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I s z o v j e t p á r t - é s k o r m á n y k ü l d ö t t s é g l á t o g a t á s a S z e g e d e n 
(Folytatás az 1. oldalról) 

emlékezett meg a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forrada-
lom 40. évfordulójáról. Negy-
ven év egy nép történetében 
nem nagy Idő, és mégis ez 
alatt a negyven esztendő 
alatt országunk hatalmas 
történelmi magaslatokra 
emelkedett. A szovjet nép 
hosszú ideig az egyetlen szo-
cialista ország volt. A ml 
munkásosztályunk, amely a 
világon először számalt le a 
kapitalizmussal és tört utat 
bátran az új, a szocialista 
jövő felé, viharos időket és 
nehéz megpróbáltatásokat élt 
át. Az imperialisták állan-
dóan azon mesterkedtek és 
mesterkednek, hogy torkon-
fagadjanak bennünket. A 
háború veszélye függött fe-
lettünk állandóan. Lezüllött 
gazdasági helyzetet kaptunk 
örökül a régi rendszertől és 
az Entente-hatalmak 
élükön Churchill-lel — nap-
ról napra folytatták mester-
kedésüket, hogy megfojtsák 
• fiatal szovjet köztársasá-

got. Nekünk gyorsan kellett 
helyreállítanunk és fejleszte-
nünk iparunkat, gazdasági 
életünket Segítséget akkor 
sehonnan nem várhattunk. 
A modern, korszerű ipar 
megteremtése és mindazok-
nak a feladatoknak a meg-
oldása, • amely megnyitotta 
előttünk a szocializmus el-
éréséhez és a népjólét eme-
léséhez vezető utat, azt kí-
vánta munkásosztályunktól, 
azt kívánta hazánk vala-
mennyi dolgozójától, hogy 
hatalmas erőfeszítéseket és 
komoly áldozatokat hozzunk. 
A hitleri Németország hit-
szegő támadása súlyos káro-
kat okozott a Szovjetunió-
nak. Ez a kár a háborús ki-
adásokat is beleértve, több 
mint két és féltrillió rubelt 
tett ki. A mi hős munkás-
osztályunk, szovjet népűnk 
azonban le tudta győzni az 
ellenséget, át tudta vészelni 
a nehéz időket és hatalmas, 
világtörténelmi Jelentőségű 
sikerek elérésére volt képes. 
(Ütemes, hosszantartó taps.) 

Ezen a téren olyan sikere-
ket értünk el és fogunk el-
érni a legközelebbi tíz-tizen-
két esztendőben, hogy azt 
mondhatjuk: lényegében fel-
számoltuk a lakáshiányt. A 
mi országunk kommunista 
pártja, és valamennyi ország 
kommunista pártja a mi tá-
borunkban a legfontosabb 
feladatának azt tartja, hogy 

emelje a dolgozók életszín-
vonalát, hogy jobb életet, 
boldogabb életet biztosítson 
az ország valamennyi mun-
kása, parasztja, alkalma-
zottja, dolgozó értelmisége, 
valamennyi, a két keze mun-
kájából élő dolgozó számára. 
(Utefnes taps. Felkiáltások: 
éljen a párt, éljen a párt!) 

leníorradalmi lázadásokat 
akarnak szítani más orszá-
gok területén, s akik az em-
beriség szenvedései és nél-
külözése órán szeretnének 
megtollasodni. Sok visszhan-

got kaptunk már a Szovjet-
unió eme nagyszerű béke-
kezdeményezésére és csak-
nem valamennyi részről, az 
emberiség haladó, gondol-
kodó erői részéről támoga-
tásra találtunk. 

