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Szovjet emlékirat 
Bonnhoz 

Kéthónapos panasz 
— semmilyen 

intézkedés 

M e g v a g y u n k g y ő z ő d v e ; 

II választás eredménye olyan lesz, 
hogy az egész világon örülni fognak 
a szocializmus, a szabadság hívei 
Kádár János elvtárs beszéde u budapesti dolgosok 

választási nagygy ülésén 
Mint már csütörtöki számunkban hírül adtuk, Buda- árulók és imperialista gaz-1; 

pest dolgozói szerdán délután Angyalföldön, a Láng- dáik vad üvöltése. állati;: 
Gépgyár sporttelepén megtartották első választási nagy- gyűlölete és gyilkos fegyvere 
gyűlésüket. A sporttelepet és környékét teljesen, meg- fogadta. Mi azonban nern 
töltötték a részvevők és a nagygyűlés kezdetére több. ijedtünk meg tőlük. Fájdal-
mint százezer ember helyezkedett el a díszemelvény masabb és nehezebb volt 
előtt. Megjelent a gyűlésen Kádár János elvtárs, az számunkra, hogy az ellensé-
MSZMP Központi Bizottságának első titkára, dr. Mün- g e n kívül sok megzavart, be-
nich Ferenc elvtárs, a forradalmi munkás-paraszt kor- esületes ember kétkedésével 
mány elnöke, Apró Antal, Biszku Béla, Kiss Károly, Ma-
rosán György elvtársak, az MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagjai és Komócsin Zoltán elvtárs, a Politikai Bi-
zottság póttagja. 

A nagygyűlést Kiss János elvtárs, a XIII. kerületi 
pártbizottság első titkára nyitotta meg, majd Kádár Já-
nos elvtárs mondott beszédet. 

A választás munka is, politikai harc is 

Muh.Uá$>ő&-wvt€kat 
íOktóber ll-én, a Szeged felszabadulása 14. évfordulója 
> tiszteletére rendezett ünnepségen mutatkozott be a mun-
> kásőrség most alakult zenekara, a Széchenyi téren, vá-
> rosunk dolgozói előtt. A bemutatkozás sikerét bizonyítja 
\az a taps, melyet az ünnepség végén a Szaniszló János 
1 által vezényelt katonás rendben felsorakozott és elvonuló 
* új zenekar kapott. Azóta is rendszeresen megtartják a 
* próbákat — készülnek november l-re. 

• Uj modelleket 5 
• készít a Szőrme- ; 
í és Bőrruha készítő ; 

Vállalat 

és reménytvesztettségével 
meg kellett küzdenünk. , 

Polit ikánkat az első perc- $ 
tői kezdve kommunista igaz-1 
Ságunkra, a magyar mun-5 
kásosztályra, a nép szocia-
lista hazafiságára, a magyar ] 
nép legigazabb bará t jának , ] 
a szovjet népnek támogatá- ] 
sára, a nemzetközi munkás-« Az amerikai nagytőkések kérem, mi a multimilliomo-

— kezdte beszédét Kádár sok érdekét és diktatúráját szolidaritásra építettük — 
János elvtárs — nemrég új- képviseljük. Kénytelenek azt tehát sziklaszilárdan meg-
ból kimesterkedték, hogy az mondani, hogy a dolgozók aönthetetlen alapra! Azóta 
Egyesült Nemzetei: közgyű- érdekében akarnak tevé-
lésén napirendre tűzzék az kenykedni. Ki hiszi ezt, ki 
általuk gyártott, úgynevezett nem? — az más kérdés! De 
magyar kérdést. Mesterkedé- nem nehéz eldönteni: ami-
seiket a legkülönbözőbb tor- kor mi azt mondjuk, hogy a 
zításokkal, ujjukból szopott munkásosztály embereiként 
rémtörténetekkel szokták jöttünk, a proletárdiktatúra, 

se tér tünk le erről a ma-
gunk választotta útról — b á r 
volt értetlenség is, eszmei 
zavar is, kishitűség is, 
csalogatás is, sőt fenye-
getés és erőszak is ve-

((Llebmann Béla felv.) 

a munkás nemzetköziség, a 
magyar—szovjet barátság 
hívei vagyunk és ellenségei 
a burzsoá diktatúrának — 
mindenki tudja, hogy ez így 

alátámasztani. Ha az általuk 
terjesztett zagyvaságoKnak 
és rágalmaknak csak egy ti-
zede igaz lenne, akkor a 
Duna—Tisza mentén már 
egyetlen teremtett lélek sem van. (Nagy taps.) 
élne. (Derültség.) Ezzel szem-
ben népünk teljes létszám-
ban — igaz. ez a szám nem 
nagyon nagy, nem egészen 
10 millió —, de jó egészség-
ben, békében dolgozik Ma-
gyarországon (nagy taps) és 
éli a maga, törvényes alkot-
mányán nyugvó, normális 
életét. 

