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A Nemzetközi Gyermeknap mai szegedi 

ünnepe harcos kiállás az imperialista 

háborús uszítók ellen 
Nemcsak a gyermekek örömün-

nepe a Nemzetközi Gyermeknap, 
hanem ünnepe a dolgozó szülők-
nek is, akik a Gyermeknapon a 
béke melletti kiállásukkal is bebi-
zonyítják, hogy építik és megvédik 
gyermekeik boldog jövőjét. 

Ezt bizonyítják Szeged dolgozói 
is, akik lelkes odaadással készítet-
ték elő a mai ünnepet. Bizonysá-
got fzolgáltat a mai ünnep arról 
is, hogy népi demokráciánkban a 
legdrágább kincs a gyermek. 

Szeged dolgozóinak, anyáknak 
és apáknak harcos kiállása ez 

a felemelő linnep 

a béke ügye, a jövőt építő szocia-
lizmus, a Szovjetunió veze'tésével 
küzdő béketábor mellett. Harcos 
kiállása ez a nap Szeged dolgozói-
nak a háború ellen, mert gyerme-

keik boldog jövőjét féltik az új 
háborúra uszító imperialistáktól és 
zsoldosaiktól. 

Az ünnepségek már tegnap este 
megkezdődtek. Szeged úttörő gár-
distái értekezletet tartottak tegnap 
délután fél 5-kor a MINSz szék-
házában. Az értekezlet után az 
MDP Szegcdi Bizottságának szék-
házához vonultak, ahol 

Pártunkat, Rákosi elvtársat, a 
Szovjetuniót és Sztálin elvtársat 
éltették; lelkes tüntetést ren-

deztek a béketábor mellett. 

A mai nap a gyermekek számé-
ra az örömteli szórakozások nap-
ja. Délelőtt 9 órakor több mint 
tfzezer gyermek vonul fel az 
MNDSz székházától a Lenin-utcán, 
a Takaréktár-utcán és Sztálin-kőr-
úton, a Sztálin-sétányra a Pártbi-

Á Pártokfatás Házában tartja meg 
e'őadását Szurdi István elvtárs 

Rákosi elvtárs február 10-i beszé-
dében felhívta a párttagság, a funk-
cionáriusok figyelmét, milyen döntő 
fontosságú, hogy a Párt és a töme-
gek között szilárd ' kapcsolat le-
gyen. Sztálin elvtárs így veti fel 
egyizben a kérdést; „A Párt helyes 
politikája' nélkül, melyeit a tömegek 
harcának tapasztalata támaszt alá 
s a munkásosztály bizalma nélkül 
a Párt igazán nem vezet és nem 
vezethet." 

Nemcsak nálunk, hanem a többi 
népi demokráciák országaiban is fel-
használták a Párt és a tömegek kap-
csolatának elmélyítése érdekében 
Lenin, Sztálin tanításait. Ennek a 

munkának eredményeiből, hibáiból 
nekünk tanulnunk kell s ez a célja 
annak az előadásnak, melyet ma 
délelőtt 10 órakor tart meg Szurdi 
István elvtárs, a Központi Vezető-
ség tagja a Pártoktatás Házában. 
Az előadás címe; „A Párt és a tö-
megek kapcsolata a szocializmust 
építő népi demokratikus országok-
ban." 

Mint már hírül adtuk, az előadá-
son azok vehetnek részt, akik meg-
hívót kapnak, illetve Pártoktatás 
Háza tagsági könyvvel, egyéni ta-
nulói, vagy esti iskolai ellenőrző 
könyvvel rendelkeznek. Párttagsági 

könyvét mindenki hozza magával. 

A szegedi üzemek LEGJOBBJAI 
A Magyar Kenderben A szegedi Kenderben 

Kurusa Mária a szövő legjobb szak-
munkása. Jelenleg már az augusz-
tusi tervének a megvalósításánál 
tart és közel jár a 200 százalékhoz. 
Az orsózóban Hegedűs Jánosné jár 
az élen, aki július második felére 
előirányzott tervét teljesíti rtár^ A 
kopszolóban Sebők Magda 131, a 
cérnázóban pedig Dobó Valér ifjú-
munkás 132 százalékos tervteljesí-
téssel mutat példát a többiek felé. 

