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M e g k e z d ő d ö t t Tízezer 

a szabadtéri ™ndég 
jubileumi évadja Sze§eden 

Csehszlovák válasz 
a varsói levélre 

A CSKP KB elnökségének 
állásfoglalása 

Este 7 óra • •« Megérkeznek az első vendégek a szabadtéri színpad jubileumi évadjának nyitóelőadására 

A szabadtéri játékok jubi-
leumát ünneplő Szeged zász-
lódíszben köszöntötte tegnap 
az ünnepi hetekre érkező 
vendégeket. A gazdag kul tu-
rális programra, az ipari vá-
sárra és az idén tízesztendős 
játékok nyitóelőadásának, 
Erkel Ferenc Bánk bán című 
operájának megtekintésére 
mintegy tízezren érkeztek 
Szegedre. A menetrendszerű 
járatokon kívül három kü-
lönvonat és tucatnyi ktílön-
autóbusz hozott vendégeket. 
Az idegenforgalmi hivatal 
adatai szerint a látogatók 
között ezren külföldiek vol-
tak. A 20 országból érkezett 
külföldi turisták — a hazai 
vendégekkel együtt —, a 
délelőtti órákban mikróbu-
szos városnéző sétákon is-
merkedtek a nevezetességek-
kel, a város műemlékeivel 
és építészeti érdekességeivel. 
A természetkedvelók közül 
igen sokan keresték fel a 
szegedi tudományegyetem 
füvészkertjét, ahol a délszaki 
növények közül éppen most 
nyíltak ki az indiai lótuszok 
színpompás virágai. Igen sok 
látogató hallgatta meg a fo-
gadalmi templomban a több 
mint 10 ezer sípos orgonát, 
amelyen tegnap — mint más-
kor is minden játéknapon —, 
bemutató hangversenyt ren-
deztek. 

A napi kiemelkedő esemé-
nye a szabadtéri játékok 
megnyitó előadása volt. A be-
mutatóra minden jegy elő-
vételben elkelt. Délelőtt a 
látékok „főhadiszállásán", a 
szabadtéri igazgatóságon 
megbeszélést tartottak a 
Bánk bán művészeti vezetői 
t s beszámoltak arról, hogy 
bár a rossz időjárás több íz-
ben is megzavarta a próbá-
sat.. a felkészülés megnyug-
tató eredménnyel fejeződött 
he. Este az előadás előtt — 
hagyományos szokás szerint 
—, dr. Tari János, a játékok 

igazgatója és az előadások 
művészeti vezetői a Dóm téri 
Panteonban ünnepélyesen 
megkoszorúzták Erkel Ferenc 
szobrát. Félóra múlva fel-
hangzott a fanfárok hangján 
a Szeged híres város kezdetű 
népdal bevezető dallamsora, 
jelezve a jubileumi szabad-
téri játékok kezdetét. 

A harmadik fanfár után a 
zenekar eljátszotta a Him-
nuszt, majd dr. Biczó György, 
a szegedi megyei jogú városi 
tanács vb elnöke megnyi-
totta a játékokat. 

— Egy évtizeddel ezelőtt — 
mondotta ünnepi beszédében 
— olyan feladatot szántunk 
a szabadtéri játékoknak, 
hogy művészi színvonalon a 
nagy tömegek számára tegye 
hozzáférhetővé a kultúra 
gyöngyszemeit, külföldi mű-
vészek és együttesek fellépé-
sével ápolja a népek közötti 
barátságot, s mindezzel szol-
gálja a szocialista építést, a 
proletár internacionalizmus, 
a béke gondolatát. Ha vissza-
tekintünk az elmúlt eszten-
dőkre, örömmel nyugtázhat-
juk, hogy a szabadtéri játé-
kok betöltötte ezt a szerepet, 
eredményesen szolgálta a 
szocialista kultúra fejlődését. 
Nem szabhatunk más felada-
tot az ezután következő idő-
szakra sem. A szegedi sza-
badtéri még eredményeseb-
ben, még magasabb színvo-
nalon szolgálja a művelődést, 
a béke, a népek közötti ba-
rátság, a proletár internacio-
nalizmus eszméit. 

Ezután felcsendült az ope-
ra nyitánya, megkezdődött 
az előadás. A főbb szerepe-
ket Szalma Ferenc, Komlóssy 
Erzsébet, Palcsó Sándor. Si-
mándy József, Moldován 
Stefánia, Radnai György, Se-
bestyén Sándor és Nádas Ti-

bor énekelte. Az előadáson 
140 tagú kórus, mintegy 200 
statiszta és 24 tagú balettkar 
működött közre. A rendező 
Szinetár Miklós és Félix 
László volt. A díszleteket Fü-
löp Zoltán, a jelmezeket 
Márk Tivadar tervezte. A 
koreográfiát Barkóczy Sán-
dor írta. 

A kiemelkedő színvonalú 
előadást a zsúfolt nézőtér 
forró tapsokkal köszöntötte. 
Az előadás vendégei között 
ott volt Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Csongrád me-
gyei pártbizottság első ti tká-

ra, Török László, a Csong-
rád megyei tanács vb elnö-
ke, dr. Perjési László, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának első titkára, Sí-
pos Géza, a városi pártbizott-
ság titkára, valamint Csong-
rád megye és Szeged város 
politikai, gazdasági és kultu-
rális életének több más veze-
tője. 

