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Szavazatok milliói erősítsék 
demokratikus nemzeti egységünket 

Dobi István rádióbeszéde 
Magyarország dolgozó né- nyugvás volt a munka me- jobb esztendők eredményei-

be a választási urnák elé netében élvezni a nép ben volt. És hogy ez a tö-
járui. Mielőtt erre sor ke- egyre növekvő támogatását, fekvésünk beteljesedhetik, 
rülne, engedjék meg, hogy ami nemcsak politikai maga- arra minden reményünk, 
a rádió és a televízió nyil- tartásában mutatkozott meg, minden tárgyi előfeltételünk 
vánossága előtt elmondjam nemcsak a bizalom érezhető, 
néhány gondolatomat a vá- állandó gyarapodásában, 
lasztások ünnepi alkalmából, Megmutatkozott abban is, 
azzal a becsületes nyíltsággal, hogy napról napra javult a 
ami politikai munkámban munka az iparban, a mező-
mindig vezetett és amit — gazdaságban és az értelmi-
azt gondolom — el is vár ségi munkaterületeken, s a 
tőlem mindenki. termelés emelkedő eredmé-

Ünnepi alkalomról beszé-
lek. Nép és a néppel együtt 
élő, velük mindenben egyet-
értő vezetők között aligha 
lehet elképzelni ünnepélye-
sebb találkozást, mint a vá-
lasztásokat, amikor a nép 
szavazataival megmondja vé-
leményét arról a politikáról, 
amit eddig nevében és meg-
bízásából folytattak, és 

megvan. 
Az ellenforradalom sok-

mindenre — és elsősorban 
éberségre — tanította meg 
népünket. Az 1956. novem-
ber 4-e óta eltelt két eszten-
dő alatt pedig láthattuk, 

, , . . . hogy a forradalmi munkás-
á é i gazdasagilag mind job- paraszt k o r m á n y köVetkeze-
ban alatamasztottak a nepi t e s e b b e n j o b b a n hibátla-
hatalmat. nabbul csinálta a szocialista 

Világcs. hogy ez nem volt építés korábban már be ve-
valami új politika, a válasz- zetett politikáját, a munkás-
tási programokból is meg- hatalom, a munkás-paraszt 

szóvetseg, a proletardiktatu-érthette mindenki, hogy ami ra politikáját, mint régeb-ezután következik, az min-
denképpen folytatása lesz ben történt, s a_ kormán v jo 
a mögöttünk levő éveknek. 

ugyanakkor felhatalmazást, Semmit sem változik a kö-
lt lmu tatásokat ad a jövőre. vetendő irány. A párt és a 

Milyen politikát követett kormány ezután is a szocia-
a párt és a forradalmi mun- lizmus építésének azt a po-
kas-paraszt kormány 1956. litikáját kívánja folytatni, 
november 4-e óta? Együtt a amit a munkásosztály a fel-
néppel és annak legszélesebb szabadulás után kezdett el 
tömegeire támaszkodva szá- és a hatalom átvétele óta 
moltuk fel az ellenforradal- folytat. Csak azt szeretnénk, 
mat. Helyreállítottuk a bé- arra törekszünk, hogy ami 
kés termelés rendjét és ezután jön, abban még több 
nyugalmát. Párt- és állami legyen a jó, még több a 
vezetőknek nagy lelki meg- szépség, mint az eddigi leg* 

munkájának előnyeit egész 
dolgozó népünk élvezte és 
élvezni fogja. 

A talpraállt, újjászervező-
dött pártban és a forradalmi 
munkás-paraszt kormányban 
volt erő kijavítani a múlt-
ban elkövetett hibákat 
Megbüntetni azokat, akik 
1956-ban a néphatalom él-
len törtek. Volt és van ere-
je megbocsátani azoknak, 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Ünnepségek Szegeden 
a KMP 40* évfordulóján 

Idén. november 20-án lesz Munkáspárt Szeged -városi 
négy évtizede, hogy hazánk- bizottsága emlékünnepséget 
ban megalakult a Kommu- rendez november 19-én, 
nisták Magyarországi Párt- szerdán este 7 órakor. Un-
ja. A történelmi jelentőségű nepi beszédet mond id. Ko-
évfordulóról Szegeden is mócsin Mihály, a munkás-
méltóképpen emlékezünk mozgalom régi harcosa, az 
meg. MSZMP városi bizottságá-

November 19-én, szerdán n a k tagja. Az ünnepség má-
délután 3 órakor a Kossuth s o d i k részében művészi mű-
Lajos sugárút 5. számú há- so^a kerül sor. 
zon ünnepélyes keretek kö- A párt-alapszervezetek is 
zött emléktáblát lepleznek megemlékező ünnepségeket 
le. A Kossuth Lajos sugár- rendeznek az üzemekben, hi-
út 5. szám alatti házban vatalokban és intézmények-
ugyanis négy évtizeddel ez- be"- Áz ünnepi taggyűlé-
eiött, decemberben hivatalo- s e k r e a KISZ-tagokat és a 
san is megalakult Szegeden pártonkívüliek képviselőit is 
a Kommunisták Magyaror-
szági Pártjának helyi szer-
vezete. Az emléktóbla-ava-
láskor Katona András, a 
munkásmozgalom régi har-
cosa, az MSZMP városi bi-
zottságának tagja mond be-
szédet. Az ünnepségen köz* 
reműködik a 
zenekara. 

meghívják. Az ünnepi párt-
taggyűléseken méltatják a 
KMP megalakulásának je-
lentőségét, a munkásosztály 
és kommunista pártja négy 
évtizedes harcát. 