Koszorús István az egyik legkivá-

lóbb eredményeket elérő dolgozó. A 

tüjavító 200-as brigád vezetője, ta-

nríja munkatársait, átadja munka-

módszereit. így a brigád hétről-hét-

re kiváló eredményeket ér el, a má-

jus havi átlaga 212 százalék volt. 

Egyéni teljesítménye 250—320 szá-

zalék között váltakozik. 

Ma délelőtt 10 órakor tartják meg 
,Nemzetközi kérdések" előadássorozat 

második előadását 
Rákosi elvtárs ismételten felhívta 

a figyelmünket, milyen helytelen do-
log az, hogy túlságosan csak a ma-
gunk országának belső kérdéseivel 
vagyunk elfoglalva. A Politikai Bi-
zottság október 20-i határozata pe-
dig egyenesen feladatul tűzte a párt-
tagok, pártfunkcionáriusok elé, hogy 
fokozottabban tanulmányozzák . a 
nemzetközi kérdéseket, a problémá-
kat a nemzetközi osztályharc-szem-
pontjából vizsgálják meg. 

Szeged mészellátásának biztosítására 
megkezdi működését 
a szegedi mészégető űzem 

Mezőgazdaságunknak rendkí-
vül nagy szüksége van a mészre, 
főként a szőlő- és gyümölcster-
melésnél a jelentkező kártevők 
pusztítása ellen, de az aratás, 
cséplés, 'terménybegyüjtés most 
következő fontos időszakában a 
gabonaraktárak fertőtlenítésénél, 
kimeszelésénél i«. Szegeden azon-
ban az utóbbi időben mészhiény 
mutatkozott, amely azzal a ve-
szedelemmel jár, hogy a késedel-
mes védekezés nagy károkat 
Okoz mezőgazdaságunknak. 

Most sikerült megoldást talál-
ni ebben a fontos kérdésben. A 
szegedi, volt Lippai-féle mész-
égető ugyan's hosszabb idő óta 

nincs üzemben. A Szegedi Párt-
bizottság ezért tárgyalásokat 
folytatott ' Szeged mészellátása 
érdekében ennek a mészégetőnek 
az üzembehelyezésére. Ez oldaná 
meg legeredményesebben Szeged 
mészellátását, mert naponta egy 
vagont tudnának előállítani, 
amely a Szeged számára kiutalt 
havi 45 vagon mész mellett 
nyolcvan százalékos emelkedést 
jelentene a mészellátás terén. 

Az Országos Tervhivatal már-
is tiz vagon mészkövet biztosi, 
tott a meginduláshoz a szegedi 
mészégető számára, amely előre-
láthatóan rövidesen megkezdi 
működését. 

zottság székháza elé. 'A' szülők és 
gyermekek transzparenseket és vi-
rágokat visznek vezetőink képei-
vel és a béke jelszavaival. A fel-
vonulás kifejezi a békéért való ki-
állást, azt, hogy egyetlen magyar 
szülő sem marad ki abból a küz-
delemből, amely biztosítja gyerme-
kei számára a boldog jövöt. 

Megkapó látványt nyújtanak a 
felvonuláson az üzemi bölcső-
dék gyermeket, akik feldíszf. 
tett teherautókon vesznek részt 

a menetben. 
Délelőtt 11 órakor gyermekelö-

adást tartanak a Nemzeti Színház-
ban, amelyen az úttörők és az üze-
mi napközio'tthonok gyermekei lép 
nek fel szavalatokkal, énekszámok, 
kai, jelenetekkel. A nagyobb gyer-
mekek és szülők ugyanekkor a 
Fáklya-moziban ingyenes előadáson 
nézhetik meg a „Fiúk a gáton" cf 
mű szovjet filmet. Ezalatt megkez. 
dődik az ujszegedi ligetben az egész 
napos ünnepély. A gyermekek ren 
delkezésére áll egész nap a kör-
hinta, a láncoshinta, céllövészet, 
kisautó, kugli, bukóhin'ta és a töb 
bi játékok sokasága. 

