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A Tanácsköztársaság jubileumán 

Kitüntetések, elismerések 
Az Országházban rendezett 

ünnepségen tegnap a Tanács-
köztársaság kikiáltásának 60. 
évfordulója alkalmából ki-
tüntetéseket adtak á t A 
munkásmozgalomban kifej-
tett több évtizedes tevékeny-
sége elismeréseként Toívfbácz 
Imru Szeged nyugdíjas ta-

nácselnöke a Munka Vörös 
Zászló Érdemrendjét vet-
te át A Munka Érdemrend 
arany fokozatával tüntették 
kl özv. Dáni Jánosnét (Sze-
ged), Daru Imrénél (Hódme-
zővásárhely), Patai Szabó 
Sándornét (Szentes) éa Szűcs 
Józsefet (Makó). 

Tombácz Imre Özv. Dáni lánosné 

Nagy Idők szegedi tanúja 
és részese, századunk min-
den jelentős eseményéről 
mondhat személyes élmé-
nyeket A kétkezi munka, a 
mozgalmi harc az élete vol t 
Fiatalon, már 1913-ban az 
ifjúmunkásokat képviselte 
a szocialista munkásmozga-
lomban. Párttagságának kel-
te 1916. Aktív résztvevője a 
forradalmi harcnak 1919-ben 
Budapesten, a Tanácsköztár-
saság idején, jnajd annak 
leverése után is végig 1944-
ben sok baloldali küzdőtár-
sával együtt internálták, 
mint a mozgalom vezető 
egyéniségét Túlélte. A fel-
szabadulást követően egyik 
szervezője, alapítója Szege-
den a kommunisták pár t já-
nak, amelynek megbízásából 
számos vezető tisztségben 
dolgozott nyugdíjaztatásáig * 

Forradalmi életútja elis-
meréseként a Munka Vörös 
Zászló Érdemrendje kitünte-
tést kapta. 

Hatvan éve tagja a pár t-
nak. mindvégig aktív része-
se a mozgalomnak. Első 
megbízatásait a Szociálde-
mokrata Pártban vállalta, 
amelynek tagja vol t Tevé-
keny részese a szegedi Mun-
kásotthonban alakult mű-
kedvelő csoportnak, amely a 
szegedi munkásiíjúság felvi-
lágosításában teljesített ne-
mes küldetést Azonos utat 
követtek férjével, aki a 
mozgalom márt í r ja le t t A 
felszabadulást követően ke-
rületi pártvezetőként tevé-
kenykedett, és a marxizmus 
—leninizmus elméletének is-
mertetésében végzett mun-
k á t mint propagandista. 
Szerény, harcos és fáradha-
tatlan pártaktivista, akinek 
élete példa. 

• 
A Parlamentbea tartott 

ünnepségen a Munka Ér-
demrend arany fokozatával 
tüntették ló. 

Az egészségügyi, az oktatási 
és a kulturális miniszter ál-
tal adományozott kitünteté-
seket adtak át tegnap dél-
után Szegeden a megyei ta-
nács székházában a forradalj 
ml Ifjúsági napok alkalmá-
ból. Az ünnepséget dr. Mül-
ler Józsefné, a megyei ta-
nács vb művelőedésügyi osz-
tályának vezetője nyitotta 
meg, majd Szabó G. László, 
a megyei tanács elnökhelyet-
tese mondott ünnepi beszé-
de t A kitüntetések átadásán 
ott volt dr. Koncz János, a 
megyei pártbizottság titkára, 
Bódi György, a megyei KISZ-
bizottság első titkára. Szántó 
Tivadar, a városi pártbizott-
ság osztályvezetője. Bányainé 
dr. Birkás Mária, a városi 
tanács elnökhelyettese, dr. 
Albert Sándor, az Orvos- és 
Egészségügyi Dolgozók Szak-
szervezete Csongrád megyei 
bizottságának titkára, Fabula 
Andrásné, a Pedagógusok 
Szakszervezete Szeged váro-
si bizottságának titkára, dr, 
Rózsa József, a megyei ta-
nács vb egészségügyi osz-
tályának vezetője és Soly-
mosi Ilona, a megyei tanács 
Ifjúsági titkára. A minisztert 
kitüntetéseket és dicsérő ok-
leveleket dr. Perjésl László, 
a megyei tanács elnöke nyúj-
totta át. 

