
A Szov je t—Magya r 
Baráti Társaság 

konferenciája 
Tegnap a moszkvai Barát-

ság Házában megnyílt a 
Szovjet—Magyar Baráti Tár-
saság 2. országos konferen-
ciája, amelyen részt vettek 
a Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság képviselői is: dr. 
Kardos László egyetemi ta-
nár, az MSZBT alelnöke és 
Erdei Zoltán, az MSZBT 
budapesti titkára. 

A oeszámolót P. N. Fe-
doszejev akadémikus, az 
SZMBT elnöke terjesztette 
elő. Elmondotta, hogy a hét 
éve alakult társaságnak 17 
köztársasági, területi és ha-
tárterületi tagozata vem, s 
mintegy 600 üzemi, válla-
lati, hivatali és intézeti kol-
lektívából tevődik össze tag-
sága. Részletes áttekintést 
adott azokról a rendezvé-
nyekről, amelyek Magyaror-
szág felszabadulásának 20. 
évfordulójához kapcsolód-
nak, valamint a Szovjet— 
Magyar Baráti Társaság fej-
lesztésének terveiről. 

A Szovjet—Magyar Baráti 
Társaság országos konferen-
ciája megválasztotta a tár-
saság százöt tagú központi 
vezetőségét, a vezetőség el-
nökét és annak 19 helyette-
sét. Az SZMBT elnöke is-
mét P. N. Fedoszejev aka-
démikus, az SZKP Központi 
Bizottságának tagja, a Szov-
jet Tudományos Akadémia 
elnökhelyettese lett. 

Középiskolások 
színvonalversenye 

Énekesek, házi kettős (zongora); So- nöke Bácskai Mihály megyei 
mogyi László, Aldobolyi N. szakfelügyelő, egyik tagja 

i c- .A l íc táL M a g d a - Rácsai Katalin, Ki- Mentes József, a Szegedi 
Hangszeres SZO I IS l aH rály Ágnes, Márffy Gabriella Nemzeti Színház művésze 

(hegedű); Csurgó Klára, On- volt, a következő 10 tanulót 
A rendező Tömörkény czay Csaba (gordonka); va- részesítette helyezésben: Du-

gimnázium hétfő délután bo- lamint a Tömörkény gimná- becz György (624-es sz. Ipari-
nyolította le a Szegedi Ze- zium három kamaraegyütte- tanuló Intézet), Szabados 
neművészeti Szakiskola he- se képviseli majd Gyulán Margit (Tartósító és Húsipa-
lyiségeiben a zenei elődön- városunk színeit 
tőket. A verseny egyidőben 
két teremben ls folyt: az 
egyesben az énekes, fúvós 
és népi hangszeresek, a 
hangversenyteremben pedig 
a zongoristák, hegedűsök és 
a kamaraegyüttesek játszot-
tak. Ez a megoldás prakti-
kusnak bizonyult. 

N. L 

rí Technikum), Jobba Gabri 
ella (Ságvári gimnázium), 
Chikány • Ágnes (Radnóti 
gimnázium), Gyiirki István 
(Radnóti gimnázium), Szeg-
vári Menyhért (Ságvári gim-
názium), Németh Annamá-
ria (Radnóti gimnázium), 
Gerencsér Éva (Tartósító és 

rendezték mee a Móra Fa H ú a l P a " Technikum), Tápai 
« í v S t n M r „ ! . e ; « " » > » . (Tömörkény, gimná-

Szaralók, 

prózamondók 
Tegnap, kedden délután 

zium) és Szurdi Mária (Tö 
mörkény gimnázium). A 

A várakozásnak megfelelő- renc Művelődési Otthonban 
en a zenei tagozattal ren- a szegedi középiskolák ta-
delkező Tömörkény gimná- nulóinak vers- és prózámon- Erkel-diákünneneVen 
zium tanulóinak produkciói dás színvonalversenyét. A f y U l a i Erkel-diakunnepeken 
jelentették a felső szintet, versenyen 12 szegedi közép- a s z e g e d i sza valókat és pró-
A zsűri — amelynek elnökei iskola 43 tanulója vett részt zamondókat ezek a tanulók 
Báthori Sándor igazgató és Az öttagú zsűri, melynek el- képviselik. 
dr. Nagy István tanár vol-
tak — azzal, hogy magas 
mércét állított, a versenyt 
izgalmassá tette. 

