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Csongrád megye ifjúsága követi 

Pártunkat és karcol a békéért 
A szegedi küldöttválasztó gyűlés Csongrád megye ifjúságának 

legjobbjait küldte a Dolgozó Ifjúság Szövetségének 
alakuló kongresszusára 

„tljen a béht is az épülő szocializmus ifjú mag yar harcosainak kongresszusa" — ezf hirdette csütörtö-

kön délelőtt Csongrád megys kongresszusi küldöttödig sztő értekezletén a Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársak 

képetvei díszített színpad felirata a Belvárosi Moziban. „Éljen a Párt, éljen a magyar ifjúság édesapja, Rákost 

elvtárs" — ezt hareogta a sok száz ifjúmunkás, parasz ifiatal és diákifjú a küldöttválasztó értsksilstsn, amely 

fordulópontot jelentett Csongrád megye ifjúságának életében. A fiatalok as értekezleten számtalan tanújelét 

adták Pártunk Iránti szeretetüknek. A Pártnak, amely lehetővé tette számukra, hogy rövidesen megalakíthas-

sák a magyar ifjúság áj, egységes szervezetét, amely szorosan felsorakozva a Párt mögé, az ifjúmunkások ve-

zetésével Indul harcba a magyar fiatalok előtt dlló megnövekedett feladatok végrehajtására 

A küldöttválasztó értekezlet bebizonyította, hogy a magyar fiatalok, akik hónapok óta a több és jobb 

munkával, eredményesebb tanulással készülnek a DISz megalakítására, tudatában vannak az új ifjúsági szerve-

zet történelmi feladatának, tudatában vannak, hogy a magyar Ifjúság a Párt által eléje fűzött feladatokat 

csakis abban az ezetben tudja megvalózttant, ha a Párt közvetlsn Irányításával s az ifjúmunkások vezetésévet indul 

harcba az ötéves terv megvalósításáért, a béke megvédéséirt, a szocialista társadalom felépítéséért 

Forró lelkesedés, a Szovjetúnió és a Párt Iránti szeretet, az épitö munka iránti lelkesedés fűtötte Cson-

grád megye fiataljait a küldötválasztó értekezleten, amely kettős feladatot töltött be Egyrészt kiértékelte 

Csongrád megye fiataljainak a termelésben, a mozgalmi munkában elért eddigi eredményeit, felfedte munkájuk 

hiányosságait, megszabta a jövő feladatait. Másrészt Csongrád megye fiataljai megválasztották kongresszusi 

küldötteiket, akik a legméltóképpen képviselhetik őket a DISz alakuló kongresszusán. 

Ünnep volt a csütörtöki küldöltválasztó értekezlet valamennyi csongrádmegyei fiatal számára, de ünne-

pelt velük az egész megye, ünnepelt velük a megye valamennyi dolgozója, akik szintén felismerték a megyei 

küldöltválasztó értekezlet s a DISz megalakulásának jelentőségét, 

„Ai ifjúság a ml jövőnk, a mi reménységünk ..." Sztálin elvtársnak ezek a szaval váltak méginkább meg-

győződéssé mindazokban, akik résztvstteh a küldöttválasztó értekezleten, akik tanul lehettek Csongrád megye 

Ifjúsága Pártunk Iránti szeretetének, az építő munka Irántj lelkesedésének, amely biztosítéka annak, hogy 

Csongrád megye Ifjúsága ts sikerrel oldja meg feladatalt at új ifjúsági szsrvezetben 

Vidám, lelkes énekszóval várták 

• fiatalok a küldöttválasztó értekez-

let megnyitásé*. Egymásután érkez-

tek ifjúmunkások, parasztfiatalok, 

tanulóifjak a megye különbözó ré-

szeiből, hogy teljesítsék feladatukat, 

amellyel üzemük, termelőcsoport-

juk, iskolájuk fiataljai megbízták 

óket. A küldöttválasztó értekezletet 

a Rendőrzenekar nyitotta meg 

• DIVSz induló eljátszásával, 

majd Tóth Kartalln, a Postás-SzIT 

tagja Sztyepan Scsipacsov: „A Párt-

hoz igazodj Komszomol" cimü 

• 
versét szavalta el nagy siker-

rel. A MINSz csongrádmegyei tit-

kársága nevében Reszta Miklós 

elvtárs nyitotta meg a küldöttvá-

lasztó értekezletet, amely megvá-

lasztotta az értekezlet elnökségének 

tagjait. 

