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10.000 gyermek felvonulása, egésznapos" 

gazdag műsor teszi felejthetetlen ünneppé 

a vasárnapi Gyermeknapot 
Szeged valamennyi dolgozója, kii. 

lőnösen a dolgozó nők nagy lelke-
sedéssel készülnek a vasárnapi 
Nemzetkőzi Gyermeknapra Ezt a 
napot Szegeden a béke harcos 
megmozdulásává akarják tenni az 
asszonyok, az egésznapos ünnepsé-
gek során a szegedi anyák hitet 
tesznek a béke mellett, bebizonytt-
ják a háborús gyujtogatóknak, hogy 
egységesen sorakoznak fel a béke 
ügye mellé és mindent megtesznek, 
hogy gyermekeiket megkíméljék egy 
újabb háború borzalmaitól. 

A vasárnapi Gyermeknap fény-
pontja a felvonulás lesz, melyen 
10.000 szegedi gyermek vesz részt, 
ovódások és az általános iskolák 
tanulói. A menet élén gyermekko-
csikkal az anyák haladnak végig a 
Lenin-utcán, a Takaréktár-utcán, a 
Sztálin-kőrúton, majd a Pártbizott-
ság székháza előtt a Sztálin-sétá-
nyon. A szülők és gyermekek transz-
parenseket visznek, vezetőink ké-
peivel és a béke jelszavaival. 10.000 
gyermek énekli majd a Gyermeknap 
vasárnapi felvonulásán azokat az 
indulókat, melyek kifejezik, hogy 
Magyarország egyetlen dolgozója 
sem akar kimaradni a békéért folv-
talott harcból s a magyar dolgozók 
gyermekei számára egyetlen biztos 
út van: a béke úlja. 

A felvonulás után kezdődik meg 
a Gyermeknap dús programja. 11 
órakor a Nemzeti Színházban gyer-

mekelöadást tartanak, melynek ke-
retében az úttörők és az üzemi nap-
kőzi otthonok gyermekei lépnek fel 
szavalatokkal, énekszámokkal gyer-
mekjelenetekkel. A gyermekek és 
szülők ezzel egyidőben a Fáklya mo-
ziban is szórakozhatnak, ahol ingye-
nes előadás keretében mutatják be 

a „Fiúk a gáton" cimű szovjet fil-
met 

Míg a színházban és a moziban az 
előadás tart, már megkezdődik az 
ujszegedi lige'íben az egésznapos 
majális. Itt aztán a legkülönfélébb 
szórakozások várják a gyermeke-
ket A körhinta éppúgy működik, 
mint a céllövészet, a láncos hinta 
ugyanúgy kizárólag a gyermekeké 
lesz ezen a napon, mint a körben 
futó kisautók, kugli, bukóhinta és a 
változatosabbnál változatosabb já-
tékok vég'telcn sora. 

Az ujszegedi Szabadtéri Színpa-
don délután 3 órakor kezdődik az 
ifjúsági műsoros délután, melynek 
műsorára lapunkban még visszaté-
rünk A Szabadtéri Színpad műsorá-
nak befeieztével délután fél 5 órai 
kezdettel kerül sor a nőnagygyű-
lésre, melyen felszólal az MNDSz 
küldötte, a pedagógusok, valamint a 
MINSz képviselője. A nőnagygyűlés 
a szegedi asszonyok ismételt har-
cos kiállása lesz, dokumentálója 
annak, hogy Szeged asszonyai utol-
só leheletükig készek megvédeni 
gyermekeik jövőjét: a békét 

Igen kedves jelenet előzi meg a 
nagygyűlést. A ligeti játszótéren a 
szegedi üzemek dolgozói és a sze-
gedi asszonyok uzsonnával vendé-
gelik meg a gyermekeket, Az ovó-
dák, iskolák, napkőzi otthonok va-
lamennyi gyermeke résztvesz ezen 
az uzsonnán, körülbelül 10.000 gyer-
mek élvezi ezen a délutánon a sze-
gedi dolgozók vendégszeretetét. 

A műsoros délután sem egyirá-
nyú. A Gyermeknap rendezői gon-
doskodtak arról, hogy minden gyer-
mek, minden szülő megtalálja a ma-
ga szórakozását. A bábszínház szín-
pada már déli 12 órától kezdve 
egész délután változatos műsorral 
szórakoztatja úgy a gyermekeket, 
mint a felnőtteket A bábszínház 
műsorában közreműködik az Egye-
tem, a Pedagógus Szakszervezet, va-
lamint az MNDSz központi bábcso-
portja. 

