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évfordulóján 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Szeged városi 
bizottsága, Szeged megyei 
város tanácsa, a Hazafias 
Népfront Szeged városi bi-
zottsága, a József Attila Tu-
dományegyetem pártbizott-
sága és társadalmi szervei 
tegnap, hétfőn délután ün-
nepséget rendeztek a Ta-
nácsköztársaság kikiáltásá-
nak 53. évfordulóján. Az 
egyetem Dugonics téri épib 
leiének aulájában együtt 
ünnepelték az első magyar 
munkáshatalom megszületé-
sének idei évfordulóját a 
szegedi gyárak, vállalatok, 
intézmények dolgozói, kép-
viselői. 

Az ünnepség elnökségé-
ben foglaltak helyet: dr. 
Ágoston József, a megyei 
pártbizottság titkára, Sípos 
Géza, a városi pártbizottság 
első titkára, dr. Paczuk Ist-
ván, a megyei tanács elnök-
helyettese, dr. Biczó György, 
a városi tanács elnöke, iiof-
gesang Péter, a népfront vá-
rosi titkára. Haló Ilona vá-
rosi KISZ-titkár, Kónya 
Sándorné, a Kenderfonó- és 
Szövőipari Vállalat pártbi-
zottságának titkára, dr. Ko-
vács Lajos alezredes, a vá-
rosi-járási rendőrkapitánv-
ság vezetője, Lácsán Mi-
hály né, a szegedi munkás-
mozgalom régi harcosa, va-
lamint aZ ideiglenesen ha-
zánkban állomásozó szovjet 
alakulatok meghívott képvi-
selője. A házigazda tudo-
mányegyetemet az elnökség-
ben dr. Papp Ignác docens, 
az egyetem pártbizottságának 
titkára és dr. Serfőző Lajos 
docens, az egyetem rektor-
helyettese képviselte. 

Az ünnepséget a Himnusz 
nyitotta meg az egyetemi 
énekkar előadásában, majc' 
Üjlaky Károly, a Szegedi 
Nemzeti Színház művésze 
szavalta el Simái Mihály Ti-
zenkilences ballada című 
versét. Az egyetemi énekkar 
rövid műsora — a magyar 
Vörös Hadsereg indulóiát és 
Sugár Rezsőnek Juhász 
Gyula Kórus a Naphoz című 
versére írt kórusművét ad-
ták elő. 

A műsor után dr. Papp 
Ignác üdvözölte az ünnep-
ség résztvevőit. Megemléke-
ző, az évforduló szellemében 
a dicsőséges Tanácsköztár-
saságot ünnenien méltató 
beszédet dr. Varga Dezső, a 
városi pártbizottság titkára 
mondott. 

Emlékeztetett arra, hogy 
a forradalmi munkásmozga-
lom mindenkor meghajtja 
zászlaját azok emlékének, 
kik az akkori események 
vezeiői, egvszerű katonái 
voltak, és életüket áldozták 
az osztályharcban. Népünk 
történetében jelentős ese-

Az ünnepség elnöksége; dr. Varga Dezső beszédét mondja 

Az aulát betöltő közönség egy csoportja 

Megemlékezés Budapesten 
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltá-

sának 53. és a KISZ zászlóoontásának 15. 
évfordulója tiszteletére a Kommunista If-
júsági Szövetség Központi Bizottsága ün-
nepséget rendezett hétfőn este a Vígszín-
házban. Az ünnepségen részt vett és az 
elnökségben foglalt helyet Pullai Árpád, 
az MSZMP Központi Bizottságának titká-
ra, Jakab Sándor, a Központi Bizottság 
tagja, a KB osztályvezetője is. 