A Szovjetunió szilárd, következetes 
békcpol i t ikát folytat 

A tex t i lmunkások najry szerepe 
a gazdasági é le tben 

A Szovjetunió m á r sok tek in te tben 
tú lszárnyal ta az Egyesült Ál lamokat 

A Szovjetunió manapság 
hatalmas szocialista Iparral, 
nagyüzemi gépesített mező-
gazdasággal és magas kul-
turális színvonallal rendel-
kezik. Jelenleg országunk 
egy esztendő alatt annyi 
ipari terméket képes ter-
melni, amennyit azelőtt — 
a forradalom előtti Oroszor-
szágban — 15—20 esztendő 
alatt együttvéve. A szovjet 
mezőgazdaság, amely külö-
nösen az utóbbi években 
rendkívül gyors ütemben fej-
lődik, háromszor, sőt hat-
szor annyit termel, mint a 
forradalom előtti Oroszor-
szágban. Hatalmas mérték-
ben megnőttek a kapitalista 
országokkal íóTytatott ver-
senyben a Szovjetuniónak a 
lehetőségei. Ha még nem is 
olyan régen Bokaknak eset-
leg ügy tetszett, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok 
termelésének a színvonalát 
— márpedig ez az ország a 
legnagyobb kapitalista ország 
— a mi országunk tglán nem 
lesz képes elérni —, úgy ez 
a helyzet gyökeresen meg-
változott. Az egyes termék-
féleségek tekintetében a 
Szovjetunió máris túlszár-
nyalta az Amerikai Egyesült 
Államokat. A számítások pe-
dig azt mutatják, hogy az 
elkövetkező tizenöt eszten-
dőn belül a Szovjetunió nem 
csupán arra lesz képes, hogy 
elérje, de felül is múlja az 
Amerikai Egyesült Államo-
kat a legfontosabb cikkek 
termelésének mennyisége te-
kintetében. A szovjet mező-
gazdaság dolgozói most si-
keres harcot folytatnak an-
nak érdekében, hogy a leg-
közelebbi jövőben elérjék az 
egy főre eső tej-, vaj- és 
hústermelés tekintetében az 
Amerikai Egyesült Államo-
kat. (Nagy taps.) 

Önök, elvtársak, minden 
bizonnyal tudják, hogy a leg-
utóbbi években a Szovjet-
unió hatalmas tudományos 
és kulturális sikerekkel, ered-
ményekkel büszkélkedhet. 
Hiszen a Szovjetunióban al-
kották meg a világ első, 
atomenergiával hajtott vil-
lanyerő-telepét, . itt hozták 

létre, itt szerkesztették meg 
a legkitűnőbb lökhajtásos és 
sugárhajtású repülőgépeket, 
itt találták fel az interkon-
tinentális rakétát, ttt bocsá-
tották vízre az atom jégtörő-
hajót és sikeresen hajtották 
végre a világtörténelemben 
először a föld mesterséges 
holdjának felbocsátását. (Lel-
kes taps és éljenzés.) Egye-
sek persze azt mondhatják, 
hogy hiszen bocsátottak fel 
mesterséges holdat Ameriká-
ban is. Hát igen, bocsátot-
tak fel, de olyan holdat, 
amely nem volt nagyobb mé-
reteiben egy narancsnál, 
olyan holdat, amelyet sem 
szabad szemmel, sem műsze-
rekkel meg sem lehetett fi-
gyelni. A Szovjetunió pedig 
felbocsátva második mester-
séges holdját, olyan nagy-
méretű mesterséges holdat 
küldött a világűrbe, amely-
ben egy élőlényt, a Lajka 
kutyát ls elhelyezte, s amely 
óránként, percenként és na-
ponként adta nekünk a hírt, 
mt van fent a nagv világ-
tengerben, hogvan érzi ma-
gát, hogyan működik egy élő 
szervezet ebben a helyzet-
ben. Es ez. elvtársak, nagv 
világtörténelmi jelentőségű 
esemény, a tudománynak ha-
talmas győzelme, amely nagy 
magaslatok felé vitte és vi-
szi továbbra is az emberisé-
get. Ez a győzelem a mi or-
szágunknak, egv szocialista 
államnak a győzelme és egy-
ben valamennyi szocialista 
országnak Ri magasló győ-
zelmi eredményét hirdeti. 
Megcáfolhatatlanul bebizo-
nyosodott, hogy a szocializ-
mus — megszabadítva bi-
lincseitől a munkást — a 
népi tömegek mélvében rejlő 
kimeríthetetlen erőforrásokat 
képes biztosítani, tág teret 
nvit az alkotómunka szá-
mára. felvirágoztatja a tu-
dománvt és a kultúrát, és 
megvalósulásához segíti elő 
az ember legmerészebb ál-
mait ls. Éljen hát az em-
ber a maga nagyszerű alkotó 
eszméivel, éljen az emberi 
gondolat nagvszerűsége, él-
jen a kultúra! (Viharos él-
jenzés és hosszantartó taps.) 