3 órától 5 óráig a ligeti játszóté-
ren az úttörők vidám, vál'íozafos 
sportműsorral szórakoztatják a 
gyermeknap. résztvevőit s gondos 
kodnak arról, hogy úgy a gyerme-
kek, mint a szülők jól érezzék ma-
gukat, jól szórakozzanak ezen a na-
pon. 

A Gyermeknap szegedi műsora 
este 8 órakor zárul, amikor a Tisza 
ujszegedi partján hatalmas tábor-
fűz-ünnepséget rendeznek a fiata-
lok. 

Ez a feladat elsősorban 

a Párttól kapott megtiszteltetés 
A megyei küldöttválasztó gyűlésre készülnek az üzemek 

ifjumunkás küldöttei 

Vasárnap nyitják meg a Technológiai 
könyvtár szegedi fiókkönyvtárát 

lentős segítséget kapnak munká-
juk végzéséhez. A könyvtárat 
Horváth Mihály-utca 3. 6Z. "alatt 
nyitják meg és vasárnaptól kez-
dődően valamennyi szegedi dol-
gozó igénybeveheti. 

Vasárnap ünnepélyes keretek 
között nyitják meg a Közpoúti 
Technológiai könyvtár szegedi 
fiókkönyvtárát. Ezeknek a köny-
veknek olvasásán keresztül a 
dolgozók tovább emelhetik tech-
ci'kui ismere;eiket. amellyel je-

A többi népi demokráciák tapasztalataival 
ismerkedhetünk meg Szurdí István elvtárs 

vasárnapi előadása nyomán 
Nagy tinitóink. Lenin elv.árs, 

Sztálin elvtárs, ismételten fel-
hívták a párttagokat, párifunk-
cionáriusokat, hogy szüntelenül 
erősítsék kapcsolataikat a pár-
gonikívüli tömegekkel, jó mun-
kájukkal nap, mint nap vívják 
ki a tömegek bizalmát, fáradha-
tatlanul munkálkcdjanak azon, 
hogy a Párt és tömegek kapcso-
lata egyre szilárdabb, elszakít-
hatatlanabb legyen. 

A Párt és a tömegek kapcso-
lata olyan kérdés, melyet állan-
dóan felszínen kell tartani és e 
kapcsolatok elmélyí' ése érdeké-
ben fel kell használnunk ezokat 
a tapasztalatokat, melyek kiala-
kulok nemcsak a Szovjetunió-

ban, hanem a többi népi demo-
kratikus államban is. Ezekkel a 
tapasztalatokkal ismerteti meg 
vasárnap Szurdi István elvtárs, 
a Központi Vezetőség tagja, a 
szegedi pár.funkcionáriusokat. A 
Pártoktatás Házában tart elő-
adást délelőtt 10 órai kezdettel 
„A Párt és a tömegek kapcsola-
ta a szocializmust épí.ő népi de-
mokratikus országokban" cím-
mel. 

Az elő.dáson résztvehetnek 
azok az elvtársak, akik meghí-
vót kapnak, valamint azok, akik 
Pártoktatás Háza tagsági igazol-
vánnyal, ille.ve egyéni tanulói és 
egyéves esti iskolai ellenőrző 
könyvvel rendelkeznek. 

J i e p h z z ü k !e AZ ELLENSEGET! 

A Szovjetunió béke-

politikája sikereinek 

forrása 

Világszerte erősödik a békeharc. 
világszerte tekintenek a dolgozók 
bizalommal a békeharc vezetője, a 
Szovjetunió felé. Nap, mint nap 
erőt merítenek a dolgozók azokból 
a sikerekből, melyeke'í a Szovjetunió 
elér a békéért folytatott harcban. A 
Magyar Dolgozók Pártja minden 
funkciónáriusának tisztában kell 
lenni azonban azzal, hogy mik en-
nek a sikereknek a forrásai. 

Ezzel ismertet meg az az előadás, 
mely vasárnap délelőtt 10 órakor 
kezdődik meg a Korzó Moziban. A 
Nemzetközi Kérdések című előadás-
sorozat második előadása lesz ez. 
Címe: A Szovjetunió békepolitikája 
sikereinek forrása. 

