
Gakdag kulturmüsor junius 8-án, 

az ifjúság megyei küldöttválasztó 

értekezletének napján 
Csütörtökön osztják ki Újszegeden a kongresszusi kulturverseny dijait 

Nagyjelentőségű nap lesz június 
S-a a megyei és- szegedi ifjúság éle-
tében: ezen a napon választják meg 
az ifjúmunkások, parasztfiatalok és 
a tanulóifjúság az országos egyesí-
tő kongresszusra a küldötteiket. 
Ezen a napon ismét egy lépéssel 
közelebb kerülnek a megyei és sze-
gedi ifjak is a hős lenini Komszo-
molhoz hasonló ifjúsági szövetség 
megalakításához. 

Nagy lelkesedéssel készültek 
már hetek óta a szegedi fiata-
lok megyei küldöttválasztó ér-
tekezletre és magára az egye-

sítő kongresszusra. 
A megyei küldöttválasztó értekez-
letre Szeged legjobb fiataljai kiváló 
termelési eredményekkel, több, jobb 
tanulással érkeznek és magukkal 
hozzák az őket elküldő többi sok-
száz fiatal hatalmas lelkesedését és 
azokat a sikereket, melyeket a 
kongresszus tiszteletére elértek a 
termelés frontján. 

De nemcsak az értekezlet teszi 

felejthetetlenné ezt a napot Szeged 
ifjúsága számára, hanem gyönyörű 
kultúrműsor is, mellyel az értekez-
let napjának pompáját emelik. 

Már az értekezletet megelőzően 
délelőtt a MINSz csongrádmegyei 
bizottsága kultúrgárdákat küld a 
különböző városrészek dolgozóihoz 
és ifjúságához, összesen nyolc he-
lyen lesz vidám kultúrműsor és 
sporműsor a szebbnél-szebb szá-
mokkal. Az előadások mindenütt 
délelőtt fél kilenc órakor kezdőd-
nek a következő helyeken: 

Belváros: Rákóczi-tér. 
Felsőváros: Csillag-tér. 
Rókus: Uj-tér. 
Móraváros: Kolozsvári-tér. 
Alsóváros; Szabadság-tér. 
Petőfi-telep: Az iskola előtti tér-

ség. 
lij-Petőfi-telcp: Az iskola előtti 

térség. 

Újszeged: Játszótér. 
A küldö'ctválasztó értekezlet le-

zajlása után, mely délelőtt 9 óra-
kor kezdődik, — a szegedi fiatalok 
délután együtt örülnek és ünnepel-
nek az idősebbekkel is, akiknek 

szintén ünnep ez a nap, mert sa-
ját fiaikról, leányaikról van szó. 

Délután 5 órakor az ójszegedi 
szabadtéri színpadon a kon-
gresszusi kultúrverseny megyei 
döntőjén legjobban szerepelt 
kultúrcsoportok tartanak bemu-
tató előadást és ugyanitt oszt-
ják ki a győztes csoportok df-

jait. ^ 

Ezeken a kulturelőadlásokon 
is együtt örülnek a szegedi fia-
talok az időseibb dolgozókkal 
együtt annak, hogy hosszú évek 
után Pártunk bölcs vezetésével 
elérhettünk oda, hogy megalakít-
hatjuk az egységes ifjúsági szö-
vetséget, a Dolgozó If júság Szö-
vetségét, mely a marxizmus-le-
ninizmus szellemében neveli a 
magyar fiatalokat az előttünk 
álló hatalmas feladatok végre, 
hajtására: A Szovjetunió támo-
gatásával és útmutatásával a 
szocializmus felépítésére, a béke 
megvédésére. 

