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! A dal. a tánc nyelvén hirdetjük Szegeden 
felszabadult népünk kultúra- és békeszeretetét 

Szombaton este zsúfolt nézőtér előtt megkezdődtek az 196l-es 
Szegedi Szabadtéri Játékok 

békés redezésére 
szólít fel 

a Biztonsági 
Tanács 

Mikor tegyen 
a munkaközi 

szünet? 
OK*. 
•m 

Megkezdődtek 
a szegedi 

képzőművészet i 
napok 

CMÍócU kedden 

Oobi István távirata 
Hailé Szeíassziéhoz 

Dobi István, az Elnöki Ta-
nács elnöke Etiópia nemzeti 
ünnepe alkalmából üdvözlő 
táviratot küldött Hailé Sze-

Tegnap este ismét mozgal-
mas képet nyúj tot t a Be-
loiannisz tér környéke. A 
környező utcák mindegyikén 
sűrű tömegek igyekeztek a 
(érre, s még olyanok is na -
gyon sokan siettek arra, 
akiknek már nem juthatot t 
jegy a szabadtéri játékok 
idei megnyitó előadására. 

Mielőtt az ünnepélyes 
megnyitóra került volna sor. 
kegyeletes aktus zajlott le az 
árkádok oszlopsorai közöt t 

A szabadtéri játékok igaz-
gatósága fejezte ki megbe-
csülő tiszteletét Erkel Fe-
renc iránt, akinek áradóan 
hömpölygő szép dallamai 
szállnak fel évről évre a 
játékok nyitóelőadásán. 
Bensőséges kis ünnepségen 
koszorúzták meg a nagy 
zeneköltő mellszobrát. 

Nem sokkal később fel-
harsant a fanfárokon a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok jói-
ismert szignálja: "Szeged hí-
res v á r o s . . . « 

S a hét és fél ezres néző-
teret addigra zsúfolásig 
megtöltötte a közönség, 
szegediek és az ország 
minden részébői érkezett 
vendégek, 

akiknek nagy részét szomba-
ton különvonatok és har-
minc külön autóbuszjára t 
hozta Szegedre. Megjelent a 
nézőtéren N a g y Dániel, az 
Elnöki Tanács elnökhelyet-
tese, F r i s s István és H o 1-
1 a i Imre, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának osztály-
vezetői, T ö r ö k László, az 
MSZMP Csongrád megyei 
pártbizottságának első t i t -
kára, S i k l ó s János és F e-
h é r Lajos, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottsá-
gának titkárai, i f j . K o m ó -
c s i n Mihály, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
első ti tkára, P a p p Sándor, 
a Csongrád megyei tanács v. 
b. elnöke, valamint számo-
san a megye és a város ve-
zetői közül. 

A harsonajelek után fel-
hangzott a magyar Himnusz 
a szabadtéri játékok százta-
gú zenekarának tolmácsolá-
sában, majd 

Riczó György. Szeged mj. 
város tanácsa végrehajtó bi-
zottságának elnöke lépett 
a színpadra, hogy elmond-
ja ünnepi megnyitó beszé-
dét. 

A megjelentek üdvözlése 
ntán egyebek között a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Harmadik éve, hogy a 
felúj í tot t Szegedi Szabadtéri 
Játékokon felcsendülnek a 
hívogató akkordok, jelezvén 
a játékok kezdetét. Ez évben 
új ra benépesült e tér, helyet 
ad a magyar és szovjet mű-
vészet számára, 

a dal. a tánc nyelvén hir-
deti felszabadult népünk 
kul túra- és békeszeretetét. 

Wj közönség gyönyörködik 
a művészek já tékában. Mun-
kások. parasztok, értelmisé-
giek, ak ik megszabadultak a 
kapitalizmus nyomorától és 
embertelenségétől, akik egy 
ú j és boldogabb életet építe-
nek. És e szebb, boldogabb 
életbe méltán tartozik bele 
a Szegedi Szabadtéri Já té-
kok is. 