'A'z előadásra szóló belépési enge-
délyeket az elvtársak a Párt alap-
szervezeteiben kapják meg. Az elő-
adás után egy nagyszerű szovjet fil-
met mutatnak be. 

A „Pártépités" második 
előadása 

Ma délután fi órai kezdettel kerül 
sor a Pártokiatás házában a „Párt-
építés" című előadássorozat máso-
dik előadására. Az előadás címe: 
„A pártonbelüli demokrácia meg-
erősítése". 

Az előadáson a meghívó és párt-
igazolvány felmutatásával az alap-
szervezeti funkcionáriusok vehetnek 
részt. 

Alig két és fél hét választja 
el a szegedi ifjúmunkásokat és 
dáákfiatalokat június 18-tól, a 
Dolgczó Ifjúság Szövelsége ala-
kuló kongresszusától. Az elmúlt 
hónapban az üzemi és kerületi 
SzIT-szervezoick tagjai ünnepé-
lyesen megrendezett taggyűlése-
ken választották meg a terme-
lésben, a tanulásban és a moz-
galmi munkában élenjáró társaik 
közül küldötteiket, akik a me-
gyei küidöttvá'.asz é értekezlete-
ken képviselik majd őket, ahol 
megválasztják majd azokat az 
ifjúmunkásokat, akik a kon-
gresszuson is résztvesznek. 

A szegedi küldöttek vala-
mennyien megértették feladataik 
nagyságát, tudják, nem keve-
sebbről van szó, mint egy olyan 
szervezet megalakulásáról, mely 

a hfis lenini Komszomol példáját követve 
Pártunk harcos előiskolája lesz, 
amellett a termelés, a szocialista 
munka igazi rohamcsapatát fog-
ja össze. 

Engi Sándor, a Pamutipari NV 
ifjúmunkása is nagy örömmel 
vette tudomásul, hegy az üzem 
SzIT-szervezete őt is jelölte a 
megyei küldöt.választó gyűlésre. 

— Már iákkor elhatároz' am — 
mondoitta —, hogy ezt a felada-
tot, amely nemcsak ifjúmunkás-
ácsaimtól, hanem elsősorban a 
Párttól kapo.t megtiszteltetés, 
jobb munkával és fokozott ta-
nulással viszonozom majd. A 
jelölésem idején vállaltam, hogy 
az egy kártológép dobtisztításá-
ra engedélyezett 35 perc mun-
kaidős a kongresszusig átlagos 

harminc percre csökkentem. 
Nem dicsekvésképpen mondom, 
de ma már csak 25 percig tart 
ez a dobtisz'ítás, de ezt a mun-
kaidőt is rövidesen 20 percre 
szorítom le. A tanulásra is fo-
kozottabb gondo fordít; Engi 
Sándor. Állandóan tanulmányoz-
za az Ifjú Gárda, Zója. Mitro-
szov és a többi hős ezevjet fia-

talok példáját és most SzIT 
haladófokú szemináriumon vesz 
részt. így akarja zilárd alapok-
ra helyezni az tizem űj ifjúsági 
szervezetét, így akarja biztosita-
pl a szervezet előtt álló felada-
tok végrehai ását. 

Vida Szüc Eszter, a Pamut-
ipari NV ifjúmunkásainak má-
sodik jelöltje. Még teljesen új, 
bejáratás alatt álló gépen dolgo-
zik. Gépe még gyakran szorul 
javításra, termelése mégis szé-
pen emelkedik. Napi fonaltermc-
lése nemrégen még alul volt a 
200 kilogramon, most pedig 
már 

229 kilónál tart. 
Vida Szűcs elvtársnő nagyon 
szereti a szovjet fiatalokról 
szóló szépirodalmi könyveket. 
Mert amint elmondotta, most ér-
tette meg igazán, hogy a szovjet 
fiatalok példája felmérhetetlen 
értékű kincs az uj megalakuló 
ifjúsági szervezet számára. 

Csamangó István, a Szegedi 
Késárugyár fiatal segédmunkása 
még aliig nyolc hónapja tagja a 
SzIT-nek, de már ezidő alatt is 
tettekkel bizonyította be, hogy 
igazán méltó az uj egységes 
szervezet tagságára, felajánlása' 
tiz százalékkal túlteljesítette. Ezt 
dolgozótársai is jól látták, ép-
pen ezért jelölték őt a megyei 
küldöttválasztó gyűlésre. 

