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n varsói szerződésben résztvevő! „ „ Z ^ ^ f S ^ 
államok nyilatkozata 

Párizsban 

Az európai béke biztosítá-
sához, valamint az államok 
békés együttműködéséhez 
fűződő érdekektől véréréivé, 
a varsói szerződés szerveze-
tének e fő feladatához hí-
ven az Albán Népköztársa-
ság, a Bolgár Népköztársa-
ság, a Csehszlovák Köztár-
saság, a Lengyel Népköz-
társaság, a Magyar Népköz-
társaság, a Német Demok-
ratikus Köztársaság, a Ro-
mán Népköztársaság és a 
Szovjet Szocialista Köztár-
saságok Szövetsége kormá-
nyai 1958. május 24-re 
Moszkvába összehívták a 
varsói szerződésben részvevő 
országok politikai tanácsko-
zó bizottságának értekezle-
tét, hogy megvizsgálják a 
kialakult nemzetközi hely-
zetet, s a nemzetközi fe-
szültség enyhítésére irá-
nyuló új, közös intézkedé-
seket dolgozzanak ki. 

A Kínai Népköztársaság 
megfigyelőjének részvételé-
vel lefolyt véleménycsere 
megerősítette, hogy az érte-
kezleten képviselt kormá-
nyok azonosan értékelik 
mind a nemzetközi helyze-
tet, mind pedig a béke meg-
szilárdításának útjait. 

A világhelyzetet minderó-
sebben befolyásolja a szo-
cialista tábor országainak 
lankadatlan harca a külön-
böző társadalmi rendszerű 
államok békés együttélésén 
alapuló nemzetközi együtt-
működés fejlesztéséért,- az 
államok vitás kérdéséinek 
tárgyalások útján történő 
megoldásáért, a fegyverke-
zési hajsza beszüntetéséért, 
valamint az atomháború ve-
ezélyének elhárításáért. 

Az értekezlet részvevői 
megelégedéssel állapítják 
meg, hogy ma már nemcsak 
a szocialista országok küz-
denek a béke megszilárdí-
tásáért, hanem az évszáza-
dos gyarmati függőségtől 
megszabadult ázsiai és afri-
kai országok többsége is. A 
béke mellett szállnak síkra 
Nyugat-Európa, Amerika és 
a többi világrész országai-
nak néptömegei és befolyá-
sos társadalmi körei, a dol-
gozók követeléseivel számoló 
pártok és szakszervezetek, a 
tudomány és kultúra kivá-
lóságai, egyházi személyek 
és különböző politikai néze-
teket valló emberek. A sem-
legességi politikát folytató 
államok is kiveszik részü-
ket a békeharcból. 

A nemzetközi események 
fejlődése ' újra és újra bebi-
zonyítja, hogy a nyolc szo-
cialista államnak három é\ri-
vel ezelőtt aláírt barátsági,-
együttműködési és kölcsö-
nös segélynyújtási varsói; 
szerződése nemcsak megbíz-; 
hatóan védelmezi biztonsá-; 
gukat és függetlenségüket,; 
hanem a nyugati hatalmak: 
katonai csoportosulásainak.: 
és elsősorban az Észak-At-: 
lanti Szövetségnek békeelle-! 
nes tevékenységét fel tartóz-: 
tató hatalmas tényező is. i 

A nyugati hatalmaknak, és: 
elsősorban az Egyesült Á l -
lamoknak azok a körei,: 
amelyek szorosan egybekap-; 
csolták politikájukat a »hi-
degháború«-val és a nem-: 
zetközi feszültség fenntartó-: 
sával, ma is arra töreksze-: 
nek, hogy folytassák az erő..: 
politikát, s meg akarják 
akadályozni, hogy a népek 
saját/belátásuk szerint ren-
dezzék be életüket, ö k a fe-
lelősek azért, hogy nem szű-
nik meg a fegyverkezési haj-
sza, amely különösen veszé-
lyes jelleget ölt, mert foko-
zódik a tömegpusztító nuk-

leáris fegyverek termelése 
és felhalmozása. A NATO-
országok népeit a katonai 
kiadások elviselhetetlenül 
nehéz terhe sújtja. E tömb 
tagállamainak katonai ki-
adásai még a NATO hiva-
talos adatai szerint is, 1957-
ben az 1950. év kiadásainak 
háromszorosára rúgtak, 1950 
—1957-ig a NATO országai 
együttesen több mint 400 
milliárd dollárt költöttek 
háborús előkészületekre. 

