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Megnyílt
Berlinben a X. VII

Száznegyven ország fiataljainak
képviselői a menetben — Erieh Honeeker
mondott beszédet
Határtalan vidámság és életöröm
jellemezte a X. Világifjúsági
Találkozó
megnyitó ünnepségét, amely szombaton
délután kezdődött
a berlini
Világifjúsági
Stadionban,
ugyanott, ahol 22 évvel ezelőtt megnyitották
a III, VIT-et. A fiatalok örömére még az időjárás is megváltozott, s a heteken át tartó borús, esős
égről elvonultak a felhők.
A stadion egybesereglett
50 ezer főnyi
nézője meleg szeretettel köszöntötte a VIT
díszvendégeit:
Erich Honeckert, a Német
Szocialista Egységpárt Központi
BizottsáAz úttörők virággal kedveskedtek a díszvendégeknek, majd az NDK
u u * . nnemzeti
emwu
himnuszanak
elhangzasa
után sorban felvonultak az
országok ifjúsági szervezeteinek kepviseloi.
A menet élén h a t táblát
hoztak, amelyen a fesztivál
hat hivatalos nyelvén (oroszul, angolul, németül, spanyolul, franciául és arabul)
volt olvasható a VIT jelszava: „Antiimperialista
szőlidaritás, béke és barátság!"
Elöl a nemzetközi előkészítő
bizottság 22 tagja
haladt,
élükön Dominique Vidallal,
a bízottság koordinációs titkárával. Hazánk két képviselője: Braun Gyula és Farkas Ervin is ott volt.
A küldöttségek sorát a
megelőző, IX. VIT házigazdájának, Bulgáriának fiataljai nyitották meg.
Utánuk a
Dél-Vietnami
Köztársaság és a Vietnami
Demokratikus'
Köztársaság
VIT-küIdöttségét köszöntötte
egetverő lelkesedés. A hős
vietnarpi fiatalok
katonai
egyenruhában, illetve
népviseletben
köszöntötték a
stadion nézőit, s meleg barátsággal köszönték meg a
véget érni nem akaró
üdvözlést. „Szolidaritás,
most
esak igazán!" — ez volt a fő
jelszó amellyel a stadionban
helyet foglalo fiatalok a vietnamiakat fogadtak.
Ezután a német ábécé sorrendje szerint folytatódott a
felvonulás. Rendkívül raeleg ünneplésben volt részük
a sort bevezető egyiptomi fiataloknak, majd a terepszínű
egyenruhás angolai szabadságharcosoknak.
„Az NSZK fiatalsága ffdvözli az NDK és az egész világ fiatalságát!" — hirdette
az NSZK-beli küidöttek felirata.
„Allende, Allende!"
kiáltással üdvözölték Chile i f j ú ságának Berlinbe
érkezett
képviselőit. Hosszú ideig tartott amíg a több mint 60 ifjúsági szervezetet magában
tömörítő, népes finn küldöttség elvonult
a dísztribün
előtt. Amikor a franciák érkeztek a zenekar a Marseillaise-t játszotta, s a f r a n ciákkal együtt az egész stadion énekelte a forradalom
dalát. Feltűnő melegen köszöntötték az olasz küldöttséget, különösen azokat
a
tagbaszakadt ifjakat,
akik
egy-egy
zászlót
lengető
egyenruhás dél-vietnami sza-

gának első titkárát, a fesztivál
NDK-beli
előkészítő
bizottságának
elnökét,
Willy
Stophot, az
NDK
miniszterelnökét,
az
NDK más párt- és állami vezetőit, továb«
bá Jasszer Arafatot, a Palesztinai
Felszabadítási Szervezet vezetőjét,
Valentyina
. Nyikolajeva
Tyereskovát,
a világ
eddig
egyetlen női űrhajósát, Romesh
Chandrát,
a Béke-világtanács
főtitkárát és másokat,
A díszpáholyban
foglalt helyet
Roberto
Viezzi, a Demokratikus
Ifjúsági
Világszövetség elnöke és Dusán Ulcak, a Nemzetközi Diákszövetség
elnöke.

Kádár János elvtárs
a Szovjetunióba utazott
A Szovjetunió Kommunista P á r t j a Központi Bizottságának meghívására Kádár
János, a Magyar Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szombaton néhány napos pihenésre a Szovjetunióba utazott.
Búcsúztatására a Ferihegyi
repülőtéren
megjelentek;

pesti szovjet
rragykövetSBiö
ideiglenes ügyvivője.
Az SZKP Központi
Bizottságának
meghívására
szombaton pihenés céljából
a Szovjetunióba érkezett Todor Zsivkov, a Bolgár Koramunista Párt Központi Bizottságának első titkára, az
államtanács elnöke is.