Kurlik Imréné eMársnő, ország-

gyűlési képviselő bevezető szavaiban 

rámutatott a küldöttválasztó érte-

kezlet jelentőségére és feladataira, 

majd Sárvári Gyórgy alvtárs, a 

MINSz megyeblzottfáginak titkára 

tartotta meg beszámolójáé 

I csongrádmegyei fiatalok munkájának eredményei 
és hibái 

Sárvári elvtárs beszámolójában 
ismertette azokat a körülményeket, 
amelyek szükségessé tették a Dol-
gozó Ifjúság Szövetségének meg-
alakítását, Beszámolt azokról az 
eredményekről, amelyeket Csongrád 
megye fiataljai a kongresszusi elő-
készületek során elértek. Beszélt az 
üzemek fiataljainak munkafelaján-
lásairól, a gépállomások, termelő-
csoportok, állami gazdaságok pa-
rasztfiataljaínak napról-napra emel. 
kedő teljesítményeiről, az iskolák 
tanulóinak tanulmányi eredményei-
ről, amelyek mind-mind bizonyíté-
kai annak, hogy megyénk ifjúsága a 
Párt segítségével és támogatásával, 

a Komszomol példájának követésé-

vel készül történelmi feladatának 

minél sikeresebb betöltésére. 

— A mi ifjúságunk — mondotta 
Sárvári elvtárs — látja az előtte 
álló hatalmas lehetóségeket, látja, 
mennyivel szebb és derűsebb az 
élete, mint az imperialista elnyomás 
alatt élő dolgozók gyermekeinek. 

Váexi Sándor elvtára i 

És ezért fokozza munkájának ered-

ményeit, 

Sárvári György elvtárs ezután 

beszélt azokról a hibákról és hiá-

nyosságokról, amelyeket fel kell 

számolni, hogy az új ifjúsági szer-

vezet sikerrel tölthesse be felada-

tait, A kongresszusi munkafelaján-

lások terén a legfőbb hiba az, hogy 

nem értékelték kl megfelelőképpen 

a teljesítményeket, ami a felajánlá-

si mozgalom ellanyhulását eredmé-

nyezte. Ugyancsak hiányosságé a 

munkának az is, hogy nem fordítot-

tak kellő gondot a tagtoborzásra. 

Pedig ezen a téren igen nagy lehe-

tőségek vannak, amit bizonyít a Ma-

gyar Kender példája is, ahol egy 
nap alatt 48 fiatalt szerveztek be a 

SzIT-be 

Hiba mutatkozott az ellen-

ség elleni harcban ls, mert nem vet-

ték fel keményen a harcot a jobbol-

dali szociáldemokraták, a kulákok 

és a klerikális reakcióval szemben. 

bizottság Íróasztal mellől irányította 

a munkát, elszakadt a tömegektől. 

I leghűségesebb 
segítőtársai leszünk 
Periünknek 

Sárvári elvtárs ezután a Csongrád 

megye fiataljai előtt álló legközvet-

lenebb feladatokról beszélt. A ter-

melés eredményeinek fokozása, a 
munkafegyelem megszilárdítása, a 

kongresszusi felajánlások teljesítése, 

legfőbb feladata most az ifjúmunká-

soknak. A dolgozó parasrtfiatalok 

feladata a munkaverseny kiszélesí-

tése, a magángazdaságban dolgozó 

fiatalok fokozottabb bekapcsolása a 

munkaversenybe, a növényápolás! 

munkák jó elvégzése, as őrszem-

mozgalom kifejlesztése, arató, és 

cséplőbrigádok szervezése A dolgo-

zó parasztfiatalok elsőrendű felada-

ta harcolni a kulákság ellen és ls-

leplezni minden aljas cselekedetü-

ket. A tanulóifjúság feladata, hogy 

minél jobban felkészüljön a vizs-

gákra és jó tanulmányi eredményei-

vel készüljön az egységesítő kon-

gresszusra. Még keményebb harcot 

kell folytatnunk az Imperialisták 

ügynökei, a klerikális reakció el-

len és ezzel is erősítenünk kell a 

békotábor ránkeső szakaszát. 

— Mi, Csongrád megye fiataljai 

— mondotta befejezésül Sárvári 

elvtárs — ígérjük, hogy a leghűsége-

sebb segítőtársai leszünk szeretett 

Pártunknak és vezérünknek, Rákosi 

elvtársnak. 