Elvtársak! A mi szovjet 
népünk úgy dolgozik kom-
munista pártjának ve-
zetésével, hogy megteremti 
hazájában a gazdasági élet 
hatalmas fellendülését és 
ezen az alapon a szovjet 
emberek jólétének emelését 
Közismert dolog, hogy eb-
ben hatalmas szerepet ját-
szanak a textilmunkások. 
Hiszen éppen a textilmun-
kások azok, akiknek termé-
kei a legnagyobb részt köz-
vetlenül a lakosság szükség-
leteinek kielégítését szolgál-
ják. Annak a hősles mun-
kának az eredményeképpen, 
amelyet a szovjet textilmun-
kások az 1957-es esztendő-
ben elvégeztek, a mi textil-
iparunk négyszeresére emel-
te termelését és kétmilliárd 
112 millió méter szövetet, 
textilanyagot termelt. Meg 
kell mondanunk, hogy a mi 
textilmunkásaink ugyanak-
kor hatalmas forradalmi 
tradíciókkal rendelkeznek. 
Történelmi nevezetességűek-
ké váltak azok a harcok, 
amelyeket a mi textileseink 
a cári önkényuralom ellen 

folytattak. Igen nagy jelen-
tőségű volt az orosz textil-
munkásoknak 1905-ben, Iva-
novo Voznyezenszkben vég-
bement nagy méretű sztrájk-
ja. A szovjet textilmunká-
sok hatalmas proletárön-
tudatról tettek tanúbizonysá-
got és most is aktívan részt 
vesznek abban az alkotó 
munkában, amelyet a szov-
jet nép új eredmények, új 
sikerek eléréséért folytat. 

Elvtársak, nálunk a Szov-
jetunióban — mint mondot-
tam —, hatalmas munkát vé-
geznek a mi textileseink, 
úgyszintén más népi demok-
ratikus országokban is. Al-
kalmam volt itt meggyőződ-
ni, hogy mind az önök gyá-
ra, de valószínűleg városuk-
nak többi textilüzeme, en-
nek a vidéknek, az úgyne-
vezett Viharsaroknak a dol-
gozói ebben a szakmában, a 
textilszakmóban is nagy si-
kerek, eredmények elérésére 
képesek. S én kívánom, hogy 
minél nagyszerűbb eredmé-
nyeket érjenek el a maguk 
munkaterületén. 