P Á R T É L E ? 
A pártszervezetek feladata 

az uj párttagokkal és tagjelöltekkel 
kapcsolatban 

A DISz tiszteletére rendezett hangversenyt 
a Főiskolai Kamarakórus 

„Kuli úr munkával a Dolgozó Ifjú-
sági Szövetségért!" — ez a felirat 
állt a szegedi Pedagógiai Főiskola 
hatalmas vörös csillaggal díszített 
nagytermében vasárnap este és ezzel 
a gondolattal, valamint a szocialista 
énekkari kultúra továbbfejlesztése 
érdekében rendezett itt igen nagysi-
kerű hangversenyt a Főiskolai Ka-
marakórus Már magának a műsor-
nak összeállítása is igen nagy kö-
rültekintést mutatott és széles ská-
lán mozgott: a praeklasszikus, klasz-
szikus művek, a zenei realizmus ki-
emelkedő alkotásai mellett orosz, 
magyar népdalfeldolgozásokból, a 
környező népi demokráciák dalkul-
túrájából és a szocializmus, kommu-
nizmus építésének harcos dalaiból, a 
mai szovjet kóruskomponisták leg-
kiválóbb alkotásaból kapott művészi 
Ízelítőt az előadást mindvégig hálás 
tapsokkal jutalmazó, nagyszámú kö-
zönség. Alexandrov. Hacsaturján, 
Novikoo, Zsdanov, Bürkő, Loebl, 
Bach, Gastoldi, Lassus, Musszorg-

szkij, Bartók, Bárdos, Halmos, Hor-
váth, Kadosa, Kodály, Szeghy, Szé-
kely szóló. és karmüvei szerepeltek 
a műsorban Külön szép szint adott 
az előadásnak néhány szegedi és 
szegedkörnyéki népdal bemutatása, 
valamint a kórus lelkes és gondos 
vezetőjének; dr Szeghy Endre elv-
társ, főiskolai tanárnak orosz nép-
dalfeldolgozásai s Móra Ferenc ver-
sére irt ismert ,,Altatódal"-a, 

A Főiskolai Kamarakórus ezalka-
lommal is alapos összehangoltságról 
lett tanúságot és művészi teljesít-
ményt nyújtott Szeghy Endre elv-
társ finoman kidolgozott vezénylésé, 
vei Igen változatossá tette az egyéb, 
kénf is hangulatos műsort több zon-
goraszám Herbály András játéká-
ban és Erdős János, Fekete Amália, 
Garamszegi József, Valasfyán Mi-
hály stílusos szólóénekszámai Er-
dős János elvtárs összekötöszövege 
nagyban emelte a hangverseny érté-
két. 

Könyvárusitó brigádok keresik fel 
a kórházakat, klinikákat a könyvnapokon 
A könyv: a dolgozóké. Kivétel 

nélkül minden dolgozóé. Hogy a 
könyv el is jusson minden dolgozó-
hoz; ez az idei könyvnapok legfon-
tosabb célkitűzése. Városokban, fal-
vakban, tanyaközpontokon egyaránt 
megrendezik a könyvaapekat, gon-
doskodnak arról, hogy a könyv el-
jusson a legeldugodtabb helyre is. 

De felmerül a kérdés: hogyan jut 
el a könyv azokhoz a dolgozókhoz, 
akikéi betegségük az ágyhoz sze-
gez? A könyvnapok rendezői ezt 

sem hagyták számításon kivül. Sze-
gedi viszonylatban tervbevették, 
hogy könyvárusító brigádokat szer-
veznek. Ezek a brigádok a könyv-
napok alkalmával meglátogatják a 
kórházakat, klini'ákat, felkeresnek 
minden beteget, eljuttatják hozzá-
juk is a szovjet, magyar és a hala-
dó külföldi irodalom termékeit. 

Ez és az ehhez hasonló messzeme. 
nő gondoskodás biztosítja azt, hogy 
a könyv el is jut oda, ahova való; 
a dolgozók kezeibe. 

Hétfőtől kezdve reggel 8.40-kor indul 

a repülőgép Szegedről Budapestre 

Néhány nappa l ezelőtt a 
szegedi üzemek kiküldöttei a 
M A S z O V L E T vezetőségével 
megbeszélést tartottak. Az ér-
tekezleten a dolgozók kérték 
a M A S z O V L E T vezetőségét, 
hogy változtassák meg a repü-
lőgépjáratot s ne délután, ha-
uem délelőtt indítsanak repü-
lőgépet Budapestre. 

