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Összeállították a szabadtéri játékok 
végleges műsornaptárát 

A Szegedi Szabadtéri Játékok igazgató-
sága megkezdte már a szerződéskötéseket 
a játékokon résztvevő rendezőkkel, művé-
szekkel és technikai szakemberekkel. A 
szerződéskötések előreláthatólag a jövő 
héten befejeződnek, ezt követően pedig 
Budapesten a Magyar Űjságírók Országos 
Szövetsége székházában sajtótájékoztatót 
tartanak^ amelyen ismertetik a végleges 
szereposztást, s a játékokkal kapcsolatos 
minden tudnivalót. A sajtótájékoztatóra az 
országban megjelenő összes napi- és heti-
lapok és havi folyóiratok képviselőit meg-
hívják, valamint színházi szakembereket, 
rendezőket és vezető művészeket. Értesü-
lésünk szerint 

a sajtótájékoztatót a rádió és a tele-
vízió is közvetíti. 

A játékok előadásainak időpontja most 
már végleges. Július 22-én nagy nemzeti 
operánk, a Hőnyadi László előadásával 
nyitják a játékokat. A Hunyadi László 
előadása még egy alkalommal, július 25-én 
szerepel. A következő opera, a Bánk bán, 
július 23-án, 26-án és 27-én szerepel a 
programban. 

A Moszkvai Állami Akadémiai Nagy-
színház balettegyüttese július 29-én, 
30-án, augusztus 1-én és 2-án szere-
pel. a Szegedi Szabadtéri Játékokon. 
A teljesen felújított János vitéz elő-

adása augusztus 5-én, 6-án, 8-án, 10-én és 
12-én szerepel a programban. Végleges 
Paul Robeson egyszeri fellépésének idő-
pontja is a játékokon. 

A kiváló énekes és békeharcos augusz-
tus 16-án lép fel a Szegedi Szabad-

téri Játékok színpadán. 
Az ember tragédiája előadásai: augusz-

tus 13, 15, 17, 19 és 20. 
A játékok igazgatósága a torlódósok el-

kerülésé végett 
a jegyigényléseket beérkezési sorrend-

ben elégíti ki. 
A Szegedi Nemzeti Színház bérlői azon-
ban kedvezményben részesülnek, ameny-
nyiben kívánságra minden bérifinek biz-
tosítanak jegyet. A várható nagy idegen-
forgalomra való tekintettel viszont a sze-
gediek érdekében figyelemre méltó lépést 
kezdeményez az idén a játékok igazgató-
sága, hogy 

a szombati és vasárnapi előadásokat 
zömmel a távoli vidékekről érkezők 

tekinthessék meg. 
Ez a vendéglátói előzékenység a város la-
kosainak, mint vendéglátóknak a kíván-
ságával találkozik, hiszen érthető, hogy a 
vendégek rendszerint csak a hét végével, 
a szombattal, vasárnappal rendelkeznek 
szabadon, a vendéglátók pedig bármikor 
megtekinthetik az előadásokat. 

Fehér Lajos látogatása 
a Pest megyei 

tsz-ekben 

Fehér Lajos, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 
a Központi Bizottság titkára, 
Pest megyébe látogatott. Fel-
kereste a dabasi "Szikra*, 
majd a eeglédi -Táncsics* 
termelőszövetkezeteket. Fe-
hér Lajos hosszasan időzött 
a két gazdaságban, s a szö-
vetkezetek vezetőivel, tagjai-
val folytatott megbeszélésen 
tájékozódott munkájuk ered. 
ményeiről, további terveik-
ről. A szövetkezetekben tett 
látogatások után Fehér Lajos 
a ceglédi és dabasi járás 
párt- és tanácsvezetőivel ta-
lálkozott 

