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A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának ©O. évfordulóján 

K i f l i vendégek 
látogatásai 

átadták az I f j ú s á g i H á z a t 
Fiatalok nagygyűlése — Fáklyás felvonulás 

Szeged nevezetes tizemé-
be, a szalámigyárba látoga-
tott szerdán délelőtt az N. 
K. Kiricsenkónak. az SZKP 
Központi Bizottsága tagjá-
nak, az Ukrán KP Odessza 
területi első titkárának, a 
Szocialista Munka Hősének 
vezetésével megyénkben 
tartózkodó pártdelegáció. Az 
odesszai küldöttséget gyár-
látogató út jára elkísérte 
Szabó Sándor, a megvei 
pártbizottság ti tkára és Tö-
rök József, a szegedi városi 
pártbizottság első titkára. A 
vendégeket Bálint László, a 
Szegedi Szalámigyár és 
Húsipari Vállalat vezérigaz-
gatója és Tápai László, a 
vállalati pártbizottság titká-
ra fogadták, és tájékoztat-
ták az üzem munkájáról, 
válaszoltak az odesszai ve-
zetők kérdéseire. 

A különböző üzemrészek-
ben meleg szeretettel fo-
gadták a vendégeket, és kö-
szöntötték a termelésirányí-
tó vezetők, a szocialista bri-
gádok tagjait, és mutatták 
be működés közben korsze-
rű gépeiket. 

A látogatást kővetően N. 
P. Scsirszkij. az ovidopolsz-
ki járási pártbizottság első 
t i tkára mondotta el a dele-
gáció tapasztalatai alapján, 
hogy mély benyomást tett 
rá juk a világhírű szegedi 
szalámigyár és a gyártás 
technológiája. Ezt követően 
N. K. Kiricsenko a vállalat 
vendégkönyvébe írta be a 
küldöttség jókívánságait, 
kiemelve, hogy nagy érdek-
lődéssel tanulmányozták az 
üzem munkáját , s örömé-
nek adott kifejezést, hogv a 
Tanácsköztársaság kikiáltá-
sának 60. évfordulója ün-
nepnapján személyesen kö-
szönthetik Csongrád megye, 
a szegedi szalámigyár dol-
gozóit. 

Délután a Szeged környé-
ki kőolaj- és földgázkutatás-
sal. -termeléssel ismerked-
tek az odesszai párttisztség-
viselök. A Nagyalföldi Kő-
olaj- és Földgáztermelő 
Üzem algyői központjában 
Juratovics Aladár, az üzem 
vezetője és Papp György, 
az olajipari pártbizottság 
titkára fogadta és tájékoz-
tatta a vendégeket és ka-
lauzolta őket a gázüzemben. 

kíséretében fogadták a me-
gye vendégeit. Ezen a talál-
kozón tájékoztató hangzott 
el a tanácsi munka időszerű 
kérdéseiről. 

A megyénkben tartózkodó 
lódzi delegáció — amelynek 
vezetője dr. Tadeusz Cze-
chowicz, a Lengyel Egye-
sült Munkáspárt Lódz vaj-
dasági jogú városi bizottsá-
gának titkára, tagjai: dr. 
Mieczyslaw Serwinski pro-
fesszor, a Nemzeti Egység-
front megyei elnöke és Jó-
zef Jastrzebski községi első 
t i tkár —, tegnap, szerdán 
délelőtt a Hazafias Népfront 
megyei bizottságára látoga-
tott. Molnár Sándor, a nép-
front megyei titkára fogadta 
a vendégeket. Jelen volt 
Vajda György, a megyei 

párt-végreh a itóbizottság 
tagja, a DÉMÁSZ igazgató-
ja; dr. Sebe János, a me-
gyei pártbizottság osztály-
vezető-helyettese, dr. / Be-
rencsi György egyetemi ta-
nár, a népfront városi bi-
zottságának elnöke és Kul-
csárné Kiss Piroska városi 
ti tkár is. Molnár Sándor 
szólt a Hazafias Népfront 
szövetségi politikájáról, is-
mertette a megyei bizottság 
feladatait, munkájukat . A 
lengyel küldöttség nevében 
dr. Mieczyslaw Serwinski 
mondott köszönetet a ven-
déglátásért, majd tájékozta-
tott Lódz megye gazdasági 
életéről, a nemzeti egység-
front sajátos feladatairól, 
tevékenységéről. 

A küldöttséget ezután 
Vajda György látta vendé-
gül a DÉMÁSZ központjá-
ban. Itt vázolta a vállalat 
három megyére kiterjedő 
munkáját . 

