
M a g y a r - s z o v j e t 
megállapodás 

a jövő évi kulturális 
munkatervről 

A Kulturális Kapcsolatok 
Intézetében december 8-a és 
13-a között tárgyalások 
folytak a Magyar Népköz-
társaság és a Szovjet Szo-
cialista Szövetségi Köztársa-
ságok Szövetsége közötti 
kulturális és tudományos 
együttműködési egyezmény 
1962-es évre szóló munka-
tervéről. 

Szerdán Aczél György, a 
művelődésügyi miniszter el-
ső helyettese és V. I. Usz-
tyinov, a Szovjetunió buda-
pesti rendkívüli és megha-
talmazott nagykövete ünne-
pélyesen aláírta a munka-
tervet 

Az 1962-es évre szóló mun-
katerv értelmében a jövő 
évben több nagyszabású ren-
dezvényre kerül sor mind a 
Magyar Népköztársaságban, 
mind pedig a Szovjetunió-
ban. 

Szélesednek a kapcsolatok 
a két ország felső- és közép-
fokú oktatási intézményei, a 
tudományos akadémiák, az 
egészségügyi minisztériumok 
a sportszervezetek, valamint 
a művészeti és sajtószövetsé-
gek között is. 

A két ország tudományos 
akadémiái például a többi 
között összesen 150 heti idő-
tartamra cserélhetnek tudo-
mányos kutatókat, küldhet-
nek ki szakembereket tanul-
mányútra és meghatározott 
témák szerint együttesen 
folytathatnak kutatómunkát. 
.4. munkaterv alapján több 
száz fiatal magyar felsőok-
tatási szakembernek biztosít-
ják a továbbképzést a Szov-
jetunió tudományos, felsőok-
tatási és művészeti intézmé-
nyeiben, 150 hónapnak meg-
felelő időtartamra. A köz-
vetlen tapasztalatcseréken 
kívül tovább erősödik a két 
ország között a dokumentá-
ciós és tájékoztatási anyagok 
kicserélése. (MTI) 
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KEZETEK TERVEI 

ENSZ katonai erőket 
vontak össze Katangában 

ERŐSEBB SÍNEK 

Hátrálnak Csőmbe zsoldosai 
Nyugati hírügynökségi je-

lentésekből kitűnt, hogy a 
repülőtérre az ENSZ-gya-
logság egységei. 

fordult a szaba'd országok-
H B H I H hoz- és támogatóitól segít-

katangai ENSZ-erők szerdán Később a világszervezet svéd séget követelt. Nyugati je-
déleíőtt szokatlanul nagyará- katonáinak tábora felől he- lentések szerint a rendkívül 
nyű csapatösszevonásokat és ves ágyútűz zúdult Elisa- heves ENSZ-támadást Csom-
erősítéseket eszközöltek. Leo- bethville központjára. Ezt be zsoldosai csak rövid ideig 
poldville-ből amerikai gépek követóleg a késő délután fo- tudják feltartani, 
hétszáz etiópiai katonát szál- lyamán — mint az AP és a Ralph Bunche ENSZ-dip-
lítottak a tartományi fővá- Reuter jelenti — az ENSZ lomata, U Thant ügyvezető 
rosba. Később még száz négy sugárhajtású repülőgé- főtitkár helyettese —mint 
etiópiai ENSZ-katona érke- pe megjelent a város felet t , már jelentettük — Leo-
zett Kindu-ból is. Az erősí- és rakétafegyvereivel hozzá- poldville-ben tartózkodik, 
tésekkel együtt nagy meny- kezdett a csendőrség állá- Az AP jelentése szerint 
nyiségű lőszert, valamint ka- sainak kisfüstöléséhez. A Bunche szerdán megbeszé-
tonai járműveket is irányi- gépek bombákat is dobtak lést tartott a katangai hely-

le. Általában hátrálnak zetről Kaszavubu elnökkel 
Csőmbe zsoldosai. és Adoula miniszterelnökkel. 

tottak Elisabethville-be. 
Az ENSZ-katonaság Ka-
tangában tartózkodó erői-
nek létszáma ezzel megkö-
zelítette az ötezret. 
Keddről szerdára virradó-

ra az ENSZ-egységek hely-
zete erősen megjavult. A ka-
tangai fegyveresek állandó 
támadásának célpontja, az 
Elisabethville-i repülőtér kö-
rül bővült a védelmi gyűrű. 

