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Bemutatták 
a lános 
vitézt 

Tavalyról újították föl, 
teanap este mutatták be az 
idei szabadtéri játékele sor-
rendben harmadik premier-
darabját, Kacsóh Pongrác 
daljátékát, a János vitézt. A 
Fővárosi Operettszínház pro-
dukcióját Pál Tamás vezé-
nyelte. Vámos László rendez-
te. s a két főszereplő Kovács 
József (Kukorica Jancsi) és 
Oszvald Marika (Iltiska) volt. 
A János vitézt mén augusz-
tus 4-én, 5-én és 11-én játsz-
ssák. Képünkön: Huszárok 
érkeztek a falak*. A c s s. S á n d o r felvétele* 

Budapesten 

Megkezdődött az európai 
gyermektalálkozó 

Huszár István 

Tegnap, szombaton este 
megszólaltak a fanfárok a 
budapesti Sportcsarnokban: 
megkezdődött az európai 
gyermektalálkozó gazdag, ér-
dekes programja. A lelátó-
kon a vendéglátó Magyar 
Üttörők Szövetségének kép-
viseletében sok száz piros 
nyakkendős kisdiák köszön-
tötte a harminc országból ér-
kezett több mint félezer tár-
s á t A nemzetközi gyermek-
év kiemelkedő eseményének 
egyik fővédnöke a gyermek-
és serdülőkorú mozgalmak 
nemzetközi bizottsága, a 
CIMEA. 

A megnyitóünnepségen Szűcs 
Istvánné, a Magyar Üttörők 
Szövetsége főti tkára mondott 
beszédet Szeretettel köszön-
tötte az egybegyúlt vendég-
sereget, m a j d így folytatta; 

— Bízunk abban, hogy sok 
mindent megismertek orszá-
gunk, népünk és a magyar 
gyerekek életéből. Sok sze-
mélyes példa és tapasztalat 
győz meg majd benneteket 
arról, hogy abban az or-
szágban, amelyet felszabadul 
lása előtt a hárommillió kol-
dus országában neveztek, ma 
jó gyermeknek, fiatalnak 
lenni. A társadalom gondos-
kodó törődése, szeretete övezi 
a felnövekvő nemzedék fej-
lődését, ás egy egész nép 
vallja, hogy kötelességünk 
boldoggá tenni a gyerekek 
életét. 

— Valamennyien, akik Itt 
vagytok a teremben, a bé-
ke, a barátság diplomatái-
ként jöttetek el hozzánk — 
hangsúlyozta Szűcs Istvánné, 
s hozzáfűzte: — Ezért úgy 
gondoltuk, hogy a találkozó 
legszebb, legnemesebb prog-
ramját nem kell megszer-
vezni. A ti közreműködése-
tekkel megy az majd magá-
tól is. Jól tudjuk, hogy a vi-
lágon legkönnyebben a gyer-
mekek értik meg egymást 
Barátkozáshoz, közös játé-
kokhoz alig van szükség tol-
mács segítségére. Elég egy-
egy összevillanó mosoly, kö-
zösen énekelt dal, kicserélt 
sapka vagy jelvény, néhány 
monda t s máris úgy érzi-
tek, évek óta barátok, tár-
sak vagytok. 

— E találkozótól vala-
mennyien azt vár juk — 
hangsúlyozta Szűcs Istvánné 
—, hogy a béke, a barátság, 
a szolidaritás nemes gondo-
latával, a ti jelképes és va-
lóságos összefogásotokkal, 
egyetakarísotokkal szolgálja 
Európa és az egész yilág bé-
kés, nyugodt jövendőjét 

Kádár János 
levele 

Kádár János, az MSZMP KB első titkára az euró-
pai gyermektalálkozó résztvevőihez levelet intézet t 
amelyet a Sportcsarnokban, a megnyitóünnepségen ol-
vastak feL A levél szövege: 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-
sága és népünk nevében szívből köszöntöm az európai 
gyermektalálkozó minden résztvevőjét a felnövekvő 
nemzedék képviselőit Megtisztelő számunkra, hogy a 
találkozó hazánkban, a Magyar Népköztársaságban jött 
létre. 

A találkozó résztvevői különböző országokból, kü-
lőnböző környezetből érkeztek. Ti. fiatalok, más és más 
nyelvet beszéltek, de sok olyan dolog van, ami össze-
köt benneteket Mindannyian szeretitek szüleiteket és 
baráta i tokat hazátokat gyermekek vagytok még, de 
már nyiladozik az értelmetek a világ dolgai i r án t s 
úgy tekint rátok a világ, mint a jövő zálogára, a hol-
nap felnőttjeire. 

A jó akaratú felnőttek a világon mindenütt azon 
fáradoznak, hogy ti békében, nyugalomban, jólétben és 
biztonságban élhessetek, és ne ismerjétek meg soha 
azt a nélkülözést rettegést, nyomort amelyet ők a föld-
részünket sú j tó két világháborúban átéltek; és olyan 
sok társatok szenved még a világban. A békés jövőért 
— a magatok módján — ti is sokat tehettek. Jár ja tok 
a világban nyitott szemmel, másokért aggódó és tenni 
is tudó, komoly akarással. Tanuljatok szorgalmasan, 
éljetek becsületesen és vidáman, így készüljetek a fel-
nőtt életre. 

Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat a mi szo-
cialista hazánkban, ahol már az emberek egyenlősége, 
a társadalmi igazságosság a vezérlő eszme, gazdagod-
jatok élményekben és szép emlékekben. Ismerjétek 
meg Magyarországot, az itt élő és dolgozó embereket, a 
hozzátok hasonló korú gyermekeket, akik mind-mind 
szeretettel és gondolkodással vesznek majd körül ben-
neteket Kössetek igaz barátságot velük és azokkal a 
társaitokkal, akik más országokból érkeztek erre a 
nagy találkozóra. Tanuljátok meg egymás dalait és já-
tékai t hiszen ezek a találkozók, közös programok ko-
vácsolhatják erősre határokon is átívelő barátságoto-
k a t A ti barátságotok lehet a jövendő felnőttjeinek 
legnagyobb kincse, s ebből meríthettek majd. ha a ti 
vállatokon nyugszik a világ sorsa, békéje, nyugalma és 
boldogsága. 

Sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat Nek-
tek, s általatok a világ minden gyermekének jó egész-
séget a tanulmányokban jó előrehaladást boldog if-
júságot felnőtt korotokra tartalmas, emberhez méltó 
életet kívánok — hangsúlyozta befejezésül a Központi 
Bizottság első t i tkárának levele. 

Megkezdődött 
az őszi barackexport 

Az idei őszibaracktermés- érésű, sárgahúsú faj tákat , 
nek körülbelül a felét szed- amelyek a koraiknál sokkal 
ték le a fákról a szatymazi ízletesebbek. 
tájkörzetben és jelenleg j a . A napokban mégkezdődött 
vában szüretelik a közép az illatos gyümölcs exportja. 

Huszár István és a megyei vezetők ismerkednek az arab ízlés szerint készülő hús-
konzervgyártással 

Tegnap Szegedre érkezett 
Huszár István, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese. Vendégünket a 
megyei pártbizottság szék-
házában dr. Komócsin Mi-
hály, a megyei pártbizottság 
első titkára, dr. Perjési 
László, a megyei tanács el-
nöke, Török József, a sze-
gedi városi pártbizottság el-
ső titkára és több más me-
gyei vezető fogadta. Részt 
vett a miniszterelnök-he-
lyettes fogadásán Horváth 
Árpád, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának munkatár -
sa. A szívesen látott ven-
dégnek kijáró üdvözlést kö-
vetően dr. Komócsin Mihály 
tájékoztatta Huszár Istvánt 
Csongrád megye gazdaságá-
nak ez év első felében elért 
eredményeiről, a megye 
pártszervezeteinek fejlődé-
séről és a pártélet több idő-
szerű kérdéséről. 

Gazdasági eredményeink-
ről szólva a megyei pártbi-
zottság első ti tkára részlete-
sen ismertette a legfonto-
sabb népgazdasági ágazatok-
ban az elmúlt hat hónap-
ban tapasztalt tendenciákat 
Kiemelte; a legdinamiku-
sabban változatlanul a ne-
hézipari termelés növeke-
de t t amely elsősorban azért 
örvendetes, mer t ezen belül 
a saénhidrogének ki terme-
lése a meghatározó. Elisme-
rőleg említette azt is, hogy 
élelmiszeripari üzemeink 

ugyancsak tiszteletre méltó 
termelésnövekedést értek 
el. Külön hangsúlyt kapott 
az is, hogy a megye ipara 
az első félévben 29 száza-
lékkal tudta növelni dollár-
értékesítési expor t j á t mi-
közben a tervezettnek meg-
felelően alakult a szocialis-
ta országokba irányuló ki-
vitel is. 

Ezt követően a Szegedi 
Konzervgyárba látogatott a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese. A gyár bejáratánál Hu-
szár Istvánt és a kíséreté-
ben levő megyei vezetőket 
Darázs Sándorné gyárigaz-
gató és Juhász Lászlóné, a 
pártvezetőség ti tkára fogad-
ta, akik röviden beszámol-
tak a dolgozó kollektíva á l -
tal az első félévben elért 
eredményekről, ma jd üzem-
látogatásra hívták meg a 
vendégéket 

A gyárlátogató séta első 
állomása a húsüzem vo l t 
ahol Miskolczi Zoltánné 
üzemvezető ismertette az 
éppen készülő terméket, a 
Közel-Keletről érkezett 
megrendelésre gyártott mar-
hahúskonzervet. A minisz-
terelnök-helyettes a termé-
kek minőségéről érdeklődött. 
Kérdésére Ferenczi Ilona, 
a háromszor kiváló címmel 
kitüntetett „Láng" szocia-
lista brigád vezetője a bri-
gádnapló adataival vála-
szolt: a 35 tagú munkáskol-
lektíva az első félévben ki-
fogástalanul dolgozott; ter-

mékeik első osztályú rész. 
aránya elérte a 99 százalé-
k o t A tájékoztatást Huszár 
István a brigádnaplóba írf 
elismerő sorokkal nyugtázta. 

A konzervgyári látogatást 
követően a Minisztertanács 
elnökhelyettese ellátogatott 
a Horváth Mihály utcai kép-
tárba, ahol a megyei veze-
tők társaságában megtekin. 
tette a nyári tárlatot. 

Kora délután a megyei 
tanács székházában tett lá-
togatással folytatódott Hu-
szár István szegedi prog-
ramja. Ez baráti beszélge-
téssé alakult, annál is in-
kább, mert ugyanebben az 
időben érkezett Szegedre a 
szabadságát hazánkban töl-
tő Humberto Gonzales Pe-
rez, a Kubai Köztársaság 
Minisztertanácsának elnök-
helyettese, a Kubai Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottságának tagja, feleségé-
vel és családjával. Az elv-
társi beszélgetés során dr. 
Perjési László beszélt me-
gyénkről kubai vendége-
inknek, akik ezt követően 
Papp Gyula, a szegedi t a -
nács elnöke és Török József 
meghívására városnéző sétát 
tettek Szegeden, 

Ezt követően Huszár IstJ 
ván és Humberto Gonzalez 
Perez a Dóm téren megte-
kintette a szabadtéri játéko-
kon Kacsóh Pongrác János 
vitéz című daljátékát. 