akarunk a nép felett, ha-
nem becsülettel szolgálni a 

lünk szemben. Következő T léPet- <NaSy t a PS) A z t hi-
tesek maradtunk, s két év s z e m

: . m o s t > k e t é v u t á n e l " 1 

Előadás a kulturális élet 
időszerű kérdéseiről 

A választási előkészüle-
tekről szólva hangsúlyozta, 
hogy a választás munka is, 

A magyar nép immár sa-
ját tapasztalatai alapján al-
kothat véleményt a párt és 
a forradalmi munkás-paraszt 
kormány politikájáról, és sa-
ját élete alakulásán mérheti 
le e politika eredményeit. 
Aligha volt még magyar 
kormány, amelyik súlyosabb 
körülmények között kezdte 
volna munkáját. A burzsoá 
ellenforradalom már szinte 
bent volt a szobában, a há-

szilárd, következetes politi-
kája, a szívós munka és a 
harc meghozta eredményeit. 
Nem állítjuk, hogy nálunk 
már minden portán kolbász-
ból van a kerítés, de azt 
nyugodtan mondhatjuk, hogy 
az élet jó és normális. Van 
sziláid munkáshatalmunk. 
Népünk békében él. A Ma-
gyar Népkörtársaság a szo-
cialista tábor megbecsült 
tagja és előttünk a szocia-
lizmus mind fényesebben ra-
gyogó napja világítja az 
utat. 

A vesetők és a tömegek 
politikai harc is. A jelölő- b o r ú pedig ott állt a' küszö- között teljes az egység 
gvűlés-sorozatnak mar ko- a 1 a -n—-r _ _ a " 
rülbelül 40 százaléka lezaj-
lott. A nagyvárosokban, a 
gyárakban éppúgy, mint a 
falvakban körülbelül két-
szerannyi ember vesz részt a 
jelölőgyűléseken, mint leg-
utóbb. 

Választás előtt állunk, je-
löltek vagyunk, szólnunk 
kell politikánkról — folytat-
ta Kádár János elvtárs. — 
Politikánk nyüt, nem rejtet-
tük véka alá céljainkat: mi 
a kommunizmus hivei va-
gyunk.- New York államban 
kormányzót választanak 
ezekben a napokban. Két je-
lölt van. Az egyik ismertebb 
nevű: Rockefeller multi-
milliomos, a másikat nálunk 
kevésbé ismerik, de szintén 
multimilliomos. Aligha hi-
szem, hogy ők azzal állhai-
nának oda a választók elé: 

bön. A burzsoá ellenfarra-
dalom már meghúzta a lé-
lekharangot a népköztársa-
ság fölött, temetni akarta a 
dolgozó nép évszázados, im-
már megvalósult álmát, a 
nép hatalmát és vele a nép 
minden reménységét. Gya-
lázták népköztársaságunkat, 
gyalázták 10 esztendő min-
den munkáját és eredmé-
nyét. Elvtársak! Art hiszem, 
tudják, hogy számon tartjuk Rákosi-féle 
a régi hibákat. Tudjuk, hol 
volt hiba az építőmunkában, 
de a 10 év vívmányai, ered-
ményei szentek, mert sok-
millió magyar munkás, pa-
raszt és értelmiségi alkotta 
meg azokat és ellenük senki 

és a bizalom 
Következetes politikánk 

eredményei között nem a 
legutolsó — sőt talán a leg-
első és legfontosabb — a ve-
zetők és a tömegek között 
kialakult kölcsönös bizalom, 
a párt, a kormány és a tö-
megek szoros kapcsolata, 
egysége és összeforrot tsága. 
Nekünk két évvel ezelőtt, a 

vezetés okozta 
csalódások, majd a Nagy 
Imre-csoport álnok nópcsa-
lása és bűnös árulása után 
kellett odaállni a nép elé 
és bizalmat kérni az új ve-
zetés számára. Tettekkel 
kellett bizonyítanunk — mi-

fel nem emelheti szentség- közben igen keményen kel-
törő kezét. (Nagy taps.) i e t t f o g n i a z ügyeket —, 

