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November 21-én döntő jelentőségű esemény évfor-
tfulóját ünnepli a magyar munkásmozgalom s az egész 
dolgozó nép. 1918-ban ezen a napon alakult meg a Kom-
munisták Magvarországi Parija. Az évforduló előesté-
ién, november 20-án, szombaton ltákosi Máátyás elv-
társ mond nagy beszédet a Sportcsarnokban a nagybu-
dapesti pártaktíva előtt. A beszédet a rádió is közvetíti. 
Vasárnap nyílik meg Budapesten a Magvar Munkásmoz-
galmi In'ézti nagyszabású kvj'Jüáa, mely feiőlcÜ mun-
kásmozgalmunk minden történelmi emlékét a mozga-
lom gyökereitől kezdve. A kiállítás anyagát később ván-
dorkiállítások keretében a magyar vidéknek ls bemu-
tatják. 

Szeged dolgozói n j hidjuk felavatásának napján ölik 
a KMP mega'akulásának 30-tk évfordulóját és ez a tény 
I '/önös jelentőséget ad az ünnepnek. 

Miért izgulnak Zsigmondiék 
és miért nyugodtak a cMA^OAG-v*sasok) 

N o v e m b e r 2 1 - é n 
tízezrek ünneplik maid 

a hid avatását 
Csupa derült arcu. jóked-

vű emberrel találkozik az 
ember a közúti hidon. A 
nagyobbára szegediekből ál-
ló betonozók, akik először 
dolgoznak hidon. ugy visel-
kednek, mint a szabadulás 
előtt álló szabóinasok, ami-
kor a "remeket*, a vizsga 
tárgyát képező öltönyt ké-

Igozó a Szabad Népért 
MiívéisZt matiné a szegedi Nemzeti Színházban 
A Szabad Népet ünnepelték 

vasárnap Szeged dolgozói Nép-
nevelők, Szabad Nép agitátorok 
és mind azok © ültek össze a 
szegedi Nemzeti Színházban, 
akik október hónap folyamán 
szabad idejűk feláldozásával 
telkesen és eredményesen mű-
ködlek közre-a Szabad Nép ter-
jesztésében. Nagy családként 
zsúfolódott tele a szinház ün-
nepien feldíszített nézőtere, a 
ízinpadot pedig Lenin, Sztálin, 
Rákosi és Révai elvtársak ha-
talmas arcképe díszítette, kö-
fcépen a Magyar Dolgozók Párt-
ja jelvényével a Szabad Nép 
egyik kina-vitott példánya volt 
látható Horváth Márton á bé-
kéért vezércikkével 

A Déikeriiletí Dalos Szövet-
ség 500 tagú kórusa lépett el-
lőnek a színpadra és Kertész 
Lajos elvtárs vezénylésével a 
köztársasági indulót és a szo-
cialista forradalom indulóinak 
Otemével valósággal feltüzesüet. 
te a hallgatóságot. Gáti Pái 
Majakovszkij: Lenin cimü köl-
teményéből szavalt, majd ifj. 
Komócsin Mihály elvtárs az 
MDP nagyszegedi pártbizottsá. 
gának titkárhelyettese szólt 02 
zgYbegyüliekhez. Felhívására 
Búna felállással emlékeztek 
tneg az elhunyt Papdi György 
elvtársról. 
Akik é ' e n j á r n a k 

