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Megkezdődtek 
* a szovjet-lengye 
• tanácskozások 
E 

Országszerte l e lkes hangulatú 
nagygyű léseke t rendezet t 

a Hazafias Népfront 
A Hazafias Népfront vasárnap folytatta 

országszerte választási nagygyűléseit. Szek-
szárdon Kádár János, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának első titkára, Dobi István, 
az Elnöki Tanács elnöke, Szolnokon dr. 

Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, 
Kiskunfélegyházán dr. Ortutay Gyula, a 
Hazafias Népfront Országo6 Tanácsának 
tőtitkára tartott valasztási beszédet. 

Bélyegkiállítás 
| Vasárnap délelőtt 17 órakor a szegedi Móra Ferenc 
-Múzeum első emeleti kupolacsarnokában bélyegkiállitás 
Inyílt a XXXI. qtszágos bélyegnap alkalmából. Az ér-
|dekes kiállítást a szegedi filatelistákon kívül számos ér-
Ideklődö is rrgégtekintette, s gyönyörködtek a szebbnél-
-szebb maqgar és küljöldi bélyegsorozatokban. Képünk a 
§ kiállítás egyik részletét mutat ja. 
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Laboratórium 
I Vadvizországban 
E 

Sportoldal 

Az egyénileg gazdálkodó parasztok 
életformája elmaradott 

A szekszárdi ünnepi gyű-
lés emelvényén helyet fog-
lalt Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára is. A Himnusz el-
hangzása után Dobi István 
köszöntötte a részvevőket. 

— A dolgozó parasztság — 
mondotta többek között _ — 
egy igen számottevő része 
már szocialista mezőgazdál-
kodást folytat. Sok százezer 
gazdálkodó azonban még ra-
gaszkodik régi életformájá-
hoz. Érdemük, munkájuk, 

tisztességük szerint megbe-
csülöm, értékelem őket. 
Amit verejtékes munkával 
végeznek, számomra nem is-
meretlen munka. De éppen 
azért mert tisztelem és be-
csülöm őket, előttük sem fo-
gom soha eltitkolni, hogy 
életformájukat elmaradott-
nak, igen sok részletében 
emberhez méltatlannak tar-
tom. Szeretném elérni, hogy 
mielőbb valamennyien meg-
szabaduljanak tőle. 

Az utat ;s meg tudom mu-

tatni nekik, és példákról is 
tudok beszélni: parasztok ál-
tal vezetett , igazgatott és ra-
gyagóan gazdálkodó szövet-
kezetekről, amelyekre or-
szág-világ előtt büszkén hi-
vatkozhatunk, s amelyeknek 
hasznából és öröméből leg-
elsősorban szövetkezeti pa-
rasztok részesednek. 

Kultúrműsor után a nagy-
gyűlés részvevőinek tapsvi-
hara közben felszólalt Ká-
dár János elvtáns is. 

Közös cél a szocializmus építése 
Sjiolnokon dr. MünrUch 

Ferenc miniszterelnök beszé-
dében vázolta azt az utat, 
amit megtettünk az ellen-
Jorradalom után. 

— A mi államunk társa-
dalmi szerkezete olyan — 
hangsúlyozta többek között 
—, hogy nincsenek benne el-
lentétes osztályok. A mun-
kásság, a parasztság, a hala-
dó értelmiség érdekei azo-
nosak: a szocializmust akar-

ják építeni. Nincs szüksé-
günk tehát több pártra, sem 
külső tanácsokra a válasz-
tásokkal kapcsolatban. Lát-
hattunk ilyeneket az ellen-
forradalom idején, de a ma-
gyar nép azóta megmutatta: 
nem hagyja magát letéríteni 
a szocializmus útjáról. A 
dolgozók kívánságainak fi-
gyelembevételével, velük va-
ló egyetértésiben intézzük az 
ország ügyeit. 

A továbbiakban hangsú-
lyozta. hogy a választás 
nemcsak abból a szempont-
ból jelentős, hogy a vezetés 
további erőt és ösztönzést 
nyerjen a munkához, ha-
nem nemzetközi szempont-
ból is újabb csapás les2 az 
ellenségre. Cáfolata annak a 
hazugsághadjáratnak, ame-
lyet a kapitalista világ saj-
tója, rádiója a leghajme-
resztöbb módon terjesztett 
hazánkról. 

A népfrontpolitika — 
az erők összefogására irányul 

w , 
( láebmann Béla felv.) 
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M a r o s á n elvtárs beszélt 
a kispesti v á l a s z t á s i 

nagygyűlésen 
A kispesti és a pestlörinci 

üzemek dolgozói hétfőn dél 
után közös választási nagy-
gyűlést rendeztek a XIX. 
kerületi Kossuth Lajos té-
ren, ahol több ezer részvevő 
előtt Marosán György elv-
társ, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, állam-
miniszter mondott beszédet. 