Az aranyérmesek a gyulai 
középdöntőbe kerültek. Hor-
váth Irén, Csonka Júl ia és 
a Tömörkény gimnázium 
sextettje (ének); Matuz Ist-
ván, Sindely János, Harsá-
nyi Zsolt (fúvós); Ballagh 
Lajos (népi hangszer); Paku 
István, Gyimesi László, Er-
dei Ilona és a Gombai—ÜJ-

Nevető farsang 
Mire a farsang véget ért, nőnapi ajándékként — Ki-

Szegedre is megérkezett az bédy Ervin szórakoztatta — 
Országos Rendező Iroda Ne- viszonylag igényesebben — 
vető farsang című műsora, a nói és természetesen a 
Ez a pár napos szinkron- férfiközönséget. Utána a 
eltolódás még nem lett vol- budapesti Vidám Színpad 
na különösebben nagy baj, két fiatal tagja következett, 
hiszen kedvenc színészeinek Kósa András, de különös-
műsorán a néző mindig szí- képpen Vass Mari itt látott 
vesen nevet Az viszont, produkcióját a legnagyobb 
hogy az Országos Rendező jóindulattal sem lehet a mű-
Iroda ezúttal egy — eny- kedvelői színvonal közepes 
hén szólva — nagyon is far- osztályzatánál többre érlé-
sang utáni, azaz megfáradt, kelni. Műsorukkal elsősor-
ötlet- és hangulatszegény, ban az óket követő Lorán 
láthatólag minden különö- Lenkének tettek nagy szol-
sebb művészi cél nélkül gálatot, akinek teljesítmé-

„Padláskutatő" brigádok 
rrt r 1 apen 

A Csongrád megyei Tápén április 4. tiszteletére A ter 

^ T ^ k e f W t r e j. a ^ 
gyat gyűjtöttek össze a nép- t e m é n y t k é s o b b e g y majd 
rajzi hagyományairól ismert megnyíló falumúzeumba, 
falu 

Szovjet kormányküldöttség 
utazott Afganisztánba 

ben épül t Több mint har-
mincezer hektár föld. eb-
ből 24 000 hektár évszázadok 
óta sivatagos műveletlen te-
rület válik ezzel öntözhető-
vé. 

A csatorna terveit üzbég 

• Moszkva (TASZSZ) 

Kedden szovjet kormány-
küldöttség utazott Kabulba 
A küldöttség, amelyet Poi.-
janszkij, a Szovjet Minisz-
tertanács elnökhelyettese ve-
zet, Afganisztán kormányá-
nak meghívására részt vesz öntözésügyl szakemberek 
a szovjet segítséggel épített dolgozták ki, az építésben 
dzsalalabadi öntözőcsatorna f é s z t n t l z e n 6 t e z < s r aoigo-
uzembe helyezésének ünnep- , „ . , 
ségein. zó között hatszáz szovjet 

A dzsalalabadi csatorna mérnök, technikus és mun-

Afganisztán délkeleti részé- kás vol t 

A bonni egyezkedés csak 
újabb tárgyalásokra szól 

Wilson visszaérkezett Londonba 

• Bonn (MTI) tárgyalásokat az atomhad-
erőknek a szövetségen belü-
li sokoldalú megszervezésé-
ről". Eközben tekintetbe ve-
szik mind az MLF-ről foly-
tatott eddigi tanácskozáso-
kon elért eredményeket 

tűnik, Wilson miniszterelnök F é S Z r Ő 1 

További tárgyalásokra vo-
natkozó kölcsönös ígéretek-
kel zárult Erhard kancellár 
és Wilson miniszterelnök 
bonni találkozója. Amint a 
kiadott záróközleményből ki-

közölte, hogy az amerikai és 
a francia kormánnyal együtt Wilson miniszterelnök a 
meg fogják vizsgálni, milyen tárgyalás után tartott sajtó-
javaslatokat lehetne a Szov- értekezletén 

összeállított műsort utazta-
tott Szegedre, már sehogy-
sem bocsátható meg. 