Ez a választás 

uj feladatok elé illitolt engem, 
mondja Csamangó István. — A' 
rámváró munka nagyságát erős. 
uj üzemi ifjúsági szervezeitünk 
megalakitásában látom. 

Tóth Erzsébet elvtársnő, a 
Szegedi Kenderfonógyár legjobb 
kártolónője hasonlóképpen készül 
az egységesítő kongresszusra. O 
is tudja, hogy ifjumunkástársai 
bizalmát a termelés fokozásával 
kell kiérdemelnie. Ezt bizonyltja 
az is, hogy a kongresszus tisz-
teletére tett vállalását már há-
romszorosára teljesítette. 

FALUSI FIATALJAINK 
A KONGRESSZUS ELŐTT 

Szarvas Béla röszkei plébános ujabb 
merényiele a dolgozó nép ellen 

Szarvas Bóla röszkei plébá-
nost már régóta a nép ellen-
ségének ismerik a környék 
dolgozói. A ..Déimagyar or-
szág" már beszámolt róia, 
hogy éppen azok a kulákok 
szabotálják az időszerű mező-
gazdasági munkákat, akiknél 
c, plébános igen gyakori ven-
dég. Szarvas Béla minden mó-
dot felhasznál arra, hogy meg-
akadályozza népünk építő 
munkáját. Legutóbb egyik 
napról a másikra minden in-
dok nélkül leszerelte a papiak 
előtt lévő artézi kút kifolyóját 
és ezzel az újabb merényleté-
vel mintegy 60—80 paprika-
termelő, röszkei dolgozó pa-
raszttól vonta el a paprikater-
meléshez feltétlenül szükséges 
öntözővizet. A kútkifolyót o 
után csak a dolgozó parasztok 
r övekvő felháborodásának 
>r ontására csempészte visíraa. 

Szarvas Béla minden lehe-
]lőt elkövet annak érdeikében is, 

hogy megakadályozza a rösz-
kei ifjúság munkáját. A plé-
bános úr különféle kártyajáté-
kokra tanítja a hatása alá ke-
rült fiatalokat és egymáselleni 
gyűlöletre igyekszik nevelni a 
röszkei ifjúságot. Igyekszik 
bomlasztó munkáját kifejteni 
az EPOSz-szal szemben is. 

Az öntudatos röszkei pa-
rasztfiatalok azonban felvették 
a harcot a klerikális reakció 
aknamunkája ellen. Nagy lel-
kesedéssel készülnek a Pár-
tunkhoz tartozó egységes ifjú-
sági szervezet megalakítására 
és elhatározták, hogy a kon-
gresszusig megkétszerezik tag-
létszámukat. Ennek eredmé-
nyeként az ötventagú EPOSz 
szervezetnek máris kilencven 
tagja van. A röszkei EPOSz 
szervezet további jó munkával 
és a Párt irányításával törek-
szik arra. hogy a dolgozó pa-
rasztfiatalság minél szélesebb 

I tömegeit állítsák a békeharc 
I szolgálatába. 

„Most jó lenni építésznek" 
Néhány nappal ezelőtt kedves él-

mény színhelye vot a Margit-utcai 
Állami Általános Leányiskola torna-
csarnoka. Mi nyolcadikosok kipirult 
arccal vártuk az Építőipari Gimná-
zium kultúresoportját. Rövidesen 
vidám énekszó hangzott fel az is-
kola előcsarnokában: „Most jó len-
ni építésznek, A jövőbe bátran né-
zek..." énekelték az Építőipari Gim-
názium kultúrosai. 

Bennünket az lepett meg a legkel-
lemesebben, hogy a kultúrcsoport-
ban a fiú és a leánytanulókon kívül 
ott voltak az iskola nevelői és az 
iskola igazgatója is. Jólesett látni, 
hogy az igazgató pajtás komoly 
előadása után visszalépett az ének-
karba és együtt énekelt a diákok-
kal. Műsorukban a szebbnél szebb 
énekkari számok után népi tánco-
ka't, szavalatokat és egyfelvonásos 
színdarabokat adtak elő a kultúr-
csoport tagjai. 

Iván Ilona VIII. o. úttörő. 

Alkotmányunk biztositja 
minden dolgozónak 
a sportoláshoz való jogát. 
S P O R T O L 3 ! 