Az egészségügyben kifej-
tett eredményes munkája el-
ismeréseként Kiváló Mun-
káért kitüntetést kapott: 
Bódi Györgyné laborasszisz-
tens (Makó várost tanács 
kórház-rendelőintézet), Rad-
vánszki Istvánné csoportve-
zető egészségügyi szakdolgo-
zó (Szeged megyei városi ta-
nács kórház-rendelőintézet), 
Szekcresné Szabó Mária vé-
dőnő (Ül lés). 

Miniszteri dicséretben rfe 

szesült: Gál Katalin admi-
nisztrátor (Szentes városi ta-
nát* kórháza), Fábián Nagy 
Magdolna asszisztens (Szen-
tes városi tanács kórház-
rendelőintézet), Hutter 
Györgyné kerületi védőnő 
(Szeged megyei városi ta-
nács Gyermekkórház-rende-
lőintézet), Labádi Sándorné 
orvosírnok (Hódmezővásár-
hely városi tanács kórház-
rendelőintézet), Onodi-Szücs-
né Bokor Katalin laborasz-
szlsztens (Hódmezővásárhely 
városi tanács kórház-rende-
lőintézet) és Patonai Mária 
ápolónő (Szentes városi ta-
nács kórháza). 

Az oktatási miniszter a 
forradalmi Ifjúsági napok al-
kalmából miniszteri dicséret-
ben részítette: Belányi Gyu-
lánét, a kisteleki 2-es szá-
mú általános iskola tanárát, 
Csóti Lászlónét, a zsombói 
általános iskola tanárát, Ka-
kuszi Ferencnét, a szegedi 
600. sz. Móra Ferenc Ipari 
Szakmunkásképző Intézet 
tanárát. Krámli Györgynét, a 
kiskundarazsmai 2-es számú 
általános iskola tanárát, Pa-
taky Máriát, a Csongrád me-
gyei tanács diákotthonának 
nevelőtanárát és Tekse Évát, 
a szentesi nevelőotthon taná-
rát. 

A kulturális miniszter a 
Szocialista Kultúráért ki-
tüntetést adományozta Fron-
tó Pálnak és Szereztán Ist-
vánnak, a Szegedi Sizmfo-
nikus Zenekar tagjainak. 
Kiváló Munkáért kitüntetést 
kapott: Berta Márta tanár 
(Hódmezővásárhely, Münnich 
Ferenc Altalános Iskola), Po-
csai Brigitta fiókkönyvtár-
vezető (Somogyi-könyvtár, 
Széged) és Vois Mária mű-
vészeti előadó (November 7. 
Művelődési Központ. Szeged). 

A Nagy Októberünk 
és a Magyar fanácsköztársaság 

Irta: N. K. Kiricsenko, Ukrajna Kommunista Pártja Odessza Területi Bizottsága 
első titkára 

Még a Nagy Októbert Szocialista 
Forradalom 4. évfordulójának 
előestéjén írta V. I. Lenin: 

„Minél inkább távolodik tőlünk ez a 
jelentős nap, annál világosabbá vá-
lik az oroszországi proletárforradalom 
jelentősége." E látnoki gondolatot tar-
talmazó. bölcs szavakkal ajándékozott 
meg bennünket a lenini előrelátás. 
Ma. az eltelt évek magaslatáról vlsz-
szatekintve, értékelhetjük a végbe-
ment változások nagyságát, mélyeb-
ben megérthetjük a győzedelmes szo-
cialista forradalom történelmi értel-
mét, annak világtörténelmi jelentősé-
gét. 

Október érdeme, hogy a valóságos 
szocializmus korunk vezető erejévé 
válik, amelyet a szocialista országok 
internacionalista közössége testesít 
meg, s amellyel számolni kell, és nem 
lehet ellenére tenni, s nélküle megol-
dani a nemzetközi érdekekkel össze-
függő problémákat 

Az „Auróra" lövései az emberiség 
történelmi fejlődésének ú j korszaká-
ról. a szocialista forradalmak korsza-
kának kezdetéről adtak hírt a világ-
nak. S a Nagy Október után elsőként 
teljesedett ki az a forradalom, amely-
nek győzelme a Magyar Tanácsköz-
társaság megalakulását eredményez-
te. 

