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Hruscsov—Kennedy-
találkozó lesz Bécsben 

június 3-án 
Moszkvában hivatalosan bejelentették, hogy Nyikita Hruscsov, szovjet kormányfő 

és John Kennedy, az Egyesült Allamok elnöke június 3-án és 4-én Bécsben találko-
zik. A megegyezés az ez év márciusában megkezdődött diplomáciai eszmecsere és 
üzenetváltás eredményeképpen jött létre. 

Hruscsov miniszterelnök és Kennedy elnök megállapodtak abban, hogy a talál-
kozón nem tekintik céljuknak tárgyalások folytatását, vagy egyezmény kialakítását 
olyan alapvető nemzetközi kérdésekben, amelyek más országok érdekeit ís érintik. A 
találkozó azonban jó alkalmat nyújt a két állmaférfi személyes kapcsolatának felvé-
telére és arra, hogy kicseréljék véleményüket a két ország kapcsolatait érintő leg-
fontosabb kérdésekben. 

Moszkvában pénteken délután tették közzé a Hruscsov—Kennedy találkozóról 
szóló hivatalos közleményt. A közleményt a rádió néhány perccel ®/« 6 óra előtt is-
mertette első ízben, majd 6 órakor megismételte. 

Szovjet részről készen állnak a józan és reális 
tárgyalásokra 

A Keimedy-kormányzat hi- dor lépéseit — többször is ki- ban történő nemzetközi ár-
va tal ba lépte előtt szovjet jelentették, hogy készen áll- tekezletekhez. 
részről több ízben is ki je- nak józan és reális tárgya- Ehhez azonban arra van 
lentették, hogy az Eisenho- 1 ásókra. Hruscsov legutóbb szükség, hogy az amerikai 
ver—Nixon-kormányzat ka- Jerevánban és Tbilisziben kormányzat vezetői valóban 
iandorpolitikájáért nem te- tartott beszédeiben is utalt jóindulattal készüljenek fel 
szik felelőssé az új kor- erve. 
mány tagjait, az új elnököt. 
A szovjet fél készen áttt 
már ekkor ií a kapcsolatok 
rendezésére. Ezt tanúsítot-
ták a még január végén 
megindult diplomáciai meg-
beszélések, a Szovjetunió 
olyan gesztusai, mint az 

A személyes 
kapcsolatok 

megteremtésének 
lehetőségei 

a találkozásokra. Ma már a 
fegyverkezési verseny leg-
csökönyösebb híveinek is fel 
kell ismerniük, hogy a 
Szovjetunióval nem lehet az 
"erő* helyzetéből* tárgyal-
ni, nem lehet úgy folytatni 
a megbeszéléseket, hogy a 

A mostani találkozó, amely vi}áV eOVik részében kiolt-
RB—47 repülőgép személy- jellegénél fogva sem alfcal- íak a háborús tűzfészket, de 
cetének szabadonbocsátása, a mas arra, hogy azonnali a másik felében a rőzse alá 
szovjet kormány hozzájárni* megoldásokat hozzon, a két tartiák az. égő csóvát. A bé-
lása a leszerelési tárgyald- államférfi személyes kap* kére, a feszültség csökkené-
sofc megkezdésének elhalasz- csolatainak megteremtését s é r e> a kapcsolatok megja-
tásához. Csupán az amerí- jelenti. Ez az első eszme- vitására az amerikai nép-
kai kormányon — s az ame- csere azonban kedvező lehe- n e k i s épp úgy szüksége 
rikai helyzetből kiindulva tőséget teremthet további v a n » m i n t ® szovjet embe-
—, személyesen Kennedy el- kapcsolatokhoz — akár sze- reknek. Csupán az ilyen fel-
nököra múlt, hogyan hasz- mélyee tárgyalásokhoz, akár ismerés, « problémák józan 
geket, ' i L ^ f c r f i l t ö b b o i d a W "csúcstalálkozó- megközelítése hozhatja meg 

kormány által felajánlott k*®"- ***** P ® ^ raá® towné- a kívánt eredményt. (MTI ) 
••fehér lapra*. 

A Kennedy-kormány zat 
intézkedései nek nagy része 
sajnálatos módon azt ma-
tatta, hogy a Fehér Házban 
történt őrségváltás nem Je-
lent szakítást a hidegháború 
politikájával. A Szovjetunió 
hivatalosan is nemegyszer 
kénytelen volt hangsúlyozni, 
hogy a »bunkósbot* elméle-
te nem vezethet semmi jó-
ra, s mint azt a nemzetközi 
események egész menete, 
mindenekelőtt a kubai ag-
resszió csúfos bukása mu-
tatta, nem is hozta meg azt 
az eredményt, amelyet a 
fegyverkezési rendszer poli-
tikájának leghangosabb hí-
vei reméltek. 