Délután 3 órakor a Szabad'téri 

Színpadon ifjúsági műsoros dél-

utánt, 
fél 5 órai kezdettel pedig 

ugyanitt nőnagygyülést 
rendeznek, amelyen az MNDSz kül 
dötte, a Pedagógusok és a MINSz 
képviselője szólalnak fel. A nagy-
gyűlés előtt uzsonnát kapnak a 
gyermekek a ligeti játszótéren. Az 
ovódák, iskolák, napköziotthonok 
valamennyi gyermeke résztvesz az 
uzsonnán. Kakaós tejet és kiflit 
szolgálnak fel a gyermekeknek. 

Gondoskodott egyébként a gyer 
meknap rendezősége arról, hogy 
ezen a napon minden gyermek, min-
den szülő megtalálja a maga szóra-
kozását. 

A bábszínház színpada déli 12 
órától egész délután szórakoz-
tatja a gyermekeket és felnőt-

teket. 
Három órától 5 óráig a ligeti ját-
szótéren az úttörök sportműsorral 
szórakoztatják a gyermeknap részt-
vevőit. 

Az MNDSz az ujszegedi szabad-
téri pavillonban büffét állított fel, 
ahol olcsó áron szendvicsek, sör és 
hűsítő italok állanak az ünnep részt-
vevőinek rendelkezésére. 

Este 8 órakor az ujszegedi parton 
a fiatalok hatalmas tábortűz-ünnep-
séget rendeznek s ezzel zárul be a 
szegedi Gyermeknap ünnepi műsora. 

A Politikai Bizottság határozatá-
nak sikeres végrehajtását segíti elő 
az az előadássorozat, amely Szege-
den „Nemzetközi kérdések" címen 
megindult. Ma délelőtt 10 órakor 
kerül sor a Korzó Moziban az elő-
adássorozat második előadására, 
melynek elme: „A Szovjetunió bé-
kepolitikája sikereinek forrása." 

Az előadást nagyszerű szovjet film ' 
bemutatása kíséri. Belépési engedé-
lyeket az alapszervezetek adnak. 

Kérjük az alább felsorolt elv-
társakat, hogy hétfőn (június 5-
én) este 6 órakor szerkesztősé-
günkben fontos megbeszélés vé-
gett feltétlenül jelenjenek meg: 

Baráth János Tiszamenti Fű-
részek NV, Gyémánt Imréné. 
Soós István Konzervgyár, Széli 
Erzsébet Szegedi Cipőgyár, Sán-
dor Ferenc Orion, Barna Irma 
Ruházati NV, Papp József Ma-
gyar Kender, Suszter János Sze-
gedi Kender, Péterházi Emil Ju-
tagyár és Újvári Nándorné TÜ-
ZÉP NV. 

Koncz István pajtás Juhász 
Gy.-utcai iskola: A Komszomol 
kiállításról írt cikkeddel egy ki-
csit elkéstél, ezért laipunkban 
nem közöltük le. 

Bálint Ferenc elvtárs MÁV: 
Két tudósítását megkaptuk, ked 
di lapunkban használjuk fel. 

Felföldi János elvtárs, Lemez-
gyár: A darabbérezéssel kapcso 
latos sorait köszönjük, rövidesen 
felhasználjuk. Kérjük, írjon több 
ször is. 

Révész János elvtárs Gázgyár: 
Sorai kibővítésre szorulnak. Hét-
főn telefonon felkeressük. 

Tápai Anna ifjúmunkás, Pick 
szalámigyár: Üdvözöljük levele-
zőink sorában. Beküldött levelét 
rövidesen felhasználjuk. Ha lesz 
ideje, jöjjön be szerkesztőségünk-
levelezési rovatához. 

Kovács Margit pajtásnak Ju-
hász Gy-utcai iskola: Soraidat 
megkaptuk és felhasználjuk. írj 
szorgalmasan. 

A megyei kongresszusi 

kűldöttválasztó gyűlés elé 
Túnius 8-án tartják meg 

Csongrád megye ifjúsági 
mozgalmának megyei küldöttvá-
.asz.ó gyűlését, ahol az alapszer-
kezetekben megválasztott küldöt-
tek kijelölik maguk közül azokat 
a fiatalokat, akik a termelés és 
.anulás vonalán kiemelkedő 
eredményeikkel érdemelték ki 
azt a megtisztelő feladatot, hogy 
a megye ifjúsági mozgalmát kép. 
viseljék a június 18-i országos 
Jjúsági kongresszuson. 