Hz MMK-sporlmozgalom 
minden lehetőségei megad 
a sportoláshoz, 

Minél jobban közeleg az Ifjúsági 
kongresszus napja, annál több dol-
gozó fiatal érzi át jelentőségét az 
új ifjúsági szervezet létrehozásá-
nak. 

A falusi EPOSz-ifjak jó növény-
ápolási munkával, több tanulással 
követik az ifjúmunkások példáját. 
A gépállomások dolgozói felvi'ágo-
sító munkával, a gépek karbantartá-
sával, több és jobb munkával igye 
kéznek minél több dolgozó ifjú előtt 

jó példával elől jár ni. 

Ha a szegedkörnyéki falvak ifjú-
ságának kongresszusi készülődését 
megnézzük, megállapíthatjuk, hogy 
ahol a pártszervezet segít a fiata-
loknak, ott jobb a szervezeti élet 
és az EPOSz-ifjak lelkesen készül-
nek a Dolgozó Ifjúság Szövetsége 
alakuló kongresszusára. 

Sándorfalván például a párttitkár 
eljár az EPOSz gyűlésekre, ismeri 
az ifjak problémáit, irányt mutat 
munkájukhoz és támogatja őket. 
Ennek természetesen megvan az 
eredménye is. ./ 

Szabó I'ona traktorista, vállalta, 
hogy a gépét kijavítja a kongresz-
szusig és 

ötven hold tarlóbukíatást 

jegyeztetett elő. Zombori István 
vállalta, a kongresszusig gépét és 
cséplőjét száz százalékig kijavítja-
bogy a cséplés alatt ne legyenek 
zavarok és a szomszóródást a leg-
kisebb százalékra le tudja csökken-
teni, s így minél több gabonát tud-
jon megtakarítani a dolgozó nép-
nek. 

A deszki „Kossuth" termelőcso-
port ifjúsága vállalta, hogy a mag-
répa kapálásban minden nap más-
fél munkaegységet végeznek el és 
az egyéni versenyt kiszélesítik. 
Papp József, termelőcsoport-tag, 
vállalta, hogy három új tagot szer-
vez be az EPOSz-ba. 

A gépállomáson is több mint 20 
felajánlás történt. A vállalások kö-
zött Igen jelentős a „Komszomol"-

brlgád felajánlása. A brigád tagjai 
Vállalták, hogy június 5-ig a hozzá-
juk tartozó cséplőgépeket teljesen 
kijavítják. 

A Iengyelkápolnai EPOSz-ifjak 
négy növényápolási 

ellenőrző briendot 
alakítottak, 

amelyeknek tagjai saját munkájukon 
kivül dűlőnként ellenőrzik a nő-
Vényápolási munkák pontos és jó el. 
végzését. 

Az EPOSz-ifjúság munkájában 
azonban helyenként bőven akadnak hi-
bák is. Ahol a pártszervezet nem se-
gít az ifjaknak, ott az EPOSz és a Párt 
elszakad egymástól. Kistemplomta-
nyán a régi párttitkár nem foglalko-
zott az ifjakkal. Itt az EPOSz-ifjak 
tó jelenítették: „Bennünket nem ér-
dekel a Párt, mi függetlenek va-
gyunk a Párttól." Az ilyen helyen 
persze nincs felajánlás és az ifjak 
legnagyobb része meg azt sem tudja, 
mi a jelentősége az ifjúsági kon-
gresszusnak 

Nem különb a helyzet Feketeszé-
ien sem. ahol az EPOSz litkár. Áb-
rahám Mihály 

nem fosadia el a Párt 
irányvonalát 

és kijelentette: „Engem csak addig 
érdekelt az EPOSz, amig munkát 
kaptam." 

Pusztamérgesen a régi párttitkár 
foglalkozott ugyan az EPOSz-ifjak-
kal, de nem megfelelően. Ennek 
követkzeménye, hogy az ifjak min-
denek fölé helyezik a táncot, a dá-
ridózást, mint az EPOSz-szervezet 
igazi feladatát. Itt hibás a gépállo-
más EPOSz-ifjúsága is, akik nem 
törődnek a falusi EPOSz-szervezet-
tel. 

Ezekért a hibákért a járási 
MINSz-titkárság is felelős, mert 
nem ellenőrizték kellőképpen az if-
júság munkáját és a kongresszusi 
előkészületeket. 