A M A S z O V L E T vezetősége 

tolmácsolta a központ felé a 
szegedi dolgozók kérését. A 
központ elfogadta a szegedi 
dolgozók javaslatát és hétfő-
től, j ún ius 12-től kezdve reg-
gel 8.40-kor indul a repülőgép 
Szegedről—Budapestre, és oda 
9.20-kor érkezik meg. 

í g y a Budapestre utazók a 
délelőtt fo lyamán el t ud j ák 
intézni ügyüket. 

HORDÓT 
VESZÜNK 

Jó állapotban levő 200 literes v a s - és 
fahordókra ajánlatot kér 

AfORT 
V,. József Nádor-tér 5-6, hordóosztálya. T: 183-860 

A TEBMESZET NAGY 

ATALAKITÖJA 

Díszelőadás és ankit Szegeden 
Micsurin balála évfordulóján 

Tizenöt esztendővel ezelőtt, 
1935 junius 7-én halt meg a vi-
lág egyik legnagyobb természet-
tudósa, Micsurin, a természet 
nagy átalakítója. Micsurin életét 
és munkásságát iránd jobban 
megismerik a magyar dolgozók 
széles tömegei is és mindinkább 
hasznosítja napi munkájában 
dolgozó parasztságunk. A tavaly 
Szovjetunióban járt magyar pa-
rasztküldöttség mély hálával ke-
reste fel a nagy szovjet tudós 
sírját, akinek tanításait már ed-
dig is olyan nagy sikerrel hasz-
nosítottá. 

Micsurin világhírű" tudomá. 
nyos eredményeit a Szovjet ha-
talom messzemenő segítségével 
érhette el. A cári Oroszország 
nem sokat törődött vele, de a 
Nagy Októberi Forradalom után 
gyökeresen megváltozott a hely-
zet. Micsurin boldogan jelentke-
zett a helyi pártszervezetnél s 
a Kommunista (bolsevik) Párt 
felismert© munkájának jelientősé-
gét. Lenin elvtárs maga intézke-
dett, hogy Micsurin minden se-
gítséget megkapjon tudományos 
munkája folytatásához. 

Micsurin soha nem feledkezett 
meg arról a nagy segítségről, 
amelyet a Párttól és a Szovjet-
uniótól kapott. Igen jellemzők 
azok a szavak, amelyeket élete 
végén 1934_ben az egyik szov-
jet természettudományi folyóirat 
szerkesztőjének mondott, aki 
több kérdést intézett hozzá. Mi-
csurin a többi között kijelentet-
te: „Csak Marx, Engels, Lenin 
és Sztálin tanainak alapján le-
het a tudományt újonnan felépí-
teni . . . Az ember része a termé-
szetnek, de nem szabad megelé-
gednie azzal, hogy csak külső-
leg szemléli a természetet, ha . 
nem mint Marx mondotta, azt 
meg is változtathatja. A dialek-
tikus materializmus eszköze az 
objektív világ megváltoztatásá-
nak, azt tanítja, hogy aktív mó-
don befolyásolhatjuk és megvál. 
toztathatjuk a természetet. De 
csak a proletariátus van abban a 
helyzetben, hogy a természetet 
következetesen és aktív módon 
megváltoztassa." 

Micsurin élete nagy példamu-
tatás számunkra. Ezt a példa-
mutató életet ismerhetik _ meg 
közelebbről ma este a cfiszelő 
adás keretében bemutatásra ke-
rülő pompás színes szovjet film-

j bői Szeged dolgozói. Este fél 
18 órai kezdettel a Belvárosi Mo-
zi mutatja be a Micsurin életé-
ről készült filmet, amelyet mái-
tavaly is igen nagy számú kö. 
zönség nézett végig. A ma esti 
díszelőadás után ankét követke-
Z;k, amelyet dr. Kiss István, a 
Pedagógiai Főiskola biológus ta-
nára vezet le. 