A NATO katonai szervei-
ben jelenleg új terveket dol-
goznak ki, hogy növeljék a 
fegyveres erőket és katonai 
kiadásaikat, sőt a NATO 
hadügyminiszterei ez év áp-
rilisában tartott értekezletü-
kön arról tárgyaltak, hogy 
megkétszerezik a NATO 
amerikai főparancsnokságá-
nak rendelkezésére álló fegy-
veres erőket. Ismeretes to-
vábbá: a NATO állandó ta-
nácsa ez év május elsején 
határozatot hozott, hogy 
atomfegyverrel látja el az 
észak-atlanti tömb azon rész-
vevőit, amelyek ma nem 
rendelkeznek atomfegyver-
rel. Több NATO-orszóg — 
Anglia, Franciaország, Olasz-
ország. Törökország stb. — 
kormánya a lakosság eré-
lyes tiltakozása ellenére az 
amerikaiak rendelkezésére 
bocsátotta hazája területét, 
hogy ott atomtöltetű rakéta-
kilövő-pályákat és atomi egy _ 
ver-raktárakat létesítsenek. 

A háborús előkészületek 
különösen veszélyes jelleget 
öltenek a Német Szövetségi 
Köztársaságban, amelynek 
parlamentje határozatban 
hatalmazta fel az NSZK kor-
mányát a nyugatnémet fegy-
veres erők atom- és rakéta-
fegyverrel való felszerelésé-
re. lgy tehát a legveszélye-
sebb fegyverfajták a milita-
rista, revansista körök ke-
zébe kerülnek, amelyek más 
országokkal szemben terü-
leti követeléseket támaszta-
nak. 

Az Egyesült Államok az-
zal, hogy támogatja az 
NSZK felfegyverzésének po-
litikáját és vállalja az 
atom- és hidrogénfegyverek 
szállítását Nyugat-Németor-
szág s z á m á r a , tény legesen 
olyan politika folytatására 
ösztönzi ezeket a köröket, 
amely veszélyes a békére és 
végzetes következményekkel 
jár magára a német népre 
nézve. Ugyanakkor intézke-
déseket tesznek arra, hogy 
Nyugat-Németországot be-
vonják a legújabb fegyver-

fajták gyártásába és tökéle- ! 
tesítésébe. Ezt szolgálja az! 
a nyilvánosságra hozott há- ' 
romoldalú egyezmény, ame- ] 
lyet Franciaország, Olaszor- j 
szág és az NSZK kötött a j 
katonai kutatások és a fegy- J 
vertartás terén megvalósí-1 
tandó együttműködésről. 

Ezek a háborús előkészü- j 
letek magában Nyugat-Né- j 
metországban is komoly ag- J 
godalmat okoznak és a nyu- J 
gatnémet lakosság egyre nö- | 
vekvő ellenállásába ütköz- \ 
nek. 

A jelenlegi helyzetet rend- j 
kívül veszélyes módon ktt • 
élezi az a békeidőben példa ! 
nélkül álló gyakorlat, hogy S 
az amerikai légierő atom- • 
és hidrogénbombával meg- • 
rakott repülőgépei az északi • 
sarkvidéken át a Szovjet-« 
unió felé repülnek. Mint is- • 
rrteretes, a légitér ellenőr- • 
zésének ürügyén, atom- és J 
hidrogénbombákkal megra-; 
kott amerikai bombázó gé-
pek cirkálnak sok nyugat-
európai ország felett is. Az 
Egyesült Államok kormá-
nyának ez az eljárása a 
nyílt provokáció határát sú_ 
rolja, s ha ennek nem vet-
nek véget, az emberiség 
egyik napról a másikra a ra-
kéta- és atomháború pusztí-
tásának áldozatává válhat. 

