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Azután így szólt: 

— Mivei magyarázható, elvtár-

sak. hogy népünk egész törtenelme 

folyamán nem zárt senkit olyan 

forró szeretettel szívébe, mint aho. 

gya n Sztálin elvtársat? 

' — A válasz erre nem nehéz! 

— Sztálint azért övezi népünk 

olyr.n határtalan szeretettel, 

ntort Sz álin elvtárs a magyar 

nemzet és a z évszázadokon ál 

elnyomott magya r haza nagy 

felszabadítója. 

— 1945 április 4-ével hazánk 

egész területének a dicső szovjet 

hadsereg áltat vató felszabadításá-

val ú j korszak, a szabadság kor. 

szaka, a nagy sztálini korszak kö-

szöntött a magyar népre is. 

— Ezcrt szereti, ezért tekinti 

ós nevezi joggal a magyar nép 

Sztálint édesatyjának, népünk 

nagy felszabadítójának. 

— Népünk a felsnabaduláj után 

Saját kezébe kívánta venni sorsá-

nak intézését. De a reakció szét. 

vert, de meg nem semmisített erői 

az imperialista hatalmak és a Tito-

banditák vezetésével minden esz-

közzel 

meg akarták akadályozni, hogy 

végérvényesen győzzön hazánk-

ban a szabadság ügye, 

összeesküvéssel, a Tito-banditéü; 

fegyveres erőinek a bevezetésével 

akarták aiz imperialista h a t amak 

Magyarországot újra az urak s 

^gyben a koldúsok országává tenni. 

Azzal számoltak, hogy a történelem 

(Megismétlődik és mindannyiszor, 

ahogy ez a múltban történt, ú j ra 

sikerül nekik rabbá tenni a magyar 

népet. De elszámították magukat ! 

Gatád tervük nemutolsó sorban nem 

sikerült azért, mert Lenin és Sztá.in 

tanításának szellemében több mint 

háromévtizedes kemény harcokiban 

kiforrott és megedződött a® a párt, 

amely megóvta népünket attól a 

veszélytől, hogy újra elveszítse sza. 

badságút. 

Dicső Pártunk, a magyar kom. 

munls'ák pártjának harca. 

Rákost elvtársunk vezetése alatt 

visszaverte a reakció minden 

támadását, erőinek nagy ré-

szét megsemmisítve, megterem-

tette a szocializmus építésének 

politikai és gazdasági feltéte-

leit. 

Ilyen párttal, ilyen kipróbált, 

harcedzett. Szervezett élcsapattal 

történelme folyamán a magyar nép 

soha nem rendelkezett. Népünk 

erős azért, mert építő munkáját ég 

harcát marxista-leninista párt ve-

zeti. 

Népünk mindjobban felismeri, 

hogy dicső Pártunk létrejöttét, 

harcedzet|ségét, kiváló vezető 

készségét Leninnek és Lenin ha-

lála nlán a mi szeretett nagy 

Sztálinunk harcának és tanítá-

sának köszönheti. 

Sztálin harca és tanítása nélkül 

lépünk nem rendelkezne ilyen 

'in rcedzett, forradalmi párttal, s 

mert népünk ezt mindjobban fe'r 

trmeri és tudja ezért veszi körül 

Sztálin elvtársat oly forrő szeretet. 

tel és hűséges ragaszkodással. 

A Párt erejének a forrásaira mu . 
tátott rá Farkas elvtára, majd így 
folytatta: 

— Sztálin harca és tanítása nél-
kül Pártunk nem rendelkezne olyan 
kipróbált vezetéssel, mint amilyen-
nel Rákosi elvtárssal az élén ren-
delkezik. És, mert népünk tudja, 
hogy ezt is Sztálin harcánalt és ta 
nitásának köszönheti, ezért veszi 
körül népünk Sztálin elvtársat 
olyan forró szeretettel és hűséges 
ragaszkodással. 

