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Kádár János elvtárs: 

Népünk nagy rokonszenvvel figyeli 
a szocializmust építő lengyel nép 

sikerekben gazdag munkáját 
Megérkezett Budapestre a Lengyel Népköztársaság 

párt- és kormányküldöttsége 

WLADYSLAW GOMULKA 

A Magyar Szocialista Munkáspárt, s a 
forradalmi munkás-paraszt kormány 
meghívására Wladislaw Gomulkának, a 
Lengyel Egyesült Munkáspári Központi 
Bizottsága első titkárának és Jozef 
Cyrankiewicz-nek, a Lengyel Egyesült 
Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjá-
nak, a Minisztertanács elnökének vezeté-
sével pénteken délben lengyel párt- és 
kormányküldöttség érkezett Budapestre. 

A delegáció fogadtatására a ferihegyi-
repülőtéren megjelent Kádár János elv-
társ, az MSZMP Központi Bizottságának 

JOZEF CYRANKIEWICZ 

első titkára, dr. Münnich Ferenc elvtárs, 
a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagjai, a Politikai 
Bizottság póttagjai, az Elnöki Tanács és 
a Minisztertanács számos tagja. 

Jelen volt a budapesti diplomáciai kép-
viseletek számos vezetője és tagja. A re-
pülőtéren mintegy 5000 budapesti dol-
gozó, valamint a Magyarországon élő 
lengyelek képviselői üdvözölték nagy sze-
retettel a küldöttséget. 

A delegációt Kádár János elvtárs 
üdvözölte. 

Kádár János elvtárs üdvözlő beszéde 
— Kedves Gomulka elv-

társ! 
— Kedves Cyrankiewicz 

elvtárs! 
— Kedves lengyel vendé-

geink! 
— Kedves barátaink! 
— Engedjék meg, hogy 

magyar földre lépésükkor 
őszinte szeretettel, a lengyel 
nép iránt népünkben élő 
testvéri érzelmek egész me-
legével köszöntsem önöket. 
Meg vagyunk győződve róla, 
hogy látogatásuk elmélyíti 
népeink, pártjaink barátsá-
gát, s ezzel is erősítjük a 
szocializmust építő országok 
népeinek testvéri viszonyát 
és szolidaritását. 

— Ez a látogatás is hasz-
nos hajtása a kommunista és 
munkáspártok múlt év no-
vemberi moszkvai értekezle-
te nyilatkozatának, amely 
alapvető jelentőségűnek je-
lölte meg a szocialista álla-
mok és pártjaik egységének 
és testvéri együttműködésé-
nek állandó szilárdítását. 

— Kedves lengyel bará-
taink. Kedves elvtársak! 

— Azt hiszem, érdemes 
megemlékezni arról, hogy 
éppen ma, az önök hazánk-
ba érkezésének napján, má-
jus 9-én van az évfordulója 
a hitleri fasiszta fenevad fe-
lett aratott győzelemnek. Úgy 
gondolom, van abban valami 
jelképszerű, hogy e győze-
lem napjának évfordulóján 
szorít kezet lengyel és ma-
gyar, két nép, amely oly so-
kat szenvedett a hitlerizmus 
szörnyűségeitől, két nép, 
amely egyaránt a hősi szov-
jet hadsereg segítségével 
nyerte vissza nemzeti füg-
getlenségét. 

— Am manapság újra an-
nak vagyunk tanúi, hogy 
bizonyos imperialista kö-
rök fel akarják támasztani a 
szörnyű múltat, újra a világ-
ra akarják szabadítani a né- • 
met militarizmust. Különö-
sen fenyegető veszedelem 
országaink számára az a kö-
rülmény, hogy Lengyelor-
szágtól is, hazánktól is 
néhány ' száz kilométerre 

Nyugat-Németországban 
atomtámaszpontokat létesí-
tettek, a hadsereget atom-
fegyverzettel akarják felsze-
relni. 

