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Az alkotmány napján 

II néphatalmat, 
építőmunkánk eredményeit 

ünnepeltük 
Alkotmányunk megszületésének 20. évfordulóját az 

egész ország bensőségesen ünnepelte meg. Sok helyen 
ú j létesítményt avattak, másutt nagygyűlésen, munkás-
paraszt találkozón emlékeztek meg az alkotmányba fog-
lalt vívmányokról, építőmunkánk eredményeiről. Hétfőn 
Erdei Ferenc, a Hazafias Népfront főtitkára Székesfehér-
váron, kedden Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese — a 
most várossá nyilvánított — Sárvárott, Kállai Gyula, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés 
elnöke Debrecenben, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a Ba-
ranya megyei Bóly községben. Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára a békéscsabai ünnepi gyűlésen mondott 
beszédet 

Munkás-paraszt találkozó 
Szeged dolgozói üzemeikben, munkahelyükön emlé-

keztek meg az alkotmány napjáról. A Hazafias Népfront 
újszegedi bizottsága augusztus 19-én, hétfőn délelőtt 
munkás—paraszt találkozót rendezett Újszegeden, a Ha-
ladás Tsz-ben. Ünnepi beszédet mondott Balog István, az 
MSZMP Szeged városi végrehajtó bizottságának tagja, a 
pártbizottság osztályvezetője. A találkozón az újszegedi 
szövőgyár és ládagyár dolgozói, a Haladás Tsz szocialis-
ta brigádjainak tagjai vettek részt. 

Jól sikerült az újszegedi Vigadóban a hagyományos 
alkotmány-bál is, amelyet a Hazafias Népfront újszege-
di bizottsága rendezett. 

firatóünnep Kisteleken 

ván királyt ünnepelte az or-
szág, ma viszont az ú j kenyér 
és az alkotmány ünnepe ez a 
nap. „Amikor a kenyérre 
gondolunk, akkor nemcsak a 
mindennapi betevő falatot 
értjük, hanem általában 
mindenféle élelmet, ruháza-
tot, s mindenféle emberi 
munka eredményét. S ezt al-
kotmányunknak köszönhet-
jük. A legmodernebb társa-
dalmi formát, államformát 
jelenti ez az ország, a dol-
gozó nép számára, olyan al-
kotmányt, amely legjobban 
megfelel a nép ügyének." 

A külügyminiszter részle-
tesen szólt a nemzetközi 
helyzetről, majd Kistelek fej-
lődéséről. Ezt követően Ny. 
Ny. Szikacsov a szovjet 
nagykövetség dolgozóinak üd-
vözletét tolmácsolta, éltette 
a két nép testvéri barátsá-
gát. Kistelek dolgozói nevé-
ben Tormány Gizella, Pet-
róczki Mária, Dancsok Ilona 
hatalmas, szépre sült ú j ke-
nyeret és bőségkosarat adták 
ót Péter Jánosnak. Mindjárt 
hozzá egy kést is, amivel a 
külügyminiszter megszegte az 
ú j kenyeret. Megízlelte, s de-
rűsen jegyezte meg: Kistele-
ken megjavult a sütőipar. 
Krizsán Imre, az Üj Élet Tsz 
tagja pedig homokvidéki bor-
ral kedveskedett. Régi szo-
kás szerint kenyérrel, bor-
ral vendégelték a látogatókat, 
hogy a község szeretetét így 
is kifejezésre juttassák. 

Ezt követően a gazdag kul-
túrműsorban a makói József 
Attila Művelődési Ház népi-
tánc-együttese is fellépett, 
valamint az újvidéki rádió 
magyarnóta-énekesei. Dél-
után sportrendezvényeken 
szórakozott Kistelek népe, 
este pedig alkotmánybállal 
zárult a 20. évforduló. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Kisteleki diáklányok átadják az ú j kenyeret Péter Já-
nosnak 

Már kora reggel ünneplőbe 
öltöztek az emberek, népvi-
seletbe öltözött rezesbanda 
járta az utcákat. A nemzet-
közi úton 9 órakor megkez-
dődött az aratófelvonulás. 
Lovas szekereken színes, 
nép viseletű fiatalok, idő-
sebbek. A zsákokban búzát, 
búzakévével megrakott sze-
kereket kombájnokat, búza-
koszorúkat láthattak az út 
két oldalára felsorakozott ér-
deklődők. 