— A sztálini gondoskodást és 
támogatási Iparunk, mezőgaz-
daságunk korszerűsítése és fe j . 
lesztése. de életünk minden té-
rén népünk nap-nap után érzi 
és tátja itt ls, a Sztálinváros ÓB 
Sztálin Vasmű építésénél se-
gítségünkre siettek a legjobb 

szovjet sz'ahánovislák, 
akik megtanították építőmunkása-
inkat arra, hogy kell korszerűen 
ós gyorsan építeni, itt dolgoznak 
az építkezésnél a kiváló szovjet gé-
pel;, amelyek megkönnyílik mun-
kásaink munkáját , a szovjet mér-
nökök, technikusok segítenek ben-
nünket, hogy a Sztálin Vasmű 
szerkezete és berendezése megfe-
leljen a legkorszerűbb követelmé-
nyeknek. És így elvtársak, a halat, 
mas szovjet nép, Sztálin elvlárs se. 
gítségével, mi évek alatt évtizedek 
feladatait oldjuk meg. Ez a sztá-
lini gondoskodás és segítség meg-
gyorsítja hazánk iparosodását és 
mezőgazdaságunk korszerű átépí-
tését. S mert népünk érzi és lát ja, 
hogy a sztálini gondoskodás és tá-
mogatás nyomán erősödik hazánk 
és szebbé, kulturáltabbá alakul a 
magyar dolgozók élete, ezért veszi 
körül Sztálin elvtársat oly forró 
szeretettel ós hűséges ragasziodás-
sal. 

— Népünk szereti és követi 
Sztálint, mert Sztálin hnrea és 
tanítása összeforrott a tartós 
békéért folyó harccal. Azzal a 
nagy küzdelemmel, ametynek 
célja a tartós béke biztosítása 

az emberiség számára, 
— Amikor az önök küldöttsége 

Rákosi elvtársnál járt, Rákosi elv-
társ többek között a következődet 
üzente Önöknek: 

— Valóban megtisztelő, hogy első 
szocialista városunk a magyar nép 
nagy barát jának, mindnyájunk sze-
retett vezérének, Sztálin elvtársnak 
a nevét viseli. Az elvtársaknak 
azonban árezniök kell, hogy ez a 
név kötelez. Kötelez még nagyobb, 
még fegyelmezettebb munkára. A 

A mai napon, amikor Dunapen-
tele é« a Dunai Vasmű felveszi 
Sztálin elvtárs dicső nevét, a hála 
érzésével fordulunk t nagy Szov-
jetunió népei és a mi hőn szere-
tett Sztálin elvtársunk felé, mert 
tudjuk, hogy a Szovjetunió népei-
nek éis Sztálin elvtárs harcának 
köszönhetjük, hogy 6zabad hazá-
ban, boldog emberként élhetünk. 

Farka® Mihály beszédét sokszor 
szakította meg a viharos, lelkes él-
jenzés és taps. 

Az ünnepségre összegyűlt dol-
gozók szívvel-lélekkel, szUnnl 
nem akaró lelkesedéssel ünne-
pelték a nagy Sztálin és Rákosi 

Mátyás elvtársat. 

Büszke örömmel jelentjük Pártunknak 

Ezután Szíjártó Lajos elvtárs, ép í . 
lésügyi miniszter emelkedett szó-
lásra. 

— Ml, a Sztálin Vasmű építői — 
mondotta —, büszka örömmel Je-
lentjük Pártunknak, és az egész 
dolgozó magyar nép szereteti ve-
rtéének, Rákosi env'ársnak, hogy 
a Nagy Októberi Szocialista For-
radalom tiszteletére Pártunknak 
tett igéretünket becsülettel teljesí-
tettük. A szocializmus nagy épít-
kezésének, a Sztálin Vasműnek el-
«ö három épületéit befejeztük és az 
öntödét a mai napon az ipari ter. 
melés részére átadjuk. 