Csombéék azt állítják, 
hogy a támadás a polgári 
lakosság közül is szedett ál-
dozatokat. 

Elisabethville és a külvi-
lág között szünetel az ösz-
szeköttetés, a tartományi 
fővárost csak egy telex-
vonal köti össze Brüsszel-
lel. 

vonal katangai végén 
óráról órára áramlottak a Csőmbe "-utolsó felhívással 

Ball amerikai külügymi-
niszterhelyettes szerdán sa j -
tóértekezletet tartott. Egy 
kérdésre válaszolva kijelen-
tette, hogy kormánya ellenzi 
az azonnali tűzszünet meg-
kötését Katangában, leg-
alábbis addig, amíg a vi-
lágszervezet katangai erői 
nem biztosítják védelmi és 
összeköttetési helyzetüket. 

Az Északatlanti Szövetség 
lejáratja tekintélyét 

Heusinger irányításával 
A francia sajtó figyelemreméltó megállapításai a volt 

náci tábornokról 
A szovjet kormánynak az háborús bűnös Heusinger két, amelyek szerint Was-

Egyesült Államokhoz mté- v o i t hitlerista tábornok ki- hington és London megegye-
zett jegyzéke, amelyben a 

• • 

Ünnep előtt 
a könyvesboltban 

A karácsonyi ünnepek előtt a könyvesboltokban is nagy-
mértékben megnőtt a vásárlók és böngészők száma. A Ju-
hász Gyula könyvesboltban az utóbbi napokban már 150— 
200 százalékkal több könyv fogyott el, mint általában szo-
kott. Az ifjúsági és mesekönyvek különösen nagy számban 
fogynak, de az igazi csúcsforgalom a jövő hétre várható. 

adatását kérte, széles vissz- zésre törekszik a 
hangot váltott ki a Párizsban unióval.. 
összegyűlt NATO-diplomaták 
között és a francia közvé-
leményben. Az Atlanti Szö-
vetség köreiben a miniszter-
tanácsi ülés megnyitására 
időzített propagandaakció-
ként igyekeznek feltüntetni 
a Szovjetunió lépését. 

A francia közvéleményre 
azonban mély hatást tettek 
a Heusinger háborús bűnös-
ségét bizonyító szovjet köz-
lések. »Mit gondoljunk a 
NATO-ról, - amely magas 
tisztséget bízott Heusingerrc 
és rábízta fegyveres erőit — 
í r ja a Libération című hala-
dó lap. — Hogyan higgyenek 
ezek után Moszkvában, Prá-
gában vagy Varsóban az At-
lanti Szövetség állítólagos, 
védelmi jellegében? Mit tart-
sanak egy olyan katonai 
szervezetről, amely állítólag 
biztosítékot nyújt a német 
militarizmus ellen, s ugyan-
akkor a fegyvereket a leg-
veszedelmesebb német mili-
taristák kezébe adja?" 

Az Humanité 

Szovjet-

(Somogyiné felv.) 
Nagyobb teherbírású, erőseb b síneket fektetnek le a 
Felsőtiszaparton, mintegy 200 méteres szakaszon a Sze-
gedi Közlekedési Vállalat szerelői. Felvételünk az újon-

nan lefektetett sínpár hegesztéséről készült 

Az értékes és sok tenniva-
lóra figyelmeztető beszámo-
lót igen hasznos vita követ-
te, amelynek során a felszó-
lalók számos javaslattal és 
észrevétellel gazdagították a 
beszámolóban fölvetett tanul-
ságokat. 