A jelenlévő fiatalok tomboló lel-

kesedéssel ünnepelték a Magyar 

Dolgozók Pártját, Rákosi elvtársat, 

ünnepelték példaképünket, a hős 
A hibák egyik oka, hogy a megye- lenini Komszomolt, 

Szervezze az ifjúsági szervezet erőssé 
és legyőzhetetlenné a béke ifjú seregét 

Sárvári György elvtárs beszámo-
lója után Váczi Sándor elvtárs, a 
Magyar Dolgozók Pártja csongrád-
megyei pártbizottságának titkára 
szólt a fiatalokhoz, 

— Döntő fordulat küszöbéhez ér-
kezett a magyar ifjúság — mondot-
ta Váczi elvtárs —. Június 17-én és 
18-án alakuló kongresszusát tartja 
a Pánthoz tartozó, a Komszomol pél. 
dáját követő új, egységes, forradal-
mi ifjúsági tömegszervezet. A kon-
gresszus nemcsak az ifjúság és a ma-

gyar ifjúsági mozgalom történeté-

ben jelent fordulatot, hanem a Párt 

és az egész ország életében is. Váczi 

elvtárs a továbbiakban rámutatott 
arra, hogy az új ifjúsági szervezet 
létrehozását lehetővé tették azok a 
sikerek, amelyeket népi demokrá-
ciánk Pártunk vezetésével az elmúlt 
évek során elért és szükségessé tet-
ték megalakítását azok a feladatok, 
amelyek Pártunk és az egész dolgo-
zó nép előtt állanak. 

Váczi elvtárs a továbbiakban visz-

izapillantást vetett a magyar ifjú-

sági mozgalom történetér*, majd ki-

fejtette, hogy az új ifjúsági szerve-

zet akkor tudja betölteni feladatát, 

ha munkája a marxizmus-leninizmus 

tanításaira épül, ha következetesen 

érvényesül benne Pártunk vezetése 

és a munkásfiatalok vezető szerepe, 

— Az új szövetség első feladata 
az ifjúság szocialista szellemben 
való nevelése — mondotta. — Ez-
után beszélt azokról a feladatokról, 
amelyeket a termelés és a tanulás 
terén kell megoldani a csongrádme-
gyei fiataloknak. 

— A Párt segítőjének tenni, a szo-

cializmus építésének rohamcsapata-

ként harcolni — ezt a feladatot bíz-

za Pártunk a magyar ifjúságra és 

ennek a feladatnak végrehajtása 

vár a DISz-re — mondotta Váczi 

elvtárs. 

Fokozni kell az alkotó, a tettek-

ben is megmutatkozó hazafias ér-

zést, a hazaszeretetet és az imperia-

listák elleni gyűlöletet. Szervezze 
az ifjúsági szervezet erőssé és le-

győzhetetlenné a béke ifjú seregét, 

hogy méltó legyen Rákosi elvtárs 

vezetésével magasztos feladatának 

betöltésére _ mondotta bafejezésül 

Váczi elvtárs. 

Ezután az úttörők küldöttsége vo-
nult be a küldöttértekezletre. A 
szegedi úttörők nevében Strack 
Anna üdvözölte a küldöttvólaszló 

értekezletet. 

n múltban sehonnai volt a nevem, 
ma a magam gazdája vagyok 

Ifjúmunkástársaí nevében felaján-
lotta, hogy üzemük 98 ifjúmunká-
sát, akik még nem tagjai a szerve, 
zetnek, felvilágosító munkával be-
szervezik a SzIT-be. 

Dombi Ferenc, az algyői terme-
löcsoport tagja a kővetkezőket 
mondottat 

— A múltban sehonnai volt a 
nevem, ma a magam gazdája va-
gyok. Érzem, hogy a munka becsü-
let és dicsőség dolga. Mindest a 
Szovjetuniónak, a Magyar Dolgo-
zók Pártjának és a hós lenini Kom-
szomolnak köszönhetjük. A kon-
gresszusi versenyfelajánlásom során 
160 százalékot értem el. Lendüle-
tet adott a munkáhoa vak"> új vi-
szonyom. Most az a feladatunk, 
hogy szorosan felzárkózva a Ma-

gyar Dolgozók Pártja mögé, vehes-

sük győzelemre új ifjúsági szerve-

zetünket, szeretett vezérünk, Rá-
kosi elvtárs utmutatásal alapján. 

A pedagógiai gimnázium tanulói-
nak munkájáról Llnbauer Oyörgy 
számolt be Elmondotta, hogy a ta-
nulófiatalok teljesítették, sót túltel-
jesítették egyéni tanulási tervüket. 