Mikor átadjuk ezeket az épüle-

teket, ígérjük Pártunknak, Rákosi 

elvtársnak, hogy az eddigi hiá-

nyosságokat kiküszöbölve, a továb-

bi építkezéseket még gyorsabban, 

még jobban végezzük el é« min-

den körülmények között biztosíta-

ni fogjuk, hogy a Sztálin Vssmü 

felépítése határidő előtt befeje-
ződjék. 

Ezután Zsolinyécz Mihá ly elv-
társ, kohó- és gépipari miniszter 
átvette a Sztálin Vasmű elkészült 
három üzemegységét. Zsofinyecz 
Mihály köszönetet mondott a dol-
gozóknak eredménye® munkájukért 
ás a Szitálin Vasmű feni ékérmet 8 
élenjáró dolgozónak e szavak k í . 
séretében adta át: 

„Ez a kitüntetés legyen további 
lendítőerő a még jobb munka, 
még nagyobb sikerek elérése, a 
Sztálin Vasmű mielőbbi befeje-
jezése és teljes üzembehelye. 

zése érdekében-" 
Földes László elvtárs, a pártbi-

zottság titkára javaslatára az ün-
nepség résztvevői táviratot intéz, 
tek Sztálin generátisszimuszhoz és 
Rákosi Mátyás elvtárshoz. 

Sztálin generálissz muszhoz kül-
dött táviratban többek között eze-
ket Írják: 

„Tudjuk, hogy a nagy munkában még csak a kezdet kez-

detén vagyunk, tudjuk, hogy még sok akadályt és nehézséget kell le-

küzdenünk, de büszkék vngyunk arra, hogy Sztálin Vasmflvet és 

Szfállnvárost építhetünk. 

Az ö n neve erőt ad nekünk, hogy határidő előtt építsük fel né. 

pünk nagy békeművét." 

A Rákosi Mátyáshoz küldött táviratban többek között így írnak: 

„Megfogadjuk (innék. Ráltosi elvtárs, hogy úgy fogunk építeni, 

dolgozni, úgy fogunk küzdeni a békéért, ahogy arra Sztálin e'vtárs 

tanít bennünket, minden akadályt legyűrve, mindig pontosan teljesít-

jük köto'ezettségünke!, teljesítjük és túlteljesítjük tervünket, a Sztá-

lin Vasmű és Sztállnváros építésében." 

Az első csapolás a Sztálin Vasmű kemencéből 

Az ünnepi nagygyűlés befejező-
SP után a vendégek, élükön . a 
Párt Politikai Bizottságának tagjai-
val és a minisztertanács képvise-
lőivel átmentek a szomszédos ön-
töde hatalmas csarnokába. Min-

Szeged dolgozói az egész haladó emberiséggel együtt 
a békeharc jegyében ünnepelték november 7-ét 

A Nagy Októberi Szociálist:: Forradalom 34- évfordulóját az 

egész világ kékeharcos dolgozóival együtt ünnepelték Szeged dolgo-

zói ls. Szerdán delelő,t nagy tömegben gyűltek össze a Szcchenyi.tért 

szovjet hősi emlékműveknél, hogy elsősorban a hős szovjet nép felé 

forduljanak, amelynek fiat elhozták számunkra a szabad életet Az 

ünnepségen a szegedi rendőrzenekar a magyar és szovjet himnuszt 

játszotta el, majd mindkét emlékműre a háta és szeretet kifejezése-

képpen koszorút helyeztek a küldöttségek. Elsőnek a Szegedi Párt-

bizottság helyezte el koszorúját, majd a városi tanács, a fegyveres 

alakulatok, a tömegszervezetek és nagyüzemeink helyezték el koszo-

rújukat- Az ünnepségnek méttó keretet adott fegyveres alakulataink 

fegyelmezetten felvonuló díszszakaszai. 

