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Világszerte növekszik a rokonszenv 
a Szovjetunió 

következetes békepolitikája iránt 
— mondotta az 05Z5ZSZK pedagógusainak moszkvai gyűlésén 

felszólaló Hruscsov elvtárs 

H Szovjetunió a béke védelmében segítőkezet 
nyújt a kubai nép igazságos ügyéhez 

Hruscsov, az SZKP Kör- hogy az osztrák néppel való ket. A marxizmus—leniniz-
ponti Bizottságának első találkozásaik igen szívélye- mus nagy tanításának dia-
titkára és a szovjet Minisz- sek voltak. Az osztrák nép dala az a tény, hogy a béke 
tertanács elnöke szombaton megmutatta, hogy helyesli a mellett síkraszálló különbö-
a Kremlben beszédet mon- szovjet békeszerető külpoli- ző országok népei egyre na-
dótt az OSZSZSZK pedagó- tikét és kellőképpen értéke- gyobb rokonszenvvel visel-
gnsainak kongresszusán. k a szovjet forradalom óta tetnek a Szovjetunió és kö-

Hruscsov beszéde a szov- eltelt időszak alatt a Szov- vetkezetes békepolitikája 
jetunió által aratott sikere- i ránt jet kormányfő első megnyi-

latkozása Ausztriából tör-
tént visszatérése után. 

A pedagógusokat üdvözölve 
Hruscsov kijelentette, hogy 
a szovjet pedagógusok a 
szovjet értelmiség egyik di-
cső csapatát alkotják. 

nai látogatása során szer-
zett , benyomásairól. Hang-
súlyozta, hogy utazása hasz-
nos és eredményes volt, az 
osztrák államférfiakkal le-
zajlott találkozók és megbe-
szélések pedig őszinték 
barátiak voltak. 

mussal kapcsolják össze, az emlékeztetett arra, hogy 
imperializmus fogalmával manapság Adenauer pártfo-
pedig számukra az ú j há- gol volt nácikat A nyugat-
ború előkészítése kapcsola- német sajtó a mauthauseni 
tos. látogatáskor elhangzott be-

A szovjet kormányfő ki- szédekkel kapcsolatban 
"és J c t e r l t e t te , a Szovjetunió a nagy hűhót próbált csapni 

jövőben is folytatja a har- Azt állította, hogy ezek a 
cot, hogy tömörítsen min- beszédek kényelmetlen hely-

prusosov kifejezte romé- den békeszerető embert a zetbe hozták a semleges 
B+ét, hogy a látogatása so- háborús veszély elleni harc- Ausztriát 
rán létrejött megállapodások ra. — De vajon a semlegesség 
a szovjet—osztrák kapcsola- —• Annak ellenére —mon- megsértésének lehet-e minő-
tok további javulását szol- dotta a továbbiakban auszt- síteni, ha arról van szó, 
gálják. Megjegyezte, hogy az riai látogatásáról Hruscsov hogy elítéljük a fasizmust — 
osztrák üzleti körök képvi- —, hogy a katolikus egyház jegyezte meg Hruscsov. 
selői nagy érdeklődést tanú- és a szocialista párt veze- A különböző országok te-
titattak a Szovjetunióval tősége felhívást tett közzé, rületén lévő amerikai kato-
jennáü.6 kereskedelmi kap- hogy a Szovjetunió képvise- nai támaszpontok kérdéséről 
esolatok fejlesztése iránt. ,lőit korrekt, de hideg fo- szólva a szovjet kormányfő 

Ausztria és más kapitalis- gadtatásban részesítsék a kijelentette, a semleges po-
fc* országok számára — szocialista párt egyszeri litikát folytató Ausztria pél-
rnondotta Hruscsov — elő- tagjai, munkások és alkal- dája bizonyítja, hogy az ag-
nyös, ha fejlesztik gazdasági mazottak — más pártok kép- resszív katonai tömböktől 
kapcsolataikat a Szovjet- viselőihez hasonlóan — test- távol álló államok népei 
unióval, amely mindig nngy vérként fogadtak bennünket, nyugodtabbak lehetnek, biz-

megrendeléseket tud adni és Valamennyien a békéről és tonsagukat illetően mint 
TTT . , , , , , , . T azok az országok, ahol kul-

ezáltal hozzájárul az ipán a barátsagrol beszeltek. f ö ) d l k a t o n a i támaszpontok 
munkások foglalkoztitottsá- Hruscsov beszélt látogatá- vannak. 
gához. sáról a mauthauseni fasiszta 