A kiskunfélegyházi gyűlé-
sen Ortutay Gyula emlékez-
tette a hallgatóságot, hogy 
a múltban a munkanélküli-
ség elöl sok ezer embernek 
kellett elvándorolnia a vá-
rosból, hogy kenyeret ke-
ressen magának. A követ-

kezőkben pedig megállapí-
totta: az elmúlt tizennégy 
év a fejlődésnek, a módoso-
dásnaki, az emberi önérzet-
nek nagy változásait terem-
tette a parasztság számára. 
Kiskunfélegyháza ma mái-
nem egy elsüppedt és a ma-

A szavazatszedő bizottságok 
október 30-án alakulnak 

Nagyszámú hallgatóság — 
jó hangulat 

Szombaton és vasárnap tsz-mozgalom eredményeiről, 
megyénk sok városában, problémáiról szóló megálla-
községében hallgatták meg p l t á s o k a U 

az emberek a választási 
gyűlések szónokait. Balás-
tyán Nagy Dániel elvtárs, az 
Elnöki Tanács elnökhelyet-
tese, Zákányszéken Komó-
csin Zoltán elvtárs, a KISZ 
Központi Bizottság titkára, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának póttagja, Földeákon 
Németh Károly elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Csongrád me-
gyei pártbizottság első tit-
kára beszélt. 

Összesen 28 helyen tartot-
tak gyűlést, amelyet közel 
tízezer ember hallgatott vé-
gig. A gyűlések előkészítésé-
ben általában jó munkát 
végeztek a népfrontbizottsá-
gok. Jelentős számmal kép-
viseltették magukat a nők és a 
fiatalok is. A parasztság he-
lyesléssel fogadta, hogy az 
előadók pyiltan, őszintén be-
széltek a parasztok jelenlegi 
helyzetéről, jövőjéről és nagy 
érdeklődéssel hallgatták a 

ga múltjából tóvergodm nem 
tudó mezőgazdasági város-
ka. Két jelentős gyára van. 

Végül a Hazafias Nép-
front jelentőségéről szólott 
és leszögezte: 

— A Hazafias Népfront 
politikája összefog,ja a ma-
gyar nép minden erejét a 
cselekvésre, a nemzeti egy-
ségre. A Hazafias Népfront 
politikája azt jelenti, hogy 
vitassuk meg a népírontbi-
zottságokban és gyűlésein-
ken a nép problémáit és 
utána cselekedjünk együtt a 
nép felemelkedésééit. 

A választási elnökségek-
ben, a választókerületi bi-
zottságokban és a szavazat-
szedő bizottságokban fél-
millió ember tevékenykedik. 
Ha a különböző párt-, nép-
front- és tömegszervezeti 
aktivistákat is ide számít-
juk, akkor az 1958-as vá-
lasztások lebonyolításában a 
szavazásra jogosultak kere-
ken 20 százaléka vesz részt. 
Az elnökségek feladata őr-
ködni a törvényességen, s 
megállapítani a terület ered-
ményeit. A községi, a járási 
jogú városi és a városi ke-
rületi választási elnökségek 
feladata, hogy a népfront ál-
tal javasolt személyekből 
megalakítsák a szavazatsze-
dő bizottságokat. Ezenkívül 
ellenőrzik, hogy a tanácsok 
végrehajtó bizottságai a kü-
lönböző hirdetményeket ki-
függesztették-e, előkészítet-
ték-e a szavazólapokat, s 
mindenütt megfelelő helyisé-
get biztosítottak-e a szava-

zásra. Ilyen bizottságok ta-
nácsi választókerületenként 
alakultak, számuk egyezik a 
tanácstagok számával: kö-
rülbelül 107 ezer. Egy-egy 
bizottságnak három tagja 
van; így összesen 320 ezer-
nél több választópolgár dol-
gozik ezen a társadalmi 
munkán. 

A szavazatszedő bizottsá-
gok október 30-án alakul-
nak. 

tatarozzák 
a gőzfürdőt 

Tatarozzák a Szegedi Gőz-
fürdő belső helyiségeit. Az 
őszi szezonban már kime-
szelt, olajjal festett, tiszta 
fürdőhelyiségek fogadják a 
vendégeket. A tatarozással 
egyidejűleg a Szegedi Fürdö-
és Hőforrás Vállalat dolgo-
zói udvariassági versenyre 
keltek egymással: a ver-
seny eredményét majd a 
vendégek bírálják el. 

| Dr. Mód Aladár 
előadása 

a TIT-klubban 
Ket nap múlva, csütörtö-

kön este 6 órai kezdettel a 
TIT szegedi Kárász utcai 
klubjában dr. Mód Aladár 
egyetemi tanár, a TIT főtiG 
kára tartja meg a TIT 
Csongrád megyei szervezete 
történeti szakosztálya által 
indított »Forradalom és el-
lenforradalom« című nyolc 
előadásból álló sorozat első 
előadását »Az 1918-as pol-
gári demokratikus forrada-
lom, a KMP megalakulása« 
címmel. Az előadást követő 
konzultáció keretében vála-
szol a hozzá intézett kérdé-
sekre. 

