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Nagyszabású

ünnepségehet

rendeznek

Szegeden PÉLDAKÉPÜNK
Harmincegy esztendővel

AZ OKTÓBERI FORRADALOM É V F O R D U L Ó I N
Etalkalonmal

mulatják

Szeged dolgozói nagv lelkesedéssel készülnek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának megünneplésére. Az
Ivfordulóra elsősorban több és
Jobb munkával készülnek, de
külsőségeiben is nagyszabású ünnepségek rendezésével is, méltóképpen emlékeznek meg erről, a
világ valamennyi dolgozója számára nagyjelentőségű évfordulóról.
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„ V l a m i d i r Iljics

Lenin"

pét adja Lenin elvtárs hősi harcos életének, annak a nagy küzdelemnek, amelyet a
dolgozó
emberiségért folytatott. A díszbemutató előtt Szilágyi András
elvtárs, az
MDP
Nagyszegedi
Pártbizottságának szervezőtitkára
mond bevezetőt.

Ugyancsak már vasárnap a
Magyar-Szovjet Társaságban igen
érdekesnek Ígérkező nagyméretű
fényképkiállitás
nyílik
meg,
amely a Nagy Októberi ForraAz évforduló
előestéjén, nodalom eseményeit mutatja be.
eember 6-án, vasárnap 8 órai
kezdettel
a Belvár< ii Moziban
Hétfőn
délután
4 órakor a
díszelőadást rendez- ek. Ezen a Széchenyi-téri szovjet hősi emdíszelőadáson
kerül először be- lékműveknél rendez megemlékező
mutatásra Szegeden a Vladimír ünnepséget az MDP Nagyszegedi
Iljics Lenin című hatalmas szov- Pártbizottsága. Itt ifj. Komócsin
ét dokumentfilm, amely hü ké- Mihály elvtárs, az MDP Nagv-
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Néornizi

Tdrunnád

póntfor

dokunenl

filméi

szegedi Pártbizottságának titkára
tart ünnepi megemlékezést az
Októberi
Forradalomról, majd
Tombácz Imre elvtárs, a Függetlenségi
Népfront
Nagyszegedi
Bizottsága nevében beszél. A beszédeket koszorúzás követi.
Hétfőn este 7 órakor a szegedi Nemzeti Színházban rendeznek forradalmi emlékestet. Ezien
központi előadó tart tinmepi beszédet, a műsorban pedig budapesti művészek szereoelnsk és
néhányan a szegedi legjobb
kultúresoportok közül.
A Nagy Októberi Szocialista
Forradalom szegedi űrt népségéin
minden szegedi dolgozó vegyen
részt, hogy ezzel is kidomborítsa a felszabadító
Szovjetunió
iránti hűségét, szeretetét és a
szocializmus építésébe
vetett
bizalmát.
tfyüTóse

herelében

FELAVATTÁK A SZEGEDI EGYETEM
ÉS FŐISKOLA OROSZ INTÉZETÉT
Szombaton este ünnepélyes keretek között nyílt meg a szegedi
tudományegyetem és pedagógiai
főiskola orosz intézete. Az intését feldíszített termeiben összegyűlt
nagyszámú
közönséghez
dr Erdőd y József professzor megnyitó szavai után dr Ortutay
Gyula kultuszminiszter szólt.
Bevezetőjében
hangsúlyozta,
hogy ma, amikor a szegedi egyetemen az Orosz Intézetet avatjuk, mely a szovjet művelődés
slaoját adja meg a jövő munkánkhoz, akkor ezt a tényt művelődési politikánk
újabb megerősítésének tekinthetjük. Bejelentette a miniszter,
hogy a
Népköztársaság első tanéváben
már szerte az ország minden
iskolájában 200 ezer ifjú tanulja
az orosz nyelvet s ezzel együtt
szívja magába a szovjet kultúra
és ideológia alapjait. A Szovjet
unió szeretetére, az igazi hazafiaágra tanítsa az ifjúságot ez az
intézet, akkor jó munkát vegez.
Az MDP Nagyszegedi Pártbizottsága nevében ifj. Komócsin
Mihály elvtárs, a Pártbizottság
titkára szólalt fel.
— Nagyszeged dolgozói, elsősorban kommunista dolgozói —
mondotta —, örömmel üdvözlik
est az intézetet, akol annak a
népnek a nyelvét tanítják amely
elhozta nekünk a szabadságot,
felszabadította
országunkat és
benne felszabadította a mi városunkat is. Ezen az intézeten
belül annak az országnak, népnek nyelvét* tanítják, amely példamutató volt számunkra eddig
is. amely vezetett bennünket po11 lkai harcunkban a békéért folytatott küzdelmünkben külpolitikai vonalon és népünk ellenségeinek legyőzésében belpolitikai
vonalon. Példamutató volt épitőBiunkánkban és segítséget nvujt,
példát mutat most is a szocializmus építésében.
— Eddigi eredményeink titka
is jövőnk záloga ez az elmélet
— folytatta — , amelyet a Szovfetunió fejlesztett ki és ez a
marxizmus-leninizmus
tudománya, politikát
elmélete, amely
eddig is vezetett bennünket a
fejlődés útján és amelynek segítségével fogjuk
megvalósítani
Magyarországon gvakoriatban a

