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Hatalmas gyűlésen köszöntötte 
Szeged Ifjúsága a DISz megalakulását 

Kinai és francia if júsági küldőitek jelenlétében tettek hitet a szegedi fiatalok, 

hogy Pártunk vezetésével a hős Komszomol utján harcolnak a békéért 

a DISz zászlaja alatt 
Az ifjúság, a Párthoz tartozó új 

tömegszervezet egységes, dolgozó (I. 

píságának ünnepe volt Szegeden a 

szerdai nap. Már napokkal előbb 

készültek a szegedi fiatalok, ifjú-

munkások, a környék parasztfiatal-

jai s a diákok egyaránt, hogy ezen 

a napon méltóképpen ünnepeljék 

meg a Dolgozó Ifjúság Szövetségé, 

nek, a Pártunkhoz tartozó milliós 

ifjúsági tömegszervezetnek megala-

kulását és ebből az alkalomból is 

kifejezzék harcos kiállásukat a bé-

ke megvédése, a Szovjetunió által 

vezetett béketábor mellett Fokozta 

ennek a nagy napnak jelentőségét, 

hogy ebből az alkalomból Szegedre 

érkezett a budapesti DISz kongresz-

szuson résztvett külföldi ifjúsági 

küldöttség két tagja; Vu-Sü-Csien 

a Francia Ifjúsági Szövetség köz-

ponti titkárságának tagja Velük 

együtt érkezett Gosztonyi János 

elvtárs, a DISz Központi Vezetősé-

gének titkára 

Fellobogózott házak, feldíszített 

üzemek jelezték már külsőségeikben 

is Szeged dolgozóinak és Szeged if-

júságának lelkes megnyilatkozását a 

DISz iránt és a Szegedre érkezett 

vendégeink szives fogadtatásával 

pedig a világ haladószellemű fiatal, 

jainak harcos összefogása iránt. A 

Lemezgyárnál díszes diadalkapu fo-

gadta Szeged vendégeit s Reszta 

Miklós elvtárs, szegedi DlSz-titkár 

tolmácsolta az ifjúság üdvözletét. 

— Közös az a harc, amelyért 

küzdünk s kívánjuk, hogy látogatás-

tok is elősegítse valamennyiünk 

elvtárs, a Kinai Ifjúsági Szövetség i nagy célját, a tartós béke megváló-

alelnöke és Louis Tremeilat elvtárs, I sitását a Szovjetunió vezetésével, 

Látogatás a Textilkombinátban, a városházán 

és a DISz-ben 

Vendégeink első útja a szegedi 
Tex'tilkombináthoz vezetett. Piros 
nyakkendős kis úttörők raja fogad-
ta zsibongó ujjongással őket az 
üzem kapujában és virágcsokrok 
özönével kedveskedtek nekik. Itt a 
kapuban várta őket az üzem ifjú-
munkásainak küldöttsége is. akik 
ugyancsak virágcsokrokat adtak á't 

nekik. A Szegedi Pártbizottság ne-
vében Nyilasi Péter elvtárs köszön-
tötte őket, majd Varga Júlia elv-
társnő, üzemi DISz tiikár. Ugyan-
csak idejött a Szegedi Kender él-
munkásainak és ifjúmunkásainak 
küldöttsége ís, akik hasonló meleg 
szeretettel köszöntötték vendégein-
ket. Rendkívül nagy érdeklődéssel 

néz'iék ezután végig az üzemet, s 
közben élénken elbeszélgettek az 
üzem ifjúmunkásaival s csodálattal 
hallották Magyar Mátyás elvtárs 
vállalatvezetőtől a szovje't gépek 
nagyszerű teljesítményeit. Örömmel 
hallották, hogy a Textilkombinát-
ban dolgozó 500 fiatal közül 440 
'tagja a DISz-nek. A baráti közvet-
len látogatás során kölcsönösen sok 
érdekes tapasztalatot szerzett a ki-
nai és a francia elvtárs éppen úgy, 
min'í az üzem fiataljai. 

Szavaikból egyaránt a hála 
csendült ki, a közös hála érzé-
se a Szovjetúnió Iránt, amely 
lehetővé lette a szabad fejlő-
dést s amely vezeti a jelenleg 
még elnyomott francia ifjúság 
harcát is a béke megvédéséért, 

boldog jövőjükért. 

