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11 július elsején lelőtt amerikai gép 
kémfeladattal repült a Szovjetunió 

területe fülé 
Hruscsov kedden sajtóértekezleten ismertette as újabb amerikai 

provokáció körülményeit 
Hétfőn kiadott TASZSZ-jelentés számolt 

be arról, hogy az amerikai légierő egyik 
gépe újból megsértette a Szovjetunió légi 
terét Az angliai támaszpontról felszállt 
RB—47 típusú amerikai felderitő-bombá-
zó repülőgép a szovjet—norvég határ 
mentén haladva július elsején behatolt a 
Szovjetunió légiterébe és Arhangelszk 
város felé tartott. A gépet a szovjet lég-
védelem miután felszólításra sem volt 
hajlandó leszállni — lelőtte. Személyzeté-
ből két embert sikerült megmenteni, el-
ső pilótájának holttestét pedig egy szov-
jet hajó találta meg. A szovjet kormány, 
az angol, az amerikai és a norvég kor-
mánynak küldött jegyzékében erélyesen 
tiltakozott az Egyesült Államok légiere-

jének újabb provokációja miatt. 
Kedden délelőtt 11 órakor Moszkvában 

a Kreml Szverdlov-termében Nyikita 
Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnöke sajtóértekezletet tartott, 
amelyen ismertette az amerikai provoká-
ciós repülőgép lelövésének körülményeit 
és kifejtette a szovjet kormánynak ezzel 
kapcsolatos álláspontját. A sajtóértekez-
leten, amelyen több száz szovjet és kül-
földi újságíró, foto-, film- és televíziós-
riporter vett részt, két óra tiz percen át 
tartott a moszkvai Kreml Szverdlov-ter-
mében. A sajtókonferenciát Gromlko kül-
ügyminiszter nyitotta meg, majd Hrus-
csov emelkedett szólásra. 

A Szovjetunió légiterének újabb megsértése 
A szovjet kormányfő a 

saj tóértekezlet elején beje-
lentést te t t a Kola-félsziget 
térségében lejátszódott ese-
ményekről, amelyek során 
ju l ius 1-én lelőttek egy RB— ^ Í T 
47-es amerikai katonai repii- Felmerül 
logépet. Ismertet te a ha tá r -
sér tő repülőgép behatolásá-
nak és lelövésének körülmé-
nyeit , a pilóták vallomásait, 
m a j d hangsúlyozta: 

Hazánk légiterének ú j a b b 
du rva megsértése arról ta-
núskodik, hogy 

tetni az angol kormány hi-
vatalos nyilatkozatával, 

azzal, hogy a feszültség eny-
hítésére és a szovjet—angol 
viszony megjaví tására tőreit-

nz a kérdés is, 
va jon hihetünk-e a norvég 
kormány kijelentéseinek? Ez 
a kormány m á j u s 27-i jegy-
zékében ugyanis megígérte, 
intézkedéseket foganatosít 
annak megelőzésére, hogy az 
Egyesült Államok szovjetel-
lenes agresszió cél jára nor-

az Amerikai Egyesült Al- vég területet használhasson 
lamok kormánya nem mon- fel. Az ismert tények meg-
dott le a szov jetellenes ag- világításában 

a norvég kormány állás-resszív cselekmények poli-
tikájáról. 
A jelen esetben m á r kez-

detben sikerült megakadá-
lyozni az amei-ikai repülőgép 
betörését, s ezért a szovjet 
kormány elegendőnek tar-
totta a repülőgép megsem-
misítését: 

a legénység életben ma-
radt tagjait a szovjet tőr-
vények értelmében bíróság 
elé állítják. 

A provokátor urak és sötét 
szándékaik végrehajtói ne 
számítsanak büntetlenségre! 

Mi m á r figyelmeztettük az 
Egyesült Államok kormá-
nyát arra a súlyos felelős-
ségre, amelyet a szovjetet!e-
nes provokációkkal magára 
vá l la l t Az amerikai népnek, 
nemkülönben a világközvéle-
ménynek Ismernie kell az 
igazságot. 

Tudniok 
Egyesült 
nya veszedelmes játékot 
űz a béke sorsával, a né-
pek jővőjéveL 
Az amerikai felderítő re-

pülőgép júl ius elsején elkö-
vetett határsértése ú jabb 
hitszegő cselekedet volt az 
Egyesült Államok kormányá-
nak részéről. Az RB—47-es 
amerikai katonai repülőgép 
provokációs berepülése a r ra 
vall, hogy 

fabatkát sem érnek Eisen-
. hower elnök májusi pári-

zsi ígéretei, 
melyek szerint felfüggesztik 
a szovjetellenes kémrepülé-
s e k e t 

Meg kell említeniük azt 
a méltgtian szerepet ís, ame-
lyet Anglia kormánya ját-
szott ebben a provokációé 
ügyben. Az angol kormány 
a szovjetellenes amerikai ag-
resszív cselekmények köz-
vetlen bú részeseként szere-
pelt. 

