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flz NDK-ban megteremtenék 
a Német Szocialista Egységpárt programiának 

megvalósításához szükséges feltételeket 
— mondotta berlini beszédében Kádár elvtárs 

Kádár János elvtárs, a Magyar Szocialista Mun- — Ez persze nem tetszik 
káspárt Központi Bizottságának első titkára, a Német az imperialista..nak és a bur-
Szocialista Egységpárt V. kongresszusán résztvevő ma- zsoáziának. Dehát — ilyen 
gyar pártküldöttség vezetője hétfőn délután látogatást az élet: ami az imperialis-
tett a berlini Bergmann-Borsig népi tulajdonban lévő vil- iáknak és a burzsoáziának 
lamos gépgyárban. A gyár kapujában a gyár valamennyi tetszik, az nem tetszik , a 
üzemrészéből összegyűlt dolgozók fogadták a magyar nemzetközi proletariátusnak, 
pártküldötteket. A fiatalok vörös szegfűcsokrokkal kö-
szöntötték Kádár elvtársat. 

Az iizem hatalmas étkezőjében összegyűlt dolgozók 
előtt Kádár János elvtárs beszédet mondott. 

és ami a nemzetközi prole-
tariátusnak tetszik, az nem 
tetszik az imperialistáknak 
és a burzsoáziának. Mi pe-
dig úgy gondoljuk, hogy ha 
már választani kell, legye-
nek az imperialisták azok, 

Kádár elvtárs beszéde drágább testvéreinket, elv- akik haragszanak. 
elöljárójában kijelentette, társainkat gyilkolták Buda- Gondoljanak, amit akar-
hogy a magyar küldöttség pest utcáin. Mi a szocializ- nak: számunkra az a fon-
részvétele a Német Szocia- mus ilyen -továbbfejleszté- tos, hogy a magyar nép és 
lista Egységpárt kongresszu- séből* nem kérünk. Ügy a német kommunisták, a 
sán egyik bizonyítéka annak gondoltuk és úgy gondoljuk, magyar és a német dolgozók 
a teljes elvű közösségnek, hogy ezt az áramlatot vissza egységes, szilárd frontot al-
amely a magyar és a né- kell verni. 
met testvérpárt között fenn- ^ magyar és a német 
áll. Ezután így folytatta: ' i . • / - j 

- A szektarianizmus rossz dolgozok szilárd 
dolog, mert elválasztja a egységfrontot alkotnak 
pártot a tömegektől. Ilyen _ Az ellenforradalommal 
hiba volt nálunk, ezzel azon- leszámoltunk, de becsülete-
ban végeztünk. Jelenleg el- s e n meg kell mondanunk, merkedtümk azzal a prog-
sősorban a revizionizmus el- hogy erre csak úgy voltunk rammal, amrt a Német Szo-
lén kell harcolnunk. Ami a képesek, hogy az egész nem- cialista Egységpért meghir-

zetközi munkásosztály a detett. Az a tapasztalatunk, 
Szovjetunióval az élen segí- — és ezt a Bergmann—Bor-
tett. Most saját lábunkon ál- sig gyár párttitkára is meg-
lunk és erősen állunk iá- erősítette —, hogy ez a 
bunkón. Leszámoltunk azok- program tetszik az emberek-
kai, akik a nép ellen vol- nek. Nos, tetszeni mdnden-

(Folytatás a 2. oldalon), 

kotnak és együtt harcolnak 
a szocializmusért. 

A munkáshatalom 
a munkásosztály 

számára létkérdés 
— A kongresszuson megis-

Az alsóvárosi 
kovács-bognár szövetkezetben 

-
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Folyik 
a Biztonsági 
Tanács ülése 

A népi ellenőrzési 
bizottságok 

jegyzőkönyveiből 
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Jegyzet 
két kiállításról 

( L i e b m a n n B é l a felv;) 

magyarországi revizioniz-
tnust illeti, ezeket megver-
tük, a nemzetközi revizio-
nizmus ellen pedig a test-
vérpártokkal együtt közös 
harcot folytatunk és kétség* tak! 
tele*, hogy ebben a harc-
ban is győzni fogunk. 

Kádár elvtárs itt megje-
gyezte, hogy a nemzetközi 
revizionizmusról szólva el-
sősorban annak jugoszláv 
képviselőire gondol. 