A Texlilkombinát után a Város-
házán fogadta a vendégeket Dé-
nes Leó elvtárs, polgármester, dél-
után pedig a DISz székházába lá-
togattak el. A DISz előtt már gyü-
lekezett akkor a szegedi ifjúság 
egyik nagy csoportja, s amikor 
meglátták a vendégeket, köztük 
Vu-Sü-Csien elvtársat, egyszerre 
'tört ki a kiáltás: 

— Mi a Truman kfnja? Felsza-
badult Kínai 

Aztán kitört az éljenzés, s a ven-
dégekkel együtt éltették hosszan, 
lelkesen Sztálin elvtársa't, a Szov-
jetuniót, Rákosi, Mao-Ce-Tung és 
Thorez elvtársakat. 

Színpompás felvonulás, hatalmas tömeg a Klauzál-téri 
békezászlónál 

úttörők egyaránt. Mindegyikük ke-

zében ajándék volt, legnagyobb ré-

szét maguk készítették s mindegyt, 

kük virágot is vitt magával, Vu-Sü-

Csien és Tremellat elvtársaknak 

nyújtották át ajándékaikat, virág-

csokraikat, akik meleg öleléssel 

juttatták kifejezésre köszönetüket. 

A felszabadult kinai ifjúság is munkával 

támogatja a békeharcot 

A kínai nép nagy vezérét, 
Mao-Ce-Tung elvtársat éltették 
a fiatalok, amikor Vu-Sü-Csien 
elvtárs szólt hozzájuk. 

— A kínai ifjúság vállvet-
ve harcol veletek a közös cél-
ért, a béke megvédéséért — 
mondotta. — A Kínai Demo-
kratikus Ifjúsági Szövetség a 
Kínaj Kommunista Párt veze-
tésével mindent elkövet, hoev 
a legszélesebb keretek között 
szilárdítsa meg gazdag, bol-
doe országának felépítését. 

A gyárakban, bányákban és min-
denütt a termelés frontján elért 
kiváló eredményekben nyilvánul 
meg a kínai ifjúságnak ez a 
nagy lelkesedése. A kínai ifjú-
ság munkájával akarja támogat-
ni a kínai népi hadsereget ab-

ban. hogy felszabadítsa Formá-
sát és Tibetet. Jól tudjuk, hogy 
az ifjúság részvétele az uj or-
szág felépítésében lényeges ré-
sze a béke megvédésére irányu-
ló közös küzdelemnek. Biztosak 
vagyunk benne, hogy harcunkat 
megnyerjük, mert valamennyi 
békeszerető nép egységbe tömö-
rül a béke nagy támasza: a 
Szovjetunió mögöít. 

Amikor beszéde végén Vu-
Sü-Csien elvtárs a ' Szovjetunió 
és Sztálin elvtárs nevét foglai a 
mondanivalójába, már nem is 
kellett fordítani szavait, mert 
nyomban viharos éljenzésben 
törtek ki a gyűlés résztvevői, s 
vele együtt éltették valameny-
nyien a béketábor élén járó Szov-
jetuniót és Sztálin elvtársat. 

A francia nép nem harcol a Szovjetunió ellen 

Á DISz előtt megnyilatkozott 
óriási lelkesedés már egy része 
volt annak a határtalanul lelkes, 
viharos és szűnni nem akaró ün-
neplésnek, amelyben a megjelent 
ifjúsági küldötteken keresztül ré-
szesítette Szeged ifjúsága nagy. 
gyűlésén a békéért harcoló ifjú-
ság hatalmas táborát, élen a 
Komszomol fiataljaival és ezzel 
együtt a Dolgozó Ifjúság Szövet-
ségét, amely harcos tagja ennek 
a győzelmes béketábornak. Dél-
után fél 6-kor kezdődött a Klau. 
zál-téri ifjúsági békezászlónál a 
szegedi fiatalok színpompás 
nagygyűlése, de már jóval előbb 
gyülekeztek a fiatalok s velük 
együtt Szeged dolgozói is nagy 
tömegekben a város különböző 
pontjain. Énekszó, vidámság, de. 
rüs magabiztosság jellemezte 
ezeket a gyülekező csoportokat, 
amelyeknek élén mindenütt a fia-
talok, ifjumunkás fiuk és lányok, 
diákok haladtak. A csoportok 
ilyen vidám, derűs hangulatban, 
kezükben vörös és nemzetiszínű 
zászlókkal, transzparensekkel vo-
nultak fel a Klauzál-térre. 