A továbbiakban városné-
zés következett. 

fordulójának ünnepségeire 
Csongrád megyébe érkezett, 
tegnap, szerdán délelőtt dr. 
Horváth Károlynénak. az 
MSZMP megyei bizottsága 
osztályvezetőjének tál-sasá-
gában a megyei tanácshá-
zára látogatott A Minda 
Liviu. a Temes megyei ta-
nácselnök első helyettese 
vezette román küldöttséget 
— melynek tagjai Cristea 
Gheorghe, a Temes megyei 
pártbizottság osztályvezetője 
és Kádár György Dumravi-
ta község vezetője —. dr. 
Perjési László megyei ta-
nácselnök, dr. Petrik Ist-
ván, Szabó G. László és 
Szabó Jánosné, a megyei ta-
nács elnökhelyettesei. dr. 
Bozó Sándor, a megyei ta-
nács vb titkára fogadta. 

A delegációt dr. Perjési 
Iászló tájékoztatta a megye 
gazdasági, társadalmi és 
kulturális életéről. Szólt a 
megyei tanács és a helvi ta-
nácsok feladatairól, az el-
múlt év eredményeiről, s a 
megoldásra váró gondokról 
is. Minda Liviu néhány szó-
ban méltatta a Magyar Ta-
nácsköztársaság jelentőségét, 
szólt az itt tartózkodásuk 
idején szerzett tapasztala-
tokról. 

A Temes megyei delegáció 
ezt követően dr. Horváth 
Károlyné és dr. Petrik Ist-
ván kíséretében a Szegedi 
Városgazdálkodási Vállalat-
hoz látogatott. A küldöttsé-
get Kovács Miklós igazgató 
és Bali Ferenc, a vállalati 
pártbizottság titkára fogad-
ta. Ott volt Deák Béla. a 
városi pártbizottság titkára 
és Prágai Tibor, a városi 
tanács elnökhelyettese is. A 
vendégeket Kovács Miklós 
tájékoztatta a vállalat te-
vékenységéről, főbb felada-
tairól. A küldöttség tagjai 
ezután ' megtekintették a 
vállalat központi karbantar-

A forradalmi ifjúsági na-
pok megyei rendezvényeinek 
legrangosabb eseményére ke-
rült sor tegnap, szerdán dél-
után. Átadták rendeltetésé-
nek az újjávarázsolt Tisza-
part legfrissebb létesítmé-
nyét, a régen várt Ifjúsági 
Házat. 

A megye és a város veze-
tői, az ifjúság képviselői és 
az építők részvételével ben-
sőséges ünnepséget tartottak 
Részt vett a megnyitón Gyár-
fás Mihály, a megyei pártbi-
zottság titkára, Deák Béla, 
a városi pártbizottság titká-
ra. Ott volt Horváth Árpád, 
az MSZMP KB munkatársa, 
megyei instruktor, dr. Müller 
József né. a megyei tanács vb 
művelődésügyi osztályának 
vezetője. Prágai Tibor, a vá-
rosi tanács elnökhelyettese, 
Molnár Sándor, a Hazafias 
Népfront megyei bizottságá-
nak titkára, Kulcsárné Kiss 
Piroska, a népfront városi 
titkára, Bódi György, a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkára, Novákné 
Halász Anna. a városi KISZ-
bizottság első titkára. Az egy-
begyűltek előtt Csanádi Géza, 
a városi tanács vb művelő-
désügyi osztályának vezetője 
mondott beszédet. 

A nemzetiszínű szalagot 
dr. Nagy Sándor, a KISZ 
Központi Bizottságának tit-
kára vágta el, majd Gold-
schmied József, az Ifjúsági 
Ház igazgatója vette át a lé-
tesítményt. Az ünnepi ak-
tust követő fogadáson Bá-
nyainé dr. Birkás Mária, a 
városi tanács elnökhelyettese 
mondott pohárköszöntőt. 

A fiatalok ifjúsági nagy-
gyűlésen vették birtokukba 
az épületet. Az Ifjúsági Ház 
nagytermében mintegy ezer 
fiatal gyűlt össze. Novákné 
Halá6z Anna köszöntője után 
dr. Nagy Sándor mondott 
avatóbeszédet Arról is be-
szélt. hogy ma új, sokrétűbb 
feladatok és cselekedetek 
várnak az ifjúságra. Ehhez 

Dr. Nagy Sándor átvágja a nemzetiszínű szalagot 

Somogy i K á r o l y n é fe lvé te le i 
Fiatalok fáklyás tisztelgése a Tanácsköztársasági emlék-

műnél 

a szélesedő és gazdagodó cél-
kitűzésekhez teremt új kere-
tet és nagy lehetőséget a fel-
avatandó Ifjúsági Ház. 