A KISZ-szervezetek a mun-
kásmozgalom régi harcosai-

munkásőrség nak és a fiataloknak a ta-
lálkozóit rendezik meg. Az 

A Szegedi Nemzeti Szín- egyetemen, a középi- és ál-
házban a KMP megalakulá- talános iskolákban is emlé-
sának 40. évfordulója alkal- keznek a KMP megalakulá-
mából a Magyar Szocialista sára. 

Dr. Münnich Ferenc 
sajtótájékoztatót adott 
szombaton délután az Or-
szágházban a választásokról. 

A sajtótájékoztatón részt 
vett a Pravda, a TASZSZ, az 
Izvesztyija, a szovjet rádió, 
a Mezsdunarodrutja Zsizny, 
a Gomelszkaja Pravda, a 
Szelszkoje Hozjajsztvo, a lit-
ván Tiesza, az Üj-Kína hír-
ügynökség, a Renmin Ribao, 
a Csehszlovák Távirati Iro-
da, a Rudé Pravo, a Bratisz-
lavai Pravda, a Lengyel 
Távirati Iroda. a Román 
Távirati Iroda, az ADN, a 
Neues Deutschland, az NDK 
rádiója, a Tanjug, a Novi-
szádi Rádió, a Volksstimme, 
a Vie Nuove, a Lang og 
Folk, a Warheid tudósítója. 
Jelen volt az AP, a Reuter, 
az AFP, a New York Times, 
a BBC és az ITN angol tele-
víziós társaság, a francia te-
levízió, a Német Szövetségi 
Köztársaság rádiója és napi 
sajtója, az Al Nur, az Eve-
ning News, a Berlinske Ti-
dende, az Asahi Sinbun, a 
Bombay National Herald, a 
Svájci Távirati Iroda, a 
Kansan Vutiset, a Bcina te-
levíziós társaság tudósítója. 

V á l a s z t u n k 
(m. s.) Öszi hétköznapok tasára. A bizalom pedig köl-

után új vasárnap jött el. S csönös; ezt adja az MSZMP, 
ma elindulunk a szavazóhe- a kormány a munkásosztály -
lyiségek felé és választunk, nak, minden dolgozó ember-
Nincs rajtunk, sem a jelöl- nek — a nép javáért mun-
teken nehéz zsinórú díszma- kálkodni kész hazafias erők-
gyaros ruha, hazug és csábos nek. 
ígéretek röpcéduláit sem Választunk, országgyűlési 
szórják. Mégis hiszünk, bi- képviselőket és tanácstago-
zakodunk életünk és szere- kat Szegeden is. A jelöltek 
tett nemzetünk további elő-
rehaladásában. Van okunk 
erre, van alapunk hozzá! 

Alig múlt évtizede, hogy 
megszabadultunk a minden 
rendű és rangú úri bitang-
ságtól, valamennyi velejáró-
jától, s a nép, ez az óriás, 
tiszteletre méltóan sokat, na-
gyot és üdvöset alkotott. Két 
éve a múlt kísértett a Duna 
—Tisza táján és ellenforra-
dalmi vihar tombolt. A mun-
kásosztály és kommunifta 
pártja, s a forradalmi mun-
kás-paraszt kormány veze-
tésével, a szocializmust építő 
testvéri népek segítségével 
úrrá lettünk a vészen. Ki-
emelkedtünk a hullámvölgy-
ből és utunk új csúcsok felé 
vezet. A két esztendőivel ez-
előtti októberi orkán után 
talpraállt a nemzet és javul-
tak az életkörülmények. 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt, a forradalmi mun-
kás-paraszt kormány most e 
jelentős napon is emelt fő-
vel, nyílt tekintettel áll az 
egész dolgozó nép elé, hogy 
számol adjon munkájáról, 
amelyet nehéz történelmi 
időben kezdett el. Egyben az 
őszinteség jegyében felvá-
zolta már a sokféle célkitű-
zéseket, amelyeknek mind-
egyikét a tisztességes, dolgo-
zó emberekről való gondos-
kodás és az érdekükben való 
fáradozás hatja át. 