Ünnepi ülés a tanácsházán 

végzi. Borovszki Ambrus a kemen-
ce elé lép. Kiszúrja a csapoló 
nyílást. 
lyezkedik el. Az első öntést Bo-
rovszki Ambrus elvlárs a Nehéz, 
ipari Beruházási Vállalat helyettes 

dankl a kúpoló ksmsnca előtt he- vezérigazgatója, volt öntómunkás 

Délben a városi tanács rendezett 

ünnepi ülést a tanácsháza díszter-

mében. Ezen megjelent Jegyinák 

János elvtárs, a Megyei Pártbizott-

ság első t i tkára is, a Szovjet Had . 

sereg képviseletében pedig Kolesz-

nyikov százados. Az ünnepi ülést 

a városi tanács énekkara nyitotta 

meg a magyar és szovjet himnusz, 

szal, majd Surányi Magda, a Sze. 

gedi Nemzeti Színház művésznője 

tüzes átéléssel szavalta Győri Illés 

György „Nagy október" című ver-

sét. Dénes Leó elvtárs, a városi ta-

nács VB.elnöke köszöntötte ezután 

a megjelenteket. Az ünnepi beszé-

det Zombori JánoB elvtárs, a városi 

pártbizottság etső titkára mon. 

dotta. 

— Ma a nagy szovjet néppel az 

egész haladó emberiség együtt 

ünnepel. 

A vi lág első szocialista állama fenn. 

állásának 34. évfordulóját ünne-

peljük — kezdte beszédét Zombori 

elvtárs, majd rámutatott arra, hogy 

1917 november 7-én ú j kor virradt 

fel a vi lág fe let t 

— Az Októberi Forradalom meg. 

mutatta minden kizsákmányolt és 

elnyomott népnek a helyes útat, ho . 

gyan szabadulhat meg a tőkés rab-

ságtól, a kizsákmányolástól. Meg. 

nyitotta a világtörténelem ú j szaka-

szát, a proletáriátus által vezetett 

proletár és gyarmati forradalmak 

korszakát, a kapitalizmus összeom-

lásának és a szocializmus diadalá-

nak korszakát. 

Az Októberi Forrad a lom át-

törte a világimperializmus 

frontját, végetért az imperialis-

ták osztatlan uralma. 

A vi lág két táborra szakadt. Az 

Októberi Forradalom, Oroszország 

munkásosztályának győzelme harc-

ra lelkesítette és mozgósította a 

világ minden dolgozóját. Röviddé: 

az Októberi Forradalom után a 

fegyveres felkelések egész sora tört 

ki Európában, de a szabadságharc 

türei fellobbantak Ázsia népei kö-

zött is. 

Részletesen szólott Zombori élv-

társ arról, hogy a szovjet nép a 

Bolsevik Pár t irányításával milyen 

óriási lelkesedéssel teremtette meg 

ú j üzemeit, gyárait, sőt ú j ipar. 

ágakat, ipari központokat hozott 

létre. 

A Szovje'untőban megszűntek 

ennek nyomán a gazdasági vál-

ságok. nincs többé ínség és 

munkanélküliség. Az elmaradt 

cári Oroszországból a világ 

leghatalmasabb ipari állama lett 

és a szovjet nép a legmagasabb 

kutturájú szoelatista nemzetté 

v á l t 

így tudott ellenállni, sőt győzelmet 

aratni az orwu l rátörő hitleri 

fasisztákkal szemben. Megvilágí-

totta Zombori elvtárs azt Ls, hogy 

a Szovjetunió minden tevékenysé-

gét az elmúlt 34 év alatt a béké-

ért folytatott következetes harc jel-

lemzi. Az amerikai imperialisták 

ezzel Szemben a koreai háború ki-

terjesztésére és ezzel harmadik 

világháború kirobbantására törek-

szenek. 