Szűcs Istvánná, a KISZ Központi Bizott-
ságának titkára nyitotta meg az ünnepsé-
get, majd dr. Horváth István, a KISZ 
Központi Bizottságának első titkára mon-
dott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, bár a 
KISZ 15 esztendős, a magyar kommunista 
ifjúsági mozgalom több mint fél évszá-

zados múltra tekinthet vissza, s e múlt 
hősi harcaiban a magyar nép, az ifjúság 
legjobb forradalmi erőinek törekvései tes-
tesülnek meg. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága nevében Pullai Árpád, a 
KB titkára köszöntötte a Magyar Kom-
munista Ifjúsági Szövetséget. Méltatta a 
kettős ünnep jelentőségét, amely hűen ki-
fejezi ifjúságunknak a munkásosztály, a 
dolgozó nép ügye melletti elkötelezettsé-
gét, azt, hogy a KISZ örököse és folyta-
tója az 1919-es proletárforradalom törté-
nelmi hagyományainak. 

A beszédek elhangzása után ünnepi mű-
sor következett, amelyben a pécsi balett 
is közreműködött. 

mény 1919. március 21. A 
proletár állam létrehozásá-
val hazánk a társadalmi ha-
ladás élvonalába, népünk 
pedig a forradalmi mozgal-
mak élcsapatába került. 
Bár azóta megváltoztak a 
körülmények, fejlettebbek ; 
termelőerők bővültek tudo-
mányos ismereteink, meg-
erősödtek a szocializmus po-
zíciói, a cél akkor is az 
volt, mint ma: a szocializ-
mus, a kommunizmus fel-
építése. Ezért érezzük és 
valljuk magunkénak az első 
magyar proletár állam min-
den intézkedését és tettét, 
erőt, biztatást merítve har-
cának tanulságaiból: sikerei-
ből és tévedéseiből egyaránt. 

A magyar kommunisták 
és a munkásosztály elévül-
hetetlen érdeme, hogv az 
1918. novemberi polgári 
forradalom által nvújtott le-
hetőségeket kihasználva, 
azonnal hozzáláttak a pol-
gári forradalom továbbfej-
lesztéséhez — szocialista 
forradalommá. A tömegek 
elszántsága, a szocialista for-
radalom győzelmébe vetett 
hite, az uralkodó osztály el-
szigeteltsége és a nemzet-
közi körülmények együttes 
hatására, fegweres harc 
nélkül jutott hatalomra a 
magvar munkásosztály. A 
forradalom győzelmének ez 
a gyakorlati megvalósulása 
jelezte, hogy a politikai ha-
tálom kivívása változatos 
módszerekkel lehetséges, 
úgy, ahogyan azt Lenin elő-
re meglátta. 

Szeged sajátos helyzetben 
volt ebben az időben. A 

(Somogyi Károlyné felvételei) 

Tanácsköztársaság megala-
kulásának, a Forradalmi 

Kormányzó Tanács kineve-
zésének hírével egyidőben, 
március 22-én érkezett haza 
Budapestről Udvardi János 
a Kommunisták Magyaror-' 
szági Pártja szegedi szerve-
zetének titkára. Még aznap 
délelőtt a két munkáspárt 
kimondta az egyesülést, a 
megválasztott munkástanács 
pedig kinevezte a három ta-
gú városi direktóriumot. 
Vér nélkül jutott a város la-
kosságának lelkes támogatá-
sával győzelemre, a francia 
megszállás ellenére Szege-
den is a proletárhatalom. A 
város francia katonai pa-
rancsnokának azonban csal 
néhány napra volt szüksége 
ahhoz, hogy a katonai túl-
erőre apellálva, elérje a 
forradalmi intéző bizottság 
távozását. 

A város népe azonban, el-
szakítva a kormánytól, ide-
gen csapatok által megszáll-
va az ellenforrdalmi tiszti 
különítmények terrorjától 
szenvedve is politikai és 

sztrájkmegmozdulásokkal 
harcolt a Tanácsköztársasá-
gért. Bár az első munkásha-
talom elvérzett a külső és 
belső eFenséggel vívott küz-
delemben, több mint ne-
gyedszázaddal később kö-
vette a másod'k munkásál-
lam. Ezért időszerű szá-
munkra ma is a Tanácsköz-
társaság emléke és tanulsá-
ga, hagyatéka és példája. 

