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Szeged a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
33. évfordulóján 

A dolgosok tömegei vonultak fel a szovjet hősi emlékmüvekhez — 
A Táros lanácsa disskösgyülést rendezett — Esten színházban 

ünnepi díszelőadás fejezte be a nagy napot 
November 7-én, a Nagy OJctó- Szovjetunió sztálini békepoliti-

faeri Forradalom 33. évforduló- teája: a népek barátságának és 
ján Szeged Város Tanácsa ün- egyenjogúságának politikája, 
nepi díszközgyűlést tartott. A Ezért tekintenek az egyszerű 
díszközgyűlésen a tanács tagokon 
kivül igen sok vendég vett részt, 
köztük a Szovjet Hadsereg kép-
viselője is. 

A 33 évvel ezelőtti napra gon-
dol vissza mindenki, arra a nap-
ra, amikor a hős szovjet nép 
Lenin elvtárs vezetésével hozzá-
kezdett annak az alapnak a le-
rakásához, melyen felépült a mi 
egyre szebbé váló életünk is. Er-
ről az egyre szebbé váló életről 
Szavalta el bevezetőnek a „Teg-
nap és ma" című verset Koós 
Olga, a Szegedi Nemzeti Színház 
művésznője. 

Dénes Leó elvtárs. Szeged Vá-
ros Tanácsa végrehajtó bizott-
ságának elnöke megnyitó szavai-
ban arról beszélt, hogy ez a nap 
33 év óta ünnep a dolgozó mil-
liók számára. Ünnep volt a rab-
ság éveiben is, hitét, erőt öntött 
ez a nap a szabadságért küzdő 
emberek lelkébe. 

Tomlbácz Imre elvtárs, Szeged 
Városi Tanácsa végrehajtó bi-
zottságának alelnöke tartotta 
meg ezután ünnepi beszédét. 

— Haranindhámm évvel ezelőtt 
ü j korszak, a győzelmes Szo-
cialista Forradalom korszák a 
kezdődött meg az emberiség szá-
mára •— mondotta. —. 

Nincs olyan esemény a® em-
beriség egész korábbi törté-
netéijen., mely világtörténel-
mi jelentőségét tekintve ösz-
szeliasonlítható volr.a a 
Nagy Októberi Szocialista 

Forradalommal. 
— A szovjet állam békepoliti-

kája — mondotta, beszéde során 
— egyidős a forradalommal. A 

emberek milliói szerte a vi-
lágon úgy a Szovjetunióra, 
mint a béke és szabadság 
megingathatatlan őrére, mely-
nek vezetésével a 800 millió 
embert felölelő béketábor 
harcai meg tudja akadályozni 
az ú j háború kirobbantását. 

A Szovjetunió békepolitikájának 
eredménye az is, hogy mi is már 
hatodfél éve élünk szabadon, ez 
a politika tette lehetővé szá-
munkra. hogy begyógyítsuk a 
súlyos háborúütötte sebeket. A 
magyar föld is tanúja annak, 
milyen nagyot, csodálatosat te-
remthet a kapitalizmus láncaitól 
megszabadult nép, a szocializmus 
ereje, a Párt útmutatásának, 
Rákosi elvtárs szavának, Lenin 
és Sztálin útmutatásainak köve-
tése. 

A díszközgyűlés résztvevői he- i nak 
lyükről felállva percekig tartó ' sízlét. 

Távirat Sztálin elvtársnak 

tapssal éljenzéssel éltetik a S z o v -
jetuniót, Sztálin elvtársat, a Pár-
tot, Rákosi elvtársat. 

— Nagy állami ünnepünkön, 
november 7-én még mélyebb sze-
retettel fordulunk felszabadí-
tónk, olltalmazónk, békéink őre a 
Szovjetunió felé. Még melegebb 
szeretettel fordulunk az érettünk 
annyi áldozatos küzdelmet meg-
vívott szovjet nép felé. Még for-
róbb 

szeretettel köszöntjük Lenin 
nagy tanítványát és harcos-
társát, az Októberi Forrada-
lom és a kommunizmus épí-
tésének nagy vezérét, Sztálin 

elvtársat. 
Tomíbácz elvtárs nagy tapssal 

fogadott beszéde után a Bartók 
Béla^kórus a „Sztálin kantátát" 
adta elő. majd Berakő Miklós elv-
társ, a Szegedi 1 emzeti Színház 
igazgatója szavalta el Maja-
kovszkij „Lenin" című eposzá-

Lerein októbere" című né-

zésére irányul, a legaktívabb tá-
mogatásra talál a világ minden 
népénél. 