a m u n k á b a n 
— A Szabad Nép kampány 

gtején 503 előfizetője volt kőz-
ponti lapunknak Szegeden, — 
mondta beszámolójában Ko-
mócsin elvtárs — ma 5214 a 
szegedi előfizetők száma. A 
számszerű eredményen kívül 
Síinek a jelentősége abban is 
meginuíaíkozik, hogy sikerüli 
megmozgatnunk párttagságunk 
igen nagy részét. Október 31-én 
például több mint hatezer elv-
társunk agitált o Szabad Nép 
mellett és kereste fel Szeged 
belterületének és a környékbeli 
lanvavilágnak dolgozó munkás-
ságát, parasztságát, s végzett 
felvilágosító, népnevelő mun-
kát. A legszebb eredményt Ró-
kus II. pártszervezet érte ét, 
ezért a pártbizottság uj rádió-
val jutalmazta. A második leg-
jobb eredményt Móraváros /., 
f f . érte el, jutalmul bHliárd-
asztalt kapnak a pártbizottság-
tól Jő eredményeket ért még 
el 0- és Ujsomogyitelep, Belvá-
ros IV. és Felsőváros, üzemi 
vonalon: DÉMA, Lippai 'üzem, 
Winter kefegyár, Gyulagyár, 
Felsővárosi cipőgyár. A hivatali 
szervezetek közül elvijárt a vá-
rás házi, a kisiasut, a szinház, 
a szakszervezetek részéről pe-
dig a textilesek, a kereskedelmi 

alkalmazottak és az egészség-1 dékul a Szabad Nép terjeszté-
üyi alkaglmazottak szakszerve- j sében résztvett elvtársak számá' 
ele- Nem utolsó sorban kell 

megemlékezni a falujárókról, 
akik mindannyian kitűnő mun-
kát végeztek és tömegével sze-
rezték az előfizetőket, e mel-
lett jelentős népnevelő felvili. 
gosiló munkát is végeztek. 

Komócsin elvtárs szavait na© 
érdeklődéssel figyelték, és az 
egész szinház közönsége hosz-
szan, hangosan tüntetett Mind-
szenty ellen, amikor a kleriká-
lis reakció aknamunkájáról be-
szélt 

— Fokozottabb népnevelő 
munkával segítsük elő a népi 
demokrácián keresztül a szoci-
alizmus építését, — fejezte be 
b^zédét, majd felzúgott a taps 
és egyszerre mozdult meg min-
den ki, hogy felálva ünnepelje 
és éljenezze Rákosi Mátyás elv-
társat s a Magyar Dolgozók 
Pártját 

Ünnepi műsor 
kezdődött ezután mintegy aján-

ra. A Wiener Saagerknáben kó-
rusa csendült fel, utána Hetés 
György Demján Bednij: »A 
Fő-utcánt cimü versét szavalta 
megrázó színészi erővet Nagy 
ünneplésben részesítették Pécliy 
Blankát is, aki Ady és Maja-
kovszkij verset szavalt Váral-
jai Magda Gorkij »Anya* cimü 
regényéből adott elő részletet, 
Csengeri Judit pedig Illyés 
Gyula »Ncm menekülhetsz* ci-
mü versét mondta el mély átér. 
zéssel Kövesd! Pál operaénekes 
Musszorgszkij Hovancsinájából 
énekelt, Varjas Anna a párisi 
nemzetkőzi zongoraverseny 
győztese Chopin, Bartók és 
Debussy müveiből játszott. Ki-
emelkedő száma volt a művészi 
matinénak Csajkovszkij 1812. 
nyitánya, amelyet a szinházi és 
rendőrzenekar adott elő Vaszy 
Viktor kiváló vezénylésévet A 
forru haugulatu ünnepség az 
Internacionáléval ért véget 

szitik. Érthető ez az izga-
lom. hiszen ők a demokrá-
cia előtt vizsgáznak novem-
ber 21-én a kétsoros zakó 
készítésénél sokkal nehe-
zebb »iparágból«, a hídépí-

tésből. 
A MAVAG szerelői 

öreg legények már ... 
A MAVAG szerelői öreg 

"mesterlegények* már Ko-
vács István főszerelőmester. 
Csurgó szerelőmester. Ta-
kács Lajos főbizalmi, Csor-
ba »Náci« és a szerelők. 
Hegedűs és társai, a szöge-
csel ők arcán nem látszik 
semmi illetődöttség. Ok már 
egy-két remekmunkát be-
mutattak, egy-két hidat fel-
építettek. 