— Ez az évforduló emlé-
keztet és feladatainkra fi-
gyelmeztet bennünket. 

Népeink szocialista jövője, 
országaink függetlenségének 
és szuverénitásának védel-
mében szent kötelességünk, 
hogy szorosabbra fűzzük a 
hatalmas Szovjetunió-vezette 
szocialista tábor országainak 
barátságát és egységét, to-
vább erősítsük a védelmi cé-
lokat szolgáló varsói szerző-
dést aláíró államok erejét. 
A szocialista tábor ereje át-
lörhetetlen gát az imperia-
listák, a német militarizmus 
támadó tervei és szándékai 
ellen. 

— Kedves vendégeink, 
kedves lengyel barátaink! 

— Kívánom, érezzék jól 
magukat nálunk. A magyar 
dolgozókkal való találkozá-
sok során tapasztalni fogják, 
hogy a nehéz és fájdalmas 
időszak, az ellenforradalohi-
mal vívott harc után hazánk 
immár újra a békés munka, 
az épülő szocializmus or-
szága. Tapasztalni fogják, 
hogy az ellenforradalmi tá-
madás óta a magyar mil-

liók még inkább ragaszkod-
nak a szocializmus ügyéhez. 
Dolgozó népünk követi párt-
ját és kormányát, amely — 
az osztályáruló revizioniz-
mus és a múltban előfor-
dult szektás hibák ellen ál-
landó harcot folytatva — 
szervezi és vezeti a szocia-
lista haza felépítéséért fo-
lyó nagy munkát. Itt tartóz-
kodásuk során személyesen 
is meggyőződhetnek majd 
róla, hogy a mi népünk nagy 
rokonszenvvel figyeli a szo-
cializmust építő lengyel nép 
sikerekben gazdag munkáját, 
őszinte örömmel és együtt-
érzéssel látja, hogy a len-
gyel nép felzárkózik a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt 
Központi Bizottsága és kor-
mánya mögé és állhatatosan 
dolgozik hazája felvirágozta-
tásán. 

— Biztosak vagyunk ben-
ne, hogy magyarországi lá-
togatásuk tovább szilárdítja 
népeink és a szocialista tá-
bor országainak barátságát 
és egységét: hozzájárul a 
béke megvédéséért világszer-
te felsorakozott százmilliók 
harcának sikeréhez. 

Ismételten szíves szeretet-
tel köszöntöm önöket Buda-
pesten, kedves lengyel ba-
rátaink. 

— Éljen a Magyar Nép-
köztársaság és a Lengyel 
Népköztársaság népeinek, a 
szocializmus és a béke közös 
ügyén alapuló szilárd ba-
rátsága! 

— Éljen a Szovjetunió ve-
zette szocialista tábor, a 
világbéke szilárd támasza! 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Ülést tartott az SZKP 
Központi Bizottsága 

Moszkva (TASZSZ). Az SZKP Központi Bizottsága 
1958. május 6-án és 7-én ülést tartott. 

Az ülésen meghallgatták és megvitatták Hruscsov 
előadói jelentését a vegyipar fejlesztésének és líülönöscn 
a szintétikus anyagok és az ezekből gyártott készítmé-
nyek termelésének meggyorsításáról a lakosság és a nép-
gazdaság szükségleteinek kielégítése végett. 

A Központi Bizottság végül határozatot hozott a 
szovjet vegyipar gyorsított fejlesztéséről, különösen a kü-
lönböző műrostok, műanyagok, az ezekből készült köz-
szükségleti és ipari rendeltetésű cikkek gyártásának fo-
kozásáról. 