Oltvai Ferenc elnökségi tag 
arról beszélt, hogy az értel-
miséget az eddiginél sokkal 

Francia j jobban be kell vonni, részel-
Kommunista Párt lapja rá- g g ^ * Nép-

Az értelmiség és a népfrontmozgalom 
viszonyának szegedi problémáit 

vitatta meg tegnapi ülésén 
a Hazafias Népfront városi elnöksége 

Tegnap délután a Vörös- mához viszonyítva elégtele- roskörnyéki parasztságban él 
marty utcai helyiségben nül szűk az az értelmiségi a kultúra és a tudás iránt, 
ülést tartott a Hazafias Nép- aktivahálózat, amellyel je- s arra kérte a város értelmi-
front Szeged városi elnöksé- lenleg bír a népfrontmozga- ségét, hogy nyújtson még fo-
gé. Az elnökségi ülésen lom. Turai Géza is arról kozottabban segítséget a tu-
Hencz Aurél, az Egyetemi szólt, hogy bővíteni kell a dásszomj kielégítéséhez. 
Könyvtár munkatársa, a Ha- népfrontmozgalom érteimisé- Fejes-Nagy József elnök-
zafias Népfront városi bi- gi aktiváinak számát a vá- ségi tag is, Nagy Isván dr. 
zottságának tagja számolt be rosban az eredményes nép- Bózsó Tibor és Lacsán Mi-
a népfrontmozgalom és az frontmunka érdekében. hályné felszólalásaikban a 
értelmiség kapcsolatának sze- Nagy Sándor elnökségi tag Hazafias Népfront népnevelő-

arról az igényről és kíván- munkájának további gazdagi-
ságról beszélt, amely a vá- tásával foglalkozott. 

gedi problémáiról. 

mutat : a sok ezer ember ha-
láláért felelős Heusinger le-
leplezése komoly figyelmez-
tetés azok számára, akik ha j -
landók elfelejteni a legutób-
bi világháború * tanulságait. 
"Erre a figyelmeztetésre an-
nál is nagyobb szükség van, 
mert Heusinger nincsen 
egyedül. Az a bátorítás, amit 
az Atlanti Szövetség a né-
met militaristáknak nyújt, 
nagyon kétségessé teszi 
azoknak a sokat hangozta-

ládi Sándor, a III. kerületi 
népfrontbizottság elnöke fel-
szólalásában utalt a város 
peremterületein, valamint a 

termelőszövetkezetekben 
végzett ismeretterjesztő és 
népművelő munka további 
gazdagításának feladatára, s 
arra kérte a Hazafias Nép-
front munkájába bekapcsoló-
dott értelmiséget, hogy 
nyújtson az eddiginél hatha-
tósabb támogatást ehhez a 
munkához. Temesi Ferenc a 
II. kerületi népfrontbizottság 
képviseletében azt tette szó-
vá, hogy Szegeden az értel-

tott kijelentéseknek az érté- miségi munkások nagy szá 

Holnap ítélethozatal x 
az Eichmann-perben 
Az Eichmann-per szerdai gyeimet kért védence szá-

napján felszólalt Gideon mára. 
Hausner izraeli föáliam- Az utolsó szó jogán hallat-
ügyész. Emlékezteit rá, hogy . ta hangját Eichmann is. A 
a bíróság áz ítélet megindo- nyugati tudósítók szerint a 
kolásakor náci tömeggyil- felszólalás egy továbbszolgá-
kos Eichmannt a vádirat ló örmeiter hanghordozására 
mind a 15 pontjában elma- emlékeztetett. Eichmann 
rasztalta. Hausner népirtás- mégis igyekezett rokonszen-
sal vádolta Eichmannt és vet éhreszteni: "bocsánatot 
halálbüntetést kért. kér t - a zsidó néptől. Hozzá-

A főügyész beszédére fűzte, hogy "hibás értékelés-" 
Servatius nyugatnémet ügy- áldozatának tar t ja magát, 
véd, Eichmann védője vála- Az eddigiekhez híven még 
szolt. Ismét csak arra hivat- az utolsó szó jogán is más 
kozott, hogy Eichmann csak náci vezetőkre hárította a 
parancsoknak engedelmeske- felelősséget és azt állította, 
dett, nem különbözött sem- hogy hatásköre egyáltalán 
miben a náci gépezet többi nem volt. 
"alkatrészétől". Végezetül Eichmann húszperces be-
azt hangoztatta, hogy Eich- " f f * u ! á n ülést berekesz-

, ' , . . tették. Landau, a birosag ek-
mann az eltelt hosszú ido n ö k e közölte, hogy pénteken 
alatt "megváltozott* és ke- reggel kihirdetik az ítéletet 