— De vannak, akik nem Jó szem-
mel nézik a mi eredményeinket. 
Ezek azok, akik nem Írták alá ft 
békeívet, a klerikális reakció kép-
viselői Mi felvettük a harcot a 
klerikális reakcióval szemben s fel-
világosító munkánk eredményét bi-
zonyltja, bogy amíg év elején har-
mincan jelentkeztek hittanra, most 
már csak két-három tanuló jár kö-
rii'llk hittanórára. A fiatalok rájöttek 
arra, hogy a papok nem hitfanfa fa-
nltják őket, hanem gyűlöletre a doU 

gosó nép állama ellen, mert fáj ne-

kik, hogy nincsenek birtokaik és 
azok kaptak földet, akik régen az 
ö Igájukban dolgoztak. 

I DISz megalakulása 
ujabb súlyos csapást 
lelem az Imperialistákra 

Deálc Lajos, a hódmezővásárhe-
lyi Állami Malom sztahánovista él-
munkása elmondotta, hogyan ju-
tott el az élimunkásjelvény és a 
sztahánovista oklevél megszerzésé-
ig. Szalal Péter, a Postás SzIT tit 

kár* elmondotta, milyen lehetősé* 
geket biztosított számára népi de-
mokráciánk, s milyen lehetőségek 
állnak a magyar liatalok előtt. Per-
jés László elvtárs, honvéd őrnagy 
beszámolt arról, hogy a hadsereg-
ben milyen hatalmas lelkesedéssel 
fogadták a fiatalok a» új szervezet 
megalakítását A DIS« megalaku-
lása újabb súlyos csapást jelent a 
imperialistáknak. 

— A mi feladatunk — mondotta 
—, hogy erőssé és naggyá tegyük 
a Dolgozó Ifjúság Szövetségét, 

Tylnkul Sarolta, a szöregl EPOSz 
tagja hozzászólásában elmondotta, 
hogy a Szovjetunió harcai a szerti 
nemzetiségiek s*ámára hl meghozta 
a felszabadulást. 

— Azóta tudjuk, mit jeleni élni 
— mondotta. — A legnagyobb gyű-
lölettel fordulunk szembe a Tito-
klfkkel. Határozottan kijelentjük, 
hogy a Ttto-klikk nem képviseli a 
jugoszláv népet. A szerb nemzeti-
ségű fiatalok nevében megígérem, 
hogy a jövőben még nagyobb 'en-
diilefíel küzdünk a magyar fiata-
lokkal együtt at ország erősítésé-
ért, a béke megvédéséért. 

A hozzászólások közben Ismer-
fették azokat a táviratokat, ame-
lyeket a megye üzemeiből, falval-
ból, Iskoláiból küldtek az értekez-
letre. A táviratokban a fiatalok Si-
keres munkát kívántak a küldött-
választó értekezletnek. 

Ezután Bangó Ferenc, a Szegedi 
Kender SzIT titkára beszámolt a 
Szegedi Kender ifjúmunkásainak 
eredményeiről. A Szegedi Keuder, 
ifjúmunkásai már hatvan százalék-
ban teljesítették kongresszusi fel-
ajánlásaikat — mondotta. Dénes 
Leó elvtárs polgármester Szeged 
város dolgozói nevében üdvözölte 
a küldöttválasztó értekezletet és 
feltárt® azokat a feladatokat, ame-
lyek a tanácsok munkájában, az ál-
lami élet Irányításában várnak * 
fiatalokra. Becsei Imre a hódmező-
vásárhelyi tegehalml EPOSz fiatal-
jainak üdvözletét tolmácsolta a 
kflldöttválasztó értekezletnek. Fel-
ajánlotta, bogy az egységesítő kon-
gresszus tiszteletére ót új tagot 
szervez be az EPOSz-ba. 

A klerikális reakció nem békél akar, hanem háborút 

Kiss Margit, a hódmezővásár-
helyi Állami Kötszövőgyár iljú-
imunkása hozzászólásában többek 
között a kővetkezőket mondotta: 

Nincs nagyobb, megtiszteltetés, 

mint az a tudat, hogy mi is ha-

sonlóak leszünk a hős lenini Kom-

szomolhoz. Ezután elmondotta, ho-
gyan készülnek a kötszövőgyár If-
júmunkásai a DISz kongresszusára. 

Zsoldos Jolán, a Pedagógiai Gim-
názium tanulója a következőket 
mondotta: 

— Büszkék vagyunk arfa, hogy 
az új egységes ifjúsági szervezet-
ben az Ifjúmunkások vezetnek ben-
nünket, akik példát mutatnak ne-
künk a munkában. Huszár Mihály 
a Szegedi Iparostar.uló Iskola ta-
nulója hozzászólásában a kleriká-
lis reakció aJjas módszereiről szá-
moll be. Elmondotta, hogy most 
már ő is tisztán látja, hogy amit a 
klerikális reakció ügynökei beszél-
nek, az mind hazugság. 

