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Mindenben támogatnunk kell az ifjúságot 
Hogyan foglalkozik a Belváros VI. pártszervezete az ifjúsággal 

is. Tizennégy tagú „Ifjú Gárda" 
csoportjuk van, amely élenjár a 
feladatok elvégzésében. Az, hogy 
pártszervezetünk rendszeresen 
foglalkozik a kollégiummal, ki-
hatott a tanulmányi színvonal 
emelkedésére is. 

Az Építőipari Gimnázium kol-
légiumi növendékei is nagyban 
hozzájárulnak pártszervezetünk 
munkájának fellendítéséhez. — 
Résztvesznek 

' Rákosi élvtárs február 10-i beszéde és a Központi 
Vezetőség határozata a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
térium munkájával kapcsolatban, élesen felhívta figyel-
münket az ifjúsággal való fokozottabb foglalkozóra. Ékkor 
kezdtünk csak felfigyelni, milyen nagy feladatok hárulnak 
pártszervezetünkre az ifjúság nevelése terén. Az ifjúsággal 
való foglalkozást azideig elhanyagoltuk, de Rákosi elvtárs 
beszéde, a Központi Vezetőség határozata és most a közelgő 
tanév vege, a lemorzsolódás megakadályozása szükségsze-
rűvé tette, hogy megjavítsuk munkánkat az ifjúsággal 
kapcsolatban. 

Kerületünkhöz több ifjúsági 
szervezet tartozik. Van diák-
szövetségünk, két SzIT cso-
portunk, úttörőcsoportunk cs 
kollégiumaink. Mindenekelőtt 
a SzIT-csopor tokkal vettük 
fel az összeköttetést és azok-
kal rendszeres kapcsolatot lé-
tesítettünk. Különösképnen az 
Iparostanuló iskola SzIT-cso-
port iával teremtettünk szoros 
együttműködést. A SzIT-fiata-
1 okkal való foglalkozás köz-
ben láttuk milyen öntudatos, 
aktív munkásfiatalok vannak 
itt és milyen komoly mozgalmi 
m"nkát végeznek. 

Rendeszeresen eljárunk az 
Ifjúsági napokra. A problé-
mák alapos átbeszélése végett 

Csszevont vezetőségi ülést tartunk 
a SzIT-el. Ugyanakkor, ami-
kor megismertetjük a fiata-
lokkal Pártunk célkitűzéseit, 
foglalkozunk az ifjúság ap-
róbb ügyeivel is. Április ne-
gyedikére és a Dolgozó Ifjú-
Eág Szövetsége alakuló kon-
gresszusára a SzIT fiatalok 
jelentős munkafelajánlásokat 
tettek, amelyekből kitűnt az 
Iparostanonc iskola II . gépla-
loatos és I. esztergályos motor-
szerelő osztálya. 

Nagy figyelemmel kísérjük a 
Sch(irherez Zol;án SzIT-csopovt 
működését is. A SzIT-csoport jó 
munkáját mutatja, hogy a cso-
port 74 tagja kivétel nélkül ak-
tív mozgalmi munkát végez. A 
fiatalok rendszeres szemináriu-
mokat tartanak elméleti színvo-
naluk emelésére, öntudatos if-
júmunkások nevelődnek itt, akik 
munkájukban méltók akarnak 
lenni a lenini Komszomolhoz. 

Nem hanyagoltuk el a moz-
galmi munkában az Erzsébet le-
ánygimnázium Diákszövetségét 
eem. A Diákszövetség két ak;iv 
tagját, akik szociális származá-
suknál és munkájuknál fogva i« 
méltónak bizonyultak a tagjelö'tt-
ségre. tagjelöltnek javasoltunk. 
Ennek eredményeként nagy 

javulás mutatkozik 
a Diákszövetség munkáiéban, 

mert a fiatalok látják, hogv mun-
kájukat elismeri a Párt és jó 
munkájuk eredményeképpen ab-
ban a nagy kitüntetésben lébe' 
részük, hogy a Pár. tagjelöltjei 
lehessenek. 