Beszéde további részében 
elmondotta Biczó György 
elvtárs, hogy a felszabadu-
lás előtt az itt rendezett elő-
adások az úgynevezett "ma-
gyar kultúrfölényt® voltak 
hivatottak szolgálni, ma vi-
szont 

legfontosabb feladatunk-
nak tar t juk, hogy e nagy 
művészi eseménnyel is kö-
zelebb hozzuk egymáshoz 
a népeket, közelebb hoz-
zuk egymáshoz az embe-
reket. 

— A Szegedi Szabadtéri 
Játékok elmúlt kétévi elő-
adásai jelentős sikereket 
hoztak, segítették szocialista 
kulturális for radalmunkat 
— mondotta. — Az eddigi 
eredmények nyomán joggal 
mondhat juk, hogy további 
nagy lehetőségei vannak a 
művészet, irodalom, a szo-
cialista színjátszás fejleszté-
sében. Ezért 

fordulunk hívó szóval író-
inkhoz. zeneszerzőinkhez: 
alkossanak a játékokra 
műveket, amelyek előbbre 

viszik a szocialista építé-
sünket, elősegítik a szocia-
lista ember kinevelését. 

— A felújí tott szabadtéri 
játékok legfontosabb fel-
adatát abban jelöltük meg 
— hangoztatta beszéde vé-

gén —. hogy fejlessze és se-
gítse elő a szocialista kultú-
rát, a békés egymás mellett 
élést, a népek barátságát, a 
proletár internacionalizmust, 
segítse elő a békét. Nem le-
het szebb, magasztosabb fel-
adat, mint ezekért a célokért 
harcolni, megvalósítani a 
legnemesebb feladatokat. 

A nagy tapssal fogadott 
ünnepi megnyitó beszéd után 
elcsendesült a nézőtér és pár 
pillanat múlva 

felhangzott Erkel Ferenc 
örökszép muzsikája: 

a Hunyadi László előadásá-
val megkezdődtek az 1961-es 
Szegedi Szabadtéri Játékok. 
(A nyitó előadásról, ame-
lyet a közönség forró tap-
sokkal jutalmazott, lapunk 
10. oldalán írunk részlete-
sebben.) 

Lengyelország csatlakozott 
a csehszlovák-német-magyar 
villamosenergia-rendszerhez 

Szocialista munkaverseny kezdődik 
a kooperációban részt vevő országok 

teherelosztói között 

A Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsa határoza-
tának megfelelően július 
17-től 22-ig Budapesten ta-
nácskoztak a csehszlovák, a 
lengyel, a német és a ma-
gyar vil lamosenergia-rend-
szer teherelosztóinak képvi-
selői. A tanácskozás ered-
ményeként tovább bővül a 
szocialista országok közötti 
villamosenergia kooperáció, 
nő az egyes energiarendsze-
rek üzembiztonsága és gaz-
daságossága. 

Az együttműködés néhány 
évvel ezelőtt a csehszlovák 
és a magyar rendszer ösz-
szekapcsolásával kezdődött, 
ma jd az NDK energiarend-
szerének csatlakozásával 
folytatódott. A Csehszlová-
kia és Lengyelország közötti 
távvezeték elkészítése után 
most a lengyel energiarend-
szer is bekapcsolódik a 
kooperációba. Nz e r re vonat-
kozó kísérletek sikerrel be-
fejeződtek, jelenleg az 
üzempróba van soron. A 
próbaidőszak elteltével az 
együttműködés rendszeressé 
válik. 

Nz együttműködés kibőví-
tése rendkívül nagyjelentő-
ségű. Azzal ugyanis, hogy a 
négy ország szükség esetén 
bármikor kisegítheti egy-
mást kellő mennyiségű vil-
lamosenergiátMtl, az egyes 
rendszerek csökkenthetik 
tartalék teljesítőképességü-
ket. Rendszerenként mint-
egy 200—500 megawatt tar-
talék-teljesítőképesség be-
ruházása válik feleslegessé, 
ami egy-egy ország számára 
sokszázmillió forint megta-
karítást jelent. 