A' pártszervezetele egyik legfonto-

sabb feladata a tagjelölteknek és az 

új párttagoknak oktatása, aktivizá-

lása, A Kommunista Pártok sorainak 

kiszélesedése megköveteli, hogy a 

pártszervezetek még fokozottabb fi-

gyelemmel forduljanak a kommunis-

ták politikai oktatása felé. „ . . . In. 
tenziv politikai oktatás megszervezé-
sére van szükség az új párttagok kö-
rében A cél az, hogy politikai ön-
tudatuk a kívánt szükséges színvo-
nalig emelkedjék— mondotta 

Sztálin. 

Az ivanovői pártszervezet például 

taglétszámát tekintve a Nagy Hon-

védő Háború éveiben és a háborút 

kővető években csaknem kétszeresé* 

re nőtt. A Párt tagjai lettek a Nagy 

Honvédő Háború hősei, a termelés 

sztahánovista dolgozói, a legkiválóbb 

kolhozisták és az élenhaladó értel-

miség. A Párt sorainak ez a nagy-

arányú növekedése szükségessé tette 

a politikai oktatás 

kiterjesztését. 

Ez évben az ivanovői pártszervezet 
azt a feladatot tűzte maga elé, hogy 
minden új párttagot és tagjelöltet 
bevon a politikai oktatásba. 

Az ivanovői területi pártszervezet 

alapszervei a központi bizottságok 

útmutatását követve, jó munkát vé-

geztek. Az egyik tertilgyár párt-

czerveztében példánl az úi tanévre 

való előkészület során minden egyes 

kommunistával személyes megbeszé-

lést tartottak, hogy kijelöljék a neki 

legmegfelelőbb oktatási formát. 

E gyár pártszervezetének csaknem 

valamennyi új tagja pártmegbiza-

tás'l kapott. Vannak, akik a Kom-

ssomol-hálózat propagandistái, má-

sok agitátorok, vagy a pártcsoport 

szervezési funkcióit végzik. Ismét 

mások a faliújságot szerkesztik. Az 

új párttagok és tagjelöltek oktatá-

AGITÁTOROK 

sával a pártszervezet elérte, hogy 

a tagok és jelöltek 

jelentősen fejlődtek. 

Ez nemcsak a termelés terén mutat-
kozik meg, hanem a pártgyűléseken 
a felszólalásokban is. 

Szavinát 1948-ban megválasztot-
ták egy szövőgyár előkészítő osztá-
lyának pártcsoportvezetőjévé. Azóta 
Szavinának sikerült megjavítania a 
pártcsoport munkáját a politikai 
munka és a termelés területén is. 
Szavina maga is példát mutat. Elsők 
között teljesítette az ötéves terv elő-
irányzatát. Gyártási normáját 175 
százalékra teljesíti. A kiváló mun-
kásnő nagy sikerrel végzi tanulmá-
nyait a munkásifjúság iskolájában. 

Az új párttagok közül néhányat 
felelősségteljesebb munkára jelöltek. 
Szuszlovát műhelyfőnökké léptették 
elő, Odinkovot mesterré avatták. A 
gyár dolgozói minden hónapban túl. 
teljesítik a tervfeladatot. Többszáz-
ezer méter félkész és néhány millió 
méter kész szövetet gyártottak ter-
ven felül. 

A Lenin kerület pártbizottsága 

állandóan ellenőrzi 

az alapszerveknek az új párttagok-
kal és tagjelöltekkel kapcsolatos 
munkáját. Az a lelkiismeretes mun-
ka, amelyet a pártszervezet a tag-
jelöltekkel kapcsolatban végzett, az-
zal az eredménnyel járt, hogy a tag-
jelöltek jelöltségi idejét nem kellett 
meghosszabbítani, vagyis jelöltségük 
hivatalos ideje után érdemesekké 
váltak a párttagságra. Ez év 9 hó-
napja alatt kétszerannyi jelölt lett 
párttag, mint az elmúlt egész év 
alatt. 

A Szovjetunió minden pártszerve-
zete arra törekszik, hogy az új párt-
tagok és tagjelöltek valóban mél-
tóak legyenek az élcsapathoz való 
tartozásra, élenjáró példát mutas-
sanak a termelésben és fáradhata!-

I lanul továbbfejlesszék marxista-Ieni-
I nista elméleti tudásukat. 