A leplezetlen unalommal 
és a hangulatkeltés legki-
sebb szándéka nélkül ját-

nye — a relativitás törvé-
nyei szerint — így viszony-
lag egészen magas színvo-
nalúnak hatott. Az első rész 
utolsó műsorszámaként lé-
pett színpadra az utólag ki-

szó Club-együttes kezdte a plakátolt Violetta Brankova 
műsort. Mint később az ón- bolgár táncdalénekesnő. Ru-
magát pótkonféransziénak tinos, iskolázott művész. Jó-
bejelentő Szuhay Balázs kö- kedvvel, ízlésesen előadott 

tagja m e g h ^ m i a r í a " ^ ^ Í U e t t e k * * 8 

toltan maradt távol. A szó- műsorba. A szünet után már 
listák közül először Toldy jobbára konferanszié-mente-
Máriát hallottuk. Énekelt. s e n folyt a játék. A produk-

^ t á l k r o f o k ^ h o l y é s z é r e 
zödésben lekötött számait s a n csökkent. 
előadja. Előadta. Aztán — Akácz László 

lakosaitól, 

által vezetett, 

álló „padláskutató brigádok" 

értékes „zsákmányai" közé 

tartozik többek között egy 

százévesre becsült kézi gyé-

kényszövóezék. Megtalálták 

azokat a régi vágószerszá-

mokat is, amelyeket még a 

múlt században használtak 

gyékénykitermelésre a falu-

beliek. Ma már a gyakor-

latban nem használt varsák, 

tapogatók, hálók utalnak a 

tiszaparti község lakosainak 

halászhagyományaira. Gyer-

mek és felnőtt népviseleti 

öltönyök, vőfélycsokrok, dí-

szes hímzett fej kendők és 

régi pénzek, valamint ré-

gészeti leletek is szerepel-

nek a lakosság által a hon-

ismereti körnek ajándéko-

zott tárgyak között. A falu 

parasztlányból lett szobrá-

sza, Tari Emma a tápéi kis-

bíró és egy gyékényszövő 

asszony szobrával gazdagí-

totta a gyűjteményt. 

A régi tárgyakból a ta-

nácsháza folyosóin elhelye-

zett diorámákban kiállítást 

rendez a honismereti kör 

A tanárok egy jellegzetes, homlokzatán 

diákokból f á b ó l faragott napsugaras 

díszítéssel ékesített tápéi pa-

raszházban helyezik majd el. 

Elkészült 
a Lenin-szobor 

pilonja 
Hazánk felszabadulásának 

20. évfordulójára elkészül a 

Dózsa György úti dísztéren 

az emberiség nagy tanítójá-

nak, Leninnek szobra. A 

Műcsarnok mellett, a SZOT 

épületével szemben a 17 

méter magas felfelé keske-

nyedő pilom előterében áll 

majd Lenin négy méter ma-

gas, bronzból öntött szobra, 

Pátzay Pál, Kossuth-díjas 

kiváló művész alkotása. 

Az építők februárban mű-

anyagépület védelme alatt 

építették meg a tardosi vö-

rösmárvánnyal burkolt pi-

lont. önt ik már a szobrot 

is, é§ hamarosan parkosít-

ják a szobor környékét. 

jetunió elé terjeszteni a né-
met kérdésben. 

A közlemény szerint ab-
ban állapodtak meg, hogy 
„valamennyi érdekelt kor-
mánnyal együtt folytatják a 

közölte, hogy 
Erhard kancellárt meghívta 
Londonba. A kancellár elfo-
gadta a meghívást 

Wilson kedden visszaérke-
zett Londonba. 

Arab csúcstalálkozó 
várható 

# Kairó (MEN, DPA, AP) ügyében azonnal hívják ősz-

S/ahri el Kholinak a ké- s z e 8 Z a r a b kormányfők, 11-
Szabri el Kholinak a Ke- l e t v e k ü l ü g y m i n i s z t e r e k ^ 

résére, aki Nasszer elnók nácskozását, 
megbízottja az Arab Liga- Kairói megfigyelők Nasz-
ban — összehívták az arab szer elnök hétfői beszédé-
államfők képviselőinek rend- nek elhangzása után úgy 
kívüli értekezletét. Az ülés látják, hogy szakításra ke-
megtartása előtt Ali Szab- rülhet sor az EAK és az 
ri, az EAK miniszterelnöke NSZK között. Lehetséges, 
hosszabb megbeszélést foly- hogy Kairó elismeri az 

Bernula Mihály: 

Szökevények 
y 

A zászlóalj parancsot kapott, hogy 
két napon belül lépje át az osztrák 
határt Titkos volt a parancs, de az 
első órában tudtunk róla. Az írnok 
kikotyogta, ezzel akarta korábbi bű-
neit jóvátenni. Délelőtt bejött a ga-
rázsba és egy autó mögé hívott. 

— öregem, holnap pucolunk to-
vább. 