— A magyar dolgozó n é P 
felszabadulása — jelentette 
ki a többi között Zombori 
elvárs — elképzelhetetlen 
lett volna az Októberi For-
radalom győzelme, a felsza-
badító Szovjetunió hatalmas 
támogatása és segítsége nél-
kül. Mi, szegedi dolgozók, 
az ország dolgozó népével 
legméltóbban ünnepeljük a 
Nagv Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulóját, ha 
még egységesebben sorako-
zunk fel a Szovjetunió által 
vezetett békefronton, ha to-
vább erősítjük a szovjet és 
magyar nép barátságát, ha 
tovább erősítjük hazánkat. 

A Nagy Októberi Szocia-
lista 

ges hálával ós szeretettel gondol 
a Szovjetunióra és a magyar nép 
barátjára, Sztálin elvtársra. 
Ápoljuk a magyar-szovjet nép 
barátságát, erősítsük a proletár-
nemzetköziség szellemét és ha-
ladjunk Pártunk, Rákosi elv-
társ vezetésével azon az uton, 
amelyet a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom nyitott a vilag 
dolgozói előtt. 

Zombori elvtárs beszéde köz-
ben is, de a végén még foko-
zottabb erővel tört fel a kiáltás 
az ünneplő dolgozók soraiban: 
„Éljen Sztálin!" — s nyomban 
Utána hangzott: „Harcolunk a 
békéért!" — mintha ez a dübör-
gőerejü kiáltás is ki akarná fe-
jezni, hogy Sztálin elvtárs neve 
egyet jelent a békeharccal. De 
hasonló erővel hangzott Rákosi 
elvtárs éltetése is, amelyet fel-

á r a Forradalom évfordulóján váltva követett Pártunk éltetése. 
Szeged dolgozó népe az egész Hosszú pe rcé ig hangzott: ,Él-
ország dolgozó népével mélysé-1 jen Rákosi! El jen a Part! 

Dal, vers, tánc köszönti 
a Nas;y Októberi Szocialista Forradalmat 

cember 21-re átadják a for-
galomnak j, Szeged—dorozs-

mai villamosvonalat. 
A díszközgyűlés végezetül 

Krízsán Ferenc tanácstag ja-
vaslatára táviratot küldött 
Sztálin elvtársnak. A távirat 
seövege a kővetkező: 

Lődi Ferenc tanácstag java-
solta ezután, hogy 

a Városi Tanács a Lenin-
Sztálin szobrot december 21-
re, Sztálin elvtárs születés-

napjára készíttesse el. 
Zsiros Ferenc bejelentette, hogy 

a villamosvasút dolgozói de-

I. V. Sztálin generalisszimusz, 
a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke 
, i M o sz k va, 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom harmincharmadik évfor-

dulója alkalmából Szeged város dolgozói a Városi Tanács disziiléséröl 
hálatelt szívvel küldik harcos üdvözletüket felszabaditójuknak, a nagy 
Szovjetuniónak és a békeszerető emberiség forrón szeretett vezérének, 
Sztálin Elvtársnak. 

A déli határon kemény, elszánt akarattal állunk helyt az impe-
rialista agresszorokkal szemben és harcolunk a termelés további növe-
léséérti a szocializmus győzelméért. ; 

Szeged Város Tanácsa. 

Szeged dolgozóinalt hálatüntetése a szovjet emlékmüveknél 
és a szovjet hősi siroknál 

November 7-én egész nap dísz-
ei rség állt a szovjet emlékművek 
előtt: egy honvéd, az Államvé-
delmi Hatóság két tagja, egy 
rendőr és egy szabadságharcos. 
Délután 3 órára Szeged dolgozói-
nak nagy tömege vette körül az 
emlékmüveket, hogy elhelyezzék 
rájuk hálájuk koszorúit. Az 
egész teret betöltötte a felvo-
nult dolgozók serege. A rendlőr 
zenekar pattogó indulójára a 
Lenin-utcán végjg a Néphadsereg 
katonáinak csizmái kopogtak. 
Díszlépésben, fegyvereiket előre-
tartva, a szovjet emlékmű elé 
vonult a díszszázad. 