A kis úttörőket sem hagy.uk 
magukra. A 2724-es számú Pe-
tőfi Sándor úttörő csapatot :s 
időnként meglátogatjuk ís útmu-
ta'ásokkal látjuk el őket. ho;y 
jobb munkát tudjanak végezni. 
Kulturális v-malon má*to je'en-
tős eredmények mula köznek. A 
kis úttörők tánccsoportot alakí-
tó tak, énekkart szerveztek, jól 
műkölik „Ifjú Gárda" csoportjuk 
és a sport terén is igen aktiv 
munkát fejtenek ki. 

Rendszeres kapcsolatot ta--
turk a te-üle ünkhö." tartozó 
kollégiumokkal is A Majakov-
szkij kollégiumban rendszeresen 

msjv rsgállu't a tanulmányi 

eredményeket. 
Ellátogatunk a kollégiumi es-
tékre, ahol a fiatalok szeretettel 
emlékeznek meg Pártunkról a 
nagy Szovjetunióról, Sztáiin és 
Rákosi elvtársakról. A kollégium 
tagjainak ennek következcében 
igen megnőtt az érdeklődésük a 
Párt iránt, s az, hogy közülük két 
'anulót tagjelölfetvéteire java-
soltunk, serken.őleg hatot-, iz 
egész kollégium munkájára. — 
Rendszeresen eljárnak a pártr.a-
pokra s azokat énekszámokkal s 
szavalatokkai színesítik. Részt-
feszxek az agitációs munkában 

száz százalékig munkás és dol-
gozó paraszt szülők gyermekei-
ből tevődik össze a kollégium 
tagsága Ebből a kollégiumból 
négy tanulót javasoltunk jó mun-
kájuk elismeréseképpen a tag-
jelöltek sorába. 

Pártszervezetünk továbbra is 
elsőrendű fontosságú feladatának 
tartja az ifjúsággal való foglal-
kozást, Mindenben támogatnunk 
kell az ifjúságot, amely Pártunk 
utánpótlását képezi. Különöskép-
pen foglalkoznunk kelj a fiata-
lokkal most, a Dolgozó Ifjúság 
Szövetségének megalakítása 
előtt, mert a fiatalok csakis a 
Párt segítségével és támogatásá-
val tudják megoldani a szocia-
lizmus építésében reájuk váró 
nagy felalatokat és csakis a 
Párt vezetésével és irányításával 
válhat hasonlóvá az új ifjúsági 
szervezet példaképéhez, a lenini 
Komszomolhoz. 

Somogyi Aladár, 

Belváros VI. szervező titkára. 

pártszervezetünk agitációs munkáiban. 
A kollégiumnak igen jó a szociá-
lis cssretétele, mert jóformán 

A Móraváros I. válasza a Rókus II. 
pártszervezetnek 

Az elmúlt héten a Délmagyarország „Pártépités tapasztalatai 
című rovatában nagy figyelemmel tanulmányoztuk a Rókus 

II. pártszervezetének cikkét, amely a pártszervezet agitációs munkájá-
ról számolt be Látjuk, hogy az új vezetőség a szervezési és felvilágo-
sító munka megjavításával valóban nagy eredményeket ért cl a vezető-
ségújjáválasztás óta. A pártépités tapasztalatainak kicserélése érde-
kében elmondjuk, hogyan végzi munkáját, a Móraváros 1. pártszerve-
zete. 

Rákosi elvtárs február 10-i beszéde, de különösen a vezetőségúj-
jáválasztás után hibáinkat felfedve, mi is ilj feladatokat, új munka-
módszereket tűztünk magunk elé. Mindenekelőtt nagy súlyt helyezünk 
az agitációs munka megjavítására. A népnevelő munkára a legjobb és 
legfejlettebb elvtársakat állítottuk be és beosztottuk melléjük a kerü-
leti békebizottság tagjait is. Igy segítséget nyujtunk a békebizottság 
tagjainak, megmutatjuk, milyen feladatokat kell elvégezniük, hogyan 
kell megszervezni a kisgyűléseket. A népnevelő munka hibáit a veze-
tőségújjáválasztó taggyűlés óta igyekszünk kijavítani 

I gen nagy súlyt helyezünk arra, hogy a népnevelők is párt-
bizalmiak minden értekezleten megjelenjenek, hogy ezáltal 

maradéktalanul el tudják látni feladataikat. A kerületi békebizottsá-
gokat is aktivizáljuk a kisgyűlés megszervezésére, Arra törekszünk, 
hogy mindenkor konkrét agitációs érveket adjunk a népnevelőknek. 
Ezt mindig előre megtárgyaljuk a népnevelökkel és a kisgyülések elő-
adóival. 