Ezt a szerepet semmikép-

államának figyelmét arra , 
hogy az Amerikai Egyesült 
Államok uralkodó körei, ag-
resszív tömbbeli szövetsége-
seik bünsegédletével, a jelek 
szerint 6Úlyos katonai kon-
fl iktust provokálnak. Cselek-
ményeiket nem lehet más-
ként értékelni. 

A Szovjetunió továbbra is 
a világbéke és a nemzetközi 
biztonság érdekeit fogja vé-
delmezni. 

Mélységesen tévednek 
azok, akik célul tűzték ki, 
hogy próbára tegyék tü-
relmünket. 

Ezt nem a ján l juk nekik. A 
Szovjetunió és szövetségese 

pont ja enyhén szólva ok- ink, akikhez megfelelő köte-
talan és veszedelmes a nor-
vég népre. 
A szovjet kormány és az 

egész szovjet nép nevében 
ezeretnéni teljes felelősséggel 
felhívni a világ valamennyi 

lezettségek fűznek bennün-
ket, képesek visszavágni bár-
milyen agresszornak. 

Ezután Nyikita Hruscsov 
válaszolt a szovjet és kül-
földi újságírók kérdéseire. 

Hruscsov válaszai a feltett 
kérdésekre 

A szovjet kormányfő saj-
tóértekezletén megjelent ú j -
ságírók összesen 18 kérdést 
tet tek fel. A kérdések egy 
része a második amerikai 
kémrepülőgép provokációjá-
ra vonatkozott. 

Hruscsov válaszaiban a 
többi között ki jelentet te: az 
RB—47 típusú amerikai 
kémrepülőgépet megsemmi-
sítették a szovjet fegyveres 
erők. - A z amerikai katonai 
körök, a Pentagon képvise-

kell, hogy az lói mintegy lehetőséget n y ú j -
Allamok kormá- tanak nekünk arra , hogy 

megmutassuk e rőnke t - — 
mondotta a többi között. 
"Amerikában azt állították, 
hogy a stratégiai légierő 
bombázói elérhetetlenek a 
szovjet légvédelem számára. 
Nos, az RB—47-es, az ame-
rikai légierő legelterjedtebb 
bombázójának felderítő vál-
tozata. 

Ennek a gépnek megsem-
misítésére még rakétára 
sem veit szükség: a légvé-
delmi tüzérség hatosuga-
rába esik-. 
Hruscsov válaszában a 

többi között ki jelentet te: az 
amerikai kémrepülógép piló-
táit rövidesen bíróság elé ál-
l í t ják a Szovjetunió elleni 
bünte t v á d j á v a l 

A szovjet pilótát -r- Pol-
jakov kapi tányt — kitün-
tetik. mint hazájának hű 
fiát. aki teljesítette köte-
lességét. 
Hruscsov a többi között el-

mondotta: a szovjet kormány 
várt a hivatalos nyüatkozat-

pen sem lehet összeegy ez- tal mindaddig, amíg megtud-

ta, mivel magyarázzák a gép 
eltűnését az amerikai kato-
nai körök. 

AZ amerikai hivatalos 
szervek egy ideig lázasan 
keresték a kémrepülőgé-
pet, azután megnyugodtak 

— nyilván azt hitték, hogy 
a gépet baleset érte, s a ten-
gerbe z u h a n t "Mi ismét 
megzavartuk az amerikai hi-
vatalos szerveket, épp úgy, 
mint a má jus 1-i kémrepülö-
gép esetében- — jelentette 
ki Hruscsov. 

A szovjet miniszterelnök 
utal t arra, hogy egyes hírek 
szerint az USA újrakezdi az 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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Amíg egy betonelem 
eUkészüJ 

A Csongrád megyei Álla-
mi Építőipari Vállalat Do-
rozsmai úti telephelyén ta-
lálható ez a 350 literes be-
tonkeverő, mely a betcai-
elemgyartás alapanyagát ad-
ja. Oláh István gépkezelő 
irányításával készül a be-
tonmassza, melyet már vá r 
Márta Antal, hogy az öntő-
géphez szállítsa csillével. A 
B. 100-as födémbélés testről 
í r t riportunk a 3. oldalon ol-
vasható. 