Mély csend lett, amikor a 
rendőr zenekar a magyar Him-
nuszt kezdte játszani. Az emlék-
mű előtt koszorúkkal a kezük-
ben ott álltak a pártszervezeték, 
üzemi é6 tömegszervezetak kép-
viselői, v A szovjet Himnusz 
hangjainál elsőnek a szegedi 
Pártbizottság helyezett koszorút 
az emlékműre. Utána a Városi 
Tanács, a Magyar-Szovjet Tár-

saság, fegyveres alakulatok', a 
Szabadságharcos Szövetség, 
DISz, Szakszervezet, MNDSz és 
az üzemek képviselői helyezték 
el koszorújukat. A rendőrzene-
kar közben indulókait játszott. A 
hősök tiszteletére égő fáklyák 
lángját messzire lobogtatta a 
szél. A koszorúzás befejeztével 
a Nagy Októberi Szocialista For-
radalom és a szovjet hősök tisz-
teletére háromszoros díszsortűz 
dörrent el. 

A diszszázad az ünneplőkkel 
innen a Takaréktár-utca felőli 
emlékmű elé vonult, itt is — 
mint a másik emlékműnél — ha-
sonló ünnepség keretében az 
egész talapzatot elborították ko-
szorúkkal. 

A dolgozók hosszú sora innen 
a Dugonics-temető felé indult. A 
sorok kőzött ide is hozták a 
nagy, diszes koszorúkat. A rá-
juk kötött vörös szalagokat 
messzire lobogtatta a stól. Olyan 
hosszú sorban mentek a dolgo-
zók, hogy a temető felől még 

nem látszott a vég© a felvo-
nulók sorainak. 

A temető tele lett pirosareu 
munkásokkal, asszonyokkal, diá-
kokkal. A honvédség diszszazada 
a szovjet temető jobboldalán so-
rakozott fel. A koszorúkkal az 
emlékmű elé álltak fel. Itt is 
diszőrség fegada az ünneplőket. 
A rendőrzenekar a szovjet és 
magyar Himnuszt játszotta. A 
hős szovjet katonák sírjain vé-
gigszántott a szél, végigsöpörte 
a lehullott sárga faleveleket a 
fehér fejlapokon. 

Munkásasszonyok mentek a 
sirok közé, kezükben nagy cso-
kor őszirózsával. Minden s i r r a 
jutott még egy-egy virág. Az em-
lékmű előtt sorra lépteik elő a 
koszorúzok. 

A nap vörösre bukott már, 
amikor eldördült a hazánkat fel-
szabadító szovjet hősök a a 
Nagy Októberi Szocialista For-
radalom tiszteletére a díszszázad 
őortüze. 

„Legméltóbban ünnepelünk, ha még egységesebben sorakozunk fel 
a Szovjetunió által vezetett békefronton" 

Esfe a Szegedi Nemzeti Színház 
minden helye megtelt ünneplő 
dolgozókkal és a páholyok is zsú-
folásig teltek. A színpad hatalmas 
vörös hátterében Rákosi és farkas 
elvtársak arcképe között Lenin és 
Sztálin elvtárs'Jk kemény arcéle né. 
zett egymás mellett. Legfelül ötágú 
vörös csillag, a képek alatt pedig 
lángolóbetűs felirat: „Éljen a Nagy 
Ok'óberi Forradalom 33. évfor-
dulója. 

Ünnepélyes csendben hangzott 
fel a magyar és szovjet Him-
nusz, majd Benikő Miklós elv-
társ lépett a színpadra s meg-
rázó erővel hatottak szavai, 
amint Majakovszkij: „Lenin" ci-
mü hőskölteményének lelkesítő 
Borait szavalta lendületesen. A 

DUxelőadás a sxinhá-han 

megjelentek nagy tapsa fogadta 
ezután Zombori János elvtáisat, 
a szegedi Pártbizottság titkárát, 
az est ünnepi előadóját. A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 
nagyszerű eseményeiről beizélt, 
amely egyedülálló volt a vi,ág-
történelemben, mivel az emoeri-
ség történetében első izben zúz-
ta szét a kizsákmányolás rend-
szerét a föld egyhatodán. Az 
Októberi Forradalom imrai ta 
meg minden kizsákmányolt és el-
nyomott népnek a helyes utat, 
hogyan szabadulhat meg a tőkés 
rabságtól, a kizsákmányolástól. 
Részletesen kifejtette beszédé-
ben, hogy 

az Októberi Forradalom 

azért győzött, mert Oroszor-
szág munkásosztályának 
élén ott állt az osztá!yliar> 
ban megedződött, élenjáró és 
forradalmi elméjettel fel-
fegyverzett Bolsevik Párt 