Április 14-én tartják 
a Magyar Tudományos Akadémia 

közgyűlését 
A Magyar Tudományos lelően tűzi ki további fel-

Akadémia április 14-én tart- adatait. 
ja az évi rendes közgyűlését, A közgyűlésen választják 
melynek külön jelentőséget meg az akadémia Új tagjait 
ad az a körülmény, hogy a (MTI) 
Népköztársaság Elnöki Taná-
csa a múlt évben hozta meg 
új törvényerejű rendeletét 
az akadémia feladatairól és 
működéséről. Ennek megfe-
lelően ezen a közgyűlésen az 
akadémia elnöksége, már a 
törvényerejű rendeletben 
újonnan meghatározott fel-
adatainak a teljesítéséről 
számol be, és a jövőre vo-
natkozóan is ennek megfe-

A legnagyobb felelősség 
M 

ióta történelmét jegy-
zi az emberiség, elő-
ször lehet tanúja és 

részese olyan kornak, mely-
ben a népek, nemzetek kez-
denek egymásra találni; 
melyben ez a szó: emberiség, 
nemcsak tömeget, ennyi vagy 
annyi embert jelent, hanem 
a legnagyobb közösséget. Fi-
gyeljük csak meg a világ-
politika mai arculatát! Azt 
tapasztaljuk, hogy nincs töb-
bé kifejezetten nemzeti 
"magánügy*, azaz nincs 
olyan változás egyik vagy 
másik országban, amely ha-
tás nélkül maradna a. többire, 
s a legnagyobb közösségre, 
az emberiségre. Emlékezetes, 
hogy amikor bestiálisán 
meggyilkolták a kongói nép 
több törvényes vezetőjét és 
sárba taposták nemzeti jo-
gait, a hirre milliók emel. 
ték fel szenvedélyes tiltako-
zó szavukat. Spanyolország 
Franco diktatúrájának em-
bernyomontó gépezetében 
Vérzik . . . A legkülönbözőbb 
nemzetiségű munkások és 
parasztok követelik lángoló 
gyűléseken világszerte spa-
nyol testvéreiknek a szaba-
dabb életet. Polgárháború 
dul Laoszban... Nincs nép, 
amely nem biztosítaná leg-
őszintébb erkölcsi együttér-
zéséről és támogatásóról a 
hazafias erők igazságos har-
cát, De vehetünk pozitív pél-
dákat is igen szép számmal. 
Nem csupán a szovjet állam-
polgárok belső ügye például 
az a reális törekvés, hogy a 
hétévés terv végére a szoci-

K á d á r J á n o s e l v t á r s 
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(Folytatás az 1. oldalról,) A mindvégig rendkívül 
. baráti, szívélyes légkörben 

getlensege, haladas* elv a- lezajlott fogadáson a pohár-
1 oszthatatlan a magyar— köszöntök utón művészi mű-
szovjet barátságtól. sor következett 

Ezért felszabadulásunk mos-
tani évfordulóját is a ma- A szovjet küldöttség, amely 
gyar—szovjet barátság je- A . p- Kirilenko, az SZKP 
gyében ünnepeltük. Örülünk Központi Bizottsága elnöksé-
a rínak hogy itt voltak kö- gének póttagja, az SZKP 
zöttünk a szovjet nép kül- Szverdlov^zki területi bízott-
döttei. Köszönetet mondunk sagónak első titkára vezeté-
a Szovjetunió Kommunista sével hazánk felszabadulása1 

Pártjának, Legfelső Tané- 16, évfordulójának ünnepsége-
csának, hogy küldöttséggel in vett részt, szombaton dói-
képviseltette magát és ezzel "tán a Ferihegyi repülőtér-

ről elutazott Magyarország-
ról. 

emelte az évforduló ünnep-
ségeinek fényét. Megköszön-
jük Kirilenko elvtársnak és 
a küldöttség minden tagjá-
nak, hogy résztvettok nagy 
nemzeti ünnepünkön. 

