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Szegeden is a gyermekek boldog, derűs ünnepe volt 

a Nemzetközi Gyermeknap 
Vidám gyermekkacaj (ól, zengd 

énekszótól voltak hangosak vasár-
iidp a szegedi utcák. Annyi boldog, 
lelkes úttörőt talán sohasem láthat, 
tunk még a városban, mint most 
v asárnap, a Nemzetközi Gyermek, 
napon. Kora reggel már az iskolák, 
ovódák udvarain gyülekeztek a kis 
apróságok, meg a nagyobbacska út-
törő lányok, fiúk. hogy onnan vo-
nuljanak fel és szivük minden me-
legével kifejezzék hálós szeretetü-
ket boldog életük, ragyogó jövőjük 
megteremtője: a Szovjetunió, a 
Párt iránt. 

Mosolygó arcok, barátságos pil . 
Jantások kísérték mindenütt a kis 
felvonulókat, amerre csak elhalad 

„Éljen Rákosi, éljen a Pár t ! " A 
fel-feltörő éljenzések közben a kis 
úttörő zenekarok zendítettek újabb 
é^ újabb indulókra, peregtek a do-
bok és derűsen hangzott a furulya-
szó. Vörös én nemzetiszínű zászló-
kat lengettek a felvonulók, a leá-
nyok haját pedig friss virágok dí-
szítették. Vékony, csengő hangju. 
kon fújták, harsogták szép induló-
juk kedves szövegét: „Sej, haj. út-
törőnek kedve mindig j ó . . . " S aki 
látta őket, maga is jókedvre derült 
és megtelt a szive melegséggel, há-
lával, bizalommal. Igy csak szabad 
ország boldog fiai dalolhatnak. Há-
lásak vagyunk ezért a nagy Sztá-
linnak s bízunk is benne, a béketá-

tak. Harsányan'szállt a kiáltásuk: bor vezetőjében . . . 

Az úttörőház felavatása 
A Nemzetközi Gyermeknap leg-

jtagyobb szegedi eseménye a köz. 
ponti úttörőotthon felavatása volt. 
Ide vonultak fel a fiatalalt vasár, 
nap délelőtt. AZ úttörőház Mórává, 
rosban, Szeged egykori legelhanya-
goltabb negyedében áll, ahol azelőtt 
rendes csatornázás sem volt és a 
gyermekek csak toprongyosan, me-
zítláb szaladgáltak az utcán. Most 
a csinosan kifestett, gazdagon be-
rendezett úttöröház boldog paj tá . 
sokkal zsúfolt kultúrtermében büsz. 
kén hirdeti a felírat: „A Pártnak, 
Rákosi pajtásnak köszönhetjük bol-
dog gyermekkorunkat". 

A színpadon derűs műsorszámok 
követték egymást az ünnepség 
megnyitásaként. A Pedagógiai Fő-
iskola gyakorló általános iskolájá-
nak kitűnő úttörő énekkara Kodály 
és Bárdos kórusfeldolgozásokkal, 
mozgalmi indulókkal szerepelt, Ga-
ramszegi József elvtárs vezénylé-
sével. A Mérey-utcai általános le-
ányiskola úttörői hangulatos népi 
tánccal fejezték ki örömüket és 
egyben szórakoztatták az önfeled-
ten tapsoló közönséget. Azután még 
néhány szavalat hangzott el, majd 
Koszti Lajos, az úttörő központ ki . 
küldötte rövid beszédében figyel, 
meztette a fiatalokat arra. hogy az 
az imperialista országokban élő 
I r t ása iknak milyen sokat kell 
szenvedniök. 

— Az amerikai imperialisták le 
akarják törölni a mosolyt, a bol-
dogságot a gyermekek arcáról, 
amint azt Koreában is tették. Ez-
zel szemben a Szovjetunióban és a 
népi demokratikus országokban biz-
tosítják a gyermekek gondtalan, 
boldog életét. 

Várhelyi Éva, a Csongrádi.su. 
gárúti általános iskola tanulója 
mondott ezután köszönetet úttörő 
pajtásai nevében ú j otthonukért. 