A győzelem forrása volt még, 
hogy a Párt, a munkásosztály 
szüntelen harcot folytatott a 

trockista, bucharinista árulók el-
len. Nagy érdeklődés mellett 
folytatta tovább, hogy a Szov-
jetunió megszületésének első 
napjaitól fogva minden tevé-
kenységét a békéért folytatott 
következetes harc jellemzi. A 
szovjet népnek ez az erőfeszíté-
se, amely a békének és a népek 
ti ízt erságának megszi 1 árdi tására, 
a háborús gyujtogatók megféke-

z z éljenzések elcsendesedésével 
fiatal 'tiszta gyermekhangok csen-
dültek fel a színpadon, amikor is-
mét felgördült a függöny. Vakdo 
fehér ingben, piros nyakkendők-
kel, a Madách-utcai ál'alános isko-
la iíttörő csapatának énekkara so-
rakozott fel és Veres László ve-
zénylésével „Vörös dal az inter-
venciós háború idejéből", valamint 
padosa: „Győz a terv" dmŰ dalát 
énekelték- Rosner Gyula ti'törő igen 
szép átérzéssel szavalta a „Győz-
tes Október' cimü verset, majd az 
úttörők mindegyike Lenin és Sda-
lin elvtársak arcképe felé fordul* 
s lelkes éljenzéssel, vörös zászlóik 
lengetésével köszöntötték őkd. 
Friss lelkesedésük átcsapott a kő. 
sönség közé és mindenki helyéről 
felállva hosszan ellette a békefá-
bor, nagy vezetője*, Sztálin elvtár-
sat. 

Ujabb üde jelend követte az út-
törők műsorát Orosz népviseletbe 
öltözőit lányok és fiúk perdül!ek 
elő: a Városi Tanács népi tánccso-
portja. A friss harmonikaszó mel-
lett csakúgy röppentek a sokszínű 
szalagok a színpompás öl'ösékeken. 

Szebbnél-szebb számok jöttek 
sorra a változatos műsorban több, 
mint két órán keresztül. Lengyel Er-
zsi, « szegedi Nemzeti SGnház mű-
vésznője konferálta az ének-, zene-
számokat, szavalatokat, táncbemu-
tatókat, jejendekd. Alig akarta 
leengedni a közönség a színpadról 
a rendőrség kamarkórusát, amely 
orosz népviseletben balalajka és 
harmonikakisiéreltel adta elő Duna. 
jevszkij „Dal Moszkváról" cimii 
népszerű művét és a Sztálin-dalt. 
Hasonlóképpen újból kitapsolták a 
Magyar Kender népviseletbe öltö-
zött táncísoportjitt is, hangulatos 
magyar népi táncaival. Makra Júlia, 
a Magyar-Szovjet Társaság köz-
ponti kid-túr csoportjának tagja, 
Scsipacsov Sztyepdn: „ttt a n"P", 
P'tpes Béla rendőrfőhadnagy pedig 
Polgár István; „November 7" cimü 
versével váltott ki újabb lelkese-
dést. Az MNDSz zenekara Wahl-
manrt József vezénylésével szere, 
pelt. A filharmóniai zenekor Szer-
dahelyi László vezénylésével Rat-
kiev'ttz orosz nyitányát adla elő és 
ugyancsak nagy sikerrel kisérte. 
Kenéz Erna énekét, aki a „Dohá-
nyon vei' kapitány'-ból a Szabad-
ság-dalt adta elő. 

„Az dnttónak n'ncs és nem is 
lehet kegyelem" — ezt a gondola-
tot hirdeé'e az Államvédelmi Ha-
tárőrség két részből álló jelenete, 
amelyet A. Be-ck a „Volokalamszki 
országút" cimü legényének drama. 
tizált részleteként „A becsület ern-
sebb a halálnál" cjmmel adtak elő. 