A teret teljesen betöltötte 
az ünneplők sokasága, sőt so-
kan zsúfolódtak össze a kör-
nyező utcákban is. A Klauzál-
tér rendkívül színes, mozgal-
mas képet nyújtott. A gyűlés 
résztvevői fölött vörös zászló-
erdő bonfakozo* ki s a zász'ók 
között itt is, ott is a magas, 
banyult Lenin. Sztálin. Rákosi 
elvtársak arcképe, a Párt jel-
vénye és a DISz frissen fes-
tett uj jelvénye. 

A színpompás képhez a legmeg-
kapóbban azok a mosolygós, 
boldog fiatalok járultak hozzá, 
akik kipirosodott arccal, önfeledt 
lelkesedéssel tüntet:ek, éljeneztek 
a Szovjetunió. Pártunl„ Rákosi 
elvtárs, a béke megvédése mel 

lett, lobogtatták zászlóikat s 
egyöntetűen zúgták: 

„Megvédjük a bókét" 
Ez a mondat — „Megvéd 

jük a békét!" — fénylett 
aranyló betűkkel a béke-
zászló árbócának tetején len-
gő selyemlobogón is és ez a 
gondolat jelentette alapját, 
legfőbb mondanivalóját a sze-
gedi ifjúság bókenagygyűlé-

— DISz! DISzl ' Hurrá! — 
zúgott a kiáltás végig a téren, 
újból és újból feltörő erővel a 
gyűlés megkezdése előtt, 

induló hangjai a rendőrzene-
kar hangszerein és együtt 
énekelte a világ fiataljainak 
dalát a gyűlés minden részt-
vevője. Sárvári György elv-
társ, a DISz csongrádmegyei 
titkára köszöntötte elsőnek a 
nagygyűlést, s valamennyi 
fiatal gondolatát fejezte ki, 
amikor megnyitó beszédében 
a többi között kijelentette: 

— Ifjúságunk szorosan fel-
zárkózik, a mi ifjúsági szö-
vetségünk együtt halad a De-
mokratikus Ifjúsági Világszö-
vetségen belül a Szovjetunió 
által vezetett béketáborral. majd felhangzottak a DIVSz-

Zombori János elvtárs üdvözli az ifjúság 

békegyülését 

Zombori János elvtárs nagy él-
jenzésekkel, helyeslésekkel több-
ször félbeszakított beszéde végén ki. 
jelentette: ,,A szegedi ifjúságnak ez 
a hatalmas békegyűlése kifejezi azt 
az elszánt békeakaratot, hogy egy-
ségesen zárkózik fel a világ nyolc-
százmilliós béketáborához. Kifejezi 
a szegedi ifjúságnak azt a szilárd 
elhatározását, hogy kész a békét 

Zombori János elvtárs, az 
MDP Szegedi Pártbizottságá-
nak titkára lépett ezután a 
békezászló alá ós a Csongrád; 
megyei, valamint a Szeged: 
Pártbizottság nevében üdvö-
zölte a békenagygyűlést. Be-
szédében külön kitért a ma-
gyar ifjúsági szervezetek ed-
digi szerepére és az egységes 
ifjúsági szervezet jelentőségé-
re. Részletesen beszélt arról az 
útmutatásról, amelyet Rákosi 
elvtárs nyújtott a magyar 
fiatalok számára. 

— A Párt utmutatása nyo-
mán a Dolgozó Ifjúság Szö-
vetségének arra kell nevelnie 
az ifjúságot, hogy szeresse 
hazáját, hogy a munkában, 
a termelésben, a tanulásban 
élenjárva eredményesen ve-
gye ki részét a reakció, a 
klerikális reakció és a jobb-
oldali szociáldemokraták, az 
imperialista ügynökök szö-
vetségesei elleni harcból. A 
nép ellenségei elleni harc-
ban komoly szerep vár a 
Dolgozó Ifjúság Szövetségé-

re, a dolgozó ifjúságra. 

a 
megvédeni, kész a béke megvédé 
séért küzdeni A magyar ifjúságnak 
— közte a szegedi ifjúságnak is — 
követnie kell a hős lenini Komszo-
mol példáját, a Párt útmutatásával 
kell előrehaladnia a szocializmus 
építésének útján. 

— Párt-vezette szövetségünk, 
Komszomol a példaképünkl — 
hangzott fel a kiáltás a téren, meg-
lobogtak a vörös zászlók a fialalok 
kezében és hosszan zúgott az éljen-
zés. Pártunkat s a Komszomolt él-
tették. 