— Tudjuk — mondotta —,hogy 
ezt a hatalmas ajándékot, az úttö-
rőházat kinek köszönhetjük, hiszen 
a Párt és szeretett Rákosi pa'jtá-
sunk nem most ajándékozza meg 
először az úttörőket. ígérjük, hogy 
jó iskolai és csapatmunkánkkal is 
bebizonyítjuk: méltók vagyunk ar-
ra a megtiszteltetésre, amelyet az 
úttörőház munkájában való rész. 
vétel jelent. ígérjük azt is, hogy, 
ha felnövünk, minden tudásunkkal 
és erőnkkel azon az úton fogunk 
haladni, amelyei a Párt számunkra 
megjelölt. 

Az úttörők felcsattanó tapsvihara 
jelezte, hogy pajtásuk valameny-
nyiük nevében beszélt. Lelkes öröm. 
mel vették át úttörőházukat, amely-
nek termeit nyomban az ünnepség 
után valósággal ellepték a fiatalok. 

Szabadtéri zenés kuitúrdélután 

A vasárnapi Nemzetközi Gyer-
meknap megünneplésének műsorai, 
hoz csatlakozva zenés kultúrdél-
utánt rendeztek az újszegedi sza. 
badtéri színpadon a kereskedelmi és 
pinziigyi dolgozók. A nagyszámú 
hallgatóság előtt szórakoztató ze-
nekari számok, énekszámok hang-
zottak el, tánccsoportok léptek fel, 
amelyeket a hallgatóság nagy tet. 
széssel fogadott. 

Igen sokat szerepelt a Békezene-
kar, amely az utóbbi időben jó mun. 
kájával, iparkodásával Szeged igen 
jelentős zenei tényezője lett. Du-
najevszkij, Budaskin, Hocsaturján, 
Gwjkovszkij müveket játszottak, 
műsorukon sze-repelt Liszt II. rap-
tzódiája is. A Békezenekar igen f i . 
gyelemreméltó teljesítményeket ért 
él eddigi munkájával. Hézagpótló 
jelentőségű ez az együttes azért, 
mej.t az értékes szórakoztató zene 
területén eddigi munkájával is so-
kgl nyújtott. De a Béke zenekar nem 
állhat meg ezen a fokon, tovább 
kell haladnia elsősorban a népzene 
és az üléses szórakoztató zene mű. 
v,élése felé. Álljon elöltük a Szege-
den is 'nagy sikerrel szereplő nép-
zenei együttesek, a szovjet OszL 
por-zenekar, a román Folklór Inti. 
zet népi zenekarának példája. Ille-
tékes zenéi, szakembereknek pedig 

segiteniök kell a Békezenekart mun-
kájában, hogy továbbfejlődhessék s 
további jó munkájával szolgálhas. 
sa célkitűzését, a béke ügyét. 

Jól szerepelt a műsor keretében a 
MÁV szakszervezeti énekkara és az 
egyetemi dolgozók kórusa is (vezé-
nyelte: Kertész Lajos). A jövőben 

azonban érdemes volna a kórusok 
munkáját Összehangolni a Bélcezc-
tiekarral: Szabó Ferenc Kossuth-
díjas szerző énekkari.zenekari mű. 
vét, a „Lakodaltnas"-t közösen ad-
hatnák elő. (Most csak zongorakí-
sérettel hallottuk az egyetemi ének. 
kar műsorszámában). 

A MÁV .tánccsoport s különösen 
a Szegedi Kender népi tánccsoport, 
ja ötletes „magyar lakodalmas" 
táncával nagy sikert aratolt. A mű-
sort balettszám és szavalatok egé-
szítették ki. 

A kereskedelmi és pénzügyi dol. 
gozók a koreai gyermekek megse-
gítése céljából rendezték kultúráéi. 
utánjukat. Éppen ezért, politikai 
jelentősége miatt is jobban elő kel-
lett volna készíteni. Előadásra nem 
méltó szavalat, ízléstelen és politi-
kailag nem nevelő Jconferálás kellő 
előkészítés esetén nem maradt vol. 
na a műsorban. A kereskedelmi és 
pénzügyi dolgozók kultúr délutánja 
még jobb lett volna, ha műsorszá. 
maikat felülvizsgálja és rendezésü-
ket támogatja a városi tanács nép-
művelési alosztálya. 