— örülünk annak, hogy 
körülnéztek országunkban. 
Azt hiszem, tanúsíthatják, 
hogy amit mi a magyar -
szovjet barátságról mondunk, 
nem csupán hivatalos kije-
lentés, nem csupán a Közpon-
ti Bizottság, a kormány és 
az Elnöki Tanács álláspont-
ja, hanem dolgozó népünk 
szívéből fakadó valóság, Önök 
szombaton hazautaznak. Meg-
kérjük Önöket. 

vigyék el forró üdvözle-
tünket a Szovjetunió Kom-
munista Pártjának, a Leg-
felsőbb Tanács elnökségének 
a szovjet kormánynak, az 
egész szovjet népnek 

és mondják meg, hogy a 
magyar nép ésszel es szív-
vel a Szovjetunió mellett 
van, a magyar—szovjet ba-
rátság hive, és kiszakíthatat-
lan a nagy szocialista tá-
borból. 

Népünk büszke arra, hogy. 
oly sok megpróbáltatás és j 
szenvedés után az emberi 
haladás élvonalába tartó-1 
zó szocializmust építő né-
pek soraiban halad. 
Kedves Barátaim! Eme-

lem poharam Hruscsov elv-
társ, Brezsnyev elvtárs egész-
ségére, a magyar—szovjet ba-
rátságra, a szocialista orszá-
gok testvéri egységére, a bé-
ke és a szocializmus ügyé-
nek győzelmére — mondotta 
befejezésül Kádár János elv-
társ. (Nagy taps) 

Tudományos ülésszak kezdődik 
• a Pedagógiai tőiskolán, 

A Szegedá Pedagógiai Fő- gyakorlatokbél. Az ülésszak 
iskola az idén is megrende- záróakkord jakónt 
%i hagyományos tudomá- a főiskola ének-zene tan-
nyos ülésszakát április 10- széke tanárainak hangver-
től 15-ig. Ezúttal senyét is megrendezik, 

több mint 30 előadás hang- A tudományos ülésszakot 
zik el hétfőn délután 4 órai kez-

a történelem, az irodalom, dettel Csukás István igazga-
a földrajz, a biológia, a fizi- tó nyitja meg a főiskola 
ka, az állattan és a kémia dísztermében, majd előadást 
tárgyköréből, A tudományos tart dr, Tóth Ferenc tan-
ülésszak időszakában szókvezata. adjunktus "Igaz-

kamarakiállítást is rendez- ság és pártosság*, valamint 
nek Őrien Károly tanszékvezető 

Budai Lajos, Winkler Lósz- docens "Az általános iskolai 
ló, Major Jenő, Fiseher Er- tanárképzés az iskolai re-
nő főiskolai tanárok, illetve form tükrében* címmel. Az 
adjunktusok művészi mun- ülésszak keddi programjá-
káiból, valamint versenyt ban szerepel dr, Geréb 
rendeznek széleskörű részt- György kandidátus, dr. Ná-
vevőkke] » A jó magyar ki- nási Miklós docens, Bereczkl 
ejtés* címmel. Sándor adjunktus, dr. in-

Külön érdekességként sze- czefi Géza docens, dr. Benkő 
repel a programban egy László főiskolai tanár, dr. 
nagyszabású tornabemutató Szabó László főiskolai ta-
a szabad-, pad-, kendő-, nár, dr. Moholl Károly do-
labda- és művészi torna, va- cens és dr, Faludi Bála t<Sr 
larnint férfi és női szertorna- iskolai tanár előadása. 

Yestor-gyártás az Ilona utcában 

(Somogyiné (elv.) 

A Szeeedi Konzervgyár Hona utcai új üzemrészében teljes lendülettel folyik a mun-
ka- S r sűrítményt, ízesítőt gyártanak most. amelyet üvegekben hoznak for^lom-
b l Ha megérkezik a csomagológép, az üzem Yestor-kockákat Is küld majd a kerea-

kedelemnek. Képünkön a sűrítő-berendezest latjuk. 

al izmus legerősebb országa 
az ipari termelés számos 
fontos területén eléri, sőt 
túlhaladja a legnagyobb 
imperialista hatalmat. 
Ugyanezt elmodhatjuk a 
szovjet munkások és kolhoz-
parasztok csökkenő munka-
idejéről, az adók teljes eltör-
léséről vagy a világűr meg-
hódításának bámulatos szov-
jet sikereiről is. Ha hazai 
példát keresünk, utalhatunk 
országunk utóbbi legnagyobb 
változására, a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésére. 
Senkise higgye, hogy ennek 
a forradalmi változásnak a 
hatása nem terjed tul hatá-
rainkon! Már akkor is érzé-
kelhetjük nemzetközi fontos-
ságát, ha csak gazdasági és 
külkereskedelmi következ-
ményeit vesszük számításba. 