Az ünnepi beszéd után 
befejezésül, az egyetemi 
énekkar az Internacionálét 
énekelte. 

j M o g f ö f -

bengáll 
kereskedelmi 

egyezmény 
Daccában aláírták a Ben-

gáli Népi Köztársaság (Bang-
la Desh) és a Magyar Nép-
köztársaság ötmillió dollár 
értékű árucsereforgalmat 
előirányzó kereskedelmi 
egyezményét 

Az egyezmény értelmében 
a Bengáli Népi Köztársaság 
Magyarországra ju tá t textil-
ipari és faipari termékeket 
exportál vasúti kocsik, jár-
művek. elektromos felszere-
lések. gyógyszerek és cigaret-
tapapír ellenében. 

Általános 
mezőgazdasági 

összeírás 
— Minden eddiginél szé-

lesebb körű általános mező-
gazdasági felmérést készít a 
Központi Statisztikai Hivatal 
az idén és a jövő év elején 
— mondta hétfői sajtótájé-
koztatóján Huszár István ál-
lamtitkár, a KSH elnöke. A 
nagyszabású felmérés az 
ENSZ élelmezési és mező-
gazdasági szervezetének, a 
FAO-nak az egész világra 
Iciterjedő mezőgazdasági ösz-
szeírásához kapcsolódik. 

A KHS elnöke elmondta: 
a több mint kétéves murika 
április elején azzal kezdő-
dik, hogy a KSH biztosai 
fölkeresik azt a csaknem 
kétmillió háztartást, amely 
a mezőgazdasági nagyüzeme-
ken kívül is foglalkozik nö-
vénytermesztéssel vagy állat-
tenyésztéssel. Összeírják — 
többek között —, hogy mek-
kora anyagi és munkaráfor-
dítással termelnek, mennyit 
fogyasztanak saját terméke-
ikből, mekkora az áruterme-
lés, mennyire korszerűek 
vagy elavultak a gazdasági 
épületek, fölszerelések stb. 
A kisüzemi gazdálkodás 
eredményeinek felmérése 
különösen azért jelentős, 
mivel a mezőgazdaság terme-
lésének csaknem 40 százalé-
ka innen származik. A ház-

és egyéb 
kisüzemekben volt tavaly a 
szarvasmarha-állomány 38 
százaléka, a sertések 62 szá-
zaléka, s a baromfiállomány 
67 százaléka. Ezek a gazdál-
kodási egységek adják a 
szőlő 54, a zöldség 43, a to-
jás 72 és a tej 44 százalé-
kát. Az összeírás során azon 
kívül, hogy az ország egész 
falusi lakosságát megkérde-
zik, több ezer munkáscsa-
ládhoz is ellátogatnak, hi-
szen az összeírásban a 400 
négyszögölnél nagyobb föld-
területtel rendelkezőket, il-
letve a 200 négyszögöl szőlő, 
gyümölcsös vagy kert gaz-
dáit is bevonják a felmé-
résbe. 

A szocialista nagyüzemek-
ben: az állami gazdaságok-
ban, mezőgazdasági termelő-
és szakszövetkezetekben, szö-
vetkezeti társulásokban, ha-
lászati termelőszövetkezetek-
ben, mezőgazdasági szakvál-
lalatoknál ez év közepén a 
rendszeres adatszolgáltatás-
hoz kapcsolva vizsgálják a 
gazdaság általános állapotát, 
a belső üzemi viszonyokat, a 
szociális ellátottságot, a ter-
mészeti adottságokat. 1973 
első negyedében pedig meg-
vizsgálják az 1972. évi nö-
vénytermesztési, állatte-
nyésztési eredményeket, az 
épületek állagát és kihasz-
náltságát 
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