Megelégedéssel kell meg-
állapítani azt a körülményt, 
hogy a NATO egyes tagál-
lamai — felismerve, hová 
vezet az atomháborús elő-
készületeknek és az atom-
fegyver-zsonglőrködésnek az 
az irányzata, amelyet e cso-
portosulás vezető hatalmai 
követnek — józanabb állás-
pontot foglalnak el, ami két-
ségkívül pozitív tényező a 
nemzetközi, különösen az 
európai feszültség enyhülése 
szempontjából. Ez a példa 
is azt mutatja, hogy jólle-
het fennállnak az agresszív 
katonai csoportosulások, és 
érvényesek azok a kötele-
zettségek, amelyeket kezde-
ményezőik e csoportosulá-
sok többi részvevőjére 
erőszakoltak, vannak még 
kiaknázatlan lehetőségek az 
európai helyzet enyhítésére 
és a nemzetközi feszültség 
csökkentésére. 

A népeknek a háborús ve-
szély csökkentéséhez és az 
atomfegyverkezési hajsza 
megszűnéséhez fűzött remé-
nyeire súlyos csapást mért 
az Egyesült Államok és 
Anglia kormánya azzal, hogy 

(Folytatás a 3. oldalon) 

(Liebmann felvétele) 

K á d á r J á n o s e lv társ b e s z é d e 
a v a r s ó i s z e r z ő d é s p o l i t i k a i 

t a n á c s k o z ó b i z o t t s á g á n a k ü l é s é n 
Tisztelt Tanácskozó Tes-

tület! Ketfves Elvtársak! 
Küldöttségünknek az a 

véleménye, hogy a tanács-
kozás összehívása időszerű és 
szükséges, következésképpen 
helyes lépés volt. Meggyőző-
désünk, hogy e tanácskozás 
nagy és jó dolog, s az em-
beriség legfőbb ügyét, a bé-
két szolgálja. A magyar for-
radalmi munkás-paraszt kor-
mány nevében forrón, szív-
ből köszöntjük a tanácsko-
zás minden egyes részvevő-
jét és személyükön keresz-

tül az általuk képviselt ba-
ráti kormányokat, testvéri 
népeket,. , ' . 

Egy külföldről szított és 
támogatott ellenforradalmi 
felkelés következtében nem 
is olyan régen a magyar nép 
olyan helyzetben volt, amely 
hatalmának, nemzeti függet-
lenségének, békéjének el-
vesztésével fenyegetett. Most 
a nép vérével és könnyeivel 
évszázadokon keresztül any-
nyiszor öntözött magyar föl-
dön béke honol. Ezekben az 
életet fakasztó tavaszi na-

pokban népünk minden fia 
és leánya, városban és fa-
lún, a fizikai és szellemi te-
vékenység minden posztján 
szorgalmas és alkotó mun-
kával foglalkozik. A munká-
ban az élet oly ősrégi pa-
rancsa érvényesül, mint a 
létfenntartásról, a gyermek 
felneveléséről való gon-
doskodás, de benne van az 
élet új reménysége — a ki-
zsákmányolástól, a gyötrel-
mektől, az ember megaláz-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A Komssomol-küldöttség 
látogatása S&egeden 

S z í v é l y e s találkozások — Közvetlen baráti beszélgetések 
A lenini Komszomol ha- lommal is s tovább mélyül Égőpiros szegfűcsokrokat 

zánkban tartózkodó nyolc- a magyar—szovjet barátság, nyújtottak át a Komszomol 
tagú küldöttsége — A. N. Ezután rendkívül közvetlen képviselőinek. A közös is-
Akszjonov, a Komszomol hangulatú beszélgetés kezdő- merkedés után végigjárták 
központi bizottsága titkárá- dött. A komszomolisták a a nagy gyár munkatermeit, 
nak vezetésével — tegnap, vén folyót, a Tiszát látva, A fiatal és idősebb munká-
kedden a délelőtti órákban kedves történetet meséltek sok közrefogták a 
Szegedre látogatott el. A a horgászatról, illetve a ha- vendégeket, akiket 

