessenek, 

öná l ló brigádok alakításával 
már most lel kell készíteni 

őket a nyári mezőgazdasági 
kampány idejére. 

Faragó elvtárs, a Járási 
Begyűjtési Hivatal vezetője 
a városi szórakozóhelyeken 
tapasztalt, a falura is fertő-
ző hatású megengedhetetlen 
magatartásról és a társas 
érintkezésről beszélt. Arra 
kérte az Ifjúságot Segítő Ta-
nácsot, hogy a városi ven-
déglátóipari szervek figyel-
mét hívja fel erre. 

Csóti, Bosnyákovics, Dégi 
elvtársak és Bartókné elv-
társnő által elmondottak azt 
igazolják, hogy az Ifjúságot 
Segítő Tanács eredménye-
sen dolgozott, és e munkát a 
továbbiak folyamán össze-
hangoltabbá, még szervezet-
tebbé kell tenni. 

Rózsa István elvtárs össze-
foglalójában a községi ta-
nácsok és pedagógusok fele-

lősségéről beszélt. Elmondot-
ta, hogy 

pedagógusaink még sok he-1 

iyen mellőzik az ifjúság 
segítését 

s a községi Ifjúságot Segítő 
Tanácsok feladata az le-
gyen, hogy elsősorban a pe-
dagógusok munkáját vegyék 
igénybe. 

Kucsera elvtárs ismertette 
a DISZ előtt álló közvetlen 
feladatokat, a D ISZ kulturá-
lis seregszemléjét, a I I I . ifjú-
sági kongresszusra való fel-
készülést és a varsói VIT 
előkészítését. 

Az értekezletről mindany-
nyian azzal távoztunk, hogy 
minél előbb létrehozzuk a 
községi Ifjúságot Segítő Ta-
nácsokat, mert nagy felada-
tok megoldása vár rájuk. 

Vastag József 
népművelési csoporvezető 

Előadás Szeged felszabadulásáról 

a tudományegyetem felszabadulási 

ülésszakán 

A Szegedi Tudományegye-
tem által felszabadulásunk 
10. évfordulója alkalmából 
rendezett tudományos ülés-
szak második napján Gaál 
Endre egyetemi tanársegéd 
tartott előadást „Szeged fel-
szabadulása" címmel. Az ala-
pos forráskutatásra épült elő-
adás szemléletesen mutatta 
be, hogy a Vörös Hadsereg 
által elnyert szabadságával 
hogyan tudott élni városunk 
felszabadult népe és mikép-
pen indította meg az ú j éle-
tet a Magyar Kommunista 
Párt irányításával. 

Az előadást számos hozzá-
szólás követte. A hozzászó-
lók közül Dénes Leó elvtárs, 
a Városi Tanács VB elnöke, 
Nagygyörgy Mária elvtársnő, 
a Szegedi Kendergyár igaz-
gatója, Kovács István elv-
társ, vállalati igazgató és 
Székely László elvtárs, vala-
mennyien a szegedi munkás-
mozgalom régi harcosai, 
rendkívül színes előadásban 
számoltak be a felszabadulás-
sal kapcsolatos élményeikről 
és ezzel ú j forrásanyaggal 
gazdagították az előadás tár-
gyát. Polányi Imre osztály-

vezető és Horváth Zsikó 
László adjunktus elvtársak 
kutatásaik eredményei alap-
ján Makó felszabadulásáról, 
illetőleg a szegedi Nemzeti 
Bizottságok működésének 
egyes részleteiről számoltak 
be. Eperjessy Kálmán elv-
társ, a Pedagógiai Főiskola 
történeti tanszékének veze-
tője, Oltvay Ferenc elvtárs, a 
Városi Levéltár vezetője, 
Székely Lajos elvtárs, törté-
nész-aspiráns a felszabadulás 
története kutatásának mód-
szertani kérdéseit fejtegették 
és nyomatékosan rámutattak 
az élő személyek visszaemlé-
kezéseinek nagy forrásérté-
kére és szervezett összegyűj-
tésük fontosságára. 

Az elnöklő Gerőné Fazekas 
Erzsébet egyetemi lanár 
zárószavábnn összefoglal-
ta a vita eredményeit 
és felhívta a jelenlévőket ar-
ra. hogy a Szeged felszaba-
dulásával kapcsolatos vissza-
emlékezéseiket foglal iák írás-
ba, juttassák el a Tudomány-
egyetem Történeti Intézeté-
hez és erre másokat is buz-
dítsanak. 

A Szovjetunió 

Legfelső Tanácsa Elnökségének 

törvényerejű rendelete 

Moszkva (TASZSZ) A 
Szovjetunió Legfelső Taná-
csának Elnöksége április 18-
án kelf törvényerejű rende-
letében elrendelte: 

Minden év április 22-én, 
V. I. Leninnek, a dolgozók 
nagy vezérének, a szovjet 
szocialista állam megalapító-
jának születésnapján, az ösz-
szes szovjet központi és he-
lyi állami intézmények, ipar-
vállalatok, társadalmi szer-

vezetek, valamint a külföldi 
államokban lévő szovjet 
nagykövetségek, követségek, 
konzulátusok és kereskedel-
mi képviseletek tűzzék ki 
épületükre a Szovjetunió ál-
lami zászlaját. Hasonlókép-
pen ki kell tűzni a Szovjet-
unió állami zászlaját a vas-
úti állomásépületeken, vizi-
sporttelepeken, pályaudvaro-
kon, a szovjet hadi és keres-
kedelmi flotta hajóin és a 
lakóházakon. 

Felvélel a Színház- és Filmművészeii 

Főiskolára 
A Színház- és Filmművé-

szeti Főiskola az 1955/56-os 
oktatási évben a színész fő-
tanszakon, filmrendező és 
filmoperatőr szakon indít I. 
évfolyamot. A színész szakon 
az oktatási idő négy, a film-
rendező szakon 5, az operatőr 
szakon négy év. Felvételi 
korhatár: színész szakon 18— 
24-ig, filmrendező és opera-
tőr szakon 18—30-ig. A fel-
vételre jelentkezők kérvé-
nyeiket életrajzukkal együtt 
1955 május l-ig terjeszthetik 
fel a főiskola tanulmányi 
osztályához (Budapest. VIII . , 
Vass utca 2/c.) A főiskola 
hallgatói szociális helyzetük-
től és tanulmányi eredmé-
nyüktől függően rendszeres 
szociális segélyben és ösz-
töndíjban részesülnek. Térí-
tés ellenében a főiskola d iák . 

szállóját és menzáját igénybe 
vehetik. 

London (MTI). Hírügynök-

ségi jelentések szerint a lon-

doni laplulajdonosok és a 
szakszervezetek között meg-
állapodás jött létre a nyom-
daipari sztrájk beszüntetésé-
ről A jelentés megjegyzi: 

mától kezdve a londoni la-
pok ismét megjelennek. 

A SZOVJET falvakban 
végy új színes mezőgazdasági 
filmet mutatnak be a kuko-
ricatermesztésről. Ezek a Ül-
tnek megmutatják, milyen 
agrotechnikai módszerekkel 
termesztik ezt az értékes nö-
vényt. 