A résztvevők népes tábora 
előtt az ünnepi műsorban a 
Népszínház művészei léptek 
föl. majd a fiatalok százai 
fáklyás felvonuláson vettek 
részt. Több száz lobogó fák-

lya alatt vonultak az If júsá-
gi Háztól a Lenin körúton át 
a MÁV igazgatóságig, onnan 
a Tanácsköztársaság emlék-
műig. ahol elhelyezték az 
emlékezés és a hála virágait. 
A fiatalok ünnepi programja 
tavaszi koncerttel fejeződött 
be az Ifjúsági Ház nagyter-
mében. 

Vörös Vándorzászló 

Emlékkiállítás nyílt 
A jugoszláv delegáció, 

élén Marko Gyuricsinnal, a 
Vajdasági Kommunista Szö-
vetség tartományi bizottsá-
ga elnökének tagjával, az 
újvidéki községi pártbizott-
ság titkárával tegnap dél-
előtt a megyei pártbizott-
ságra látogatott, dr. Komó-
csin Mihály, a megyei pár t-
bizottság első titkára — a 
megyei pártbizottság ti tká-
rai kíséretében — fogadta a 
Jugoszláv delegációt, tá jé -
koztatta megyénk gazdasá-
gáról, jelenlegi tevékenysé-
géről, a pártéletről és az 
előttünk álló feladatokról, 
valamint a testvérmegyei 
kapcsolatokról. Marko Gyu-
ricsin átadta ' a Vajdasági 
Kommunista Szövetség ba-
ráti. elvtársi üdvözletét. 
Szólt arról, hogy szerdán, az 
évforduló napján a Magyar 
Tanácsköztái-saságról emlék-
kiállítás nyílt Újvidéken. 
Később ezt a kiállítást a 
Vajdaság más városaiban is 
bemutatják. 

Ezt követően a jugoszláv 
küldöttség a megyei taná-
csot kereste fel. ahol dr. 
Perjési László, a megyei ta-
nács elnöke munkatársai 

A testvéri Temes megye tó és javítóműhelyét; a lá- a kollektíváknak adható 
küldöttsége, mely a Magyar tottakról elismeréssel nyi- legmagasabb kitüntetéssel, a 
Tanácsköztársaság 60. év- latkoztak. KISZ Központi Bizottság Vö-

rös Vándorzászlajával tün-
tették ki a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola if jú-
kommunistáit. Az ünnepé-
lyes átadásra tegnap, szer-
dán. a kora délutáni órák-
ban került sor a főiskola 
dísztermében. Ezen az ese-
ményen emlékeztek meg a 
főiskola KISZ-fialaljai és 
oktatói a Magyar Tanács-
köztársaság kikiáltásának 60. 
évfordulójáról is. Az ünne-
pélyes aktuson ott volt Bódi 
György, a K I S Z m e g v e i b i -
zottságának első titkára és 
Novákné Halász Anna, a 
városi KISZ-bizottság első 
titkára. Az elnökségben fog-
lalt helyet dr. Moholi Ká-
roly, az intézmény főigazga-
tója és dr. Kőkuti Lajos, a 
főiskolai pártbizottság titká-
ra. 

A KISZ Központi Bizott-
ság Vörös Vándorzászlaját 
dr. Nagy Sándor, a KB tit-
kára adta át a tanárjelöltek-
nek. Beszédében hangsúlyoz-
ta. hogy e kettős ünnep em-
lékezésre és számvetésre kö-
telez — 1919 történelmi ha-
gyatéka és a főiskola fiatal-

jainak, oktatóinak sokéves 
munkája most van kiteljese-
dőben. A zászlót Nagy Jó-
zsef, a főiskolai KISZ-bi-
zottság titkára vette át a 
KISZ-tagság nevében. Dr. 
Nagy Sándor ezután Kiváló 

Ifjúsági Vezető kitüntetést 
nyújtott át Ombódi Katalin-
nak, Aranykoszorús KISZ-
jelvényt Csorba Editnek, a 
KB Dicsérő Oklevelét Gera 
Zoltánnak, Tóth Istvánnak 
és Hollandi Máriának. 

A szegedi Móra Ferenc 
Múzeum, a megyei levéltár 
és a Somogyi-könyvtár „60 
éve alakult meg a Magyar Ta-
nácsköztársaság" címmel em-
lékkiállítást rendezett, ame-
lyet tegnap délben nyitottak 
meg Szegeden a megyei ta-
nács aulájában. 