A négy rendszer teher -
elosztóinak képviseiói rész-

letesen megbeszélték a ko-
operáció műszaki módozata-
it és elhatározták, hogy az 
együttműködés tökéletesíté-
sére, az egymás kisegítésére 
szocialista munkaversenyt 
rendeznek. (MTI) 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

250000 hold gabona learatása 
van már csak hátra az országban 

Országos tanácskozást tar-
tottak szombaton a Földmű-
velésügyi Minisztériumban a 
gépállomások időszerű fel-
adatairól és jövő évi terv 
előkészítéséről. A tanácsko-
zást Tömpe István, a minisz-
ter első helyettese nyitotta 
meg. m a j d a megyei gépállo-
mási igazgatók számoltak be 
a nyári munkák állásáról. 

Soha ekkora termést nem 
kellett még a gépállomások-
nak betakarítaniuk, mint az 
idén, mégis, a szocialista át-
szervezés befejezésének első 
esztendejében fennakadás 
nélkül, az előző évieknél 
jobb ütemben halad a beta-
karítás. Mint a megyei be-
számolókból kitűnt, országo-
san még körülbelül 250 000 
hold gabona learatása van 

hátra, s ezzel a jövő hét 
első napja i ra végeznek. A 
gépi aratásban sok kiváló tel-
jesítmény született, főképpen 
a szovjet SzK-3-as kombáj-
nokkal, amelyek átlagosan 
kétszer annyi gabonát vág-
nak le és csépelnek el, mint 
a hazai gyártmányúak. Igen 
jó eredménnyel dolgoznak a 
rendrearatók is. 

A megyei gépállomási igaz-
gatók tájékoztatója szerint 
országszerte megkezdődött a 
behordás és a cséplés, s jövő 
hét végére üzemben lesz 
valamennyi cséplőgép. 

A nyári mélyszántással 
sok még a probléma; egyes 
helyeken a szövetkezetek 
késlekednek a szalmalehú-
zással, s ez hát rá l ta t ja a gé-
pek munkájá t . A szövetkeze-

tek körében helyenként még 
idegenkedés is tapasztalható 
az eddig kevésbé alkalma-
zott agrotechnikai eljárással 
szemben. Ennek ellenére, a 
gépállomások eddig már 
120 000 holdon végezték el a 
mélyszántást, s bár a tervhez 
képest ez nem sok, mégis 
jóval több, mint amennyit 
július végéig bármelyik év-
ben elértek. A nyári mély-
szántás . ütemének további 
meggyorsításával kell biztosí-
tani — mondotta Marosúj-
vári Gyula, a gépállomási 
főigazgatóság vezetője —, 
hogy az idén befejezhessük 
a kapások, utáni mélyszán-
tást is, s most elsőlzben, 
semmi se maradjon tavaszra 
az őszi mélyszántásból. (MTI) 

Kedden kezdődik 
Moszkvában 

a nemetkőzi ifjúsági 
í ó r u m 

Több mint 90 országbol 
már csaknem 700 küldött 
érkezett a szovjet fővárosba, 
hogy részt vegyen a világ 
i f júságának nagy tanácsko-
zásán, az első nemzetközi 
i f júsági fórumon. 

A szovjet főváros ünnepi 
díszbe öltözött a nagyjelen-
tőségű esemény tiszteletére. 

A fórum "főhadiszállása® 
a szakszervezetek házában 
működik Moszkva központ-
jában. Az épület ünnepi 
külsőt öltött, hogy méltó 
módon köszöntse a világ 
ifjúságának képviselőit. Ide 
költözött már a fórum elő-
készítő bizottságának állan-
dó titkársága, amely az 
utolsó előkészületeket végzi 
a nagyszabású tanácskozás 
megkezdése etőtL ( p f f l ) 