Az agresszív lépések ku-
darc? kétségkívül kijózaní-
tóan hatott az amerikai köz-
véleményre, s nem kétséges, 
hogy ennek a kiábrándulás-
nak ts szerepe van abban, 
hogy az amerikai sajtóban 
mind több hang követelte a 
megegyezést o Kelettel, min 
denekelőtt a Szovjetunióval. 

Ami a Szovjetuniót illeti 
— függetlenül attól, hogy 
Szovjet részről határozottan 
és keményen bírálták az 
amerikai külpolitika kalan-

Eredményesen véget értek 
a szegedi akadémiai napok 
Az akadémiai napok prog- Karreferensek: dr. Barna 

ramja Szegeden tegnap a Péter tanszékvezető egyete-
-Magyar államjog egye- mi docens, a tudományok 
temi tankönyv v i tá ja* doktora és dr. Halász Sán-
című előadással folytatódott dor igazságügyminisztériumi 
tovább. Dr. Antalffy György osztályvezető. Vitavezető dr. 
egyetemi tanár, kandidátus, Kádár Miklós egyetemi ta-
dr. Halász József kandidá- nár, kandidátus vo l t 
tus éa dr. Schmidt Péter A bölcsészettudományi kar 
kandidátus referátuma hang- v i l - e s számú tantermében 
zott e4, majd számosan fel- a történészek tartották meg 
szólaltak még az egyetemi ülésüket. Nagy érdeklődés 
tankönyv vitájában. Végül k í s é r t e d r M é r e i G v u l a 

dr. Beér János egyetemi ta- egyetemi tanár, kandidátus 
nár, a tankönyv egyik szer- előadását - A nemzetek kö-
zője válaszolt a hozzaszóla- ^ t t i állam kérdése a leg-
sokra. A vita tanulságait újabb nyugatnémet és oszt-
dr. Búza László egyetemi ta- r á k történetirodalomban* 
nár, akadémikus foglalta címmel. Korreferens volt: 
össze dr. Zsigmond László egyete-

Tegnap délután dr. Fonyó ™J tenár, kandidátus. A vi-
B tat dr. Lederer Emma egye-

Antal egyetemi docens tar-
tott előadást - A vagyon el-
leni bűncselekmények fogal-
ma és rendszere* címmel. 

Kádár János elvtárs látogatása 
a Csepeli Autógyárban 

Kádár János elvtárs, az Kádár elvtárs délelőtt a 
MSZMP Központi Bizotteá- gyár vezetőivel és műszaki 
gának első titkára pénteken szakembereivel folytatott 
Horváth Andrásnak, a Pest eszmecserét, majd a gyár 
megyei pártbizottság első néhány jelentősebb egységét 
titkárának, Keleti Ferenc- kereste fel. 
nek, a Pest megyei tanács Délután a látogatók nagy-
végrehajtó bizottsága elnö- gyűlésen találkoztak a gyár 
kének és Zsofinyecz Mihály- dolgozóival. A gyűlésen Ká-
nak, kohó- és gépipari mi- dár János elvtárs tájékoz-
niszterhelyettesnek társasá- tatta az üzem dolgozóit az 
gában látogatást tett a Cse- időszerű bel- és külpolitikai 
Peíi Autógyárban. kérdésekről, (MTI ) 

temi tanár, a tudományok 
doktora vezette le. Délután 
hangzott el dr. Wittmann 
Tibor tanszékvezető egyete-
mi docens, kandidátus elő-
adása » A holland gazdasági 
-csoda* és a holland bur-
zsoá nemzettéválás néhány 
kérdése* címmel. Korrefe-
rens volt dr. Mátrai László, 
a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja, vita-
vezető pedig dr. Székely 
György egyetemi tanár, kan-
didátus. 

Ezzel befejeződött a szegedi 
akadémiai napok programja. 
Utána ma még a Magyar Tu-
dományos Akadémia • Társa-
dalmi—Történeti Tudomá-
nyok Osztályának képviselői 
megbeszélést tartanak a tan-
székek vezetőivel . 

ünnepélyesen megnyitották 
az 1961. évi Budapesti Ipari Vásárt 

Képünkön a Budapesti Ipari Vásár főtere látható. Előtérben a nehézipar alu-
mínium szerkezetű, bordázott, poliészter lemezekkel borított csarnoka, az idei vásár 
egyik látványossága. Alapterülete mintegy 1600 négyzetméter, magassága 16 méter. 