Kudarccal végződött imperial is ta kísérlet 
A magyar munkásosztály-

nak és az egész dolgozó ma-
gyar népnek nem kevés ne-
hézségen kellett keresztül-
mennie, nehéz forradalmi 
harci utat kellett megtennie, 
mielőtt ennek az országnak 
igazi gazdájává válhatott. A 
munkások — megszabadulva 
a földesurak és a kapitalis-
ták uralmától, nagyszerű si-
kereket értek el az ország 
gazdasági és kulturális éle-
tének fejlesztésében, a nép 
jólétének emelésében. Az el-
lenség azonban felhasználta 
a hiányosságokat és az el-
követett hibákat, s mindent 
megtett annak érdekében, 
hogy akadályt gördítsen en-
nek az alkotó munkának 
elébe. Megpróbálkozott az-
zal, hogy kiragadja a ma-
gyar nép kezéből a szabad-
ságot és újból a nép nya-
kára ültesse a kizsákmányo-
lókat. Ez a próbálkozás 
azonban — ismeretes — ku-
darccal végződött. Bár a né-
pi demokratikus rendszertől 
nagy anyagi áldozatokat köve-
teltek ezek az események, a 
magyar nép ma mégis sikere-
sen folytatja munkáját, elő-
rehaladását a szocializmus 
építésének útján. Amikor or-
száguk, Magyarország ilyen 
nehéz napckat élt át, előt-
tünk, a szovjet emberek, a 
szovjet nép és a szovjet kor-
mány előtt ott állott a kér-
dés: mit tegyünk? Segítsé-
get nyújtsunk-e? Elvtársak, 
meg kell mondanom őszin-
tén, hogy mi nem kételked-
hettünk abban, hogy amikor 
egy testvér, egy barát az 

ellenforradalom viharába 
jutva bajba keveredett, ami-
kor Budapest és Magyaror-
szág más városainak az ut-
cáin kommunistákat, haladó 
embereket, élenjáró dolgozó-
kat akasztottak és állítottak 
falhoz, amikor veszély fe-
nyegette, halálos veszedelem 
a magyar nép, a magyar 
munkásosztály egészének 
ügyét, jövőjét, akkor nem 
késlekedhettünk, akkor szi-
lárdak voltunk abban, hogy 
igenis segítséget kell nyúj-
tanunk ennek a népnek, 
maguknak mindegyikőjük-
nek, munkásoknak, parasz-
toknak, értelmiségieknek és 
a többieknek. Mert ha nem 
így tettünk volna — higgyék 
el nekem —, soha a történe-
lemben nem bocsátották 
volna meg, ha letiporják or-
szágunk határa mellett a 
magyar népet, a magyar 
népnek elnyert szabadságát. 
És mi akkor segítséget nyúj-
tottunk. Nem könnyű segít-
ség volt ez. Vérrel pecsétel-
ték meg: katonáink és tiszt-
jeink vérével. Politikai se-
gítséget és gazdasági segít-
séget nyújtottunk: megin-
dultak Magyarország hnta • 
raihoz a vonatok és hozták 
a szenet, a fát, az üveget, 
a fémet, a gyapotot, ide, eb-
be a gyárba is, azért, hogy 
ne álljon meg az üzem, 
azért, hogy Szeged város 
többi textilgyérai is dolgoz-
hassanak, hogy legyen ke-
nyér és legyen élet. (Lelkes 
éljenzés és szűnni nem aka-
ró taps., 

Elvtársak, azt mondják 
egyesek, hogy a Szovjetunió 
nemrég hajtott végre atom-, 
illetve hidrogénbomba-kísér-
letet és most egyszeriben 
azzal áll elő: állj, ne csinál-
junk továbbra ilyet! Igaz 
ez? Igaz! Mi nem tagadjuk. 
A Szovjetunió nem is olyan 
régen végrehajtott egy kí-
sérletet, s mi mégis azt 
mondjuk, parancsoljunk 
megálljt a tdvábbi. kísérle-
teknek. De számoljuk csak 
össze, ugyan mennyi kísér-
letet hajtott már végre az 
Amerikai Egyesült Államok, 
vagy akár más ország is 
azóta, amióta az emberiség 
számára oly veszélyes fegy-
verrel, eszközzel kísérletez-
nek. Azt hiszem, tévedés 
nélkül állíthatjuk, minden 
bizonyossággal, hogy ebben az 

esetben a vezetőszerep a má-
sik oldalon van, a pusztító 
kísérletek előkészítésében és 
végrehajtásában a másik ol-
dal vezet. Mi pedig azt 
mondjuk, elegendő volt ab-
ból, hogy a jövő fenyegeté-
sének a réme, állandóan itt 
lengjen a fejünk felett, ele-
gük volt a népeknek abból 
— Anglia népének és más 
népeknek is —, hogy atom-
és hidrogén-fegyverekkel 
megrakott repülőgépek száll-
janak el békés polgárok há-
zal, gyermekeinek feje fö-
lött. Elég volt, mert az 
emberiség elleni szörnyű 
bűnnek a veszélye lebeg a 
mindennapi dolgozó ember 
feje felett, hiszen egyetlen 
véletlen lépés, elhibázott 
mozdulat elegendő ahhoz, 
hogy nem ezrek, nem száz-
ezrek, de milliók nemcsak 

szenvedjenek, de megsem-
misüljenek egy szempillan-
tás töredéke alatt. 