A szovjet kereskedelmi miniszter fogadta 
a magyar kereskedelmi küldöttséget 

Pavlov szovjet kereskedel- megbeszélést folytatott a 
mi miniszter május 8-án fo- küldöttség tagjaival, 
gadta a Tausz János keres- A megbeszélés után akül-
kedelmi miniszter vezetésé- ..... . . . . „ „ „ ,)„,„; 
vei a szovjet fővárosban tar- d c t t e e g ^ S ^ 1 a r T 1 0 S / k v a ' 
tózkodó magyar kereskedel- áruhazak munkáját tanul-
mi küldöttséget és hosszú mányozták. 

V t a : 

Megkezdődtek 
a magyar és lengyel 
küldöttségek közötti 

tárgyalások 

mtl. 

A KISZÖV 
szegedi 

l küldöttgyűléséről '; 

l Hétfőtől épülnek 
" a szegedi totó-lottó < 

kirendeltség 
helyiségei 

Képek 
a ballagásokról 

A vasárnapi 
sportműsor 

A becsületes tudósok világszerte egyetértenek: 

Össze kel l fogn i az a tomenerg ia 
békés eé lú fe lhasználása 

é r d e k é b e n 
Értelmiségi békegyülés a Szegedi Tudományegyetemen 

A hitleri fasizmus feletti 
győzelem napja alkalmából 
békegyűlésre jöttek össze a 
két szegedi egyetem, a fő-
iskola tartárai, a tudomá-
nyos oktatási intézmények 
dolgozói a központi egyetem 
aulájában. Megjelent a gyű-
lésen Rostislav Balastik, a 
Csehszlovák Népköztársaság 
budapesti nagykövetségének 
katonai attaséja is, valamint 
ifj. Komócsin Mihály, az 
MSZMP szegedi végrehajtó 
bizottságának titkára, Biczó 
György, a városi tanács v. 
b.-elnöke és többen mások 
szegedi közéleti vezetők. A 
résztvevőket Koltay-Kastner 
Jenő egyetemi tanár üdvö-
zölte megnyitójában, majd 
átadta a szót dr. Pál Lé-
nárdnak, a budapesti Köz-
ponti Fizikai Intézet igazga-
tójának. 

A békegyűlés szónoka elő-
adásában beszélt május 
9-nek, 

a győzelem napjának vi-
lágtörténelmi jelentőségéről 

és arról, hogy a háború 
szörnyűségeit, az emberi két-
ségeket miképp váltották fel 
tizenhárom évvel ezelőtt a 
reménységek. Foglalkozott a 
hasadó anyagok felfedezésé-
vel, nagy szakértelemmel 
tárta fel az atomenergia fel-
szabadulásának történetét: 
ezzel kapcsolatosan számos 
"műhelytitkot* sorolt fel. 
Emlékeztetett arra, hogy ti-
zenhárom esztendővel ez_ 
előtt az első atombombát az 
Egyesült Államok légihad-
ereje használta az összeom-
lás előtt álló Japán ellen ak-
kor, amikor már arra nem 
is lett volna szükség. A hi-
rosimai borzalmas pusztítás 
ma is elevenen él a világ 
népeinek tudatában és 

a békeszerető emberiség 
nagy elismeréssel fogadta 
az atom- és hidrogén-
fegyverekkel folyó kísérle-
tek felfüggesztéséről szóló, 
óriási horderejű szovjet 
kezdeményezést. 

Részletesen elemezte, hogyan 
vették "titkos kezelés* alá 
Amerikában az atom- és 
hidrogénfegyver-kísérleteket, 

holott korábban a hitleri 
fasizmus elleni szövetsége-
sek az atomenergia felhasz-

nálásával kapcsolatosan kö-
zös programot határoztak el. 

A Szovjetunió teljesen ön_ 
állóan, saját eredményeire 
támaszkodva fejlesztette 
atomiparát: később kezdte a 
kísérleteket, mint az Egye-
sült Államok és mégis sike-
rült annak eredményeit túl-
szárnyalniok. 

A Szovjetunió tudományos 
eredményeivel letörte az 
Egyesült Államok úgyne-
vezett "atomzsarolásának" 
lehetőségeit. 