szocializmust. Az orosz nyelv
megtanulásával ennek az elméletnek elsajátításához is lényegesen
közelebb fogunk jutni. Ennek az
intézetnek a fe'adata, hogy szilárd kapcsolatot építsen ki Szeged dolgozóival, elsősorban Szeged munkásaival és összekapcsolja az elméleti tudást a gyakorlattal.
A beszéd után is éppen úgy,
mint több alkalommal a beszéó-'lc közben hosszan felzúgok 0
taps és a jelenlevők a Szovjetuniót f a Pártot, Sztálin és Rákosi elvtársakat éltették. Az in'ézet ifjúsága nagy lelkesedéssel határozta el, hogy Rákosi
Mátyás elvtársnak üdvözlő távira ot foü'd. A táviratban ígéretet tettek arra, hogy több és
jobb tanulással járulnak
hozzá
a
szocializmus
építéséhez.
ö r ö m m e l hallga 'ák meg Gerő
Ernőné elvtársnő táviratát, aki
a Tudományos Tanács nevében
üdvözölte az intézetet. Néme h
István, főiskolai hallmató orosz
nyelvű beszédet mondott, majd
az intézet hallgatói színes műc-ornal fejezték be az ünnepséget.
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A szegedi
oirosz
intézetek
fe'avatása a Magyar
Néprajzi
Társaság szegedi vámdorgyűlézénsik keretében zajlott le.
A
vándorgyűlés egyébként
délelőtt az Ady-'éri
egyetemen
kezdődött, itt Dégh Linda. Kálmániy Lajos, a magyar népköl'észét szegedi kutat ójának kéziratos bairyaóékával
kapcsolatos feladatokról b:szél.
Délben Kálmány
Lajos Oltvány-utcai
emlék'&bláiát
koszorúzták meg a vándo-cvrülés
rész'vevői. A Magyar Népratl'7;! Tár?aság nevében
Ortutay
Gyula kultuszminiszter mondott
beszédet.
— K á ' m á n y Lajos — mondotta — egész életét a néprajzi kmfaitásnak saeni'eVe, a népköltészetet tanulmányozta.
a
néppel s a népből élit. Ezért a
legerősebb
ellentétbe
került
egyházi felsőbb hatóságával, a
katolikus klérussaL Az
ü'.dözte'ések soroz&'ta volt csztályrésze és
elhagyatva halt
meg
— K á l m á n y Lajos eaése éteta, tragikus, megrendítő haláta
Horthy fehér
ellenforradalmi
""'TToria u ' á n figyelmeztet bennünket arra, hogy a szocteliz•nus az az út, amelyen
iárni
kell mindenkinek saját Jövője
érdekében.
Dénes Leó eltárs, polgármester

Olcsóbb lett a z újság! ü l a

hangoztatta, hogy népi demokráciánk és a mai Szeged megbe
csüli Kálmány Lajos emlékét
éppen úgy, mint minden halad 6szellemű gondolkodóját ennek as
országnak.
Dr Trencsényi-Waldapfcl Imre
elvtárs, az egyetem rektora, hangoztatta, hogy ma már merőben
más a tudomány helyzete, mint
Kálmány életében volt. Ma valóban azok a tudósok kapják az
elismerést, akik a dolgozó nép
érd-keit szolgáliák.