A kisgyülések megszervezésével kapcsolatban egy konkrét példán 
keresztül mutatjuk be, hogyan szervezzük meg ezeket az összejövetele, 
ket A népnevelő elvtársak és a békebizottság tagjai már délután 5 
órakor megkezdték a családlátogatást, hogy minél többen résztvegye-
nek a 7 órakor kezdődő kisgyűlésen, amelyet a Hajnal-utca és a Móra-
utca sarkán tartottunk meg. A népnevelők minden lakásban otthagy-
tak egy kis cédulát, amelyen feltüntettük, hogy hol lesz a kisgyűlés és 
hány órakor kezdődik Ez a szervezési módszer igen jól bevált, mert 
ezen a kisgyűlésen például a meghívottak 94 százaléka megjelent Ezt 
úgy állapítottuk meg, hogy a kisgyűlés után összeszedtük a meghívó-
kat. 

^ kisgyűlésen felmerült a kérdés: miért nem jelenf meg a 
papság a békenagygyűlésen és miért nem képviseltette ma-

gát a diszemelvényen A kérdésre egy pártonkívüli dolgozó adta meg 
a választ Elmondotta, hogy a klerikális reakció a béke ellensége és 
inkább meghallgatják Amerika Hangját, mint a békenagygyűlést A kis-
gyűlés hozzászólói megvetésüket fejezték ki az imperialisták háborús 
politikájával szemben és hitet tettek a Szovjetunió-vezette béketábor 
mellett 

A kisgyűlésen felvetődtek a helyi problémák is. Kifejezték kö-
szönetüket Pártunknak Móraváros víztelenítésével kapcsolatban, Egy-
ben kérték, hogy a vízgyűjtőből való átemelést az eddiginél többször 
hajtsák végre. Kérték, hogy a hangos hírszolgálatot a Kálvária-térre 
is helyezzék ki Kifejezésre juttatták, hogy a hangos hírszolgálat igen 
fontos eszköze a klerikális reakció elleni harcnak, különösképpen Mó-
ravároson 

Pártszervezetünk a jövőben méginkább megjavítja agitációs 
munkáját, hogy a pártonkívüli dolgozók nevelésével és meggyőzésével 
minél inkább elősegítse Pártunk célkitűzéseinek megvalósítását. 

Szabados István, 
Móraváros I pártszervezetének 

titkára 

Elhanyagolta a növényápolást 

Kopasz Pálné szegedi kulákasszony 

A dolgozó parasztság szorgalma-
san végzi mindenfelé a növényápo-
lási munkákat, hogy minél alapo-
sabban fekészüUiessen az aratás, 
cséplés és terménybegyűjtés nagy 
feladatára. A kulákok azonban ott 
szabotálnak továbbra is, ahol csak 
tudnak. A mezőőrök ébersége most 
leplezte le Kopasz Pálné, Béke-utca 
3. szám alatt lakó 52 holdas kulák 
ravasz szabotálását. Kopasznénak a 
kishernyós-diilőben van földje, de 
cukorrépája rendkívül elhanyagolt 
állapotban van. Legmegdöbbentőbb 
képet azonban burgonyája nyújtott, 
amelyet miadezideig egyáltalán nem 

kapált meg. A DÉFOSz most kivizs-
gálja a szabo!á'ó kulákasszony 
ügyét és szigorú eljárást indít el-
lene. 

Későbbi időpontban tartja meg 
Komócsin elvtárs előadását 
Keddre hirdettük ifi. Komó-

csin Mihály elvtárs előadását a 
Pártoktatás Házában „A népi 
demokráciák országai" címmel. 
Az előadás azonban, közbejött 
akadályok miatt, elmarad és ké-
sőbbi időpontban tar .ja meg Ko. 
mócsin elvtárs. 