Értékes műsort nyújtott a szegedi József Attila 

EMLÉKEST 
A szegedi közalkalmazottak köz-

ponti kuttúresoportja József Atti-
la-estet rendezett a József Attila-
diákszálló előadótermében, Dr. Sza-
bolcsi Gábor elvtárs tömör elő-
adásban foglalta össze József Ahtila 
irodalmi és politikai jelentőségét, 
előadásához dr. Szécsy Ferenc, Ho-
dászi László, Auliczky Vilmosné és 
Pcrédi József jó szavalatai csatla-
koztak. A közalkalmazottak tánc-
csoportja ezen az emlékesten mu-
tatta be Szegeden először az ere-
deti gyűjtésű, ötletes paprika-lán-
cát. Az emlékesten Fazekas And-
rásné, a Bartók-kórus szólistája 
megzenésít etlt József Attila-verset 
énekelt, Papp Izabella és Szabó Bá-
lint konzervatórium i növendékek 
ipcdig Bartók-műveket zongoráz-

tak. Az emlékesten elhangzott egy 
figyelemreméltó, lendületes kórus-
mű is, a városi tanács Bartók-kó-
rusa adta első Mison Gusztáv vb.-
titkár kórusművét, a Favágókat, 
amelyet a szerző József Attila ha-
sonló című ismert versérc kompo-
nált. 

A Petőfi-, a Majakovszkij-, a Jó-

zsef Attila-emlékest sikerei után 

érdemes a közalkalmazottaknak lo-

vábbfolytatniiok ezt a soraztot, 

mert ezek keretében művészileg és 

politikailag sok értékes, nevelő ha-

tású műsorszám hangzott el. Ép-

pen ezért a jövőben fokozniok kel-

lene az agitáciét és a propagan-

dát, hogy műsoraikon minél na-

gyobb tömegek vegyenek részt. 

Értekezletet tartottak a „Délmagyarország" 
tudósítói 

A „Déimagyarország" szerkesz-
tősége vasárnap réggel rendezte 
meg 7. tudósító értekezletét, üze-
mi, falusi és hivatali tudósítói, le. 
velezői számára. Ez az értekezlet 
igen nagy segítséget nyújtott nem. 
csak a tudósótók további jó mun-
kájához. de magának a szerkesz-
tőségi munkának megjavításához 
is. A tudósitók és a szerkesztőség 
tagjai kölcsönösen tanultak egy 
mástól. 

A tudósító munka kiértékelésé-
ről és a tudósitók etőtt álló, vala. 
mint a szerkesztőségre a levelezési 
hálózat kiszélesítése terén varó fel 
adatokról Faragó Jenő elvlárs be. 
szélt. Hangoztatta, hogy a bolse-
vik sajtó útmutatásai alapján a 
„Déimagyarország" is munkája 
középpontjába igyekszik állítani a 
munkás- és parasztlevelezési moz. 
galmat. 

A városi pártbizottság nevében 
Simon Béla elvtárs köszöntötte az 
értekezletet és figyelmeztette a le-
velezési munka nagy jelentőségére. 

A hozzászólások számos, értékas 
szempontot vetettek fel. Mintegy 
tapasztalatcserét jelentettek ezek a 
levelezés, tudósítás további munká. 
jához. A felvetett értékes javasila. 
tok alapján 12 pontból álló határo-
zat született meg az értekezleten. 
Ez a többi között kimondja, hogy 
a szerkesztőség a levelezők szak-
mai tudásának fejlesztése érdeké, 
bn legkésőbb július 1-i határidővel 
az, üzemi újságok szerkesztői és a 
legjobban dolgozó tudósítók, leve-

lezők részére szakmai tanfolyamot 
indít. Két héten belül levelezőszo-
bát állítanak fel a szerkesztőség-
ben, ahová r. tudósitók bármikor 
bejárhatnak majd. A szerkesztőség 
kéthetenként egy-egy cikket közöl 
a lapban, amelyben elvi és gyakor. 
lati útmutatásokat ad a tudósítók-
nak, de ezenkívül megindítja a 
„Levelezők tapaszitalatcseréje" ci-
mű rovatot is. A határozat pont-
jai megjelölik, hogyan szélesiti ki 
a szerkesztőség a levelezési hálóza. 
tát és hogyan fűzi még szorosabb-
ra a kapcsolatot a tudósítók, leve. 
lezők és hivatásos újságirók kö. 
zött. 

Az eddigi jólvégzett munkájuk 
eredményeképpen ezen az értekez-
leten vették át jutalmukat a „Déi-
magyarország" legkiválóbb tudó-
sítói, A szerkesztőség vándor«er_ 
legét és egy jutalomkönyvet Dok-
tor Lajos, a Gyufagyár dolgozója 
kapta. Könyvjutalomban részesült 
ezenkívül Nagyvári László (DISz) 
és Bán Károly (MÁV-Fűtöház.) 