— Nálunk, Magyarorszá-
gon — folytatta Kádár elv-
társ — a revizionizmus ki-
futotta teljes formáját. A 
revizionisták azzal kezdték, 
hogy »nem kell mindent a 
pártnak vezetnie*., meg 
olyan szép dolgokat hangoz-
tattak, mint a -szocialista 
demokrácia*. így kezdték 
és azzal végezték, hogy leg-

Még kevés termelő jelent meg 
a tegnap délutáni piacon 

Nemcsak síz eso, hanem a Az első délutáni piac tcí>-

É t ™ © 5 tör tént^az^teg- n a p d é l u t á n VoU> A 

nap délután is. A városi kiskereskedőkön, földműves-
tanács végrehajtó bizottsá- szövetkezeten kívül alig 
gának sokéves kérését telje- Jelent meg őstermelő, A 
sítette az üzemi dolgozó koradélutáni órákban a ke-
nőknek, a régi makai piac reslet sem volt valami nagy. 

péntekerf d&utárP piacot "tart A ^ á r i ö asszonyok az ü j -
a Szent István téren. 

Az első Közép-Európában... 

Folynak az alapozási munkálatok és még ebben az évben 
felépül Kaposvárott Közép-Európa első óvodája süket-
néma gyermekek részére. Ennek az intézménynek létre-
hozása is a népi állam gyermekek iránti széleskörű gon-

doskodásánál tmú 

szegedi Kender- Lenszövő 
Vállalat és a Szegedi Ken-
derfonógyár délelőtti mű-
szakjában dolgoztak, s 
munkából hazafelé menet a 
piacon megvásárolták a 
napi menü előállításához 
szükséges zöldségféléket. Ki 
J.-né karfiolt vásárolt kilo-
grammonként 4 forintos 
áron. Karfiolleves, paprikás-
krumpli kolbásszal és ubor-
kasaláta volt tegnap náluk 
a vacsora. A krumplit és 
az uborkát is a délutáni 
piacon vásárolta. 

A kevés felhozatal miatt 
a zöldség- és gyümölcsárak 
jóval magasabbak voltak a 
szokottnál. 

Kultúrműsorral, két pár papuccsal 
társadalmi akció kezdődött 

a mihályteleki bölcsőde építésére 
Régi vágyuk á szentmi- épülhessen kicsinyeik má- negyedik ház felépítésénél: 

hálytelek'i . asszonyoknak, sodik otthona. szervizeséhez, amelyben öt* 
hogy nyáron, a nagy mező- A szentmiháiytelékiek tár- ven szentmihályteleki gyer-
gazdasági munkák idején sadalmi akcióját, amelyet mek talál majd tavasztól 
valahol gondját viseljék körzetük orvosa, dr. Fülöp késő őszig második otthon, 
gyermekeiknek. A két évvel Pál szervez és irányít, hat- ra, 
ezelőtti eredményes társa- hatósan támogatja a harma- ^ * * 
dalmi akció — amellyel fel- dik kerületi tanács és a 
építették az egészségházat helyi pártszervezet. A ta-
— szülte a gondolatot: jó nács külön telket biztosít, 
lenne hasonló módon létre- ahol rövidesen megkezdik 
hozni egy községi bölcsödét majd nagyrészben társadal-
is. Hosszú hónapokig ter- mi munkával a bölcsödé fel-
vezgettek, hogyan, s miként építését, 
fogjanak munkához. 

Az elmúlt vasárnap meg 
tették az első lépéseket. 

A Textilművek kultúrcso-
portja a helyi honvédségi 
alakulat tánccsoportja köz-
reműködésével 
tet rendeztek 

Több vidéki tanács 
érdeklődik az I. kerületi 

lakóbizottságok munkájáról 
Az első kerületi tanács 

végrehajtó bizottsága 1956. 
október után újjászervezte a 

A Szegedi Tervező Iroda lakóbizottságokat. Munkáju-
mérnökei már a kezdeti kat tanácsrendelettel i rá . 
tervezgetések idején fel- nyitja. Füzeteket adtak ki 
ajánlották, hogy társadal- a lakóbizottságok szervezé-
mi munkával elkészítik az séről, feladatairól és műkö. 
épület műszaki rajzát. déséről. 