Akár tragikusak, akár 
felemelők tehát e g y -
egy állam fontosabb 

eseményei, változásai, a vi-
lágpolitika érzékeny mérle-
gén mindig billenteneK. Nem 
kell sem diplomatának, sem 
hivatásos politikusnak lenni 
ahhoz, hogy meg értsük ezek 
hatását és összefüggését az 
egész emberiség jelen tör-, 
ténelmével és jövőjével. 
Hiszen amikor a kon-
gói nép gyásza az em-
beriség jobbik felének 
gyászává, a kubai forrada-
lom győzelme pedig örömé-
vé vált, ez a két érzés ha-
tártalan, az egész világot át-
ölelő erővé nőtt az imperia-
lizmussal szemben, S nem ez 
az első és utolsó ilyen folya-
mat. E? csupán egyetlen 
szála a világpolitika mai 
szövetének. Az ilyen esemé-
nyekben pedig ma mindenki 
érdekelt, legyen szocialista 
országban élő munkás, ültet-
vényen robotoló pária, köny-
velő egy óriási monopólium-
nál, vagy részvényes a Stan-
dard Oil Company-nál. 

Hogy miért nem volt ez 
mindig így, arra . roppant 
egyszerű a válasz. Amíg 
nem volt olyan politikai vj-
lágmozgalom, amely rádöb-
bentette a népeket közös 
sorsukra, s erejük összeadá-
sának szükségességére, mind-
egyik népnek esak a saját 
fájdalma sajgott. A kommu-
nista és munkáspártok tevé-
kenységének. évszázados 
szervező és felvilágosító 
munkájának eredménye az, 
hogy a töke nemzetközi ere-
jével szemben ma már nem 
védtelen egyetlen nép sem. 
Ezzel az erővel szemben im-
ponáló fölényben és fegy-
verzetben ott áll a nemzet-
közi munkásmozgalom, a 
kommunista mozgalom, mely 
ma korunk legbefolyásosabb 
politikai ereje, a társadalmi 
progresszivitás leghatalma-
sabb tényezője. 

Ezen a gondolatösvé-
nyen messzebbre is 
eljuthatunk. Gondol-

juk esak meg, hogy soha 
egyetlen párt, egyetlen kor-
mány, egyetlen világszerve-
zet nem állt még rá arra, 
hogy nemcsak érdekszférák, 
osztályok, gazdasági közössé-
gek sorsáért és jövőjéért 
vállal felelősséget, hanem a 
legnagyobb közösségért, az 
emberiségért is. A kommá-, 
nista és munkáspártok vi-
lágmozgalmán kívül ilyen 
szervezett erőről legfeljebb 
nagy humanisták álmodoz-
tak. Most pedig itt yan, je-
len van történelmünkben, s 
jelenlétének tulajdoníthat-
juk, szüntelen tevékenységé-
nek javára könyvelhetjük, 
hogy a népek nemzetközi 
együttérzése soha nem lá-
tott, soha nem tapasztalt 
mértékben él, hat, virágzik. 

Időzzünk azonban valame-
lyest az említett felelősség-
nél! Nagyon nagy dolog egy 
család sorsában is dönteni, 
s egy családért következete-
sen felelősséget vállalni. Még 
nagyobb egy ország gond-
jait vállravóve cipelni. Azért 
is nagy cselekedet ez, mert 
a kommunisták mindig nyíl-

tan hirdették, hogy ami egy-
egy, szocializmust építő or-
szágban, egy-egy olyan or-
szágban történik, ahol a 
kommunista párt vállalta az 
ország szekerének irányítá-
sát, s garantálta a nép gaz-
dasági és szellemi felemel-
kedését, boldogulását, ott en-
nek a küzdelemnek, ország-
építő gondnak a felelősségét 
is ez a párt hordozza. Ami 
jó és ami hiba történik, 
azért a nép előtt a párt tar-
tozik számadással. 