Sorra léptek ezután az emelvény-

re Szeged ifjúságának küldöttei: 

ifjúmunkás fiúk és lányok, fiatal 

honvéd, az Államvédelmi Hatóság 

egy tagja, diákfiúk és diáklányod 

Tremellat elvtárs beszélt ezután a 
francia ifjúság helyzetéről és Fran-
ciaország haladósaeHemfl fiataljai-
nak üdvözletét tolmácsolta. 

— A mai francia konmánynak, — 
jelentette ki — sohasem sikerül 
megbontani azokat a baráti kapcso-
latokat, amelyek összefűzik a fran-
cia és magyar dolgozókat, össze-
fűzik a francia és magyar fiatalokat. 

Sohasem sikerül ellenségeink-
nek elnyomni azt a mélysé-
ges szeretetet, amelyet né-
pünk a szocializmus nagy or. 
szága, a Szovjetunió és bölcs 
vezére. Sztálin elvtárs iránt 
érez. A francia nép soha-
sem megy háborúba a Szov-
jetunió és a "épi demokrá-

ciák ellen. 
Ez természetesen felbőszíti az ame-

rikai imperialistákat, ezért fenyege-

tőznek az atombombával, ezért ké-

szítették elő az Atlanti pakiumot. 

Nincs messze azonban az az idő. 

amikor a francia dolgozók is kivív-

ják szabadságukat, s a Szovjetunió 

által rezetett béketáborban, a fran-

cia fiatalok is a munka vidámságá-

ban s a béke boldogságában élhet-

nek. 

— Éljen Thorez! Éljen Thorez! — 

fejezték ki együttérzésüket kiáltá-

sukkal a szegedi fiatalok. 

Gosztonyi János elvtárs, a DISz 

Központi Vezetőségének titkára mon-

dott ezután beszédet. 

Megvédjük eredmónyeinket 
Beszédében kifejtette, hogy az 

amerikai imperialisták háborúra 

uszítanak, de utjukat állja a bé. 

amelybe tartozik a magyar fia' 
talok forradalmi szervezete is: 
a Dolgozó Ifjúság Szövetsége. 

— A Dolgozó Ifjúság Szö- f 
vétségé — mondotta Goszto-
nyi elvtárs — nagy Pártunk 
vezetésével, minden erejével 
harcol a békéért, a háborús 

uszitók ellen. 

Szilárd elhatározásunk, hogy az 
imperialista rablók és gyilkosok 
ellen Népköztársaságunkat, né-
pünk nehéz küzdelmekben kivi. 
vott eredményeit minden erőnk-
kel megvédjük. 

Felhívta a szegedi ifjúság 
figyelmét a DISz kongresszu-
son kitűzött négy pontból álló 
feladat teljesítésére, amely 
így hangzik: „Dolgozz, tanulj, 
harcolj, nevelj!" Hangoztatta, 
hogy olyan ifjúságot kell ne-
velnünk, mint amilyen fiata-
lokat a hős lenini-sztálim^Kom-
szomol nevelt. 

Szeged ifjúsága dörgő él-
jenzésével. tapsaival juttatta 
kifejezésre, hogy valóban a 
hős lenini-sztálini Komszomol-
hoz hasonló ifjúság akar len-
ni, Sztálin, Rákosi elvtársak, 
Pártunk és a Szovjetunió él-
jenzésével pedig amellett tett 
hitet, hogy a béke megvédésé-
nek győztes útján akar ha-
ladni. 

Sárvári György elvtárs zá-
rószavai után az Internacio-
nálé eléneklésével fejeződött 
be Szeged ifjúságának forró 
hangulata ünnepi nagygyű-
lése. ketábor hatalmas növekvő ereje, 

A Román Folklor Intézet zeneegyüttesének 

hangversenye 

Szeged dolgozói és ifjúsága a 
gyűlés ulán igen nagy számban vo-
nult át Újszegedre a szabadtéri 
színpadhoz. Itt az ugyancsak szer-
dán, a gyűlés alkalmából Szegedre 
érkezett Román Folklor Intézet leg-
utóbb Budapesten igen nagy sikerrel 
szerepelt népi xenee,gyüttcse Juuig-

versenyezetf Az előadott számok 
mindegyike óriási tetszést keltett és 
a szépszámú közönség nemcsak lel-
kesen megtapsolta a hangverseny 
műsorát, de melegen éltette a ro-
mán—magyar barátságot is és a két 
nép felszabadítóját: a nagy Szov-
jetuniói. 