Az értekezletet rövid kultúrmű. 
sor is színesítette. A népművelése 
m inisztérium 5-ös számú kultúr -
autójának művózei működtek köz-
re néhány számmal. Endrödi Nán . 
dor saját költátnótiyű béfceharcos 
versét szavalta mély átéléssé' és az 
imperialisták elleni izzó gyűlölet 
tel. Tóvizi íréin tisztán csengő 
szopránja pedig művészien szólal, 
tabta meg Csajkovszkij Románcát 
és egy munkásindulót Andrádi 
Miklós sitilusos zongorakiséretével. 

A szegedi járás DISz-fiataljai 
követik Pártunk útmutatásait 

— fogadták meg vasárnapi értekezletükön 

Vasárnap tartotta meg a szegedi 
járási DISZ értekezletét, amelyein 
megválasztották a küldötteket a 
megyei DlSZ.értekezletre. Rácz 
Dezső elvárs bevezető szavai után 
az úttörők küldöttsége üdvözöfte a 

ÍGY JÁR, AKI A KULÁKRA HALLGAT 
A LELEPLEZETT ÜLLÉSI F E K E T E V Á G Á S O K TÖRTÉNETE 

Tavaly decemberben kezdődött, 
hogy az üllési községi tanács ész-
revette, túlsók a községben a „tö-
rötflábú jószág", meg sűrűn el-
apasztanak a tehenek. Eleinte még 
azt hitlék, hogy valami különös 
fajta állatbetegség ütötte fel fejét 
a községben, de csakhamar rájöt-
tek. hogy nem betegségről van itt 
szó, hanem a kulák újabb furfang-
járól. 

A községi tanácselnök a pártszer-
vezet segítségét kérte. 

— A jó népnevelő munkának 
nemsokára megért a gyümölcse. 
Egy pártonkívüli szegényparaszt 
észrevette, hogy Balogh Béla tanyá-
jára sok birka, borjú, meg disznó 
megy be, de egy sem jön ki, aztán 
meg azt is észrevette, hogy Balogh 
Sohasem dolgozik, pénze mégis 
mindig van. Nem sokat késlekedett 
tehát, bement a községi tanács el-
nökéhez és jelentette, amit látott. 

„Miért n e m dolgoztál , 
mtnt más rendes ember" 

Váratlanul jelent meg a tanyán 
Szabó János, a tanácselnök, meg a 
rendőrparancsnok. Baloghné hely-
lyel kínálta meg a vendégeket az 
asztalnál. Az asztal sarkán egy cse-
réptálban valami laskatészía for-
májú ételmaradék volt. Csakhogy 
nem tészta volt az, hanem fiatal 
bárány csontjai. 

— Hát mi jót ebédeltek. Balogh 
szaktárs — kezdte a beszélgetést a 
tanácselnök. 

— Egy kis laskft-tészlát — hang-
zott a kelletlen válasz Balogh szá-
jából. 

— No, próbálja meg elharapni 
azt a laska-tésztál! — kérte a ta-
nácselnök a házigazdát. A harapás-
ból nem lett semmi, mert a bárány-
csontot még a feketevágó sem tud-
ja elharapni. 

A konyhában megtalálták a friss 
bárányhúst, az istállóban meg két 
báránybőrt. 

Baloghné már régóta nem jó 
szemmel nézte férjének kupeckodó 
életét. Odaállít a tanácselnök elé 
és ezt mondta: 

Ne is kutakodjanak, megmon-
dok én mindent becsületesen. Rég-
óta mondom én már a férjemnek, 
hogy miért nem hagyja abba ezt 
az aljas munkát, miért nem tud 
6 is dolgozni tisztességesen, mint 
más becsületes envber. 

Azzal már hozta is elő a három 
besózott borjúbőrt és átadta a 
rendörparancsnoknak. A férje csak 
ennyit mondott: 

— Nemcsak én vagyok a hibás, 

logh Ferenc most szabadult nem 
olyan régen a börtönből, ahová há-
borús uszításért és hatóság elleni 
erőszakért zárták). 

— Hát így van az. Igy jár, aki a 
kulákra hallgat — mondogatták 
most egymás között az üllésiek. 