Megtiszteltetést jelent a me-
gyei gyűlésen való részvétel, hi-
szen ide is a megye legjobb ifjú-
munkásai, dolgozó paraszt- és 
tanulófiataljai jönnek el, hogy 
képviseljék üzemük, falujuk és 
kerületük összdolgozóit, időseket 
ás fiatalokat egyaránt. Beszá-
moljanak az elvégzett munkáról, 
a feladatok sikeres megoldásá-
ról, mindazokról a kérdésekről, 
amellyel szervezetek készül a 
Dolgozó Ifjúság Szövetségének 
létrehozására. j „j 

Néhány hónap telt el " azóta, 
hogy Rákosi Mátyás elvtárs 
nagyjelentőségű beszédében fog-
lalkozott azzal, hogy a dolgozó 
-íjúság eléggé érett ahhoz, hogy 
a Párt segítségével létrehozhas-
sa a Bolsevik Párt Komszomol-
jához hasonló, Párt-vezette ifjú-
sál szervezetét.. 

Ifjúságunk határtalan szerete-
te és lelkesedése mutatkozott 
meg a Rákosi elvtárs bejelenté-
sével kapcsolatos levelek és táv-
iratok százaiban és ezreiben, bi-
zonyítékául amnak, hogy olyan 
kérdést vetett fel Pártunk szere-
tett vezére, amely régóta él erős 
vágyként ifjúságunk szivében. 

Ifjúságunk tudatában volt: az 
tette lehetővé, hogy az új szerve-
zet létrehozásához hozzáfogha-
tott, hogy a Szovjetunió dicső-
séges Vörös Hadserege felszaba-
dította hazánkat, kezünkbe adta 
szabadságunkat és, hogy a ma-
gyar nép, a magyar munkás-
osztály, a Párt vezetésével a fel-
szabadulás ó*a eltelt idők folya-
mán döntő mértékben kezébe vet-
te az ország vezetését, irányítá-
sát. 

Lehetővé tette az, hogy ifjú-
sági mozgalmunk a Párt támo-
gatásával komoly eredményeket 
c-rt el eddigi munkájában. 

Itjúságunk tudja, hogy az új 
szervezet létrehozása nem 

egyszerű névtáblacserét jelent, 
hanem komoly harci feladatok 
megoldását a termelés és tanu-
lás, a szervezeti élet erősítése te-
rén. Ennek tudatában indította 

> a MINSz elnöksége a fiatalok 
kérésére a kongresszusi verseny-
mozgalmat, hogy a magyar if-
júság versenyezve erősítse szer-
vezetét, járuljon hozzá a DISz 
sikeres létrehozásához, mely lé-
nyegében a béke'átoor erősödését 
jelenti. 

Az egész magyar ifjúság és 
ezen belül Csongrád megye ifjú-
ságának tekintete az ifjúsági 
mozgalom felé fordul és érdeklő-
déssel fordultak az új ifjúsági 
szövetség létrehozása felé. 

Az ifjúsági mozgalom első csa-
áját, azt, hogy az ifjúsági lap 
előfizetőinek számát megsokszo-
rozta, eredményesen végezte, 
mert az eddigi 35.000 országos 
előfizetővel szemben ma már 
majdnem 200.000 előfizetője van 
a® új szervezet lapjának, a Sza-
bad Ifjúságnak. 

A fiatalok szeretettel olvassák 
ezt a lapot, amely méltó társa-
ként jelent meg mindájának, a 
Komszomolszkaja Pravdának 
léldája nyomán. | 

Mindinkább több fiaital veszi 
észre, hogy az ő helye is, mint 
x többi ifjúsági harcosnak, az új 

ifjúsági szövetségben van. Á 
verseny bei Tiltása óta a me-
gye területén 2000 fiatal lépett 
be a mozgalomba, hogy az új 
szövetség létrehozásából aktivan 
kivegye a részét. 

AZ'., hogy ifjúságunk valóban 
komoly feladatnak tekinti 

az új szövetség létrehczását, bi-
zonyítják a termelésben és ta-
nulásban elért eredmények. Az, 
hogy ifjúságunk ielkesen tett a 
meg felajánlásait a termelés és 
tanulmányi színvonal emelésére. 