Hruscsov hangsúlyozta, koncentrációs táborban 

KÉSZÜL A „BENCZÚR" 

1Mit bizonyít 
Kuba példája? 
Az EWesült Államok és 

Nyugat-Németország bizo-
nyos körei részéről olyan 
hangok hallatszottak, . .ame-
lyek szerint a Szovjetunió 
beavatkozott Ausztria bel-
ü»veibe. E hangokat vissza-
utasítva Hruscsov kijelen-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

I Családi körbén 

A békés egy üttélés és a kommunizmus 
fogalma összekapcsolódott 

A világ népei ma — álla- ahol a hitlerista fasiszták a 
pította meg Hruscsov — a háború alatt vérfürdőket 
békés együttélésért folytatott rendeztek az osztrák nép és 

Hruscsov beszélt az auszt- h a r c f o g a l m á - t a kommuniz- más népek fiai között — és 

Hídépítők 

Nagy és fontos munkát vé-
geznek Algyőn a Tisza-hid-
nal a budapesti Ganz 
MAVAG szerelői. A híd me-
derfeletti régi vasszerkezetét 
újra cserélik ki és ezzel 
megnövelik a híd teherbírá-
sát Az új vasszerkezeti rész 
összeállítása jó ütemben ha-
lad. Képünk a szerelők egy 
csoportját mutatja be munka 
közben. (A híd rekonstruk-
ciójáról köblünk riportot la-
punk 5. oldalán.) 

(Siflis f e l v j 

Négyezer dalos találkozója Szegeden 
Szombaton « szabadtéri Játékok színpadán rendezett nagyszabású 

díszhangversennyel kezdődött a jelentős kulturális esemény 

Szombaton este idén elő-
ször népesült be a Szegedi 
Szabadtéri Játékok, nézőte-
re. A KISZ Felszabadulási 
Kulturális Szemléjének or-
szágos záróaktusaként itt 
rendezték meg ugyanis 

Impozáns látványt nyúj-
tott az 1400 dalos, aki a 
szegedi Bartók Béla Fil-
harmonikus Zenekar tag-
jaival együtt felsorakozott 
kulturális szemle mintegy amikor 

nagy hagyományokkal 
rendelkező magyar kórus-
mozgalom igazi kivirágzá-
sát csak napjainkban ér-
hette el, 

művelődés, a kul-
emblémá- túra és a nép anyagi fel-hatméteres nagy 

_ „ a „ „ - „ - _A.,tvevös Or- iával, vörös, és nemzetiszí- emelkedése, jóléte szorosan 
sVg^Xlosta láYkoró ün- »« Oszlókkal feldíszített összefügg egymással 

hatalmas színpadon. Tol- Amikor nagy figyelemmel 
mácsolásukban Révész kisért beszéde végén sok si-

egyben a • szegedi László, a budapesti Vándor kert kívánt mindazoknak, 

nepi hangversenyét, 
amelyet 
ünnepi hetek nyitányának 
is tekinthetünk. A nézőteret 
betöltő közönség soraiban 
megjelent M a j o r Tamás, 
az MSZMP Központi Bi-
zottságának tagja, a buda-
pesti Nemzeti Színház igaz-
gatója, valamint 8 i c z ó 
György, a szegedi m. j. vá-
rosi tanács v. b.-elnöke is, 
továbbá a város politikai 
és kulturális életének szá-
mos vezetője. 

Kórus karnagyának vezény- akik kultúrával szolgálják 
letével felcsendült Soszta-
kovics Dal az erdőről című 
oratóriumának két tétele. 

E művészi erejű megnyi-
tó után 

Aczél György, a művelő-
désügyi miniszter első 
helyettese a művelődés-
ügyi minisztérium nevé-
ben köszöntötte a megje-
lenteket. 

Magyar—dán kereskedelmi 
megállapodást írtak alá 

Szombaton a Külkereske-
delmi Minisztériumban új, 
magyar—dán kereskedelmi 
megállapodást kötöttek. A 
szilárd kereskedelmi kapcso-
latok előmozdításáért a szer-
ződés két évre szól. A ke-
reskedelmi szerződéssel egy-
időben fizetési egyezményt 
is írtak alá. 