A község szélén árnyas fák 
alatt állították fel a színpa-
dot. Ide érkezett a felvonu-
lási menet is és mindazok, 
akik az ünnepi nagygyűlés 
szónokát. Péter János t az 

MSZMP KB tagját, a Magyar 
Népköztársaság külügymi-
niszterét meghallgatták. Bá-
lán Miklós, a községi párt-
bizottság titkára köszöntötte 
a vendégeket, köztük Ny. Ny. 
Szikacsovot, a Szovjetunió 
budapesti nagykövetségének 
képviselőjét, Szilágyi Júliát, a 
megyei párt-vb tagját, a 
pártbizottság osztályvezető-
jét, Csizmás Sándort, a já-
rási pártbizottság titkárát, a 
megyei, járási, községi ta-
nács képviselőit. 

Ünnepi beszédében Péter 
János megemlékezett augusz-
tus 20-ának hármas tartal-
máról. hiszen valamikor Ist-

A Magyar Távirati Irodát illetékes he-
lyen felhatalmazták a következők köz-
lésére: 

A szomszédos Csehszlovákia párt- és 
állami személyiségeinek kérését teljesítve 
a Magyar Népköztársaság kormánya — 
együtt más szövetséges országokkal — 
segítséget nyújt — beleértve a fegyveres 
támogatást is — a testvéri csehszlovák 
népnek, a belső szocializmusellenes, vala-
mint a külső imperialista erök által lét-
rehozott ellenforradalmi fordulat veszé-
lyének elhárítása céljából. 

A testvéri országok együttes segítsége 
megfelel Bulgária, Csehszlovákia, Len-
gyelország, Magyarország, a Német De-
mokratikus Köztársaság, a Szovjetunió 
párt- és állami vezetői által aláírt bratis-
lavai nyilatkozatnak, amelyben kinyilvá-
nították, hogy a szocialista vívmányok 
védelme és erősítése valamennyi szocialis-
ta ország közös internacionalista köteles-
sége. 

Csehszlovákiában olyan súlyos helyzet 
alakult ki, amely megsemmisítéssel fe-
nyegette a szocialista vívmányokat, a tör-
vényes rendet, veszélyeztette a szocialista 
világrendszer életbevágó érdekeit, a test-
véri országok biztonságát, az európai né-
pek békéjét. 

A fenyegető veszély időben történő el-
hárítására. Csehszlovákia párt- és állami 
személyiségeinek kérésére, a Magyar Nép-

köztársaság kormányának határozata alap-
ján 1968. augusztus 21-én néphadseregünk 
egységei Csehszlovákia területére léptek, 
együtt a szövetséges csapatokkal. 

Amint a fenyegető veszély megszűnik 
és a csehszlovák törvényes hatóságok úgy 
döntenek, hogy a szövetséges katonai egy-
ségek jelenlétére nincs szükség, a csapa-
tokat haladéktalanul kivonják a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársaságból. 

A szocialista országok kormányainak 
elhatározása egyetlen állam ellen sem irá-
nyul, nem sérti más államok érdekeit, 
döntésük teljesen összhangban van a 
testvéri szocialista országok szövetségi 
szerződéseivel. 

A testvéri szocialista országok egységét 
és szolidaritását állítjuk szembe az ellen-
ség bűnös próbálkozásaival. Soha senki-
nek nem engedjük meg. hogy a szocialis-
ta közösség valamelyik tagját kiragadják 
sorainkból. 