Április 4 előtt a megye terü-
letén alig 750 fiatal versenyzett, 
ezzel szemben ma már mintegy 
5000 fiatal tett felajánlást az if-
júsági szövetség kongresszusára. 

Üzemekben és a földeken ver-
senyezlek egymással a szerveze-
tek, melyik tud több és szebö 
felajánlást tenni, melyik tud 
több fiatalt beszervezni a fel-
ajánlási mozgalomba. Különö-
sen kiemelkedik a Magyar Ken-
derfonógyár, ahol 260 fiatal tett 
felajánlást, a Texíilkomtinát, 
ahol 535 ifjúmunkás versenyez. 

A felajánlások jelentősége az, 
hogy a fiatalok nem egyszerűen 
csak vállalták a feladatok el-
végzését, hanem eddig több mint 
1000 fiatal teljesítette felaján-
lását és újabb vállalásokon ke-
resztül mutatják, hogy megérte'-
ték a Párthoz tartozó ifjúsági 
szövetség jetentőségét. 

1 eientős az is, hogy 100 és 
200 százalék között min'egy 

1500 ifjúmunkás termel. Az ifjú-
munkások mögé ezorosan felzár-
kóznak a paraszt- és ianulófi.i-
•talok, akik a földeken és iskolák 
padjaiban akarják kivenni részü-
ket abból a munkából, mely az 
egycéges ifjúsági szerveze; létre-
hozásáért folyik. Baraszliíjúsá-
gunk a növényápolási munkák-
ban elért eredményekkel és fel-
készülve az aratási és csépiési 
munkák sikeres elvégzésére, jó 
munkával akar ünnepelni. Ta-
nulóifjúságunk a vizsgákra való 
alapos felkészüléssel, szívós, ki-
tartó, kemény tanulással akar 
felkészülni megtisztelő feladatá-
ra, hogy soraik közül kerüljenek 
ki az ország vezető szakembere'. 

Ez a cél vezeti tanulóif jóságun-
kat akkor, amikor a továbbtanu-
lásra határozza el magát, hogy 
tanulva, tovább fejlessze tudá-
sát, értékes szakemberévé vál-
jék hazájának és népének. 

A küldöttválasziói gyűlés és az 
új szövetség .1. kongresszusa 
egyik döntő határköve lesz a mi 
ifjúsági mozgalmunknak. A hi-
bák kiküszöbölésével továbbf il-
leszti eredményeinket, megerősí-
ti a Szovjetunió-vczette béketá 
bornak az: a szakaszát, melyet 
a mi népünk véd. 

IIgy, ahogy az egész magyar 
ifjúság, a megye fiataljai 

is, annak a tudatában készülnek 
a megyei küldöttgyűlésre és az 
új szövetség I. kongresszusára, 
hogy küldötteink büszkén, if jú 
öntudattal tudjanak beszámolni 
az elvégzőt; munkáról, eredmé-
nyeinkről. 

Tudjuk azt hogy eddigi ered 
ményeink és fej ődésünk, dö.i'ő 
mértékben a Párt segítő kezének, 
irányt mutató támogatásának kö-
szönhetők és jó munkával, a 
Párthoz tartozó iíjúcágl szerve-
zeten belül, még inkább fokozni 
tudjuk ezek'ít az eredményeket, 
így tud ifjúságul k megfelelni 
annak a megtisztelő feladatnak, 
amelyet Lenin és Sztálin jelö't 
meg számára, hogy a Párt leg 
hűbb 'wgéd.-uapa;ává, a szőtt a-
lista épitto n i amefepatává vál-
jék. 

Ságvári György 
MINSz titkár. 

A szegedi Falemezárugyár a Dolgozó 
Ifjúság Szövetségéért 

Az elmúlt napokban Igen értékes, 
több könyvből dltó ajándékot kül-
dött a szegedi MINSz-titkárságra a 
szegedi Falemezárugyár a kultúrver-
senyben jól szereplő csoportok ré-
szire, AFalemezárugyár dolgozói ez. 
zel is bebizonyították, hogy megér-

tették a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, 

a Párt által vezetett új ifjúsági 

szervezet jelentőségét és ezzel is a 

DISz mielőbbi megteremtését, a kul-

túresoport további jó munkáját se-

gítették elöm 