Pácolják a tilolt kendert 
a Szegedi 
A szocialista címért dolgozó műszaki brigádok új módszerei 

A Szegedi Kenderfonó- páccal permetezett kender Ugyanilyen tevékenjipH 
gyárban 13 műszaki dolgozó feldolgozása közben nem ke- dolgozik Joó György müs ia -
fél évvel ezelőtt két brigádot letkezik por. Gazdasági ki brigádja. Ok is kidolgoz-
alakított azzal a céllal, hogy eredményére jellemző, hogy tak több ú j technológiai mód-
elnyerik a szocialista címet, amig azelőtt száz kiló nyers- szert. Például a f lnomkár-
Azóta mindkét csoport so- anyagból a gerebenezés után 
kat tett a szocialista élet- 95 kló végtermék maradt , 
mód kialakításáért , tovább- addig most nincs veszteség, 
fejlesztéséért, és a három- Az üzemben már a nyers-
negyed százados gyár öreg anyag egyharmadát így dol-
gépparkjénak, technológiai gozzák fel. Ha az e l járás t , . 
módszereinek tökéletesítésé- az egész gyárban bevezetik, muködóen feltekercseli a sza-
é r t , évente mintegy 800 ezer fo- l agot 

Lácsán Mihály mérnökök- rint megtakarítást eredmé-
ből és technikusokból álló nyez majd. 
br igádja az iparágban elő- A szakmai tevékenység 
szőr dolgozta ki a tilolt ken- mellett a brigád tagjai ta-
der pácolásának módszerét, nulásban, magatar tásban is 
Azelőtt a tilolt kendert min- példát mutatnak. Lacsán 
den előkészítés nélkül gere- Mihály, a brigád vezetője 
. . . . . . . . . most végezte el a textiltech-
beneztek. Ujabban az anya- n i k u m o t M o l n á r G I s t v á n 

got különleges olaj-emui- és Vikor Sebestyén diplo- üzemben. Az ú j el járás tor-
zióval kezelik — pácolják, mi- matervükön dolgoznak, rövi- vei már elkészültek, s az el-
által a kender könnyebben desen mérnökök lesznek, só tekercselő készülék mun-
borrvlik elemi szálakra. FI- Többen a marxista—lenini*- kába állítását augusztus 20-
nomebb lesz a fonal, csök- ta esti egyetem hallgatói, ta vállalták a brigád tagjai. 

Közülük Szeliczki Katalin Ezeken kívül mindkét cso-
technikus fiatal társainak port még több érdekes tech-
szakmai nevelésével is fog- ni kai kérdéssel foglalkozik, 
lalkozik. A brigád tagjai — amelyek megvalósításával 
ha idejükből f u t j a — gyak- tovább korszerűsíthetik üza-
ran együtt mennek el egy- műket, közben pedig ők ma-
egy képzőművészeti kiáílí- guk is közeiebi? ju tnak a 
tásra, tárlát látogatásra, csak- megtisztelő -szocialista mű-
nem valamennyien részt szaki br igád- cím elnyerésé-
vesznek a MTESZ munká j á - haz. 
ban ta. D, 

tolóról lekerülő kender-sza-
lagot kannák helyett maguk 
szerkesztette tekercselő gép-
re gyűjtik majd . A kártoló-
ról meghaj tot t készülék ön-

ióen fe 
Tehát az anyag nem 

kúszálódik és javul minősé-
ge. Előnnyel jár a kannák 
megszüntetése ls: egyrészt 
megtakarí t ják — a gyorsan 
használódó — több ezer 
kanna költségét, ugyanakkor 

helyük is felszabadul az 

ken a hulladék. Az ú j mód-
szer lényeges munkavédel-
mi szempontból is, mer t a 

Hazánk egyetemein, felsó-
iskoláin vegéhez közeledik 
az idei tanév és ugyanakkor 
megkezdődtek a felvételi 
vizsgák. Tizennyolcezren je-
lentkeztek az idén a felsőok-
tatási intézmények nappali 
tagozataira- ezek közül het-
venkét százalék kitűnő. Je-
les, vagy jó eredménnyel 
érettségizett. 5800 olyan fia-
tal van a pályázók között, 
aki még tavaly, vagy még 
ennél is korábban végezte a 
középiskolát és azóta dolgo-
zott. Feltűnő a nők arány-
száma a jelentkezőik között: 

cm jenem a fele, 
nő. 

Az egyetemeken és főisko-
lákon július 15-én bsfejer 
ződnek a felvételi vizagák. 
Az egyetemek az eredményt 
Július 25-ig írásban közlik 
az érdekeltekkel. Egyes 
egyetemi karokon, főiskolá-
kon az aránytalan Jelentke-
zések miat t még nem töltöt-
ték be a helyeket, itt pótr 
jelentkezéseket, illetve pót-
felvételeket ta r tanak majd 
és ennek Időpontját később 
közük. 

Kádár János és Dobi István 
távirota Antonin Novotnyhoz 

Kádár János elvtára, a szlovák Kommunista Párt 
Magyar Szocialista Munkás- Központi Bizottsága első 
párt Központi Bizottságának titkárának, amelyben a roa-
első titkára és Dobi István guk, valamint az egész ma-
elvtárs, a Magyar Népköz- gyar nép nevében forró jó-
társaság Elnöki Tanácsának kívánságaikat küldik a ha-
elnöke táviratot küldött An- ráti csehszlovák népnek az 
tonin Novotny elvtársnak, a ú j szocialista alkotmány 
Csehszlovák Szocialista Kőz- törvénybe! ktatása alkalmá-
társaság elnökének, a Cseh- bóL 