Szegeden felszerelték 
az 50. televíziós antennát 

A Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem KlSZ-szerveze-
te nyári kiváló társadalmi 
munkájáért ' televíziós készü-
léket- kapott- - ajándékba a 
KISZ Központi . Bizottságá-
tól. A televíziójuk antenná-
ját most. szerelték fel az 
Apáthy kollégium épületé-
nek tetejére: ez már az 50. 
televíziós anterina Szegeden. 

E jubileum alkalmából ér-
deklődtünk' a RAVELL ve-
zetőjétől, Szaniszló Bélától, 
milyenek a televíziós vételi 
viszonyok Szegeden? 

— A nyári napfolttevé-
kenység — mondotta a tele-
vízió szegedi szakembere — 
amely 12 évenként ismétlő-
dik — nagymértékben za-
varta a televízió és a rövid-
hullámú rádióadó-állomások 
vételét. Ez 

a zavaró körülmény most 
már szűnőben van 

és az őszi évszak elősegíti a 
hullámok terjedését. Sajnos' 

jelenleg még az a helyzet, 
hogy mivel Szeged tenger-
színt feletfi magassága igen 
alacsony, Budapest távol van, 
ezért a lehetőségek szerint 
csak magas házakra szerel-
jük a televíziós antennákat, 
ami bizony megdrágítja a 
költségeket. 

Remélhetőleg mihamarább 
felállítanak egy közvetítő 
reléállomást 

és akkor alacsonyabb há-
zakra is el tudjuk helyezni 
az antennákat. Egyébként 
felhívom a figyelmet arra. 
hogy A. T. 301, vagy 302-es 
típusú készüléket Szegeden 
ne vásároljanak, mert az 
jelenleg csak Budapesten és 
a fővárostól 10—20 kilo-
méteres távolságban használ-
ható. Városunkban az A. T. 
501-es típusú, vagy annak 
legújabb kiadása a megfe-
lelő — állapította meg befe-
jezésként Szaniszló Béla. 

Lesz új jégpálya 
Az Építők korcsolyapályá-

ja Szeged egyetlen hivatalos 
korcsolyázóhelye. Ez igen 
zsúfolt s a nyitvatartás 
sem jó a fiatalabb kor-
osztály számára. Ezért 
csak üdvözölni lehet az I. 
kerületi tanács javaslatát. A 
községfejlesztési alapból a 
Madách utcai általános is-
kola udvarán — az elmúlt 
évben nagyobbították meg 
az udvart — jégpályát léte-
sítenek. Az iskola úttörői, a 
pedagógusok és a szülői 
munkaközösségek tagjai tar-
tanak szolgálatot a korcso-
lyapályán. A szülök tehát 
nyugodtan engedhetik gyer-
meküket — felügyelet mel-
lett szórakoznak. 

A jégpálya bevételét az I. 
kerületi tanács az iskola 
szertárainak fejlesztésére 
fordítja. A tervek szerint a 
korcsolyázási idényben nyit-
ják meg a Madách utcai 
korcsolyapályát. 

Átutazott Budapesten 
a Román Népköztársaság párt-

ás kormányküldöttsége 
Vasarnap átutazott Budapesten a Román Népköztár-

saság párt- és kormányküldöttsége, a Csehszlovák Köz-
tarsaságban tett látogatásról hazatérőben. A delegációt 
Gheorghe Gheorghiu-dej, a Román Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első titkára és Chivu Stoica, a Mi-
nisztertanács elnöke vezette. 

A vendégeket a Nyugati-pályaudvaron Kiss Károly 
es Marosán György, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagjai, a Központi Bizottság titkárai, dr. Sík Endre kül-
ügyminiszter. Sándor József, az MSZMP Központi Bi-
zottságának tagja és Szilágyi Dezső, az MSZMP Központi 
Bizottságának osztályvezetője, valamint Bartos István. 
Budapest főváros tanácsa végrehajtó bizottságának el-
nökhelyettese üdvözölte. 

A román párt- és kormányküldöttség tagjai buda-
pesti tartózkodásuk során igen szívélyes, baráti beszél-
getést folytattak a magyar államférfiakkal, megtekintet-
ték a főváros néhány nevezetességét, majd folytatták út-
jukat Bukarest felé. 

Tizenkilenc nemzetközi vásá r — 
várakozáson leiüii e redmények 

A Magyar Kereskedelmi 
Kamarában most összesítet-
ték az őszi vásárokon létle-
jött üzletkötések eredmé-
nyeit, amelyek igen szá-
mottevőek. Ebben az évben 
19 nemzetközi vásáron vett 
részt a magyar külkereske-
delem és vállalataink (csu-

pán a tőkés országok keres-
kedőivel) több, mint 2 mil-
lió dollár értékű üzletet kö-
töttek. Nagymennyiségű árat 
adtunk el és vásároltunk a 
baráti országokban rende-
zett vásárokon, kiállításo-
kon is. 