Ezért felemelte a Szovjet-
unió a szavát, hogy szüntes-
sék meg az atom. és hidro-
génfegyverekkel történő to-
vábbi kísérletezést, szüntes-
sék meg ezt a veszélyes, em-
bertelen játékot, hogy stron-
ciummal és egyéb mérgezd 
rádióaktív anyagokkal fer-
tőzzék a levegőt, mindennapi 
életünket. A Szovjetunió kö-
vetkezetes, szilárd, világos, 
őszinte és tiszta békepoliti-
kát hirdet és tartja magát e 
békepolitikában kinyilatkoz-
tatott minden szavához: szün-
tessük meg a háború veszé-
lyét, a háború rémét, aka-
dályozzuk meg, hogy az em. 
beriség ilyen szörnyű ve-
szély, ilyen szörnyű szaka-
dék szélére juthasson. Ezért 
támogatják a világ népei, 
köztük a magyar nép is, a 
Szovjetuniónak e kimagasló, 
a világon egyedülálló .vezető 
szerepet. gyakorló hatalmas 
békekezdeményezését. (Hosz-
szantartó, lelkes taps.) 

Végül azt szeretném kí-
vánni a munkások e hősi és 
szilárd osztagának, a textil-
munkásoknak, hogy érjenek 
el sok-sok sikert, mind na-
gyobb és nagyobb eredmé-
nyeket a szocialista Magyar-
ország építésében. Éljen a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt, élén vezetőjével, Kádár 
János elvtárssal! Éljen a ma-
gyar forradalmi munkás-pa-
raszt kormány, élén Mün-
nich Ferenc elvtárssal! Éljen 
a magyar és a szovjet nép 
örök, megbonthatatlan ba-
rátsága! Éljen a világbéke' 

A mi n é p ű n k h á l á s . . . 
Amíg Kozlov elvtárs be- szocializmus magasabbrendű-

szélt, jól meg lehetett fi- ségébe vetett hitet, elmé-
gyelnl, mire gondolnak, mit lyítette bennünk a magyar 
éreznek a nagygyűlés részt —szovjet barátság örökké 
vevői. Jóllehet, a nagy több- tartó érzését. Köszönjük, 
ség nem ismeri az orosz nagyon köszönjük ezt Önök-
nyelvet, a feszült érdeklő- nek. Kérjük, vigyék el szí-
désből, az újra és újra fel- vélyes üdvözletünket a dele-
csattanó tapsból látni lehe- gáció többi tagjának, a de-
tett — még mielőtt a tol- legáció vezetőjének, Hrus-
rnács fordította —, hogy Csov elvtársnak, a Szovjet-
szinte mindenki érti Koz- unió dolgozóinak. Mondják 
lov elvtársat; vele együtt meg. hogy Csongrád megye 
gondolkodnak, ugyanazt munkásai, dolgozó paraszt-
akarják, amit Kozlov elv- jai, értelmiségi dolgozói 
társ. Különösen akkor él- rendíthetetlen hittel harcol-
tették hosszan a Szovjet- nak a Szovjetunió vezette 
uniót, amikor a szónok az szocialista és béketábor vi-
ellenforradalom leverésében lágméretű győzelméért 
nyújtott szovjet segítségről Jellemző a dolgozó töme-
szólott. Ez teljesen érthető g e k hatalmas érdeklődésére 
is, hiszen a Szovjetunió se- és a szovjet nép iránti sze-
gítségének köszönhetjük, retetére, hogy a több mint 
hogy a burzsoá, restaurá- e g v ó r a hosszat tartó nagy-
torok nem tudták végre- gyűlést is megvárták a vá-
hajtanl gálád tervüket, nem r o s különböző útvonalain a 
tudták visszaállítani Ma- felsorakozott dolgozók, hát-
gyarországon a kizsákmá- h a mégegyszer megláthatják 
nyolást. 