A Magyar Néphadsereg egységei, ame-
lyek a szövetséges csapatokkal együtt a 
Csehszlovákiában kialakult ellenforradal-
mi fordulat veszélyének elhárítása céljá-
ból testvéri segítséget nyújtva tartózkod-
nak Csehszlovákia területén, ellenállásba 
nem ütközve, személyi és anyagi veszte-
ség nélkül hajtották végre kitűzött fel-
adatukat. 

A CSKP KB, g csehszlovák 
kormány és nemzetgyűlés 

tagjai egy csoportjának felhívása 
sf PRÁGA — TASZSZ 

A Csehszlovák Kommunis-
ta Párt Központi Bizottsága 
tagjainak, a csehszlovák 
kormány és nemzetgyűlés 
tagjainak egy csoportja, 
amely felkérte a testvéror-
szágok kormányait és kom-
munista pártjait, nyújtsanak 
haladéktalan segítséget a 
csehszlovák nép számára, az 
alábbi felhívást adta ki: 

Csehszlovákia polgárai 
munkások, parasztok, dolgo-
zó értelmiségiek, férfiak és 
nők, fiatalok! 

Politikai hovatartozásra, 
nemzetiségre, vallásra és 
társadalmi helyzetre való 
tekintet nélkül fordulunk 
mindenkihez, akinek drága 
szocialista hazánk és akinek 
az valóban hazája. 

Önökhöz fordulunk ebben 
a pillanatban, amikor eldől 
az ország sorsa. Olyan pil-
lanatban, amely egyszer-
smind történelmünk és to-
vábbi szocialista és demok-
ratikus fejlődésünk kulcs-
mozzanata marad, olyan pil-
lanatban, amikor húszéves 
erőfeszítéseink, áldozataink, 
munkánk által kivívott ér-
tékekről van szó, amikor 
minden kockára került. 

Olyan időszakban fordu-
lunk Önökhöz, amikor szo-
cialista építésünk eredmé-
nyeit veszélyeztetik azok az 
erők, amelyek visszaélnek a 
CSKP Központi Bizottságá-
nak januári plénumán ma-
ga a párt által kezdeménye-
zett haladó lépésekkel, 
amely lépéseket azóta a 
párt őszintén megvalósít, az 
igazi demokrácia megterem-
tése és az igazi humaniz-
mus, valamint azon eszmé-

nyek érdekében, amelyek 
kedvesek hazánk minden 
becsületes polgárának. 

A párt kezdeményezésére 
januárban arra az útra lép-
tünk, hogy keressük és meg-
találjuk a szocializmus ú j 
arculatát, amely megfelel 
népünk életmódjának és 
gondolkozásának és amely-
lyel a társadalom és az 
egyén minden perspektívá-
ja összekapcsolódik. A párt 
nyíltan megbírálta a múlt 
hibáit. Határozottan válasz-
vonalat húzott maga és a 
személyi hatalom korszaka 
közé, amely utóbbi valóban 
eltorzította a szocializmus 
humánus és demokratikus 
jellegét. Minden becsülete-
sen gondolkodó hazafi tevé-
keny részvételével és támo-
gatásával, a párt határozot-
tan új korszakot nyitott az-
zal a legbecsületesebb szán-
dékkal, hogy kijavítja a 
múlt hibáit és megteremti a 
feltételeket hazánk jövendő 
gazdag és boldog élete szá-
mára. 

Az alapvető polgári jogo-
kat, amelyek mindig ele-
ven kapcsolatban álltak né-
pünknek a demokráciáról 
és a humanizmusról alko-
tott elképzeléseivel, újból 
helyreállították az akció-
program elgondolásai és ha-
ladó szelleme alapján. Ez 
az akcióprogram szocialista 
felemelkeidésünk hosszú idő-
szakra szóló platformiának 
készült és megkapta népünk 
sohasem tapasztalt tömeges 
támogatását. 

Elsősorban ez az egyönte-
tű támogatás igazolta ú j 
utunk helyességét és vonzó-
erejét. Különösen ez a tény 

Bolgár vezető Szegeden 
Krösztju Tricskov elvtárs, 

a Bolgár Komunista Párt Po-
litikai Bizottságának póttag-
ja, a Blagojevgrád megyei 
pártbizottság első titkára sza-
badságát Magyarországon 
töltve augusztus 20-án Sze-
gedre látogatott. 