Fr 
PIHENŐ 

Esztendők kútjába hulltak már azok a napok, amikor 
a szentesi kubikosok hétszámra álldogáltak a "köpködőn*, 
lesték a munkát és szidták a sorsot. Nagyot fordult, 
változott azóta a világ, a munkásoké lett a hatalom és 
a Kossuth téren padok várják a régi idők harcosait. 
Újságot olvas a veterán kubikos, Magyar István és 

élete a tanú rá, hogy igazán megérdemelt a pihenő. 

kedves 
J | _ nagyon 

kedves "vendégeket már a lászéletről. Később Ágoston érdekelt az emberek mun-
város határában meleg sze- József, a KISZ megyei bi- kája. A cérnázóban V. I. 
retettel üdvözölték a kiszis- zottságának titkára ismertet- Drozgyenko, az ukrajnai 
ták, s virágokat adtak át. te a megye KISZ-szerveze- Komszomol központi bizott-
A testvéri szovjet nép fia- teinek tevékenységét. Rész- ságának első titkára is kezet 
taljainak képviselőit, a Kom- letesen beszélt a KISZ-mun- szorított a munkásnőkkel és 
szomol nyolctagú küldöttsé- ka szép eredményeiről, ám a végig az egész üzemrészek-
gét azután az MSZMP vá- fogyatékosságokat is öszin- ben mindenütt nagy öröm-
rosi székházában ünnepélye- tén elmondotta. Sipos Géza, mel, őszinte szeretettel fo-
sén fogadták a megye és a KISZ Szeged városi bi- gadták a szovjet ifjúság, a 
Szeged ifjúsági vezetői. A zottságának titkára a sze- Komszomol küldöttségét. 
Komszomol küldöttségének gedi KISZ-szervezetek tevé-
fogadásánál, majd a baráti kenységét vazolta. 
eszmecserén részt vett ifj. Baráti tapasztalatcsere ala- amelyekből a Szovjetunióba 
Komócsin Mihály, az MSZ" k u l t k i- A komszomolisták js exportálnak. Hosszabban 
MP Szeged városi bizottsá- a K I SZ tevékenységével, időztek a lenini Komszomol 
gának első titkára, valamint szervezeti életével kapcsolat- küldöttei a gyár pozdorjale-
a küldöttséggel a városba ban t ö b b kérdést tettek fel, mez-készítő részlegében. Itt 
érkező Gosztonyi János, a amelyekre azután részletes a pozdorjából érdekes eljá-
KISZ központi bizottságának választ kaptak. rással, kiváló minőségű bú-
titkára és Perjési László, a A délutáni órákban a Kom- torlápokat készítenek, és 
KISZ központi bizottságának szomol-küldöttség két cso- f z z e l forradalmasították, s 
tagja is. portra oszlott és látogatást jelentősen olcsóbbá tették a 

Baráti eszmecsere í e U e k . a ? Y.jf:?ge_.di .K ,e n d e_r: bútorlapok gyártását. 
A megye és Szeged ifjú 

A szövődében megmutat-
ták azokat az áruféleségeket, 

Lenszövő gyárban, valamint a műszaki emberektől B. 

sági vezetőinek üdvözlő sza- men. 
a Szegedi Tudományegyete- G. Szamszonov, a Komszo-

mol Leningrád városi titká-
vaira A N. Akszjonov vála- Találkozás az Üjszegedi ra megkérdezte, hogv fűrész-
c7nl r atqh + q a lznmc7amrínc~ _ ' ~ . i „ i 4. i.rt : i_ ' gyár munkásaival porból lehet-e készíteni bú-

torlapokat. Igenlő választ 
szolt. Átadta a komszomolis-
ták, a szovjet fiatalok üd-
vözletét, s megköszönte a A kedves vendégeket az kapott. S azután a küldött-
baráti fogadtatást. Hangoz- Üjszegedi Kender- Lenszövő ség tagjai a bútorlapból egy 
tatta, hogy igaz barátok ta- kapujában a gyári kiszisták, 
lálkoznak a mostani alka- az üzem vezetői fogadták. (Folytatás az 5. oldalon) 
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