műsoros es- Bizonyára az első kultürmű- A lakóbizottságok munká-
Szentmihály- sor. a két pár papucs után járói országos értekezleten 

teleken a bölcsőde javára, segítenek majd Szeged üze- beszámoltak az ' első kerü-
A műsort követő táncmulat- mei, mint ahogy segítettek leti tanács vezetői. Azóta a 
ságon tombolán egy pár 1954-ben Gyálaréten feiépí- miskolci tanács végrehajtó 
szegedi papucsot sorsoltak teni az egészségházat, amit bizottsága érdeklődött az 
ki, amit az elmúlt héten a akkor -szívekből épült ház- első kerületi lakóbizottságok: 
Szegedi Papucskészítő Kis- nak* neveztek el. Azóta már felépítéséről és végzett 
ipari Szövetkezet adott át felépült a s*-ntmihályteleki, munkájáról. A napokban 
a szentmihálytelekieknek az elmúlt esztendőben a pedig a gyulai tanács vég. 
tombola-nyereményként. ságváritelepi egészségház is. rehajtó bizottsága kért rész-

Mintegy háromezer fo- Most dr. Fülöp Fái, aki letes tájékoztatót a bizott-
rintot helyeztek el a ta- n a Sy munkát fejtett ki a ság felépítéséről. Az I. ke-
karékban. Ezek az első fo- h á r ° m korábbi társadalmi rületi tanács végrehajtó bi-
rintok a bölcsőde megva- a k c i ó szervezésében is, nagv zottsága szívesen ad felvilá-
lósításához. lelkesedéssel fogott hozzá a gosítást. 

Már a kultúrműsor alkal-
mával elmondották a asz-
szonyok, hogy hajlandók sa-
ját pénzükből összeadni, 
gyűjteni, hogy mielőbb fel-

Amerikai katonák 
szálltak partra Libanonban 

Washington (MTI), Eisenhower elnök kedden az AFP 
és a Reuter egybehangzó jelentése szerint bejelentette: 
az Egyesült Államok több mint 5000 tengerészgyalogosa 
partraszáll Libanonban, hogy *megvédje az ott élő ame-
rikaiak életét és bátorítsa Libanont szuverenitásának és 
függetlenségének védelmére*. 

Az elnök hozzátette, hogy oz amerikai katonaságot 
Chamoun libanoni elnök hétfőn érkezett sürgős kérésére 
küldték Libanonba. 

— A tengerészgyalogosok bevetése — folytatta az el-
nök — az ENSZ alapokmányával összhangban történt. Az 
Egyesült Államok be fogja jelenteni az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának, hogy milyen intézkedéseket tett és ünnepé-
lyesen közölni fogja, hogy a rendkívüli intézkedéseket 
azonnal megszüntetik, amint a Biztonsági Tanács a maga 
részéről megteszi a lépéseket, amelyek a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartásához szükségesek. 

Kedden (magyar idő szerint) 14.00 órakor kétezer 
amerikai tengerészgyalogos szállt partra Lifianonban. 

A partraszállás a Khaldi-öbölben történt, körülbelül 8 
kilométerre Bexruttól détre, * főváros nemzetközi repülő-

kozeiete*. 

Me 615 szegedi gyermek indul nyaralásra 
A Szakszervezetek Csöng- útiköltséggel együtt összesen 

rád megyei Tanácsának ak- 85 forintot kellett fizetniök 
ciójaként ma, szerdán reg- a szülőknek. A többi tete-
gel 615 szegedi gyermeket mes költséget a szakszerve-
visznek nyaralásra a legjob- zet viseli és nemcsak kitű-
ban tanuló és arra érdemes nő ellátást, szórakozást, ha-
áltaiános iskolások közül. A nem gondos pedagógus fel-
lányok esoportját Parádsas- ügyeletet is biztosít a gyer-
várra, a fiúkat pedig Párád- mekeknek. A boldog kis 615 
fürdőre viszik. A szakszer- szegedi fiú és lány — köztük 
vezet rendkívül kedvezmé- igen sok úttörő — ma reggel, 
nyesen tette lehetővé az a menetrendszerinti gyors-
újabb csoportnak is a nya- vonat után különvonattal in-
ralást: a kétheti üdülésért, dul a Mátra vidékére. 

Segédvizsgát tett az első 
szegedi női papucsos tanuló 

A Szegedi Papucskészítő Mezei Ilona. Eddig is dót-
Kisipari Szövetkezet rend- goztak nők a szakmában, 
szeresen neveli e híres sze- de csak a felsőrészkészítést 
gedi kézműipar szakmun- sajátították el. Mezei Ilona 
kásutánpótlását. Állandóan az első nő, aki önállóan ké-
öt-hat tanuló külön mester szít papucsot Szegeden, 
felügyelete alatt ismerkedik Szakemberekből álló bizott-
a papucskészítés tudomá- ság bírálta e l . vizsgamunká-
nyával, Két évvel ezelőtt ját, amit jó eredméniydl 

Hsezdte tanulói a szakmát végzett ok 