Százötven birka bőre 
egy rozzant tanyában 

Valóságos bűnszövetkezetet leple, 
zett le a dolgozó parasztok érbersé. 
gének segítségével az üllési tanács. 
A kulákok beszervezték a könnyen-
hívő embereket hogy ha észrevesz 
valamit a rendőrség, hát ne ők ke-
rüljenek a bajba. De a dolgozó pa-
rasztok, még ha bűnbe estek is, 
nem akartak bűnt-bünre halmozni, 
leleplezték a kulákokat. Igy jutót, 
tak el a becsületes vallomás után 
Csányi Antal szűcs tanyájára — 
ahol semmit sem talállak. — Hol 
lehetnek a bőrök? — töprengett a 
bizottság. 

Csányi Antal tunyá.ja mellett egy 
régen elhagyott, düledező viskó ék. 
telenkedett. A viskó felöl nehéz 
dögszagot hozott a tavaszi szél. 
Százötven feketén levágott birka fé-
lig kész bőrét találták meg a dü-
ledező kunyhóban. Mindet feketén 
vágták. 

„11a inegcsnltad a népet, 
megcsalnál engem is" 

ÖrdÖgh Júlia, a DÉFOSZ iroda-
vezetőnője, a Magyar Dolgozók 

néne Pártjának egyik legfiatalabb tag-
.. , ,, , . . . P ' jelöltje éppen a tanácsházán voll éa 

mikor megtudta, hogy a ket sze- l J . ,J , . . . . . . . .— 

a Miskolczi István vitt bele ebbe a 
dologba. 

— Tetszik tudni, az ördögh Ju-
cinek, a DÉFOSz-iroda vezetőjé-
nek a vőlegénye — magyarázza 
Baloghné a bizottságnak, hogy ki 
is az a Miskolci István. 

Bajt hoz a kulákbarátság 
a kisparasztra 

Miskolczi István, meg Balogh 
Béla nem kulákok. Az egyik sze-
gényparaszt, a másik kisparaszt. A 
kulákok rántották őket a bajba. 
Amikor december Iáján Hódi Má . 
tyás kulák Tóni fiát elkapták a fe. 
ketevágással, a kulákok úgy gon-
dolták, hogy jó lesz a „munka" ve-
szélyesebb részét másokkal végez-
tetni. Annál is inkább kényszerül-
tek erre, mert a régi szép napok, 
nak vége lett, Suhalagi Miklós á l . 
latorvos urat, aki kevés honorári-
umért, meg egy félliler borért a 
makkegészséges állatról is kiállí-
totta a bizonyítványt, hogy azonnal 
l e kell vágni, leváltották és helyé-
be Cékus Frigyes most végzett fia-
tal állalorvos került, aki már a 
nép fia: tudja a kötelességét. 

Hódi Mátyás, Gyuris Illésné, 
meg Balogh Fere nckulákok biztat, 
ták fel a két szegényparasztol, hogy 
vágják le az állatokat, majd ők 
megveszik, jobb pénzért, mint az ál . 
lam 

Elfelejtettétek már ? . . . 

Elszörnyülködött a falu 

gényparaszt ezzel a három ocsmány 
kulákkal összeszűrte a levet. Az 
utcán állították meg őket. 

— Hogy volt pofátok hozzá, hogy 
Balogh Ferenccel közösködjetek, az-
zal a parasztnyúzó döggel, aki 46 
őszén egy mázsa búzát 1 mázsa 10 
kiló rozsért, meg 37 forintért adott 
nekünk vetőmagnak (40 forint volt 
akkor a búza). Elfelejtettétek már, 
hogy mindenkivel kibánt, aki csak 
a keze közé került. 

— Nekem 50 kiló tiszta búzát le-
tagadott, amikor a szőlőjében dol-
goztam — szidja a kulákot Rácz, 
József. — Fazekas Mihálynak 2 
mázsa búzáját tagadott le az ara-
tásnál. — Amikor gabonakereske. 
dő volt, mindig^ hamis mérleggel 
mért. 

Ügy röpködnek a szavak, mint a 
nyilak, nem a szegényparasztokai 
szidják, hanem a kulákokat, de ért-
het belőle a két dolgozó paraszt is, 
hogy milyen nagy bűnt követtek 
el. mikor ezzel a börtöntöltelék Ba-
logh Ferenccel közösködtek. (Ba-

ilnajd, hogy elállt a szíve verése, 
amikor meglátta, hogy vőlegényéi 
rendőrök kisérik be a tanácsháza 
udvarára és egy stráfkocsi hozza 
vőlegénye után a bűnjeleket 

Először sírt, aztán hallotta vőle. 
gényének vallomását arról, hogy 
miként paktált le a kulákkal. arról, 
hogy Szegedre nem dolgozni járt, 
hanem a feketehúst értékesíteni. 