Dániába szállítandó ma-

gyar áruk között találhatók 
gépek, csövek, izzólámpák, 
rádió- és televíziós készülé-
kek, gyógyszerek, háztartási 
cikkek, textiliák, szőnyegek 
és különböző fogyasztási cik-
kek. A magyar importlista 
többek között dán halkon-
zervek, gyógyszerek, vegyi-
anyagok, gépek, műszerek és 
papíráruk vásárlását tartal-
mazza. 

A székesfehérvári Villamossági, Televízió- és Rá-
diókészülékek Gyárában nemrégen megkezdték az 
új típusú Benczúr televíziós-készülékek gyártását. Ezek 
készítésénél először alkalmazzák az országban azt a 
módszert, hogy az alaplemezt több egységből állítják 
össze. E módszernek az az előnye a televíziótulajdono-
sok számára hogy ha valami hiba éri a készüléket, 
akkor csak a rossz egységet kell kicserélni. Felvételün-
kön a gyártási szalag utolsó állomását és a minőség 
ellenőrzését láthatjuk. 

Külföldi államférfiak táviratai 
Münnich Ferenc elvtárshoz 

Patrice Lumumba, a Kon-
gói Köztársaság miniszterel-
nöke táviratban mondott kö-
szönetet dr. Münnich Fe-
rencnek, a Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsa el-
nökének Kongó függetlenné 

lamszövetség kormányának 
elnöke levélben mondott kö-
szönetet dr. Münnich. Fe-
rencinek, a Magyar Népköz-
társaság forradalmi munkás-
paraszt kormánya elnökének 
az államszövetség független-

válása alkalmából kifejezett ségének elnyerése alkalmá-
jókivánságaiért. bői kifejézett jókívánságai-

Modibo Keita, a Mali Ál- é r t 

— Első szavam a köszö-
net szava a Magyar Kom-
munista Ifjúsági Szövetség 
által kezdeményezett Fel- a 

szabadulási Kulturális 
Szemléért, amelyen 

népünk haladásának ügyét 
egyben kijelentette, hogy ez 
a szegedi dalosünnep túlnő 
a játékok terének keretein 
és a kultúra munkásai nagy 
közösségének széleskörű ün-
nepévé válik. 

Az ünnepi beszédet köve-
tően ismét igen látványos, 
szép percekre került sor. A 
találkozón résztvevő négy-
ezer dalos nevében, 

a kórusok zászlaival sora-
koztak fel az énekkarok 
képviselői 
színpad előterében. Ekkor 

a KISZ váro6i bizottsága és 
az Országos Dalostalálkozó 
rendező bizottsága nevében 

500 ezer résztvevő ver-
sengett a kultúra terén 

önmaga és az egész magyar 
nép javára — mondotta, 
majd köszönetét nyilvánítót 

dr. Lőkös Zoltánná, a 
KISZ szegedi agit.-prop. 
titkára köszöntötte a dalo-
sokat 

és kérte fel a társadalmi 
ta Szeged városnak is, mint s z e rveket a zászlók felszala-
e találkozó vendéglátójának. 
Hangoztatta, hogy e nagy-
múltú, a munkáshagyomá-
nyokat híven őrző város ki-
emelkedő jelentőségű ese-
ménynek adott e találkozó-
val helyet falai között. 
Utalt Aczél György elvtárs 
arra, hogy 

az itt fellépő 
magyar nép, 
munkásosztály 

kórusok a 
a magyar 

nagyszerű 

gozására. A többnyire szá-
mos fellépést, sok sikeres 
szereplést hirdető szalagok-
kal ékesített 

zászlókat újabb emléksza-
laggal gazdagítva vitték le 
az énekesek a színről 

a közönség ünneplő tapsai 
közepette, majd megkezdő-
dött a külsőségeiben is, szín-
vonalában is páratlanul 

hagyományainak szellemé- nagyszabású hangverseny. 
ben egyben a nemzetközi 
munkásmozgalom kultu-
rális örökségének is hor-
dozói. 

Felhívta ennek kapcsán a 
figyelmet arra, hogy a 

(A hangverseny méltatá-
sára keddi számunkban té-
rünk vissza, a dalostalálkozó 
vasárnapi műsorát pedig mai 
lapunk 5. oldalán ismertet-
jük.) 