— A bélre híveinek hatalmas 

szervezett í ront ia azonban — mon-

dotta út já t áll ja az ú j világhá-

borús gyujtogatók bűnös tevékeny, 

ségének. 

A Szovjetunió vezette 800 mil-

liós béketábor elszánta magát, 

hogy a békét mpgvédl a hábo-

rús gyujtopa'ókkat szemben. 

Olyan mozgalom kialakulásának 

vagyunk szemtanúi, amely öt v i lág, 

rész békeszerető népeit egyesíti és 

mozgósítja a béke megvédése ér. 

dekében. Ez a mozgalom napról-

napra erősödik és mindenütt szé-

les tömegmozgalommá fejlődik. Az 

öthata'mi egyezmény megkötését 

ma már több mint félmill iárd em-

ber követeti. 

Hangoztatta Zombori elvtárs, 

hogy a magyar ftép is a Nagy Ok-

tóberi Szocialista Forradalomnak 

köszönheti felszabadulását a nem-

zeti szabadságot és függetlenséget. 

A Szovjetuniónak köszönhetjük, 

hogy hazánkban megvalósíthatjuk 

az Októberi Forradalom nagy ered. 

ményeit, a kizsákmányolás minden 

fa j tá jának megszüntetését. 

— Szeged dolgozót jól tudják, 

hogy felszabadu'ásunk elképzel-

hetetlen lett volna a Nagy Ok-

tóberi Szocialista Forradalom 

győzelme és a felszabadító 

Szovjetunió hatalmas támoga-

tása, segítsége nélkül- Ezt bizo. 

nyí l ják a szegedi üzemek és 

munkahelyek felajánlásai, vala-

mint az Októberi Forradalom 

évfordulójára lett vállalások 

eredményei. 

Igy például a Szegedi Textilkombi, 

nát, amely vállalását maradéktala-

nul teljesítette, de hozzá hasonlóan 

a Szegedi Kenderfonó és az Új-

szegedi Kenderszövő dolgozóinak 

teljesítményei is. Ezt bizonyítja, 

hogy négy szegedi üzem nyerte el 

a büszke élüzem kitüntetést. Ezt 

bizonyítják Szeged dolgozó paraszt-

ságának felajánlásai is és a feL 

ajánlások teljesítése, de ezekhez 

hasonlóan Szeged értelmiségi dol-

gozóinak eredményes munkája. A z 

októberi vállalások teljesítésével 

Szeged dolgozói bebizonyították 

hűségüket és ragaszkodásukat a 

Szovjetunió s annak szeretett ve. 

zére, Sztálin elvtárs iránt. 

— Szeged dolgozói jól tudják, 

hogy városunktól délre Tito és 

bandája ugrásra kész+n áll. hogy 

gazdái parancsára megzavarja bé-

kés építőmunkánkat. 

Ezért emelik Szeged dolgozói 

a termelést, ezért végzi el p a . 

rasztsógunk a mezőgazdasági 

munkákat és teljesíti begyűj-

tést kötelezettségét-

Értelmiségi dolgozóink is ezért 

végzik odaadóan munkájukat mert 

tudják, hogy ezzel erősítik népgaz. 

daságunkat és ezzel a békefront 

ránkeső szakaszát- A békéért folyó 

harcban Rákosi elvtárs útmutatása 

nyomán még tovább kell növelnünk 

Szeged dolgozóinak elszántságát, 

mozgósítanunk kell Szeged dolgo-

zóit a béke ügye oldalán-

— Mi, szögedi dolgozik — jelen-
tette ki beszéde végen Zombori elv-
társ^ — az egész ország dolgozó 
népével ápol juk a magyar és a 
szovjet nép barátságát, erősítjük a 
proletár nemzetköziség szellemét ös 
haladunk Pártunk, Rákosi elvtárs 
vezetésével azon az úton, amelyet a 
Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom nyitott meg a vi lág dolgozói 
előtt és még egységesebben eorako-

Díszelőadás 
Nagy ünnepünk estéjén a Szegedi 

Nemzeti Színházban díszelőadáson 
mutatták be Rachmanov „Viharos 
alkonya':" című színművét. Az elő-
adás előtt Molnár László MÁV dol-
gozó erőteljes lendülettel szavaffa 
Demján Bjcdnij „Fő.utoán" című 
versét a magyar és a szovjet him-
nusz elhangzása után, majd Dénes 
Leó elvtárs, a városi tanács VB.-
elnöke mondott ünnepi beszédet. 

