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A mi fiataljainknak a szocializmus 
természetes, mert ebben a társadalmi 

rendben születtek vagy nevelkedtek 
Nagy jelentőségű tanácskozást tartottak Szeged ipari üzemeinek 

párttitkárai, KISZ-titkárai és igazgatói az ifjúságot érintő 
aktuális kérdésekről 

Szeged üzemeiben dolgozó munkásifjúság helyzetéről, az ifjúság feladatairól 
és jövőjéről tárgyalt az üzemek kommunista aktívája. A vitában részt vettek: Mol-
nár János, az Üjszegedi Kender- Lenszövő Vállalat igazgatója és Varga Pál, a vál-
lalat KISZ-szervezetének titkára, Szekszárdi János, a DAV párttitkára, Csóti Jó-
zsef a 42-es AKÖV személyzeti felelőse. Lakó Ferenc, a Szegcdi Gözfűrész műszaki 
vezetője, Kormányos Gabriella, a Fonalmentő Vállalat KISZ-titkára, Rozsos Antal, 
a Szegedi Vendéglátóipari Vállalat párttitkára, Galotti Ferenc, a Szőrme- és Bőr-
ruhakészítő Vállalat igazgatója, Jáksó László, a Fonalmentő Vállalat igazgatója. 
Pintér László, a Szegedi Szalámigyár igazgatója, Eperjesi Júlia, a megyei jogú városi 
tanács osztályvezetője, Törköly Ferenc, a szegedi párt-végrehajtóbizottság osztály-
vezetője és Siklós János, a szegedi párt-végrehajtóbizottság t^gja, a Délmagyaror-
szág szerkesztő bizottságának "vezetője. 

A népes tanácskozáson 
megjelentek egyöntetű vé-
leménye, hogy if júságunk zö-
me egészséges, szellemileg, 
lelkileg sokkal fejlettebb, ki-
egyensúlyozottabb, mint az 
előző évtizedekben bármi-
kor. Ez érthető is, mert 
1945-től megszűntek a ki-
váltságos — gazdasági, kul-
turális javakat élvező — 
osztályok, s ennélfogva e ja-
vak nem a kiváltságos ré-
teg, hanem az egész dolgozó 
nép gyermekeire kiterjedően 
kerülnek felhasználásra. If-
júságunk politikai felfogá-
sában — állapította meg a 
tanácskozás — találunk 
ugyan még néhány zavaró 
momentumot, de egészében 
véve életfelfogásukban, a 
néphatalomról alkotott vé-
leményükben, internaciona-
lista nézeteikben, napi ter-
melési tevékenységükben és 
szorgalmukban kifejezésre 
jut meggyőződésük, hogy ez 
a rendszer a saját juk, ké-
szek küzdeni, áldozni érte. 

If júságunk politikai öntu-
datának alakításában 

a KISZ 18 hónapos tevé-
kenységét a legnagyobb 
elismeréssel méltatta az 
aktíva. Sajnos azonban a 
magyar ifjúság ügye nem 
vált a társadalom egészé-
nek ügyévé Szegeden sem, 

sőt sok esetben még azok 
sem tekintik saját ügyük-
nek, akiknek pedig elsőren-
dű feladatként határozták 
meg az if júság ügyeivel való 
foglalkozást. Erre legjobb 
példa, ha figyelembe vesz-
szük a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány ha-
tározatát az if júság körében 
végzendő munkáról. Ez a 
határozat előírja többek kö-
zött, hogy: "A kormány a 
Magyar Kommunista I f júsá-
gi Szövetséget az egész ma-
gyar fiatalság képviselőjé-
nek tekinti és ezért felhívja 
a minisztereket, a Miniszter-
tanácsnak közvetlenül alá-
rendelt országos hatáskörű 
szervek vezetőit, a tanácsok 
végrehajtó bizottságait, a 
vállalatok, intézmények és 
egyéb állami szervek veze-
tőit, valamint felkéri a szak-
szervezeteket és szövetkeze-
teket, hogy a döntésük alá 
tartozó és az ifjúságot érintő 
minden ügyet a KlSZ-szer-
vezetekkel • tárgyaljanak 
meg*. E határozat érvénye-
sítésében szegedi üzemeink-
ben nem is kevés helyen 
alul maradt a KISZ-6zerve-
eet. Nem hallgatják meg, 
nem kérik ki a véleményét 
az ifjúságot érintő ügyek-
ben. Pedig az if júság neve-
lésének társadalmi üggyé 
válásában a szülök, a peda-
gógusok és a pártszerveze-
tek mellett éppen az állami 
vezető beosztásban dolgozó 
kommunistáknak és párton-
kívüli felnőtt embereknek 
igen nagy szerepük van. 