A lelkes hangulatú nagy 
a kedves vendégeket. De 
kifejezi ezt a szeretetet és 

gyűlést ifj. Komócsin Mi- ragaszkodást az is. hogy a 
hály elvtárs zárta be: megye más városaiból és 

Békés versengést fo ly ta tunk és győzünk 
Most már, elvtársak, nincs 

kétség atekintetben, hogy a 
világon a műszaki haladás 
terén, a technikai haladás 
színvonalában a Szovjetunió 
tartja az elsőséget. Most már 
az amerikaiak törekednek 
arra, hogy behozzák ezt az 
elmarádást és ahogy mond-
ják. hogy ők jussanak majd 
előbb a holdra. Maid meg-
látjuk! Mi felvesszük a fe-
lénk dobott kesztyűt, fel-
vesszük a versenyt, de nem 
fogunk aludni. Mi a békés 
versengésnek az álláspontján 
állunk, a kapitalista és a 
szocialista rendszer közötti 
békés versenyben akarunk 
egymással megmérkőzni. 
(Nagy taps.) A gazdasági és 
kulturális fellendülés alap-
ján állandóan emelkedik, ál-
landóan növekszik népünk 
anyagi jóléte és kulturális 
színvonala. Az utóbbi évek-
ben a Szovjetunió Kommu-

nista Pártja és a szovjet 
kormány egész sor fontos in-
tézkedést hozott annak érde-
kében, hogy emelje a dolgozói? 
életszínvonalát, hogv bizto-
sítsa a magas nyugdíljárulé. 
kot, hogy emelje az alacsony 
bérkategóriákban dolgozó 
munkások és parasztok bé-
rét, hogy csökkentse a mun-
kanapot. Jelenleg is folyik a 
hétórás munkanap bevezeté-
se. elsősorban földalatti mun-
kákban. a bányászoknak a 
munkájában, valamint a 
hatórás munkanap a bánvá-
szat egyes területein. Állan-
dóan növeljük a díjmentes, 
ingyenes oktatás lehetősé-
geit, a díjmentes orvosi ellá-
tás lehetőségeit, és sok min-
den mást, ami a dolgozó em-
berek érdekeit, szükségleteit 
szolgálják. Szakadatlanul nö-
veljük a lakóházépítkezést. 

ügy hiszem — mon- k ö z , őg e i b ő l is érkeztek táv-
dotta — Csongrád megye i r a t o k a s z e g e d i pártbizott-
és ezen belül Szeged dol- „ághoz, hogy adlák át üd-

. . . . . , . , . , Sozói felhatalmaznak ben- v ö z l e t ü k e t a s z o v j e t delegá-
UnzztlK a szocialista tanor egyseget nunket arra, hogy naiat, c i ó t a g i , , i n a k . A szentesi já-

koszonetet mondunk drága értekezlet 
szovjet vendégeinknek, meg- r é „ z v e vői például azt táv-
tisztelő átogatásukért Drá- i r a t 0 7 t á k . „ A d l A k át a me-
ga szovjet vendégeink! A g v é n k b e n tartózkodó szov-
mi népünk hálás önzetlen , p t p á r t . é s k o r m á n v k ü l . 
barátjának, a nagy Szovjet- f I ö t t s é g n e k f o r r ó ü d v ö z i e -
uniónak mert nem felejtet- t ü n k ( , t Kívánjuk, hogv a 
1% • l g Y , ,D l Z 0 7 t e A " é p világbéke és a szocializmus 
hős fiainak felszabadító harca árdekében végzett sikeres 
a dolgozó parasztoknak jut- m u n k 4 i u k a t újabb és még 