— A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 34. évfordulóján — 
mondotta a többi között — a bé. 
ketábor új , nagv seregszemléje, 
amelyen a vi'ág dolgozói tánlorít-
hatatta.n hűségükről biztos,ftják a 
Szovjetuniót s a béketébor bötcS 
vezetőiét, a nagy Sztálint- Eirvben 
Ígéretet tesznek arra, hogv minden 
erejükkel harcolnak az imperialis-
ták háborús nszf'ók ePen az em-
berisé" békő-'éért és szabadságáért.-

— November 7-tk" ö-l-nrA né-
pünk nn-*v nemzett itnnene Is. 
Szened város do'nozöt ezen a 
napon — mént mte-t-n é"t»en 
— K'FE'EZÉS-E F- F,-•:.»< 4 k 

hntartelnn azeretetnkef és H Ú . 
tok"! g n inv Szovletno'ő tráut. 

Városunk él-'ének wab-ví. ho'do" 
korszaké rVl-nr kezdődött el, (»•-
kor n dlreŐHnos s , ni- í O: T- n te !,. 
E'íW'ék vérotttVk toriiWTŐ1 N fa. 

•esrAa nácikat és magyar csatlósai-
kat. 

— A Sroviefunió barátsága nél-
kül hazánk ma az amerikai imne. 
rla'isták gvaftneta, a nvomor or-
szága lenn- Városunk tn\'T'üre-n'u-
Pen a szövőiének rozsdásodnának, 
n Szérhenvi-téren, az n ' eMron , éhes 
és rongyos munkanélküliek ezrei 

zunk fel a Szovjetunió vezette bé-
kefrontban, amelynek ólén a haladó 
emberiség nagy tanítója és vezére, 
Sztálin elvtárs halad. 

A begyüités élenjáróinak 
megjutalmazása 

Az ünnepi ülés résztvevői feláll-
va, hosszan éltették Sztálin és Rá-
kosi elvtársakat az ünnepi beszéd 

J végén. A beszédet követte a ter-
mén ybegyüj lés szegedi élenjáróinak 
megjutalmazása. Dcnes Leó elvtárs 
nyújtotta át a legkiválóbbaknak az 
élelmezésügyi minisztérium aján-
dékait. A Dózsa-tszcs két pokrócot, 
42 könyvet és díszoklevelet kapott. 
A Hal adás-tszcs röplabdafelszere, 
lést és díszoklevelet, az Alkotmány-
tszcs pedig díszoklevelet vett á l j u . 
talmul. Szalma István (Szabad, 
sajtó-utca 36.) egyénileg dolgozó 
paraszt 400 forint pénzjutalomban 
részesült és januárban két hétig 
-ngyon üdülhet a Vörös Csillag-
üdülőiben. Jó j á r t Lajos (Felsővá-
rosi feketeföldek 192.) és ördö.gh 
Ferenc (Domaszék) egyénileg dol-
gozó parasztok 400, illetve 300 fo-
rint jutalomban részesültek. A Sze. 
gedi Földművesszövetkezet 250 fo-
rintot, valamint 750 forint értékű 
szobor- és könyvajándékot vett 'át. 