A magas rangú bolgár ven-
déget dr. Perjési László elv-
társ, az MSZMP Szeged váro-
si bizottságának első titkára, 
és Papp Gyula elvtárs, a Sze-
ged m j városi tanács vb el-
nökhelyettese fogadta. A vá-
rosi pártbizottság első titká-
ra baráti beszélgetés során 
rövid tájékoztatót adott Sze-
ged politikai, gazdasági és 
kulturális fejlődéséről. 
Krösztju Tricskov elvtárs 
városnézés után este megte-
kintette a szabadtéri játékok 
Rapszódia című eladását. 
Bolgár vendégünk tegnap 
elutazott Szegedről 

Somogyi Károiyne reivétele 
Dr. Perjési László üdvözli Krösztju Tricskovot (jobbról) 

bizonyította, hogy a január 
előtti időszak hibái ellenére 
a szocializmus eszméi mé-
lyen meggyökereztek ha-
zánkban, népünk a szocia-
lizmust életének természetes 
közegeként fogja feL Né-
pünk mély törekvése a jog-
ra és az igazságra valóban 
kifejezésre jutott a januári 
plénum által megjelölt ha-
ladó eszmékben. Ezen esz-
mék segítségével a társada-
lom kijutott az egészségte-
len közöny állapotából és 
így teljesen megnyílt a le-
hetőség az egészséges, eddig 
ki nem használt kezdemé-
nyező erő hatalmas áramlá-
sához. Népünk nagyszerűen 
helyt állt ebben a történel-
mi próbában és újból ma-
gasfokú érettségről tett bi-
zonyságot 

Társadalmunk ezen útke-
resési és átalakulási idősza-
kával sajnos, visszaéltek 
saját céljaik, a politikai 
küzdőtérre való aktív fellé-
pés érdekében azok az erők, 
amelyek hosszú éveken át 
várták a kedvező pillanatot, 
hogy lerontsák a párt hite-
lét, vitássá tegyék politikai 
és erkölcsi jogát a társada-
lom vezetésére. Ezeknek a 
jobboldali erőknek gyakor-
latilag kezükre játszottak a 
párton belül és a pártszer-
vekben is bizonyos erők, s 
ezzel ellentmondásba kerül-
tek a párt elveivel és cél-
jaival, a proletár nemzet-
köziség eszméivel. 

Ezek együttesen arra for-
dították erejüket, hogy 
rendszeresen megsértsék po-
litikai reformunk alkotmá-
nyos jellegét és összponto-
sított harcot indítottak a 
párt és az állami szervek 
pozitív erőfeszítései ellen, 
amelyek a januári célok 
megvalósítására irányultak. 
Ezek az erők piszkos kam-
pányt szerveztek egyes 
funkcionáriusok lejáratására, 
köztük a CSKP ú j vezetősé-
gének olyan tagjai ellen is, 
akik bátrak voltak nyilvá-
nosan felhívni a figyelmet 
a fenyegető veszélyre és lát-
ták a tényleges helyzetet 
annak minden bonyolultsá-
gában. Az említett erők 
megsértették a közrendet, 
életre keltettek alantas na-
cionalista szenvedélyeket 
nem riadtak vissza cseh-
szlovák szocialista hazánk 
megrágalmazó sától, népünk, 
pártunk, hadseregünk, biz-
tonsági szerveink becsületes 
munkájának megrágalmazá-
sától követelték külpoliti-
kánk megváltoztatását. Pisz-
kos kampányukban eljutot-
tak a Szovjetunióval való 
szövetség elleni támadáso-
kig is, különösen a Varsói 
Szerződés fegyveres erőinek 
törzskari gyakorlataival kap-
csolatban, valamint a szo-

(Folytatas a 2. oldalon..j 