Két esztendő gyümölcsei-' 
ről is szóltunk és csak ada-
tok nélkül summáztuk, hi-
szen nem szorul bizonyga-
tásra, mert minden család 
érzi, ellenőrizheti. Az 

Hruscsov 
el vtárs 
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Szegedi 
láthatatlan 

emberek 

-írv- * • 
•alád kivétel nélkül valamennyien túlnyomó és döntő többségé-

....... ... élet- a népfront jelöltjei — a mi so- nek tetszik ez a politika. 
körülmények javítására el- rainkból. Munkások, parasz- „ , . . . . .. . 
h,,vn,ott szavak valósággá tok< értelmiségiek, különböző mert hwen es kovetkezete-hangzott szavak valósággá foglalkozású kUeTnberek, sen fejezikiérdekeiket.Epolr-
ertek, mert a nepi, nemzeti Jemtjeink tózött ott vannak tika célkitűzéseinek érvénye-
összefogás jegyében együtt az MSZMP és a forradalmi súlÉséért f o k össze a ha_ 
fáradoztak érte a kommu- munkas-paraszt kormány ,„.„„-, „. J
 tiszt l tb tartott vezetni zafms erők. Hiszen barmx-nisták és a pártonkivühek nszieietoen tartott vezetői, . 
városon és falun egyaránt. ™9l **** ^ ^ * 02 eTedme' 

."in™: x956x oszen eisonefc nyeink, teendőink sem keve-
sek és megmondjuk ezt is A hazafias erők összefogása indultak harcba — a népért. 

- amelyről nemzett nagy- hatalmaert. S az országban öszintén. Ahol nagy a c$alád 
jaink korábban annyit ál- mindenütt a népfront jelölő- é$ gyerekek még Tl€m ^ j . 
modoztak és óhajtottáJc - , listáin szereplő nevek jóleső goznak bi207ly sűri vendé 

most erős fává nőtt és a bi- érzésekkel töltenek el ben- „ , ,._ 
zalom új hajtásait hozza. A nünket, mert a magunkfajta 
népfront a párt vezetésével emberek kerülnek az állam-
képes tömöríteni az összes hatalom helyi szerveibe és 
hazafias erőket, amelyek ké- az országgyűlésbe. Jog-
szek cselekedni nemes és gal hisszük, hogy nem csa-
szép törekvések megválást- latkozunk bennük és a mi 
ummmmammummmmmmmmmmmmmmmmmmmm'^érdekünkben, a mi hazánk 

•további boldogulására hoz-
S nak intézkedéseket, törvé-
u 
'nyeket. 
! Indulnak az emberek: haj-
•lottkorúak és tizennyolc ére-

ti gond, ha ez nem is a min-> 
dennapi kenyérrel függ ösz-
sze. Ezer és ezer új, meleg 
emberi hajlékot akarunk, 
hiszen —r bár sok korszerű 
lakóépületet teremtettünk —> 
vállainkra nehezedik a múlt-
ból örökölt perzselő lakás-
kérdés. Nem szeretjük, bánt 
bennünket, hogy dolgozó tár-
saink közül aránylag magas 
számmal vannak olyanok, 

Ssek, hogy éljenek jogukkal, me°,tfe}ö köHil-
iteliesítsék kntclesiinö^t mények ^ött laknak. Ha •teljesítsék kötelességüket, 
iválasszanak, szavazzanak. 
'Újból feleletet adnak ar-
5 ra is, hogy helyeslik-e 
Joz életkörülmények ed-

lehetne, már öl-holnapra vál-
toztatnánk rajta. De 15 év 
alatt — roppant feladat ez 
Így is — a párt és a kor-

Zdígi javulását, a népérdeket T"?' " társadalom ^Oitse-

A Csongrádmegyei Építőipari Vál-
lalat dolgozóinak két jelentős építke-
zését mutatják felvételeink. Az első 
kép a csökkent munkaképességűek ré-
szére a Tavasz utcában épült új gyá-
rat mutatja, amelyen az utolsó simí-
tásokat végzik. A központi fűtéses. 

neonvilágítású munkatermekben meg-
erőltetés nélküli munkával megélhe-
tési lehetőséghez jutnak, akik testi 
fogyatékosságuk mellett dolgozni akar-
nak. Divatos női, férfi és gyermek 
felsőruházati cikkek készülnek majd 
itt. 

, , perel megoldja a lakásker-iszolgálo további célkitűzésé- ' , 
! " , . „ dest. Hogy akarjuk-e? — er-
• fcet, a nephatalmat, a beke . • . . . re is valaszt adunk ma. Zakarását, védelmet — amely 
•az MSZMP és a kormány Bizalommal megválasztjuk 
Spolitikája volt és marad, tanácstagjainkat, országgyű-
•Olyan igaz, mint kétszer ket- lési képviselőinket. Megbíz-
Ztő néav, hogy a jó politika zuk őket azzal, hogy tisztes-r r ó t h B é l a f e l v é t e l e i ) • 

- . . . <= J . „ ( . - ;a dolgozó emberek támoga- seggel, becsülettel, követke-A második felvetel Szeged hatara- • y ° 
ban készült, a dorozsmai műút m e n - g * ^ nélkül onmagaban rere zetesen kepviseljék posztja-
tén. Itt egy új iparnegyed l é t e s ü l , rezet eredmenyre. S kon az elorehaladas igazi er-
amelyhez ezt a hatalmas. 9 méter ma- •'l°öl/ tol gyümölcsözik, an- dekeit. S szavazunk a sz* 
gas transzformátorházat építik most.!nak nincs titka. Annyi csu- cialista alkotasra, az eleire 

mpán az egész, hogy a nep jelenre és jovenaore. 