— Most már csak az utol-
só simitások vannak hátra 

— mondják a Zsigmondi-
cég. a MAVAG munkásai, ha 
a hídépítésre terelődik a 
szó. A szerelők simítása ab-
ból áU, hogy a hid kétolda-
tára ideiglenes célra felsze-
relt. fiatalinas. darubirtó 
hídrészeket a "konzolokat* 
vágják. A Zsigmondiék kö-
vezői a Tisza feletti hidrész 
utolsó négyzetmétereit bur-
kolják. Az aszfaltozók azon-
ban tényleg az "utolsókat* 
simítják. Sokkal később 
kczdtekvmint a kövezők, de 
már túlhaladták őket és füs-
töl köpködő kazán "ütegük* 
a szegedi hidfő két tornya 
körül sorakozott fel 

Hétfőn reggel bő pászlók-
ban zuhogott a váratlan 
őszi zápor, dc ennek elle-
nére a kövezés, aszfaltozás 
rendben befejeződik. 

Nagyfiúk a gázgyáriak 
A MAVAG és a betonoz-

zást végző államosított Zsig-
mondi-ccég munkásai he-
lyet mostanában a Gázgyár 
es a Villamosvasút emberei 
a »nagy fiuk* a hidon. 

A villamossíneket lefek-
tették. bekötötték, a lámpa-
oszlopokat a hid mindkét 
oldalán, a Tisza mindkét 
partján felállították már. A 
szerelők a közvilágítás hu-
zalait feszitik az oszlopok 
között. 

Lebegve 
ax áradó Tisza Mell 
Munkában, lendületben, 

leleményességben a Gázgyár 
és a Villamosvasút emberei 

Szegeti dolgozói 
Mindszenty megrendszabáíyozását 
Gyárak, Üzemek, vállalatok, közti!elek, gyűlések 
sorozatán a f e k e t e reakció e l l e n foglalnak állást 

A dolgozó magyar nép egyre 
erélyesebben követeli, hogy a 
kormány akadályozza meg 
Mindszentynek, a fekete reak-
ció nagymesterének, a háború-
ra sóvárgó amerikai imperialis-
ták bérencének aljas, népelle-
nes, fasiszta tevékenységét. A 
városokban, falvakban gyűlése-

ket tartanak, határozatokat 
hoznak, feliratokat szövegeznek, 
amelyben mindenhol egyönte-
tűen Mindszenty ellen foglalnak 
állást. 

A í elmúlt napok folvamán 
Szegeden a legtöbb gyárban, 
üzemben, közületben állást fog-
laltak e kérdésben. 

A prímás a kuíáhohka! egy ült 
a dolgozók ellen szervezkedik 

Szeged legnagyobb üzemének, 
az ujszegedi Magyar Kendernek 
dolgozói a következőket írják: 

— Kérjük, hogy a lelkek bé-
kéje és a demokratikus fejlő-
dés érdekében tiltsák be a 
Mindszent.v-féle politikai 
gyűléseket és akadályozzák 
meg az egyházi reakció jobb-
oldali tevékenységét... — 

A Pick szalámigyár gyűlésén 
megállapítottá^ nogv 

"Mindszenty a knlákokknl 
együtt a dolgozók ellen szer-
vezkedik. 

A rókusi Konzervgyár, az Orion 
bőrgyár dolgozói, a legerélye-
sebb hangon utasítják vissza 
Mindszenty támadásait a de-
mokrácia ellen. A Villamosvas-
út, a városi kertészet, a Köz-
ponti Fa- és Malomipari Kft. 
dolgozói ugyancsak erélyes han-
gon követelik a fekete reakció 

megrendszabályozását. 
— "Kérjük a kormányt, aka-
dályozza meg, hogy az álta-
lunk újjáépített templomok 
szószékeit, iskoláink katedráit 
jobboldali uszításra használ-
ják fel 

— írják a Lippai fürészüzem 
munkásai. A Dohánygyár, a 
Kotrótelep, DÉMA cipőgyár, az 
Ujszegedi Gőzfürész és Lá-
dagyár, a Póló cipőgyár, a Ti-
szamalom, a Gázgyár dolgozói 
betűén a legsürgősebb intézke-
déseket kémek Mindszentyék 
ellen. 