Külön ünneplés fogadta honvéd-
ségünk műsorát. „Éljen a népi had. 
sereg" — dübörgött fel az éljenzés, 
amikor Bence László vezénylésével 
az al'g egy hetes újoncokból ala-

kult impozáns énekkar a Szovjet 
Hadsereg győzelmi indulóját és 
néhány mozgalmi indulót énekelt 
harmonika-kísérettel. Nagyöszi Fe-
renc honvéd harmonikaszólóján <t 
„Dunjuska" kedves dallama hang* 
zott fel, majd Végső József tizedes 
és Balassa Endre honvéd nagy 
tapssal fogadott szavalata után o.z 
Államvédelmi Határőrség népi 
tánccsoportja szerepelt. Az ünnepi 
estnek méltó befejezése volt a ha-
talmas szegedi Bartók Béla-Kórus 
művészi szereplése. Kertész Lajos 
elvtárs vezénylésével az Októberi 
Forradalom dalait és a Sztálin, 
kan'át át énekelték, kUünö összedol-
gozottságban rejlő erővel, majd vé. 
gü1 az Internaciondléval fejezték be 
a műsort. 

ünnepelt a tanulóifjúság is 
A Gépipari Technikumi folyo-

sóján hatalmas „Forradalmi fal" 
fogadja az érkezőket. Az egész 
iskolát az ünnepnek, a hálának 
hangulata hatja át.. Az iskola 
ifjúsága a Pár t Móra/város L 
szervezetének, az iskolai DISz-
nek és a tantestületnek köaös jó 
munkájával nagyszabású ünnep-
séget rendeztek a Forradalom 
évfordulója alkalmával. 

Badács Gálbor igazgató beszé-
de után az iskola énekkara, és kul-
túresoporíja adott színvonalas 
műsort. 

* 
A Mérey-utcai általános leányisko-

la ünnepélyének különös súlyt 
adott, hogy ezalkalommal adta át a 
DISz nevéhen. Székely Sándor elv-
társ a német pionirok ajándékzász-
laját az iskola úttörőcsapatának, 
amely a kiértékelés szerint a leg-
jobb szegedi úttörőcsapat lett. 

Korda Anikó út'iörő pajtás vette 
át a zászlót. Mnden pajtás nevében 
megfogadta, hogy jobb tanulással, 
a Nagy Oklóbpri Szocialista Forra-
dalom szellemében, a Párt és Ráko-
si pajtás vezetésével veszik kj ezen 
tű! is résziike'i a szocializmus épí-
téséből és a béke megvédéséért ví-
vott nagv harcból 

* 
Ipari tanulóink i*? méltón ünnepei-

lék meg a Forradalom éyfordulóját, 
A tantermeivel. folyosókat és az épü-
letet is szépen feldíszítették erre az 
alkalomra. 

Nógrádi Ferenc lanuló beszélt az 
ifjúság nevében és állapította meg, 
hogy minden tanuló legfőbb köte-
lessége követni a Pártot, ápolni a 
szpvjet és magyar nép barátságét ' 
tanulással, termeléssel harcolnj a 
szocializmusért, a békéért. 

Kiss Kálmán elvtárs, igazgató ün-
nepi bes"éde ut án Erdei Sándor elv-
társ a Megyei Tanács nevében át-
adta az iskola legjobb dolgozóinak. 
Kiss Kálmánnak, özv. Bessenyői Má-
tyásáénak és Hódi Lajosnak a Mun-
kaerőtartalckok Hivatala és a Me-
gyei Tanács pénzjutalmait. 

Iskoláink nevelői és ifjúsága e 
napon is megmutatta, hogy a Párt 
vezetésével, a DISz zászlaja alatt 
ki akarja vepni részét mindazoknak 
a feladatoknak végrehajtásából- ame-
lyek népünk előtt állnak 

U j i e r m e ' ő s i ö v e i k e z e t e t a ' a k i t a n a k 

a k a j á n i t a n y á k k ö z t 

A szentesi Városi Tanács 
•mezőgazdasági osztálya a közel-
jövőben u j termelőszövetkeretet 
alakit a kajáni tanyák közt. A 
termelőszövetkezeti csoport II. 
tipusu szövetkezet lesz. A cso-

port megszervezésére az előké-
szítő bizottság már meg is ala-
kult, 

Az előkészítő bizottságot 
nagyban támogatja a Városi Ta-
nács mezőgazdasági osztálya^ 