Ma, vasárnap este újabb 
bemutatóra kerül sor. A ri-
gai balettszínház együttese 
Csajkovszkij A hattyúk tava 
című balettjét mutat ja be. 

Prágában nyilvánosságra 
hozták a Csehszlovák Kom-
munista Pár t Központi Bi-
zottsága Elnökségének állás-
pontját az öt kommunista és 
munkáspárt levelével kap-
csolatban. A CSKP KB El-
nöksége egyebek között rá-
mutat : „A levélből érződő 
aggodalmakról mi magunk a 
CSKP KB májusi plénumá-
nak határozatában szóltunk. 
De az ellentmondásos politi-
kai helyzet okát mindenek-
előtt azokban az ellentmon-
dásokban látjuk, amelyek a 
CSKP januári plénumát 
megelőző években halmo-
zódtak fel; ezeket az ellent-
mondásokat egyszerre, rövid 
idő alatt nem lehet kielégítő 
módon megoldani." 

A CSKP KB Elnöksége el-
kerülhetetlennek tartja, hogy 
a Csehszlovákiában kibonta-
kozott szocialista aktivitás 
széles tömegfolyamatát szél-
sőséges tendenciák kísérjék, 
s hogy ebből hasznot akar-
nak húzni az antiszocialista 
erőknek a társadalomban 
még meglevő maradványai. 
Sőt, megállapítása szerint „e 
bonyolult helyzetben maga a 
párt sem kerülheti el a bel-
ső nézeteltéréseket, amelyek 
a CSKP akcióprogramja kö-
rüli tömörülést kísérik." Ez-
zel kapcsolatban a válasz a 
csehszlovák párt központi 
bizottságának májusi plénu-
mára hivatkozik, amely ki-
jelentette: „Minden erőt 
mozgósítani kell arra, hogy 
az országban elejét vegyük 
a konfliktusoknak, hogy a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaságban ne kerüljön ve-
szélybe a szocialista hata-
lom." Megismétli az elnök-
ség azt a kijelentését is, 
hogy ilyen veszély keletke-
zése esetén minden eszközt 
felhasznál a szocialista rend 
védelmére. 

Az elnökség ezután arról 
szólt, hogy megérti: a szo-
cialista országok testvérpárt-
jainak nem lehet közömbös, 
ml történik Csehszlovákiá-
ban, de hangsúlyozta: „Mi 
azonban nem lát juk a reá-
lis okait azon állítások jo-
gosságának, miszerint jelen-
legi helyzetünk ellenforra-
dalmi jellegű; a szocialista 
rend alapjait közvetlen ve-
szély fenyegeti Csehszlová-
kiában, a szocialista külpo-
litika irányvonalának meg-
változtatásra készül és 
konkrét a veszélye annak, 
hogy országunk elszakad a 
szocialista közösségtől". 

A válasz a továbbiakban 
utal arra, hogy a Szovjet-
unióhoz és a többi szocia-
lista országhoz fűződő ba-
rátság és szövetség mélyen 
gyökerezik Csehszlovákia 
társadalmi rendszerében és 
történelmi hagyományaiban. 
,.A csehszlovák külpolitika 
fő irányzata a nemzeti fel-
szabadítási harcnak és ha-
zánk szocialista átalakításé-

Csongrád megyében 
befejeződött az aratás 

Gyorsütemű másodvetés a szegedi járásban 
A Csongrád megyei tanács 

vb mezőgazdasági és élelme-
zésügyi osztályának szombat 
déli jelentése szerint befeje-
ződött az aratás. Harminc-
négy nap alatt takarították 
be a megye 165 ezer holdnyi 
kalászosának termését, még-
pedig túlnyomórészt gépek-
kel. Kézi aratók csupán a 
szegiedi járásban dolgoztak 
— főként a termelőszövet-
kezeti csoportok földjein —, 
de mér lényegesen kisebb 
számban, mint a múlt esz-
tendőben. Megközelítőleges 
pontosságú becslések szerint 
őszi árpából 12,3, búzából 
12,9, rozsból 4,2, takarmány-
búzából 15,3 mázsás holdan-

kénti átlagtermést takarítot-
tak be a gazdaságok. 

Az aszálytól legtöbbet 
szenvedett szegedi járásban 
általában gyengébbek, a 
Szeged városi tsz-eknél pe-
dig jobbak az eredmények 
a megyei átlagnál. A járás-
ban a Tisza menti közös 
gazdaságoknak hozott több 
szerencsét a száraz esztendő, 
éppen azokon a földeken, 
ahol tavaly belvizek pusztí-
tottak. A tápéi Tiszatáj és 
a tiszaszigeti Búzakalász 
Tsz-ben például egészen ki-
tűnő búzatermést arattak. A 
homoktalajokon pedig a 
pusztaszeri Petőfi és a bor-
dányi Munkásőr Termelő-

szövetkezet gazdáinak mun-
kájá t dicsérik kedvező ered-
mények. 