Undorral vegyes 
felháborodással.,, 

— Uudorri! vegyes felhábo-
rodással látjuk Mindszcutyék-
nek a magyar népre már any-
nyi bajt zúdító politikájának 

továbbvitelét 
— írták a Szegedi Gazdasági 
Vaíut alkalmazottai. Az OTI 
dolgozói, a Varga kötélárugyár, 
a Városi nyomda, az államosí-
tott Szőregi Petróleumgyár, a 
szőregi Földmüvesszövetkezet 
bérmalmánák, az Angol-Magyar 
Jutafonónak, a Tűzoltóságnak, 
a MÁLLERD szegedi hivatalá-
nak, a MOSzK szegedi kiren-
ségének fizikai és szellemi mun-
kásai izzó hangulatú gyűléseken 
köretelték Mindszentyék akna-
munkájának megakadályozását. 

A Délmagyarország napilap az 
egyetem fizikai és szellemi dol* 
gozói mellett a 3. honvédkerület 
parancsnokságának legénysége, 
tiszthelyettesi, tiszti kara és 
polgári alkalmazottai szintén 
csatlakoztak a többi üzemektan 
hozott határozatokhoz és a leg-
erélyesebb intézkedéseket köve-
telnek. 

semmiben sem maradnak a 
MAVAG ós a Zsigmondi 
részleg mögött. A Farkas 
Lásizló vezette brigád tag-
jainak. Pópity, Farkas, Vi-
dács. Szenté, Boros szaktár-
saknak például a hid alall 
majd tízméteres é$ mázsás 
kábel- és gázvezetéktartó rá-
csozatot kellett elhelyezni a 
hid egész hosszában, áll-
vánv nélkül. Egy darabig ^ 
áradó Tisza felett, lebegve 
kínlódtak. Pópity azonban 
egy lehető legegyszerűbb 
szerkezetet "konstruált*, ez 
biztonságosabbá lelte az 
egész szerelést — és döntő-
en meggyorsította a munkát, 

Nagytakarítás 
a Roosevelt-téren 

A hidmunkások másik cso-
portja már — takarít. A két 
hidfő körül lévő térről 
hordja a felesleges anyagot, 
megmaradt mázsás köveket. 
Újszegeden pedig utat 
egvengetnek. kavicsot hány-
nak. A Zsigmondiék faniun-
kásai a Ilooscvelt-téri olda-
lon már hatalmas tribün 
ácsolásába kezdtek. Ezzel is 
iparkodnak mindnyájan — 
mert kell a hely a vasárna-
pi, november 21-iki liidün-
nepségekre. 

Amikor Szeged, közelebbi 
és távolabbi! környékének 
tízezrei ünneplik az ujjá-
épitő népi demokráciát.. 
©KA**.** müszerészmestertiez 
Szeged, megérkezett az eredeli 
• India* spccláj gumiragasztó 
nversgumioldat). Kimérve Is 

kapható a vezérképviselet köz-
ponti raktárában, Fráter mü-
szerészmesternél. Szeged. Bem 
tábornok (Róka)-ulca 2. U. o. 
kerékpárok, varrógépek spe-
ciális javítása. Békebeli tüz-
zománcoziás, nikkelezés, heg-
geszlések, gumik és at összes 
alkatrészek kaphatók. Javítá-
sokért 1 évtg felelek. Díjmen-
tes műszaki szolgálat — Ke-
rékpárkölcsönzés. 

Számtalan részvéttávirat érkezett a Nagyszegedi 
Pártbizottsághoz Papdi György képviselő elvtárs el-

" hunyta alkalmából. Mivel minden elvtársunknak kü-
lön nem tudunk válaszolni, ezúton mondunk kö-
szönetet azért, hogy nagy ©'ászunkban velünk együtt 
éreztek. 

A Magyar Dolgozók Pártja 
NagvszcgedH Pártbizottsága. 