Hazánkba étkezett
az ENSZ tötítkáta
Dr. Kurt Waldheim. az
Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára — feleségével együtt — a Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsának meghívására — szombat délelőtt Budapestre érkezett. Néhány napos hivatalos magyarországi látogatására elkísérte Bogdán Eewandowski főtitkárhelyettes.
Georg Hennig. az ENSZ-főtitkár titkárságának vezetője és Neü Breen személyi t a nácsadó.
A magas rangú vendégek

Kádár János, az MSZMP
badságharcost vittek a nyaKözponti Bizottságának
első
kukban.
az
lelkesedés fogad- Stitkára
T S J "és Losonczi 'Pál, T-,^7
Tomboló
Elnokl Tanacs elnoke
tamra
'
fa a Szovjetuniá
feúZuló
majd tot küldött a X. Világifjúsági
ezerfön
i Küldöttségét,
nemzetközi
népköztársasági
címerünkkel és Diáktalálkozó
állandó
^ é i ü f c ö n a hazánk
fiatalsá- előkészítő bizottsága
bizottságának,
Berlinbe.
gát képviselő 700
magyar
Eeonyid
Brezsnyev,
az
küldött következett.
A magyarok nagy sikert arattak. SZKP
Központi
Bizottságáötletes felvonulásukkal;
A nak főutkára
üzeis üdvözlő
lányok magukkal hoztak az
„ , ...
...
tet
ötágú fesztiválrózsával
dí- « «
küldött a berlim világszített fehér esernyőjüket, s ifjúsági találkozó résztvevői- I
azt a napos
időben, mint hez.
I
napernyőt használták, m a j d
később oldaluk mellett forgatták. A magyar felvonulás
ideje alatt a zenekar a „Dózsa népe" kezdetű forradal mi magyar indulót játszotta.
meA felvonuló
fíatalság
netét az NDK — a vendéglátó
ország — 1000 főnyi
küldöttsége zárta be.
Ezután Roberto Viezzi, a
Demokratikus
Ifjúsági
Világszövetség elnöke üdvözölte az
öt világrészből
Berlinbe
sereglett fiatalokat.
„Egymásra
találtunk itt, az NDK fövárosában, mert egyesít
bennünket a fesztivál fő jelszaA most hetedik alkalommal megrendezett szegedi Ifjúva: Antiimperialista
szolidasági
napokat, az ország fiataljainak nagy nyári találkozóritás, béke és barátság!"
—
mondotta. Viezzi beszéde vé- ját, az idén a berlini X. VIT jegyében hirdették meg. Péngén ünnepélyesen megnyitottnak nyilvánította a fesz- teken és szombaton 11 különvonattal és 25 küiönautóbusztivált.
szal több mint tízezer fiatal érkezett a városba. Az ifjúsági
kilenc napok ünnepélyes megnyitóját tegnap délután tartották a
E z u t á n a m e gelőző
BudapestVIT városából _
Széchenyi téren. Szűcs Istvánné, a KISZ Központi Bizottr 6 1 i s _ b e h o 2 t á k a f e S ztivál
lángjait a stadionba, m a j d ságának titkára mondott beszédet, emlékezett a berlini
a lángokat egyetlen fáklya- VIT-re, és köszöntötte a szegcdi találkozó résztvevőit. Ezban
egyesítették, s ezzel
Wolfgang Nordwig, az NDK után került sor a fiatalok színes karneváli felvonulására,
világrekorder olimpiai b a j - amelyet az utak mentén a szegediek tízezrei tekintettek
nok rúdugrója meggyújtotta meg. (Részletes tudósításunk az ifjúsági napok eseményeia X. Világifjúsági Találkozó
lángját. A stadion ifjú kö- ről az 5. oldalon.)

A VIT

Biszku
Béla és Komócsin
Zoltán, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagjai, a Központi Bizottság titkárai, Péter János
külügyminiszter,
Berikei András belügyminiszter, Gyenes András és Katona István, a Központi Bizottság osztályvezetői. Jelen
volt B. D. Sevikin. a buda-

fogadtatására a magyar zászlókkal és ENSZ-lobogókkal
feldíszített Ferihegyi repülőtéren megjelent Péter J á nos külügyminiszter, Hollai
Imre külügyminiszter-helyettes és a magyar diplomáciai
élet több más vezető személyisége. Ott
volt
dr.
Friedrich
Frölichsthal.
az
Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete.
Az ENSZ főtitkára feleségével és a vele érkezett személyiségekkel együtt szombat délután Budapest neve-

zetességetvei ismerkedett! •
Halászbástya és a Mátyástemplom után megtekintette
a Budapesti Történelmi Múzeumot. Ú t j u k r a elkísérte a
vendégeket Hollai Imre külügyminiszter-helyettes
éa
Szarka Károly
nagykövet,
hazánk állandó ENSZ-fcépviselője.
Este a hármashatárhegyi
étteremben rendezett vacsorával zárult a
szombati
program. K u r t W a l d h e i m m d
együtt részt vett a vacsoráit
Péter János külügyminiszter

/egyében

nagygyűlés, karnevál
Szegeden

Az ifjúsági nagygyűlés díszcroelvénye

zönsége percekig tapsolva,
énekelve ünnepelte a fesztivál
megnyitását,
Ezt követően Erich Honecker, a Német
Szocialista
Egységpárt első titkára,
az
NDK előkészítő
bizottságának elnöke emelkedett
szólásra, s üdvözlő
beszédében
kellemes tartózkodást,*jól
sikerült baráti találkozókat
és
szabad vitákat kívánt a fiatalságnak, megígérvén,
hogy
szocialista Német
Demokratikus Köztársaság
fővárosa
méltó
házigazdája
lesz
a
VIT-nek.
Az ünnepség végeztével a
stadion közönsége még sokáig együtt maradt, s hosszú
ideig gyönyörködött az NDK
2500 sportolójának színpompás és színvonalas műsorában.

a

Virágkocsi a VIT jegyében

Szovjet és amerikai űrhajó a Széchenyi téren