C S O N G R Á D HEGYE IFJÚ KÜLDÖTTEI 
Néhány nap múlva Szegeden 

gyűlnek össze Csongrád megye 
munkás*, dolgozó paraszt- és 
diákfiataljainak legjobbjai. Ezen 
a napon, június 8-án választják Itt 
meg küldötteiket, akik a magyar 
ifjúság nagy, történelmi Jelentő-
ségű kongresszusán, a Pártunk-
hoz tartozó milliós tömegszerve-
zet, a Dolgozó Ifjúság Szövetsé-
ge megalakulásán képviselik majd 
a megye ifjúságát. 

Minden öntudatos fiatal, üzem-
ben, kinn a falvakon, tanyákon, 
vagy az iskolákban, egyetemen 
egyaránt nagy lelkesedéssel ké-
szül erre a nagy eseményre, 
ame'y már része lesz az annyira 
várt nagy kongresszusnak. Az el-
múlt hetek is megmutatták, hogy 
ifjúságunk tudja: még boldogabb 
jövőt, még szélesebb lehetősé-
geket biztosit számara az új if-
júsági szövetség. Tudja, hogy ez 

a szövetség is Pártunk irányítá-
sával a békeharc egyik fontos 
erőssége lesz. Ezért azonban mi-
nél jobb és több munkával ke'l 
megdolgozni, mert csak így erő-
södhet a Szovjetunió által veze-
tett nagy béketábor. Csongrád 
megye s benne Szeged fiatalsága 
azonban éppen úgy, mint az or-
szág minden fiatalja egyre na-
gyobb tömegeiben látja világo-
san ennek a harcnak kérdéseit s 
növekvő termelési eredmények-
kel, mindjobb tanulmányi ered-
ményekkel járul hozzá nemcsak 
Pártunk ifjúsági tömegszerveze-
ténck megteremtéséhez, hanem a 
béketábor erősítéséhez ír. 

Ez adja meg legmélyebb jelen-
tőségét a csütörtöki küldöttvá-
lasztó gyűlésnek s ezt a gondo-
latot képviselik majd a megvá-
lasztott fiatalok az országos kon-
gresszuson is. 

Szeged gyermekei 

színpompás felvonulással ünnepelték 

a Nemzetközi Gyermeknapot 

Vasárnap délelőtt már fél 9 táj-
ban nagy élet volt " Dugonics-téren. 
Piros, és kéknyakkendős fiúk-lá-
nyok, mint a méhek nyüzsögtek az 
MNDSz székháza előtt. Kilenc óra 
körül színes oszlopokba rendeződ-
tek Mosolygás vidám ének, a gye-
rekek kezében a piros szekfűk, a 
felnőttek boldog pillantásai köszön-
tötték itt, Szegeden a Nemzetközi 
Gyermeknapot, a békéért folyó harc 
jelentős ünnepét 

Kilenc óra után a példás rendben 
felsorakozott gyermekek zászlókkal, 
transzparensekkel, vörös szeklükkel 
megindultak a Lenin-utcán, ahol 
kétoldalt a nézők sűrű sorfala kö-
zött vonultak lel. A leinőttek a 
járdákról boldogan mosolyodtak, 
egy-egy csoportot megtapsoltak 
szép énekéért. Nemcsak qz útteste-
ken álltak az emberek százai és 
örömmel nézték a felvonuló gyer-
mekeket, hanem megnyíltak az eme-
leti ablakok is Piros kendőkkel in-
tegettek a felvonuló gyermekek felé. 
Majd egy órahosszat olyan volt a 
Lenin-utca, mint valami folyó, amely 
színes virágokat visz a hullámain. 

Éljen a Párt, kiáltotta a sok száz, 

a sok ezer gyermektorok, mikor a 
Szegedi Pártbizottság épülete elé 
értek. A Pártbizottság bejáratát 
már az első félóra után piros virág-
szőnyeg takarta 

Az épület előtt elvonuló gyerme-
kek lelkes tüntetése a béke mellett, 
a Szovjetunió mellett megmutatta 
ifjúságunk lelkesedését és tisztán-
látását 

A felvonuló gyermekek a színház-
ba és a Fáklya Moziba mentek a 
Pártbizottság épülete elöl, délután 
pedig megindult a népvándorlás Új-
szegedre Itt a gyermekek kakaót és 
kiflit kaptak uzsonnára. A szabad-
téri színpadon az MNDSz gyűlést 
tartott, ahol Farkas Istvánné elv-
társnő, az MNDSz titkárnője mellett 
felszólaltak a MINSz és a pedagó-
gusok küldöttei is. Ezután műsoro-
kat hallgattak végig a gyerekek, a 
bábszínház előadásain szórakoztak. 
Sokan látogatták a körhintát, ahova 
a gyermekek — mint ezen a napon 
mindenhova — teljesen díjtalanul 
mehettek 