J e g Y Z E T E 1 

A KONYVNAPOK SIKEREERT 
j^özel egy hét múlva Szegeden is megrendezik a hatodik sza-

bad könyvnapot. Ha visszatekintünk a felszabadulás óta el-
telf esztendőkre, azokra az eseményekre, amelyeket a magyar könyki-
adás ferén elértünk, megállapíthatjuk, hogy ma már Magyarországon a 
könyvkiadás és a könykereskedelem is a dolgozó nép kezében van. Ez-
ért jelentősek a mi könyvnapjaink és ezért kell mindent elkövetnünk, 
hogy minél sikeresebbé tegyük a szegedi könynapokat. 

Pártszervezetenik agitátorainak, mint minden más kérdéssel kap-
csolatban, amely a dolgozó nép érdekeit szolgálja, — o könyvnapokkal 
kapcsolatban is eredményes, népnevelő felvilágosító munkát kell végez-
niük Ugyanakkor, amikor népnevelőinknek arra kell törekedniük, hogy 
a szegedi könyvnapok számszerű adataikban is eredményesek legyenek, 
meg kell magyarázniok az üzemek, a falvak dolgozóinak a 'elszabadult 
ország könyvnapjainak jelentőségét. Meg kell magyarázniok, hogy Ma-
gyarországon a könyvnek „új közönsége, új olvasótábora van: a dolgozó 
nép, amely a régi rend alatf kizsákmányolva, tömegeiben úgyszólván 
nem olvasott könyvet és most olvas, jeléül annak, hogy van ideje, kedie 
s anyagi lehetősége a művelődéshez"— amint azt Révai elvtárs a hatodik 
szabad könyvnap budapesti megnyitóján mondotta. 

pártszervezeteink agitátorinak konkrét példákon keresztül is 
meg kell magyarázniok, hogy a ma megjelenő könyvek ki-

vétel nélkül a szocializmus építését, a dolgozó nép érdekeit, munkájá-
nak megkönnyítését szolgálják. A könyvet is, ezf az igen fontos fegyvert, 
a dolgozó nép érdekeinek szolgálatába állítottuk 

Az üzemek, a falvak dolgozói számtalanszor tapasztalhatták már, 
hogy a könyv, akár a marxista-leninista elméletet ismertető könyvek-
ről, akár a szovjet szépirodalmi művekről, akár a haladó magyar irók 
műveiről van szó — egytől-egyig komoly segítséget nyújtanak napi mun. 
kájuk elvégzésében. Hogy mennyire felismerték ezt a dolgozók, bizo-
nyítja az, hogy eddigi könyvnapjainkon és az idei könyvnapokon is a 
dolgozó^ leginkább a marxizmus-leninizmus klasszikusainak müveit vásá. 
rolják Népnevelőinknek meg kell magyarázniok, hogy kulturális fel-
emelkedésünknek, a szocialista nevelésnek elsőrendű fontosságú eszköze 
a könyv. A könyv hatalmas segítséget nyújt a békéért folytatott harc-
ban,, 

f^gitátórainknak már most. a könyvnapok előtt meg kell ismer-
kedniük azokkal a könyvekkel, amelyek a könyvnap alkal-

mából megjelentek s meg kell magyarázniok a dogozóknak, milyen köny. 
veket vásároljanak. A könyvnapokkal kapcsolatos felvilágosító munká-
ban népnevelőinknek rá kell mutatniok arra, hogy az idei könyonapok 
méginkább kifejezésre juttatják, hogy népi demokráciánk legfőbb célki-
tűzése: a dolgozó nép széles tömegeinek eljuttatni a haladó kultúrát, a 
marxista-leninista ideológiát, amely nélkülözhetelen a mindennapi mun-
kában. 

Ha népnevelóink mindezeket az elvi kérdéseket megmagyarázzák 
az üzemek, a falvak dolgozóinak, akkor nem kétséges, hogy az idei sze-
gedi könyonapok nagy sikerrel járnak majd és elősegítik a dolgozó nép 
épitő mankóját és békéért vwott harcát'„ 

K 