A munkás—paraszt állam létrejöt-
te magyar földön, kimagasló nemzet-
közi Jelentőségű vo l t kifejezésre jut-
tatta a Nagy Október internacionalis-
ta jellegét, a marxista—leninista esz-
mék vitathatatlan igazságát Az 1919-
es magyar forradalom gazdagította a 
nemzetközi munkásmozgalom fegyver-
t á r á t megerősítette, hogy a proletár-
diktatúra nem elszigetelt specifikusan 
orosz jelenség — mint ahogy ezt hiá-
bavalóan próbálják bizonyítani a bur-
zsoá világ Ideológusai és az opportu-
nista vezetők —, hanem a munkásosz-
tály szocializmusért vívott harcának 
általános törvényszerűsége. Üjult erő-
vel mutatkozott meg, hogy a forrada-
lomban, a forradalmi mozgalomban 
kiemelkedő jelentősége van a mar-
xista—leninista párt vezetőszerepé-
nek, sorai tömörítésének, hogy a dol-
gozók érdekeiért folytatott harc egy-
séges f ront já t képes legyen megszer. 
vezni. 

A magyar proletariátus győzelmé-
nek hírét kitörő lelkesedéssel fogad-
ták Szovjet-Oroszországban. A ma-
gyar munkásokhoz küldött üzeneté-
ben irta V. I. Lenin 1919 májusában: 
„Az a háború, amelyet tl viseltek, az 
egyetlen jogos, igazgságos, igazán for-
radalmi háború, az elnyomottak há-
borúja az elnyomók ellen, a dolgozók 
háborúja a kizsákmányolók ellen, há-
ború a szocializmus győzelméért. Az 
egész világon a munkásosztály min-
den becsületes tagja a ti pártotokon 
á l l . . . " . E szavak kifejezik az orosz 
proletariátus gondolatalt, mely ezek-
ben a rettenetes napokban halálos 
harcot vívott a belső ellenforradalom, 
mai és a külső intervencióval. 

A Magyar Tanácsköztársaság meg-
alakulása nemcsak erkölcsi-politikai 
támogatást jelentett számunkra, ha-
nem katonai segítséget is. Ilyen szem-
pontból is nemzetközi jelentőségük 
volt a magyar földön lezajlott forra-
dalmi eseményeknek. 

A magyar internacionalisták ezrei 
vettek részt osztálytestvéreikkel váll-
vetve az októberi forradalomban, a 
polgárháború ütközeteiben. 

A szovjetek országában sohasem fe-
lejtik el azok nevét, akik hősiességük-
kel. bátorságukkal, kiontott vérükkel 
járultak hozzá győzelmünkhöz. A 
nemzetközi brigádok harcosainak so-
rában magyarok is voltak, akik a 
Központi Rada ellen felkelt odesszai 
munkásokkal, matrózokkal, katonák-
kal együtt harcoltak a Lenin-renddel 
kitüntetett Odessza területen, miként 
mindenütt az országunkban. Tisztel-
vén hőstettüket, a szovjet emberek a 
magyar néppel együtt, a mély szoli-
daritás érzésétől áthatva, ünnepélye-
sen emlékeznek meg a Magyar Ta-
nácsköztársaság 60. évfordulójáról. 

Csongrád megye dolgozóinak, az 
egész magyar népnek szívből jövő kö-
szöntésüket küldik, a szocializmus épí-
tésében újabb sikereket, boldogságot 
és további felvirágzást kívánnak. 

Az 1919-es magyar forradalmat el-
fojtotta a nemzetközi burzsoázia és a 
belső reakció túlereje. A magyar pro-
letariátus hő6i tette nem múlt el 
nyomtalanul. Október, valamint a sa-
ját forradalmi tapasztalata történel-
mi perspektívával, a forradalmi harc 
stratégiájával és taktikájával fegyve-
rezte fel. S valójában nagy történelmi 
logika rejlik abban, hogy amikor a 
fasizmus leverésének eredményeként 
a magyar nép kezébe vette a sorsá-
nak irányítását, ismét létrehozta a 
munkások és parasztok államát, a 
munkásosztály, a annak marxis ta-

leninista élcsapata, a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt vezetésével rövid 
időszak alatt tudott gyökeres átalakí-
tást végrehajtani a politikai, gazdasá-
gi és kulturális élet valamennyi terü-
letén. 

A szovjet emberek szilárdan meg 
vannak győződve arról, hogy a szo-
cialista építés nagyszerű feladatait si-
keresen vált ja valóra a magyar nép. 
Ez a meggyőződés abból is táplálko-
zik, hogy a Magyar Népköztársaság — 
a Magyar Tanácsköztársaság vívmá-
nyainak dicső örököse — a szocializ-
must építő országokkal szoros testvéri 
közösségben fejlődik. 