Elvtársak, az imperialisták 
meg akarják támadni a szo-
cialista országokat. Nem az 
egész tábort egyszerre, ha-
nem egyenként. Ennek a 
tábornak egyes láncszemeit 
akarják megbénítani, kisza-
kítani ebből a táborból. Mi 
tehát a feladatunk? Az, hogy 
minden egyes ilyen lánc-
szem, minden egyes szocia-
lista ország erősen, szilárdan 
álljon a maga őrhelyén és 
erősítse kapcsolatait a többi 
szocialista országokkal, őriz-
ze, mint a szeme fényét en-
nek a tábornak az egységét, 
mindenféle és mindenfajta 
imperialista beavatkozás és 
mesterkedés ellen. Meggyő-
ződéssel mondhatjuk, hogy 
a jövőben senkinek semmi-
lyen eszközökkel nem fog 
sikerülni, hogy eltávolítsa 
egymástól a szocial'sta tábor 
népeit és egyenként meg-
osztva varrja nyakukba az 
imperialisták igáját. Sajnos, 
ezek a körök nem változnak 
és nem válaszolnak a Szov-
jetuniónak a javaslataira, 
pedig ezek a javaslatok 

nagyszerűek. E javaslatok a 
nemzetközi feszültség eny-
hítését, a hidegháború meg-
szüntetését, a háború veszé-
lyének elhárítását célozzak. 
Egyre nehezebb helyzetbe 
kerülnek azonban a háború3 
gyújtogatok és egyre nehe-
zebben fognak kikeveredni 
a maguk csinálta örvényből. 
Hoigy mi kényszeríti őket er-
re? Étbe a helyzetbe a 
Szovjetunió következetes bé-
kepolitikája kényszeríti őket 
Önök valószínűleg hallottak 
már arról, az elmúlt napok-
ban a Szovjetunió kormán /a 
határozatot hozott, hogy egy-
oldalúan beszünteti az atom-
és hidrogénfegyver-kísérlete-
ket. (Hosszan tartó taps). A 
Szovjetuniónak ez a békés 
lépése végérvényesen le fog-
ja leplezni mindazokat, akik 
a biztonságra és a békére 
törekvés helyett pusztító ere-
jű atomfegyver-tartalékokat 
halmoznék fel háborús tá-
madó szándékkal. Le fogja 
leplezni a Szovjetuniónak ez 
a békés lépése mindazokat, 
akik összeesküvéseket és el-

koronáz-tatta a gróf Pallaviciniek n o „ v o b b s i k e r e k 
ezer és ezer holdjait. A mi 
népünk nem felejtette el, 
hogy a Horthy-rendszer fé- \ búcsúzás 
nyes kirakatai mögött mun-
kanélküliség és inségkony- Németh Károly elvtársnak 
ha volt az osztályrésze. Nem a szavai, amelvet a vendé-
felejtette el a dohos, pené- gek tiszteletére adott ebéd 
szes pincelakások tömegeit, közben mondott — véle-
kiszolgáltatottságét a tőké- ménvünk szerint — nagyon 
seknek. És azért hálás a i6l kifejezték a megve és 
szovjet népnek, mert felsza- Szeded dolgozóinak gondo-
hadításunk következtében ez latét és akaratát. Németh 
már mind a múlté. Hálás a elvtárs ugvanis azt mon-
mi népünk, mert nem felej- dotta: „Arról beszélnek 
tette el. hogy 1958 október- N y u g a t o n h o g a m a g y a r 
ben a gyárosoktól és a fold- . , A , 
birtokosoktól a Szovjetunió é s a szovjet nép barát-
segítsége mentette meg. Az s á S a . csak pár ember barát 
Önök látogatása megerősí-
tette bennünk a marxizmus 
—leninizmus igazságába, a 

ága. A szovjet elvtársak 
meggvőződhettek arról, hogy 

(Folytatás a 5. oldalon) 