A megnyitó ünnepségen 
részt vettek a megye párt- és 
állami vezetői. Szeged párt-
és állami vezetői, nagy szám-
mal a munkásmozgalom ve-
teránjai. Ott voltak az év-
forduló alkalmából megyénk-
be érkezett szovjet, lengyel, 
jugoszláv és román küldött-
ségek vezetői és tagjai. 

Nagy Zoltán színművész 
szavalata után dr. Müller 
József né, a megyéi tanács vb 
osztályvezetője köszöntötte a 
megjelenteket, majd dr. 
Koncz János, a megyei párt-
bizottság ti tkára méltatta a 
Magyar Tanácsköztársaság 
történelmi jelentőségét. Be-
szédében szólt arról, hogy a 
Magyar Tanácsköztársaság 
133 napjának eseményeit 
nagyra becsüli népünk. A 
Nagy Októbert követően a 
második szovjet hatalom 60 
évvel ezelőtt 1919. március 
2Uén jött létre a világon. 
Történelmünk nagy értéke az 
a megkülönböztetett figve-
lem, amellyel a bolsevik párt 
és személy szerint Lenin elv-
társ kísérte a Magyar Ta-
nácsköztársaságot. Tanácsait 
a történelem igazolta. 

— Szűkebb hazánk legjobb 

erői is ott voltak a Tanács-
köztársaság harcosai között. 
Ezen a tájon, ahol a század-
fordulótól élt és munkált a 
viharsarki eszme, a forrada-
lom győzelme, különösen 
nagy érték volt a tömegek 
számára. A történelem azon-
ban — amely a magyar nép-
nek akkor csak 133 nap sza-
bad világot adott — nálunk 
még fukarabb volt: Szegeden 
mindössze napokig és me-
gyénkben is csupán hetekig 
állt fenn a tanácshatalom. 
Megyénk munkásai, paraszt-
jai, értelmiségének legjobb-
jai azonban ott voltak a ta-
nácshatalom különböző harci 
terepein. 

A megnyitó beszéd után a 
nagy számú közönség érdek-
lődéssel megtekintette a ko-
rabeli dokumentumokból 
rendezett emlékkiállítást. 

Nagy József átveszi a Vörös Vándorzászlót 

isieüilélfezés 
a helyőrségben 

Üdvözletek 
festvérmegyéinkből 

4 

A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 60. évfordu-
lója alkalmából testvérmegyéink vezetői köszöntötték az 
MSZMP Csongrád megyei Bizottságát, megyénk kofnmu-
nistáit, dolgozóit. 

Üdvözlet érkezett Jugoszláviából, Dusán Alimpic elv-
társtól, a Vajdasági Kommunista Szövetség tartományi bi-
zottsága elnökétől, Lengyelországból, Boleslaw Koperski 
elvtárstól, Lódz vajdasági jogú város pártbizottsága első 
ti tkáritól és Mihai Telesen elvtárstól, a Román Kommu-
nista Párt KR Politikai Végrehajtó Bizottsága póttagjától, 
a Temes megyei pártbizottság első titkárától. 

A szegedi honvéd helyőr-
ségben ünnepi gyűlésen em-
lékeztek a Tanácsköztársa-
ság kikiáltásának 60. évfor-
dulójára. Bracsok István al-
ezredes, pártbizottsági titkár 
méltatta az első magyar pro-
letárforradalom jelentősé-
gét, majd elismeréseket ad-
tak át 

Az MN 8459. KISZ-bizott-
sága harmadik alkalommal 
kapta meg a KISZ KB Ki-
váló KISZ-szervezet zászlót. 
A magasabb egység parancs-
noka szovjet jutalmazással 
ismerte el Gera László, Gu-
tái József, Hajnal Miklós, 
Juhász János, Kiss László, 
Rácz József, Szűcs Tibor, 
Takács József, Ungi Ferenc 
és Vermesek Iván eredmé-

nyes párt- és katonai mun-
káját. 

Ezt követően a Szegedi 
Nemzeti Színház művészei 
idézték fel a Tanácsköztár-
saság felejthetetlen 133 nap-
jának történetét. Az ünnepi 
csapatgyűlés résztvevői tisz-
telettel köszöntötték a jelen-
levő Komócsin Antalt, a Szo-
cialista Hazáért Érdemrend-
del kitüntetett egykori rö-
röskatonát, a munkásmozga-
lom régi harcosát. 

* 

Az MHSZ megyei székhá-
zában Szegeden, a Tanács-
köztársaság jubileumán em-
lékünnepséget tartottak. Be-
szédet dr. Dégi István, a 
megyei pártbizottság mun-
katársa mondott. 