A járásban évenként hét-
nyolcezer holdon szoktak 
másodnövényeket vetni. Az 
idei tartós szárazság miatt 
vontatottan kezdődött a tar-
lóvetés: Most azonban — 
miután 25—30 milliméter 
csapadék áztatta a földeket. 
— megélénkült a határ. 
Csengelén, Balástyán, Móra-
halmán, Ásotthalmán s más 
községek környékén is seré-
nyen dolgoznak a tsz-brigá-
dok. Ültetik a burgonyát, 
vetik a silókukoricát, hogy a 
kalászosok után újból hasz-
nosítsák a földeket, az idén 
mégegyszer „arathassanak". 

nak folyamatában született 
és erősödött — írja. — Ez 
az irányzat: szövetség és 
együttműködés a Szovjet-
unióval és a többi szocia-
lista országgal. Továbbra ia 
ar ra törekszünk, hogy ba-
ráti kapcsolataink szövetsé-
geseinkkel, a világméretű 
szocialista közösség országai-
val a kölcsönös tisztelet, a 
szuverenitás, az egyenjogú-
ság és az internacionalista 
szolidaritás alapján a jövő-
ben is elmélyüljenek". 

A varsói levél azon meg-
állapításával kapcsolatban, 
hogy Csehszlovákiában az 
NSZK-val folytatott közös és 
összehangolt politikánk fe-
lülvizsgálatát követelik, az 
elnökség válasza így ír: „Né-
peinknek a német imperia-
lizmussal és militarizmussal 
keserű történelmi tapaszta-
latai vannak. Nem valószínű, 
hogy bármely csehszlovák 
kormány semmisnek tekin-
tené ezt a tapasztalatot és 
könnyelmű hazárdjátékba 
kezdene népünk sorsával. 
Még kevésbé várható ez egy 
szocialista kormánytól és így 
el kell vetnünk minden ilyen 
jellegű gyanúsítást". Az el-
nökség ezután azt hangsú-
lyozza, hogy Csehszlovákia 
teljes mértékben betart ja 
szerződésbeli kötelezettségeit 
és továbbfejleszti a szocia-
lista országokkal kötött szer-
ződések rendszerét. 

A CSKP KB Elnöksége 
elfogadja a tectvérpártok le-
velének azt a kijelentését, 
hogy a Csehszlovákia iránt 
tanúsított érdeklődésnek a 
célja nem beavatkozás az 
ország belügyeibe és egyet-
ért azzal a nézettel is, hogy 
a kommunista párt vezető 
szerepének aláásása a szo • 
cialista rend felszámolása, 
nak veszélyét rejt i magá-
ban. 

„Nem titkoljuk — a Köz-
ponti Bizottság plénumán er-
ről világosan szóltunk —, 
hogy vannak nálunk jelen-
leg olyan tendenciák, ame-
lyek célja diszkreditálni a 
pártot, elvitatni erkölcsi és 
politikai jogát a társadalom 
vezetésére. De ha feltesszük 
a kérdést, vajon helyes-e 
ezeket a jelenségeket úgy ér-
tékelni, mint a szocialista 
rend fenyegetését, mint a 
reakciós ellenforradalmi erők 
nyomására a CSKP vezető 
politikai szerepének meg-
szűnését, akkor ar ra a kö-
vetkeztetésre jutunk, hogy 
semmiesetre sem helyes." 

A válasz szerzői egyetér-
tenek azzal, hogy a párt 
egyik legfontosabb feladata: 
meghiúsítani a jobboldali és 
nntiszocialista erők szándé-
kait. „E tekintetben — ír ják 
— pártunk a Központi Bi-
zottság májusi plénumán ki-
dolgozta taktikai-politikai 
tennivalóit és ezek alapján 
oldja meg feladatait. Ez a 
tevékenység rendszere azok-
nak az intézkedéseknek, 
amelyek csak akkor járhat-
nak sikerrel, ha fokozato-
san, több hónapon át érvé-
nyesíteni tudjuk azokat." 

Az elnökség a párt előtt 
álló politikai munka követ-
kező fő céljait és szakaszait 
jelöli meg: 

O Következetesen elhatá-
rolni az egész pártot 

a múlt torzításaitól, amelye-
kért a felelősséget a párt 
régi vezetőségéből meghatá-
rozott személyek viselik, aki-
ket törvényesen felelősségre 
kell vonni. 

©Előkészíteni a párt 
XIV. rendkívüli kong-

resszusát, amely összegezi a 
januári plénumot követő fej-
lődés és politikai helyzet 
eredményeit, s a demokra-
tikus centralizmus elveivel 
összhangban meghatározza a 
párt kötelező irányvonalát 

®A XIV. kongresszus 
után széles fronton 

hozzá kell látni valamennyi 
alapvető belpolitikai kérdés 
megoldásához: a politikai 
rendszer kiépítéséhez a Nem 
zeti Front és a társadalmi 
önkormányzat szocialista 
platformján, a föderatív ál-

(Folytatás a 2. oldalon.) 