Láttam rajta, hogy fél: remeg az 
álla, a szeme fátyolos, mintha meg-
hibbant volna. 

Mégsem hittem az Írnoknak, mert 
már január óta mondogatták, hogy 
Németországba megyünk és csak Mu-
raközig jutottunk el. Három hétig 
aztán ott rohadtunk egy kis faluban 
pajtákban, istállókban. Csak a tisz-
teknek jutott szobának mondható he-
lyiség. Nem csináltunk semmit, az 
eget lestük és hallgattuk a bombázá-
sokat. Mattai százados olykor riadót 
rendelt el, menetöltözetben csuklózta-
tott bennünket, hogy csontjaink be 
ne rozsdásodjanak. Ha a repülőgépek 
elkerültek és Mattai zászlóaljpa-
rancsnok is békén hagyott bennün-
ket. kártyáztunk és etttik a száraz 
babot. Borzasztó íze volt. Sokan sár-
gaságot kaptak tőle. A tisztek viszont 
híztak a külön koszton, s már csak 
ezért sem hittem én az írnoknak. A 
Síovjet csapatok meg még elég mesz-
sze voltak. 

Délben hívatott a zászlóaljpa-
rancsnok és megkérdezte, mennyi 
benzinünk van. Majd megbolondult, 

amikor tudtára adtam, hogy egy fél 
hordóval. A felét az 6 kocsijába ön-
töttük. Ami megmaradt, két teher-
autóba. Most már biztosan tudtuk: 
megyünk. 

Csakhogy mi négyen elhatároztuk, 
hogy a határt nem lépjük át. Koráb-
ban nem ismertük egymást. Itt ve-
rődtünk össze a csíkszeredai hegyi 
híradóknál. Én nyílt paranccsal kó-
száltam egy százados magánkocsijá-
val. A munkából hazahordtam a 
napszámosokat. Aludtam és ettem 
náluk. Szegedi zászlóaljhoz tartoz-
tam, de Kaposvárott a tábori csend-
őrök elfogtak. A város környékén 
bujkált Rézsó Miklós is, egy so-
ványarcú kőmíves, olyan idős, mint 
én, de szívós, ravasz és minden háj-
jal megkent fickó. Az arca ragyás, 
kicsit földszínű, a szeme kék. Ami-
kor elcsípték, bolondnak tetette ma-
gát. Rángatta a fejét és szamárfü-
let mutatott mindenkinek. Andrási 
Sanyi is ott csapódott közénk. Nagy 
darab, nehézkes vadember. Az egy-
szerű halandó még a nézésétől is 
megijedt. Lukács Bandi volt közöt-
tünk a legidősebb. Hegyes egérarcán 
örökké ott volt a félelem. Beszéd 
közben nagyokat nyelt és pislogott. 
Mezőgazdásznak tanult, a katonaság-
nál azonban az órák érdekelték. Tele 
volt a hátizsákja különféle rossz, 
összeszedett órákkal. Szabad idejében 
azokkal bibelődött. Akkor örült a 
legjobban, ha két-három rosszból egy 
jót tudott összetákolni. 

Mattai százados. a zászlóaljpa-
rancsnok engem jelölt ki üzemanya-
gosnak. Rézsó a motoros hírvivő sze-
repét töltötte be. Andrási a szerko-
csit vezette. Lukács pedig raktáros 
volt- Januárban kerültünk a hegyiek-
hez, márciusig elválaszthatatlan ba-
rátokká lettünk. 

Amikor Mattaitól visszamentem a 
garázsba, elmondtam nekik, miről 
van szó. 

Rézsó ökölbe szorította mindig 
olajos kezét. 

— Szökünk. 
Beleegyeztünk. Abban ls megálla-

podtunk, hogy az „én" fekete Mercé-
deszemmel. Csakhogy a Mercedesz-
ben nem volt egy deka benzin sem. 
És a szerkocsiban sem volt öt-hat 
liternél több. Rézsó erre azt mond-
ta: 

— Szerzünk. 
— Hol? 
Felemelt^ a kezét és megnyugta-

tott bennünket. 
— Szerzünk 

Délután a faluban bolyongtunk. 
Furcsa érzés kerülgetett. Az éjszaka 
el kell menni, ki kell jutni a város-
ból, különben Ausztriában kötünk ki. 
A messzeségben dörgött a front, az 
égen repülők keringtek. Az úttesten 
teherautók, szekerek vonultak. A 
külső zörejek egybefolytak. Valami 
kötelékké változtak, de nem mentünk 
arra, nem néztük a vonulókat, csak a 
fejünkkel mutatttunk feléjük. Olykor 
valamelyikük megszólalt, hogy men-
nek. Ezzel azt mondták, hogy Nyugat-
ra mennek; s nekünk erről külön vé-
leményünk volt.. Gyűlöltük a néme-
teket, Hitlert és az egész Nyugatot, 
ahová a magyar katonákat vitték. 