Forradalmi munkás-paraszt hogy jót akarunk, hogy 
kormányunkat indulásakor a rendbehozzuk az ország dol-
burzsoák, a fasiszták, az gait és nem hatalmaskodni 

mondhatjuk önmagunkról: 
tetteink bizonyítják szándé-
kaink őszinteségét, eredmé-
nyeink, politikánk helyessé-
gét. A tömegek, ezt látva, 
mind nagyobb bizalommal 
támogatják Központi Bizott-
ságunk, kormányunk politi-
káját. Mi, akik mint veze-
tők dolgozunk, köszönettel 
tartozunk a magyar dolgozó 
népnek a növekvő bizalo-
mért és cselekvő támogatá-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Vevötanács alakult 
az Állami Áruházban 

A szegedi Tisza Állami 
Áruház már eddig is sokat 
tett a vevőkért. Vevőszolgá-
latot rendszeresített, hiány-
cikk-listát vezetett és az áru 
beérkezése után levélben ér-
tesítette a vásárlót. Most 
a Szovjetunió állami áruhá-
zainak mintájára vevőtaná-
esot alakított. 

A vevőtanácsnak 11 tagja 
van — vásárlók — s ezek 
figyelemmel kísérik az Ál-
lami Áruház működését, a 
vevők igényeit, a kiszolgá 
lást, az áruház munkáját. 
Az előforduló, a tapasztalt 
hibákat közösen az Állami 
Áruház vezetőivel igyeksze-
nek megszüntetni. A tanács 
tegnap délután tartotta első 
ülését, s ezután negyedéven-
ként rendszeresen összeül-
nek, megbeszélik a feladato-
kat, a teendőket. 

Az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának marxiz-
mus—lehihizmus esti egyete-
me keretében értékes elő-
adás hangzott el tegnap este 
Szegeden, a Bölcsészettudo-
mányi Kar Auditórium Ma-
ximumában. Nagy László 
elvtárs, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának munka-

ismertetésére és bírálatára. 
Hangsúlyozta, hogy a mai 

kulturális életben legvesze-
delmesebb a revizionizmus, 
a népi írók ideológiája, to-
vábbá a nacionalizmus. Elő-
adása során külön figyelmet 
fordított a munkásosztály-
nak a kulturális életben be-
töltött szerepére és az idő-

társa ismertette a párt mű- szerű irodalmi kérdésekre, 
velődési politikájáról szóló 
dokumentumot, valamint a 
népi írókkal kapcsolatos 
marxista állásfoglalást. E 
két fontos dokumentum 
alapján elemezte a mai ma-

j gyar kulturális életet, külö-
nös tekintettel a marxizmus-
tól idegen eszmei áramlatok 

valamint a pártnak az értel-
miséggel kapcsolatos állás-
pontjára és az ifjúság neve-
lésének problémáira. 

Az előadást konzultáció 
követte, melynek során az 
előadó a témával kapcsolatos 
több kérdésre válaszolt. 

Negyedév alatt 
6310 négyzetméter üvegezést 

készített az Üveges KSZ 
A Csongrád megyei KI-

SZÖV legutóbbi küldöttgyű-
lésén elhatározták a kisipa-
ri szövetkezetek képviselői, 
hogy rendeltetésüknek meg-
felelően fokozottabban rá-
térnek a lakosság részére 
végzett közvetlen munkák-
ra. Azóta értek el eredmé-
nyeket több helyen is, így 
például a szegedi Üveges 
KSZ-ben. A szövetkezet a 
harmadik negyedévben je-
lentősen túlteljesítette előző 
háromhavi tervét, s ez a 
többlet a lakosság részére 
végzett munkákból adódott. 

ezer forint ér tékben végez-
tek, más kisipari szövetke-
zetek lakosság részére foly-
tatott munkáinál pedig 11'6 
ezer forint értékű üvegezést 
haj tot tak végre. A negyed-
év során összesen 6310 négy-
zetméter különböző fa j t a 
üvegezést készítettek a szó-
vetkezet dolgozói, az ablak-
üvegeknél szokásos két mil-
liméteres vastagságú anyag-
ra átszámítva az üvegtáblá-
kat. Ennek 56 és fél száza-
lékát a lakosságnak végzett 
munka teszi ki, míg a máso-
dik negyedévben az arány 

Közvetlen szolgáltatást 186 csupán ötven százalék volt. 

Október 

1 9 - é n , 

vasárnap 
de. 10 órakor 

a HAZAFIAS NÉPFRONT Szeged városi bizottsága a Klauzál téren 

választási n a g y g y ű l é s t r e n d e z 
A választási nagygyűlés előadója : 

APRÓ ANTAL elvtárs, 
az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács első elnökhelyettese, 
a Csongrád megyei képviselőjelöltek listavezetője. 

A nagygyűlésre minden választópolgárt szeretettel hív és vár a NÉPFRONT 