A jutalmazás után a Szegedi Ipa-
rontanulőol thon énekkara, Sz'csi 
József vezénylésével két forradalmi 
dalt adott elő. Mielőtt az ünnepi 
ülés végétért volna, a résztvevők 
egyöntetű lelkesedéssel határozták 
el, hogy üdvözlő táviratot küldenek 
népünk szeretett vezérének, Rákosi 
elvtársnak. Az ülés Dénes elvlárs 
zárószavaival és az Internacionálé 
eléneklésével fejeződölt be. 

A f o r r ada lm i 
kőnyyk i á l l í l á s 

megnyi tása 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom ünnepséged keretében 
nyílt meg szerdán délután a városi 
Somogyi-könyvtár forradalmi 
könyvkiállítása. Itt Korek Józsefné 
elvtársnő, a Városi Tanács okta-
tási és népművelési osztályának ve. 
zetője mondott megnyitó beszédet. A 
többi között hangoztatta, hogy a 
Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom a szovjet népek előtt meg-
nyitotta a tudomány, a technika és 
a kultúra fejlődésének mérhetetlen 
távlatait is. A gyárak és a földek 
jogos tulajdonosai és a soraikból 
kikerült ú j tudósok, művészek és 
írók halhatatlan alkotásokkal vitték 
előre hazájukat a szocializmus út-
ján , a kommunizmus felé. Az el-
maradott cári" országot a vi lág leg-
fejlettebb, leggazdagabb, legkultu-
ráltabb ál lamává fejlesztették. Ezt 
a fejlődést mulat ja a kiáll ítás szé-
pen összeválogatott könyvanyaga is, 
amely egyben növeli szegedi ünnep, 
ségeink tartalmasságát. 

A nagy tetszéssel fogadott meg-
nyíló beszéd után Szőke Mihály 
elvtárs, a Somogyi könyvlár igaz. 
gatója vezette végig értékes m a . 
gyarázattal a megjelenteket az íz-
lésesen kiállított anyag között. A 
kiállítás minden nap délelőtt 10 
órától délután 5 óráig, vasárnap 
pedig délelőtt 9 órálól déli 1 óráig 

I dí j talanul megtekinthető. 

« színházban 
csatangolnának, mint Franciaor-
szág, vngy Olaszország városaiba/n. 
Nem épült vo",na fel a Texlilkom. 
binát, új, erős hidunk « nem zúg-
nának traktorok szántóföldjeinken. 
Gyáraink termelésének, termelékeny-
ségének emelése n meglévő üzemek 
kiszélesítése, ú j üzemek egész sora, 
a dolgozók életkörülményeinek 
megjavítása, ú j lakóházak, a Fara-
gó-utcai ú j munkásbérházak, az ú j . 
jáépftelt Gyermekklinika, az újsze-
gcdi szabadtéri színpad, üzemi kul-
túrgárdák létesítése, a villamosve-
zeték, csatornahálózat kifejlesztése, 
a villamosvonal meghosszabbítása 
a telepekre és Kiskundorozsmára. 
valamint 

a dolgozók által vezetett város 
gazdasági és po'l'alkal életének 
fellendülése, mind annak kö-
szönhet", hogy városunkat az 
Ok'óbcrl Forrndalnm szü'BHe, 
a hatalmas Szovfetunló szaba-

dította fel-
A t Októberi .Forradalomnak kö-
szönhettük. hogv a Nagy .Bolsevik 
Párt pé'dáin s tanítása nromán 
jött létre Pártunk. — néniteknek, 
a munkásosztálynak harcedzett él-
esanata. 

Hntó'mas tanssal fegdnt t heszé. 
dét Dénes elvtárs a következő sza-
vakkal feiezte he: 

— Erőt ad és h'zto-nsánot mun-
kánkhoz az OkWber't Szocia'ista 
Forradalom nogv pé'dája, a szov-
:e! nép történelmének diadalmas 
34 esztendeje s az a tény. hogv a 
szocializmus országának népe e.gv. 

Iemberkénk sorakozik fel az egész 
emberiség n->gy ügye, a béke meg3 

védése jnriJctt-