1917. októbere és 1919. márciusa 
egymástól elszakíthatatlan kapcsolat-
ban vannak azért is, mert előre meg. 
határozták népünk sorsának alakulá-
sát. és lerakták a megbonthatatlan 
szovjet—magyar barátság alapjait is. 

A mi baráti kapcsolataink, miként 
számtalanszor hangsúlyozta L. I. 
Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a 
Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa El-
nökségének elnöke és Kádár János, az 
MSZMP KB első titkára. mind a 
Szovjetunióban, mind Magyarorszá-
gon párt jaink és államaink politikájá-
nak a legmagasabb rendű elvét ké-
pezik. 

Leonyid Iljics Brezsnyev az 
MSZMP XI. kongresszusán el-
mondott felszólalásában han-

goztatta, hogy együttműködésünk 
minden éve politikailag erősebbé tesz 
bennünket, megsokszorozza országaink 
gazdasági potenciálját, elősegíti né-
peink életszínvonalának javulását. 
Külön aláhúzta, hogy baráti kapcso-
lataink Magyarországgal, szomszé-
dunkkal és szövetségesünkkel, meg-
győződésből, baráti érzésből és elv-
szerűségből fakad. 

Ugyanezeket a gondolatokat foglal-
ja magában Kádár Jánosnak, az Ok-
tóberi Forradalom 60. évfordulója tisz-
teletére Kijevben rendezett ünnepsé-
gen elmondott felszólalása,-ahol meg-
jegyezte, hogy a magyar—szovjet ba-
rátság ezer szála köt össze bennünket, 
amelyek áthat ják életünk valamennyi 
területét, a közös lenini eszméktől, a 
politikai célok és elvek azonosságától 
a legkonkrétabb, mindent átfogó 
együttműködésig. Külön örömünkre 
és lelkesedésünkre szolgált ebben az 
emlékezetes beszédben Magyarország 
és Szovjet-Ukrajna, a testvéri Odesz-
sza és Csongrád megye baráti kap-
csolatának magas fokú méltatása. 

Mélyen szimbolikus, hogy párt jaink 
vezetőinek legutóbbi találkozója a 
Magyar Tanácsköztársaság 60. évfor-
dulójának előestjén zajlott le. E ta-
lálkozó ismételten megerősítette, hogy 
az SZKP és az MSZMP között teljes, 
kölcsönös megértés és a nézetek egy-
sége áll fenn a korunk legfontosabb 
kérdéseit illetően. 

A Szovjetunió és Magyarország a 
szocialista közösség többi országaival 
együtt határozottan szembeszállnak az 
imperializmus és a reakció erőivel, és 
mindazon kísérletekkel, amelyek a 
történelem kerekét visszafelé kívánják 
fordítani. Népeink felháborodással 
ítélik el Kína agresszióját a Vietna-
mi Szocialista Köztársaság ellen. Viet-
nam függetlenségét védelmezve. a 
béke és a nemzetközi biztonság meg-
szilárdításáért harcol, a népek azon 
jogáért, hogy önállóan és szabadon 
választhassák meg a fejlődésük útját . 
Ezért a pekingi hegemonisztikus tö-
rekvésekkel szemben a vietnami nép 
megsegítése közös, internacionalista 
kötelességünk. 

A nemzetközi feszültséget fokozva, 
a népek szabadságát és függetlenségét 

veszélyeztetve, az Imperialistáknak és 
segélycsapataiknak világosan be kell 
látniok, hogy ma nem 1919-et írunk. 
Ma a reakció mesterkedéseível a szo-
cializmus világa áll szemben. Mi nem 
keressük az összeütközést senkiveL 
Ellenkezőleg, miután átéltük a háború 
rémségeit és nehézségeit, mindent 
megteszünk azért, hogy földünkön a 
béke és a nyugalom uralkodjék. A 
béke garanciája pedig az egész vilá-
gon országaink ereje. 

Az SZKP XXV. kongresszusa által 
jóváhagyott terveknek megfelelően, a 
Szovjetunióban a békés, alkotó mun-
ka töretlen folyamata megy végbe. 
Gazdaságunk, a tudomány és a kultú-
ra újabb és újabb sikereket ér eL 

Országunk óriási körzetei alakulnak 
át teljesen. Folytatódik Nyugat-Szi-
béria széles körű fejlődése, amely f5 
fűtőanyag-energetikai bázisunkká 
vált. A Bajkál—Amúr vasútvonal egy-
harmadán már megindult a tehervo-
nat-forgalom. Befejeződött az Éhség-
sztyeppe meghódítása Üzbegisztánban. 
Üj módon változott meg a sztyeppe-
vidék is. 