Képzeljük el ezt a fele-
lősséget világméretek-
ben! Milyen szikla-

erős meggyőződésre,, milyen 
fantasztikus forradalmi hitre 
és bátorságra, s az erő mi-
lyen magabiztosságára van 
szükség ahhöx hogy 87 or-
szág kommunista és munkás-
pártjai úgy álljanak a világ 
elé, mint a moszkvai közös 
nyilatkozatban. Vál lalók az 
emberiség színe előtt a szo-
cializmus végleges győzelmé-
nek biztosítását; a világ be-
kéjének megóvásáért folyta-
tott nemzetközi küzdelem 
szervezését; az elnyomott 
népek, felszabadító és for-

, racfcilmi harcainak támoga-
tását és a teljes felelősséget 
az egyetemes emberi hala-
dásért S ezeket a nemzet-
közi kötelességeket nem is 
felejtik el teljesíteni egyet-
len alkalomkor sem. A szo-
cialista országok nemcsak 
politikai és diplomáciai se-
gítséget nyújtanak- a szolga-
ságból fejüket emelő népek-
nek. Se szeri, se száma an-
nak a gazdasági támogatás-
nak, amelyet az ázsiai és 
afrikai szabad népek élvez-
nek a szocialista országok 
gazdag közösségétől. Ha sor-
tűz dörren az emberibb éle-
tért sztrájkoló vagy felvo-
nuló munkásokra, a kommu-
nisták az elsők, akik segítsé-
get nyújtanak nekik. Ha 
valamely imperialista állam 
veszélyes kalandokba akar 
bocsátkozni — hogy most 
csak a régebbi szuezi ügyre, 
vagy az Egyesült Államok 
kilátásba helyezett kubai 
agressziójára emlékeztessünk 
— a kommunista pártok és 
az általuk vezetett szocialista 
országok erőteljes és hatá-
sos figyelmeztetésével találja 
szemben magát. 

Más erő képtelen volna 
erre az egyetemes figyelemre 
és harcra, ennek a páratlan 
felelősségnek a teljesítésére. 
Nemcsak azért, mert töme-
gében és hatásában sem ha-
sonlítható semmi más a 
kommunista világmozgalom 
méreteihez, hanem azért 
sem, mert égyesegyedül ez 
az a mozgalom, amely cél-
jainál, törekvéseinél fogva 
az egész emberiség boldogí-
tásának programjába illeszt-
heti. Egyesegyedül ez az a 
mozgalom, amelynek minden' 
lépése régvárt történelmi 
igazságtevés, s minden terve, 
célkitűzése tudományosan 
megalapozott és a történelem 
által eddig is igazolt elmé-
leten nyugszik. 

Enek a mozgalomnak az 
erejéből és lelkesedé-
séből futja az egész 

emberiségre, mert egységé-
nek gránitján hajszálnyi re-
pedéseket sem lel a kutako-
dó szem. Ez az egység, ösz-
szeforrottség pedig tovább 
hatványozza, tízszerezi és 
százszorozza erejét. Hiszen a 
kommunista világmozgalom-
ban minden párt külön-kü-
lön is felelős országa mun-
kásosztályának, dolgozóinak 
és az egész nemzetközi mun-
kásmozgalomnak, s ez a fe-
lelősség mindennap mérhe-
tő, mindennap ellenőrizhető. 

Az emberiség tudatában 
van annak, hogy mit jelent 
számára a kommunista pár-
tok jelenléte, harca, egysége, 
s egészében ettől a mozga-
lomtól várja sorsa végleges 
és örök jobbrafordulását, bé-
kéjének és kenyerének biz-
tonságát. Az emberiséggel és 
az emberiségért megvívni az 
utolsó nagy társadalmi csa-
tát az egész világon — ugye, 
hogy nincs ennél nagyobb 
történelmi vállalkozás, s en-
nél súlyosabb történelmi fe-
lelősség? 

Simon István 