Az idei Budapesti Ipari 
Vásár ünnepélyes megnyitá-
sára, pénteken délelőttre 
zászlódíszbe öltözött a vásár 
dísztere. Az ünnepi megnyi-
tón megjelent dr. Münnich 
Ferenc, a Minisztertanács 
elnöke, Apró Antal, Fock 
Jenő, Kállai Gyula, Kiss 
Károly, Somogyi Miklós, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagjai, Gáspár Sán-
dor, az MSZMP Politikai 
Bizottságának póttagja, a 
magyar forradalmi munkás-
paraszt kormány több tag-
ja, a minisztériumok, a fő-
városi tanács és a vállala-
tok képviselői, a budapesti 
diplomáciai képviseletek ve-
zetői és tagjai. 

Veres József, a fővárosi ta-
nács végrehajtó bizottságá-
nak elnöke üdvözölte a meg-

1 jelenteket, majd előttük 
a következőket mondotta: 
— Az immár hagyományossá 

vált Budapesti Ipari Vásár 
rendezésével legfőbb cé-
lunk, hogy a hazai és a 
nemzetközi közvélemény 
előtt bemutassuk ipari ter-
mékeinket, érzékeltessük a 
magyar ipar mennyiségi és 
minőségi növekedését, be-
mutassuk a hazánkban vég-
bemenő gazdasági fe j lődést 
E vásáron fogalmat lehet 
alkotni hazánk igen jelentős 
ipari növekedéséről. Képet 
mutat a Budapesti Ipari Vá-
sár arról, hogy ipari és ke-
reskedelmi forgalmunk év-
ről évre nő, amely igazolja 
kormányunk helyes politiká-
ját, nemzetközi tekintélyünk 
jelentős növekedését. 

— A Budapesti Ipari Vásár-
nak már komoly hagyomá-
nya van és számontartják 
belföldön és külföldön egy-
aránt mint az ipar és a ke-
reskedelem egyik fontos ta-
lálkozóhelyét. Az elmúlt év-
ben tizenhét, az idén már 
húsz külföldi ország vesz 
részt a vásáron. Tavaly ezer-
harminc, az idén ezerkilenc-
venhárewn belföldi, a múlt 
évben háromszázkilencven-
nyolc, az idén négyszázhar-
minckét külföldi kiállító 
vesz részt a Budapesti Ipa-
ri Vásáron. 

— Reméljük, hogy a vá-
sár alkalmával a belföld és 
a külföld nagyarányú talál-
kozása kölcsönösen elősegíti 
a kereskedelmi tevékenység 
növekedését és a kölcsönös 
elvek előnye alapján kötünk 
üzleteket. Ez is eszköze an-
nak, hogy közelebb kerül-
jünk egymáshoz, elősegítsük 
a népek közötti jobb meg-
értést, amit a világ közvéle-
ménye, a békét szerető em-

beriség mind nagyobb erő- gának elnöke a vásárt meg-
vel követet nyitotta és a vendégek meg-

tekintették a látnivalókban 
Veres József, a fővárosi g a z dag pavilonokat, kiállítá-

tanács végrehajtó bizottsá- si csarnokokat. 

Csongrád megyei üzemek a vásáron 

A könnyűipari pavilonban 
egész sereg Csongrád megyei 
üzem cégtáblájával találkoz-
tunk. Kiállít a Hódmezővá-
sárhelyi Harisnya- és Kö -
töttárugyár divatos pasztell 
színű kulikabátot és kardi-
gánt, harisnyanadrágot és 
svájcisapkát. Láttuk a Sze-
gedi Ruhagyár 8 műbőrka-
bátját, különböző fazonok-
ban és méretben. 

Megcsodálta a közönség a 
Szegedi Szőrme- és Bőr-
ruhakészítő Üzem irhaka-
bátjait. 

Sikere volt az özem diva-
tos beige- és grafitszürke ir-
habundáinak. (Rimár Gábor 
tervezése.) Praktikus a mo-
toros bőrsapka és bőrkabát 
Könnyű, hajlékony, olasz fa-
zonú körömcipővel remekelt 

a Szegedi Cipőgyár. Sok lá-
togató szeme megakadt a 
Csongrádi Bútorgyár és a 
Szegedi Bútorgyár berende-
zésein. Itt hallottuk azt az 
Örvendetes hírt, hogy a 
Csongrádi Bútorgyár is rá-
tér a famentes konyhabe-
rendezések gyártására. A z új 
berendezések 

. i 
teljesen műanyagból — 
pozdorja- és rosüemezbői 
poliészter lakkal, műanyag-
élekkel — készülnek. 

A gyár megfelelő gépi be-
rendezést is kap. 

A z állami helyiipar kiál-
lítótermében a Szegedi Bű-
tor, Hangszer és Dekorációs 
Vállalat, a Szegedi Ecset-
gyár és a Szegedi. Nyomda 
Vállalat termékeivel talál-
koztunk. 
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(Enyedi felf.i 

A Budapesti Ipari Vásár főbejárata. 