— A klerikális reakció nem bé-

két akar, hanem háborút — mon-

dotta. 

Izsák Sándor elvtárs, a MINSz 
elnökségének tagja hozzászólásában 

többek között a következőket mon-

dotta: 
— A Párt Ifjúsági szervezete irat 

Jelenti, hogy a magyar fiatalok 
még közelebb kerülnek a Párthoz, 
amelynek minden eredményünket 
köszönhetjük. 

— Közelebb kerülünk a Párthoz 
— mondotta —. amely megtanított 
bennünket arra, hogy szeressük a 

munkát, amely a múltban csak ro-
botot jelentett számunkra. Ma már 
a hétköznapjaink ts ünnepnapok-

Várnak bennünket munka után a 
könyvek, az Hiúsági szervezetek, 

az üdülők. A Párt megtanított ben-
nünket arra, hogy szeressük ha-
zánkat és büszkék legyünk ri , da 
ne úgy, mint Horfhyék, akik arra 
voltak büszkék, hogy Magyaror-
szág aiz urak hazája. 

Márton Ilona a hódmezővásárhe-
lyi V kerületi EPOSz szervezet 
tagja szervezetük munkájának 
eredményeiről számolt be. Tótti 
Ferenc az AVH fiataljainak üdvöz-
letét tolmácsolta. 

— A mi feladatunk" — mondotta 
—, hogy biztosítsuk népünk békés, 
zavartalan munkáját. Az Egységes 
Ifjúsági Szervezet megteremtése 

harci kérdés. Ennek tudatában mi is 

jobb munkával készülünk a DISz 

alakuló kongresszusára. 

Dr. Rakoncaf János tanár a pe-
dagógusok nevében üdvözölte a fia-
talokat. Rámutatott arra, hogy a 
pedagógusok nagy támogatóit vár-
nak az ifjúsági szervezettől. 

A küldöltválasztó értekezlet táviratot intéz 
Rákosi elvtárshoz 

Pipó Sándor, a Néphadsereg fia-
taljai üdvözletét tolmácsolta. Be-
számolt a Néphadsereg fiataljainak 
munkájáról, 

— A mi ifjúsági szervezeteink-
ben olyan fiatalokat kell nevelni, 
akik gyűlölik az imperialistákat, 

akik szeretik népünket, szeretik 

Pártunkat és Rákosi elvtársat. 

Mósberger Kálmán, a Pedagógiai 
Főiskola hallgatója elmondotta, ho-
gyan jütott el a zsellérsorsból a 
főiskolára. Varga Júlia eWtársnó a 
Textilkombinát SzIT bizottságának 
titkára a Textilkombinát Ifjúmun-
kásainak munkáját Ismertette. El-
mondotta, hogy a Textilkombinát 
fiataljai felajánlásaik teljesítésével 
bizonyítják be szeretetüket a Párt 
és Rákosi elvtárs Iránt. 

Ezután megválasztották azokat a 
fiatalokat, akik a DISz alakuló kon-
gresszusán képviselik a megye fia-
talságát. 

Végül az értekezlet résztvevői 
hatalmas lelkesedéssel fogadták el 
a Rákosi elvtársnak küldött távirat 

szövegét. A táviratban megígérték, 
hogy jobb munkával készülnek a* 
egységesítő kongresszusra és min-
denben követik a Magyar Dolgo-
zók Pártja útmutatásait. A küldött-
választó értekezlet az Internacio-
nálé eléneklésével ért véget. 

R délutáni műsor 
A küldöttválasztó értekezlet 

résztvevői a délután folyamán fel-
vonultak a Szegedi Pártbizottság 
elé, ünnepelték a Pártot és Rákosi 
elvtársat. Megkoszorúzták a Szé-
chenyi-téri szovjet hősi emlékmű-
veket, hogy ezáltal is kifejezzék 
hűségüket éí szeretetüket a felsza-
badító Szovjetunió Iránt. Délután 
az újszegedi szabadtéri színpadon 
a kongresszusi kultúrverseny győz-
tes kultúresoport ja i tartottak be-
mutatót és kiosztották a kultúr-
csoportok díjait. A fiatalok ezután 
még sokáig együttmaradtak és vi-
dám, bo'dog, derűs hangulatban 
fejezték be Csongrád megye leg-
kiválóbb fiataljainak ezt a nagy-
szerű találkozását. 