A vándorgyűlés résztvevői ezután a Muzeuinbnn megtekintették a Kálmány Lajos emlékkiállítást, amelyet Szőke
Mihály
múzeumigazgató és Ortutay kultuszminiszter nyitott meg.
A nagyszabású kiállítás magában foglalja Kálmány Lajos
valamennyi müvét, a róla megjelent irodalmat, a nagy magyar
néprajzi tudós levelezését, életének egyes állomásalt jelző folyóirat- és sajtóközleményeket.
Ortutay Gyula miniszter délután a néprajzi vándorgyűlés
előadássorozatát nyitotta
meg,
majd ismertette a Néprajzi Társasáq ötéves munkatervét.
Néprajzi szempontból
elsősorban a válíozáskulatásioKkal,
tehát a földosztással kapcsola-,
tos, a paraszti iés társadüHnl
éfe'.ben beállt változásokkal, az
egyéni és szövetkezeti gazdálkodás kérdéseivel
foglal Koznak.
Felkutatják a munkásság teodíq
elhanyagolt népi költészetének
területét is.
— Azt akarjuk <— mondotta.
— hogy a parasztság minél felszabadultabb és tájékozottabh
legyen. A mi néprajz-tudományunk pár'.os tudomány, tarreíy
azt akarja, hogy a parasztság
emelkedjék fel és zúzza szét a
réfti falu minden emlékét
és
éipitse a szocialista 4>oIdo^ jövőt.
Az ülést dr. Vajda László elvtárs felszóla'áte feiezte be, majd
megalaki'ották a Nénrajzi Társaság szegedi munkaközöscégét,
amelynek elnöke dr. Erdődy József egyelem! tanár, titkára pedig dr. Péter László lett. A társaság ma délelőtt fél 11-kor az
Ady-téri egyetemen,
. délután
pedig a városháza közgyűlési
termében folytatja előadássorozatait.

erelőtt, 1918 őszén a Bolsevik
Párt által összehívott munkásés parasztifjuság szövetségeinek
első kongresszusán megalapították
az Oroszországi Ifjúsági
Szövetséget. Mivel a Komszomoi nehéz időkben
született,
minden erejét egyetlen .feladatra
öszponíositotta : s e j t e n i a Pártot és a népet az Októbert Forradalom vívmányainak megvédésében.
F.zt nemcsak kimondta, hanem tettekkel Is bebizonyította
akkor, amikor a fiatat szocialista államot a Letolakodó imperialista országok intervenciós
haderői és a belső feliérgárdista csapatok igyekeztek megdönteni. E sulvos .helyzetben
ad'ta ki Lenin elvtárs a jelszót:
•Győzetem, vagy halál.* Megértette ezt a Komszomol, mert a
Párt Központi Bizottsága áttal
kért harcosok létszámának kétháromszorosát adta.
De nemcsak a harcban, hanem az épifő munkában is kive'ték részüket a Komszomofisták. A győzelmes harcok után
a Komszomol fiataljai
voltak
azok, akik megértették Lcn'n
elvtárs mondását: »A szocialista
társadalomban az
ifjúságiak
kelt a rohamcsana'tá lenni« A
Komszomol fiataljai voTak azok
akik1 a Párt hivó szavára fiatniiaik tízezreit mozgósították távoli embernemjárfta
helyekre
hatalmas őserdők Irtására, mocsarak fcsanoTására hogv IteTvüket városok'tá. igeri üzemekké, termőföldekké változtassák.
Méltán bízott a Fiárf a Komiszomol-ban és va'ólxm a Komszomol volt a Párt leghűségesebb segédesaoata a harcban és
a békés építőmunkában
'egyaránt.