Nagy sikerrel hangversenyezeit 
Makó dolgozói előtt a Bartók Béla kórus 
Szeged egyik legjobb énekka-

ra, a Közalkalmazottak Bartók 
Béla kórusa vasárnap es.e Ma-
kón szerepelt. Makó kuliturházát 
zsúfolásig megtöltötték a Pártis-
kola, a SzöVOSz-iskola, a trak. 
torállomás dolgozói s nagy lel-
kesedéssel fogadták a sztaes, jól 
összeáTliltott műsort, amelyen 
szovjet, magyar és a környező 
népi demokráciák dalai, munkás-
mozgalmi indulók és Sztálin-
dalok hangzottak el. A kórus a 
budapesti, szegedi bemutatók 
után Makó dolgozóinak is nagy 

sikerrel mutatta be Szabó Ferenc 
elvtárs, a Zeneművészek Szövet-
sége elnökének hatalmas kórus-
rapszódiáját, a Sztálini törvényt, 
amely Dzsambul szovjet népköltö 
szövegére mondja el, hogy mi. 
lyen hatalmas világtörténelmi je-
lentőségű az az alkotmány, ame-
vet. Sz'.álin elvtárs 1936-ban 
adott a szovjet népnek. A sike-
res szavalatokkal színesített mű-
sort Kertész Lajos elvtárs, a 
Bartók Béla Szövetség kerületi 
karnagya vezényelte. 

„VAN MIT VEDENUNK !" 
Honvéd-levél a Mezőgazdasági Kiállításról 

(Tudósítónktól) Néphadsere-
günk tisztjei, honvédéi és alkal-
mazottai egyaránt nagy lelkese-
déssel vették ki részüket abból a 
kirándulásból, amelyet a szocia-
lizmusért vívott harc jegyében 
tettünk Hódmezővásárhelyre 
hogy az ottani Mezőgazdasági Ki-
állt.ás t megtekintsük. A kiállítá-
son kézzelfoghatóvá vált az 'par 
és mezőgazdaság közötti szoros 
kapoos a szocializmusban, ame-
lyet eddig csak elméleti téren is-
mertünk. A zsellér- és szegénypa-
raszt sínylődő é'.etét hozta teljes 
uikerrel párhuzamba a kiállítás. 

A kombájn, az újrendszerű 
perme'ezőgép é3 sok-sok techni-
kai újítás, amellyel szocializmu-
sunk ipara támogatja fejlődő me-
zőgazdaságunkat, újabb kézzel-
fogható állomását jelen:i annak 
az útnak amelyet Pártunk vezet 
a szocialis;a építés győzelméért. 
Az ott látottak alapján vala-
mennyien még világosabban 
megértettük Farkas Mihály ve-
zérezredes bajtára, honvédelmi 
miniszterünknek azt a kijelenta-

rét, hogy: „Van hazánk — új, 
belső, elsöpörhe.e len szocialista 
tartalommal — van mit véde-
nünk!'" 

A Nemzetközi Gyermeknap 
eseményei és ennek a kiállításnak, 
megtekintése ismét megacélozzák 
gyűlöletünket és harckészségün-
ket az imperialista fenevadak el-
len s megsokszo. ózzák szere'e-
:ünket dolgozó népünk, Pártunk 
és nagy vezérünk, Rákosi Má-
tyás elvtárs iránt. 

Bokrétás András 
szakaszvezető 

Dolgozók 
hétvégi hütönvonala 

A dolgozók kívánságát a június 

11-én különvonat indul Szeged-Ró-

kus állomásról Gyopárosfürdőre cs 

vissza. 

A vonat Szeged-Rókus állomásról 
kb 7 óra 30 perckor indul és vtsz-
szaindul Gyopárosfürdőről kb. 19 
óra 10 perckor. Részvételi jegy ara 
6 forint. Jelentkezni lehet délután 2 
óráig az IBUSz MÁV Hiv. Menet-
jegyirodában, Klauzál-tér 2, 