Három óra körül riadót rendeltek 
el. Fél óra múlva névsorolvasást tar-
tottak. Mindenki ott volt. csak Lu-
kács nem. Ezért aztán ott álltunk pa-
rancskihirdetésig. Éjszakára az őrsé-
get megdupláztak. Megtiltották a ki-
menőt.. Lukácsot kei-esték. Az egész 
környéket átkutatták. Hét órakor ke-
rült meg, s az atyaistenért sem árul-
ta el. hol volt. Mattai kiköttette: két-
szer két órára. (Folytatjuk.) 

tátott Szabri el Kholivai 
Ezzel egyidejűleg Irak az 
Arab Ligánál azt kérte, 
hogy a Bonn—Kairó vita 

NDK-t és megtörténhetik, 
hogy egyes más arab orszá-
gok is hasonló intézkedést 
határoznak el. 

Az Afrikai Egységszerve- hogy Dequlnnek, aki egyéb-
zet miniszteri tanácsa hétfő ként az NSZK fegyveres 
délelőtti ülésén több kér- erőinek hivatásos tisztje — 
désben határozatot hozott, előző állomáshelyéről, Szaud-
Az értekezlet felhívta az af- Arábiából is kémkedés miatt 
rikai országokat, hogy rati- kellett távoznia, 
fikálják az ENSZ alapok-
mány módosítását, továbbra Az osztrák kormány ked-
is bojkottálják a fajüldöző den többórás tanácskozás 
politikát folytató Dél-Afri- után úgy döntött, hogy má-
kát és felszólította az ösz- .ius 23-ra írják kl a köz-
szes államokat, szüntessék lái-sasági elnökválasztásokat, 
meg a katonai, kereskedel- Korábban a szocialisták 
mi és kulturális kapcsolato- május 9-re, a néppárt május 
kat Portugáliával, amely 30-ra kívánta a választások 
kíméletlen fegyveres erő- megrendezését. A nézetelté-
szakot alkalmaz afrikai rés a koalíciós pártok ha-
gyarmatainak felszabadító gyományos kompromisszu-

mozgalmaival szemben. 

Abduallah Dezsazilan, a 
Jemeni Arab Köztársaság 
földművelésügyi minisztere 
kijelentette, hogy kémkedés 
miatt kiutasítottak Jemen-
bői Dequint, a nyugatnémet 
mezőgazdasági tanácsadó bi-
zottság vezetőjét. Kiderült, 

mával zárult ebben a kér-
désben is. 

Sasztri indiai minisz-
terelnök Johnson ame-
rikai elnök meghívásá-
ra június 2-án Was-
hingtonba látogat — je-
lentette be kedden a 
Fehér Ház, 

flzUSil „járőrszolgálatot" akar 
a vietnami partok előtt 

125 hadihajó és 650 repülő-
gép látja el. 

Az utóbbi Időben egyre 
több olyan hang hallatszik 
bizonyos amerikai politiku-
sok részéről, hogy vegyék 
blokád alá Vietnamot. Ilven 

• Washington (UPI, AP) 

Hírügynökségek jelentései 
szerint a Pentagon komo-
lyan foglalkozik azzal a 
tervvel, hogy rendszeres 
„járőrszolgálatot" létesít a 
vietnami partok előtt a 7. 
amerikai flotta tengeri és értelemben nyilatkozott Ni-
legieroivel. A UPI szerint xon volt alelnök 
Sharp tengernagy, a csen-
des-óceáni és távol-keleti 
amerikai flotta parancsnoka 
törzskarával már dolgozik az 
ezzel kapcsolatos részletes 
terveken. Az AP úgy érte-
sült, hogy a járőrszolgálatot 

is. A 
TASZSZ New York-i tudó-
sítója megállapítja, hogy ha 
e tervek megvalósulnak, a 
hivatalos amerikai politika 
a háborús uszító Goldwater 
szenátor követelését valósí-
taná meg. 
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