A Szovjetunió fölénye egyre 
inkább kidomborodott és 
1955-ben bizonyos mérték-
ben megérett a helyzet ar-
ra, hogy Genfben a tudósok 
kicseréljék tapasztalataikat 
az atomenergia felhasználá-
sával kapcsolatosan. A tu-
dósok megértették egymást, 
a bizalmatlanság enyhült, 
együttműködést javasoltak. 
Az amerikai politikusok 
azonban akadályozták az 
atomenergia békés felhasz-
nálását. Azt hirdetik ma is: 
"Nem érdemes az atomot 
energiaforrásnak felhasznál-
ni, mert nem gazdaságos*. 

Ezzel kapcsolatosan dr. Pál 
Lénárd számos tudományos 
érvet sorolt fel az atomener-
gia békés felhasználása mel-
lett. majd előadásának befe_ 
jező részében arra hívta fel 
a figyelmet: 

Nyugat-Németország atom-
felfegyverzése rendkívüli 
veszélyt hordoz magában. 

A békemozgalomnak, a vi-
lág tudósainak, értelmiségiéi-
nek is az a legfontosabb fel-
adata, hogy ezt a veszélyt 
elhárítsák és így a kétsége-

ket ismét a reménységeit 
váltsák fel. 

Erről szólt a békegyűlé-
sen Ivanovics György pro-
fesszor, a mikrobiológiai in-
tézet igazgatója is. Hangoz-
tatta: 

a tudósok azzal a szán-
dékkal kísérleteznek az 
atommal- hogy újat és jót 
adjanak az emberiségnek. 

Megemlítette, külföldi uta-
zásai . során is erről győző-
dött meg. Felszólalásában 
arra buzdította a jelenlevő-
ket; 

össze kell fogni, hogy az 
atomenergiát valóban bé-
kés célokra használják fel. 

Budó Ágoston professzor, a 
fizikai intézet igazgatója, 
Huszák István professzor, az 
Ideggyógyászati Klinika igaz-
gatója, Budai Lajos főisko-
lai tanár. Benedek Sándor, 
a Tudományegyetem tanára, 
Lakatos Gyula másodéves 
főiskolai hallgató felszólalá-
saikban 

tevékeny békeakaratuknak 
adtak kifejezést. 
A szegedi értelmiségi bé-

kegyűlést színvonalas kultu-
rális műsor zárta be, amely-
nek keretében Garamszegi 
József tanár vezetésével a 
főiskola énekkara kitűnő be-
tanításban, nagyszerű hang-
erővel három indulót adott 
elö. Az Orvostudományi 
Egyetem kamarazenekara is 
sikert aratott, majd Szend-
rei Imre Liszt-, Chopin- és 
VIT-díjas zongoraművész, a 
Pedagógiai Főiskola zeneta-
nára művészi előadásóval 
emelte a békegyűlés műsorát. 

Készül a szegedi füzéres szalámi 
a nyaralóknak 

A Szegedi Szalámigyárban 
megkezdték a tavaly még 
kísérletképpen, kis mennyi-
ségben készített úgynevezett 
füzéres szalámi tömeges 
gyártását. A turisták, nyara-
lók megkedvelték az új for-
májú szegedi csemegét, mert 
a füzér egy-egy darabja ha-
mar elfogyasztható, s a vá-
gási felületen nem szárad-
hat meg, mintha egész ru-

dat vásárolnának. Ezért az 
idén több tízezer kilót gyár-
tanak belőle. 

A legtöbbet a Somogy me-
gyei Kiskereskedelmi Válla-
lat rendelte a balatoni üdü-
lők ellátásóra. Egyelőre még 
a nyers szalámi készül a 
gyárban, de mire a nyaralás 
ideje elérkezik. akkorra 
"megérik*, s korlátlanul ren-
delkezésükre áll majd a 
nyaralóknak. 