A Volga vidékén ls kialakult a biz-
tonságos gabonatermelési zóna. A 
népgazdaság sokoldalú fejlődése biz-
tos alapot teremtett népünk élet-
színvonalának emeléséhez. Az 1974— 
78-as években közvetlenül a népjólét 
emelésére fordították a nemzeti jöve-
delem mintegy négyötöd részét, azaz 
másféltrillió rubelt. Ez csaknem egy-
harmaddal meghaladja az előző ötéves 
terv eredményét 

Odesszától nem messze hatalmas 
vegyi kombinát épült fel. Nem-
régen adták át az Iljicsovszk— 

Várna közötti nemzetközi kompössze-
köttetés első j á r a t á t Kilij városában 
rakodódereglyék, Iljicsovszkban pedig 
konténerek gyártását kezdték meg. 
Üj iskolákat, kórházakat és körülbelül 
másfélmillió négyzetméternyi lakóte-
rületet építettünk tel. 

Az elmúlt évben kiemelkedő sike-
reket értek el mezőgazdaságunk dol-
gozói, hárommillió-kettőszázhuszon-
hétezer tonna gabonát termeltek az 
odesszai földművelők, és ebből egymil-
lió-ötszáznégyezer tonnát adtak el az 
államnak. 

Növekszik az ország, s vele együtt 
válnak szellemileg gazdagabbakká az 
emberek. 

Gyümölcsöző barátság fűzi egybe 
Odessza és Csongrád testvérmegyék, 
Odessza és Szeged testvérvárosok dol-
gozóit A pártbizottságok, állami szer-
vek, termelési és alkotói kollektívák, 
tudományos és kulturális intézmé-
nyek tapasztalatcseréjének hatékony 
formái alakultak kl. 

őszinte elismerésünk magyar bará-
tainknak azért a szívélyességért, ven-
dégszeretetért, amellyel minden egyes 
alkalommal fogadják Odessza terület 
küldötteit, érkezzenek akár népgazda-
sági tapasztalatcsere céljából, vagy 
azért, hogy összemérjék erejüket Sze-
ged sportolóival, fellépjenek a szabad-
téri játékok színpadán, vagy kicse-
réljék tudományos felfedezéseiket. 

Természetes, hogy barátainkra ná-
lunk ls örömteli fogadtatás vár. Érzé-
seink kölcsönös szívélyességét kifeje-
zésre juttatták a barátsági hetek, ame-
lyeket a közelmúltban rendeztünk meg 
Szegeden és Odesszában. 

Az internacionalizmus, mint cselek-
vésre késztető érzés a reális dolgok-
ban is kifejezést nyer. Az 1905-ös 
orosz forradalom idején „Vörös Cse-
pel" munkásai megtagadták a cári 
kormány huszonötmillió töltény ké-
szítésére vonatkozó megrendelését, 
amelyekkel az orosz proletárokat akar-
ták lőni. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulóját a cse-
peliek munkafelajánlással, a Szovjet-
unióba irányuló exportmegrendelések 
határidő előtti teljesítésével ünnepel-
ték. Ugyanazon internacionalista kö-
telességtől vezérelve hozták el a szov-
jet katonák a szabadságot Magyaror-
szágnak a fasizmus alóli felszabadítá-
sával. A Magyar Tanácsköztársaság 
jubileumának évében a vállalatoknál, 
a Magyarországnak forgácsológépeket, 
ekéket, építési-szakipari gépeket, ma-
gas fordulatszámú berendezéseket, 
nyomdalpari és más berendezéseket 
szállító odesszai üzemekben és gyá-
rakban kiváló minőséget és pontos 
szállítási határidőt célzó munkaver-
seny folyik. 

Országaink népei, közöttük Csong-
rád megye és Odessza terület dolgo-
zói ls vállvetve haladnak a továbbiak-
ban ls a jövő felé, amelynek neve: 
kommunizmus. 

Ez a legszebb fogadalom és em-
lékműállítás azoknak, akik 60 
évvel ezelőtt magasra emelték 

a harci zászlót a szovjetek hatalmáért, 
a dolgozó nép szabadságáért és bol-
dogságáért. 

< 