A KOMSZOMOL

t

És most, amikor a Komszomol-t ünnepeljük, nekünk magyar fiataloknak meg kell fogadnunk és meg is
fogadjuk,
hogy mindig és mindenkor a
Komszomol nyomdokain hatadva, pártunk útmutatásai .alapján v ó e z z ü k munkánkat. Nemcsak jelszó, hanem valóság a
magyar ifjúság előtt, hogv pétdaképünjk a hős te"ini Komszomol, de ugyanakkor példaképe
az egész világ ifjúságának is.
Példaképünkké vált különösen,
amióta a VIT-cn megismertük
őke': nyu"odtságrfrnf egyszerűségüket, de igazi, lelkes, odaadó magatartásukat.
őszinte
örömmé', izzó le'kesedésse! ünnepeljük ezt az évfordulót és
röpgyfiléce!<en, ifjúsági
napokon kul'urmüsorokon lecs/.tül
emlékezünk meg hősi példaképünkről.
A
Komszomol
fiatalokhoz
írott levelek tömege bizonvitta
>azt a íe'kesedést és láncoló (szeretetet. amit irántuk érzünk A
magvar iíiutág örök-e a szivébe
zárta és örök példaképül
tefc'ntt a Komszomolt és m a m á r
nem-sak csodáltak hanem kövo'jfik is. A magyar ifjúság ma
m á r tettekben is magáévá tette
a KomszomoT-nak a Bolsevik
Párthoz In'ézett szavait:
*A
Párt a m i e-zünk. be-sü tétünk,
világos jelenünk és ragyogó Jövőnk.*
Ezzei a teltre váltott tetszőval iárat hozzá ifjúságiink a
termelés vonalán hazánk és a
Mke'ábor
megszilárdításához.
Nem feleit! el azonban a mapvar ifiiriág azt sem. hogv eddigi eredménvei' éopugv mint
a Komszomol a Párt seritségével iránymutatásával, támogatásával tuota elérni.
Sárvári György
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M \ Isívw m w M ' e r e l P * i t a l a i M. Knríitc^ntáíw,
az U rán Szőv e Szenlisto Kizíársászj
raioj$7ífirfi!nfl^hfiZ
Dobi István
miniszterelnök
abból az alka'omból, hogy Nyugat-Ukrajna liz évvei
ezcíőll
mondotta ki csatlakozását
az,
TTkr án Szovjet Szocialista Köztársasághoz, táviratot
inítéze't
Koroíesenkohoz,
az
Ukrán
1
Szovje Szocialista Köztársatág
miniszterelnökéhez. A magyar
nép az ukrán nép boldog és

dicsőséges felemelkedésében r.
f
enini-sztálini nemzeti
poülka
példás megvalósulását látja —
mondja a távirat. >—
Kér em,,
tolmácsolja az U k r á n
Szovjet
Szocialista Köztársaság kormányának és népének a
magyar
nép szívből jövő szerene&Cklvánatait.

Repülöü zotfsápok e 'enőrz k a vetést
Város!any?n
fTudósítónktól-)
A
vetések
végrehajtása ma demokráciánk
egyik legfontosabb kérdése. Várostanyai pártszervezetünk
belátva ezt, a vetélek ellenőrzését
határozta el. Kéttagú repülőbizottságok járják a hatági s mindenütt megnézik, hogy a vetés
mennyire kelt ki, ki nem vetett
méq.

lastetckben 100 százalékig elvéqezlék, meglétszik, hogy csupa szegényparaszt és kisebb közénparasztok laknak itt. A kuiákok szabotálni próbálják
a
munkát. Muntyán Valér és a
népnyuzó volt közjegyző Széchenyi István nem szántottak,
nem vetettek, nem szüreteltek, az
F.zt a munkát széleskörű poli- alma mázsájával rothadt a fák
tikai felvilágosító munkával kap- alatt. A nép ébersége azonban
csolták össze A vetéseket a Ha- leleplezte őket.

Film
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Párthirek

a „Színim"
autógyárról
Hétfőn, 31-én délután 6 óra.
A moszkvai „Sztálin" autógyár
soronkövetkező jubileuma alkal- kor titkári értekezletet tartunk
Batthvány-utca 4. szám alatt.
mából „Sztálin neve" címen
úi
Hétfőn az előadói értekezlet
lokumentum filmet bocsájtanak elmarad.
ki.
FIGYELEM:
A Dél magyar előfizetést gyűjtő
népnevelők a kampány tartama
alatt az eddigi heti előfizetésü
a
Déimagyar-olvasókat ne állítsák
O é l m a s v a r o r s z á o * . á t havi előfizetésre.
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