Hirtelen előre lépett. Karja meg. 
lendült, akik körülötte állottak, 
azt hitték, hogy vőlegényét akarja 
megölelni, de váratlan dolog tor. 
tént. Uj járól lerántotta a jegy-
gyűrűt, Miskolczi István arcába 
dobta és ezt kiáltotta: 

— Te piszok, megcsaltad, elárul-
tad a népet! Ha a népet megcsal-
tad, engem is megcsaltál volna! 
Nem leszek a feleséged I 

Ördögh Juci szavai a falu hang. 
ja volt. A falu becsületes részének 
a hangja. S e hangban már a párt-
nevelte ú j embernek az erkölcse 
szólalt meg. A Párt elkölcse, a 
szocialista erkölcs. 

választmányi gyűlést és megfogad-
ták, hogy jótanulásukkal akarják 
kiérdemelni a DlSZ.tagságot. 

Bozaár József járási DISZ-titkár 
tartotá meg ezután beszámolóját. 

Részletesen beszélt a DISz I. 
kongresszusa óta elért fejlődésről. 
Megeimifcefte a gyálaréti DISZ-
szervezetet. amelynek fiataljai ősz. 
szel a termelőcsoportok szervezé-
sében igen jó munkát végeztek és 
az ő jó munkájuknak is köszönhe_ 
lő, hogy a szegedi járásban fiyáta 
lett az első szövetkezeti község. 
Kitűntek még jó munkájukkal a 
sándorfalvi DISZ-fiatalok is. akik 
a tavaszi munkákban 120 százalé-
kos eredményt értek el. 

Elmondta Bozsár elvtárs, milyen 
eredményeket értek et az oktatási 
muolkákban. A járásban az. 1950-es 
oktatási évben 32 politikai kör in. 
dult meg 489 hallgatóval és 12 ol-
vasókör 185 résztvevővet. Befeje-
zésül az újonnan megválasztott 
választmány feladatairól beszólt. 
Hangsúlyozta, hogy a mezőgazda, 
ság szocialista átalakításába fo-
kozottabban kell bevonni az. egyé-
nileg dolgozó parasztfiatalokat. 

Bozsár elvtárs beszámolója után 
számos értékes hozzászólás bizonyí-
totta, hogy ifjúságunk mindenből 
együtt halail Partunkkal, minden, 
ben követi Pártunk útmutatásait, 
hogy a DISZ valóban Pártunk tar_ 
taP'ékcsapata legyen. 

Ószemtiván DISZ-szervezetének 
küldötte elmondotta, hogy ők foko-
zott éberséggel és a déli határ fo . 
kozottabb védelmével veszik ki ré-
szüket békénk megvédéséből. Már-
ton József a kritika és önkritika 
fontosságáról beszélt, Tábilh Jenő 
útiörő-titkár ismertette az úttörő 
mozgalom fejlődésót járási viszony-
latban s az úttörők tanulmányi 
eredményeit, Szűcs Szilveszter kri-
tikát gyakorolt a járási DISZ-bi. 
zóttság fele. mert március ótá nem 
látogatták meg az ásotthalmi alap-
szervezetet. Igy nem volt meg az 
egészséges kapcsolat a járási szer. 
vezettet. 

Beszéltek még a 'hozzászólók az 
egyes alapszervezetek eredményei, 
ről, az ellenséggel szembeni foko-
zott küzde'emről és az éberség 
fontosságáról. 

Ezután Mtksi József elvtárs, a 
járási pártbizottság nevében üd-
vözölte az ifjúságot. Hozzászólá-
sában az egyéni példamutatás fon. 
tosságáról és a Pórtta! való szoros 
kapcsolatról, majd a fiata 'ok fel-
adatairól beszélt. 

Mik Ki elvlárs hozzászólása utp.n 
megválasztották az új választ-
mányt és a megyei DTSZ.értekez, 
let küldötteit. 

A jelenlévő fiatalok lelkesedésük 
és Pártunk iránti saeretetük kife-
jezéséül táviratot küldtek tanítónk-
nak és vezetőnknek. Rákogi elvtárs 
nak 