Az ifjúsággal való alapos, 

körültekintő munka gyenge-
ségeit nem is kevesen az 
ifjúság magatartásával pró-
bálják magyarázni. Hogy 
ilyen az ifjúság, olyan az 
ifjúság, nem lehet bírni 
ezekkel a gyerekekkel stb. 
Ez természetesen nem igy 
van. Sőt ellentétben áll a 
kormány utóbbi döntésével. 
E kormánydöntés szerint 

• 

az ipari tárcák utasítást 
kaptak, hogy hatáskörükbe 
tartozó üzemekben, intéz-
ményekben foglalkoztassa-
nak olyan fiatalkorúakat, 
akik nem nyertek felvételt 
középiskolába 

és nem helyezkedtek el ipari 
tanulóként az általános is-
kola elvégzése után. Ezeket 
a fiatalokat napi 4—5 órás 
munkára alkalmazzák. Egy-
egy üzem, vállalat, intéz-
mény igazgatója dönti el, 
hogy hány főt foglalkoztat 
arra alkalmas és rászorult 
fiatalokból. És, hogy Szege-
den e korosztályok munka-
vállalási lehetősége minél 
jobb legyen, pártszerveze-
teink és KISZ-szervezeteink 
hatékony közreműködése 
szükséges. 

A tanácskozás az if júság 
különböző problémáit is na-
pirendre tűzte. Elutasította 
azt a szórványos, de igen 
veszélyes szitok, átok "neve-
lési módszert*, mely szerint 
a mi ifjúságunk méltatlan a 
bizalomra, mert nem is 
tudja megbecsülni azt a sok 
jót, amit kap. Ezek az okos-
kodók nem veszik figyelem-
be, hogy a mi fiataljainknak 
a szocializmus természetes, 
mert ebben a társadalmi 
rendben születtek, nevelked-
tek és éppen ennélfogva 
nincs is összehasonlítási 
alapjuk a múlttal. Az ter-
mészetesen nem nevelő jel-
legű érv, hogy "fiam, mit 
tudsz te, a múltban mi nép-
konyhára jártunk*. 

Egy-egy odavetett mon-
dattal nem lehet a fiatal-
ságban összehasonlítási 
alapot teremteni, ehhez 
sok különböző tények 
hosszas magyarázatára, a 

felnőtt munkások szemé-
lyes példájából vett meg-
nyilatkozásokra van szük-
ség. 

Ez nem rohammunka, ha-
nem a mindennapi tevé-
kenységünkhöz tartozó fel-
adat. Csak a meggyőző erejű 
tényeken alapuló összeha-
sonlítás ver gyökeret a fia-
talok lelkében. Ebben a szü-
lők tehetnek a legtöbbet. 

Ki a jampec — a huligán 
—, a rossz úton járó fiatal? 
Ezek a kérdések is felme-

(Folytatás a 3. oldalon.) 
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Hélíön folytatódik j 
a z E N S Z - K ö z g y ú l é s i 

vitája 

A vasoszlopok 
torn ásza 

Havonta sok magas villa-
mosvezetéket tartó vasosz-
lopra mászik fel Hinek Jó-
zsef, a Közlekedési Vállalat 
szerelője. Javítja, szereli a 
kapcsolókat, vezetékeket. Ál-
talában létrán áll, biztosító 
övvel köti ki magát, mert 
igy szabályos, igy biztonsá-
gos. Képünk azt a pillanatot 
örökíti meg, amikor az Iza-
bella-híd melletti egyik osz-
lopon éppen szakaszkapcso-

lót erősít tel 

Megnyílt a Szeged i Ruhagyár 
m u n k á s m o z g a l m i kiál l í tása 

Tegnap, szombaton dél- köztársaság dicsőséges nap- meghaladja a várakozást. Az 
előtt nyílt meg a Szegedi jait, az elnyomatás éveinek egyes képele, táblázatok hát-
Ruhagyár munkásmozgalmi nyomorúságát és a párt har- térből vannak megvilágítva, 
kiállítása. Az üzemi párt- cát a Hortfhy-fasizmus el- az eseményeket történelmi 
és szakszervezeti bizottság len. sorrendben rendezték, dí-
rendezésében a kiállítás A szegedi levéltár és a szes és szépen festett táblá-
szemléltető. érdekes képet múzeum segítséget nyújtott kon sorakoznak azok az em-
nyúj t az elmúlt évtizedek a kiállítás megrendezéséhez, lékeztetők, melyek felidézik 
harcairól, a felszabadulásról régi dokumentumok, fényké- az egyes időszakok esemé-
és az ellenforradalmi ese- pek átadásával. A Horthy- nyeit 
ményekről, valamint az ezt időszak eseményeit ábrázoló A kiállítást úgy rendezte a 
követő időszak lelkes építő- sorozatba beillesztett foto- Ruhagyár szakszervezeti és 
munkájáról. A kiállítás kópiák a múzeum anyaga- pórtbizottsága, hogy azt bár-
anyagának legnagyobb ré- ból adódnak. Az üzemi foto- ki megtekintheti. Helye köz-
szét a gyár munkásai adták 6zakkör társadalmi múnká- vetlenül a bejárat melletti 
össze. Régi újságok, az ille- ban fényképezte és hívta KISZ-helyiség. ahova kivül-
gális kommunista párt röp- elő azokat. Noha csak két- álló is beléphet. A kiállító-
lapjai, képeslapok illusztrá- heti munkával készült a ki-
ciói mutatják be a Tanács- állítás anyaga, szépsége 

Külföldiek látogatása 
as iparitanutó intéseiben 

A szegedi jogászok 
tudományos ülés keretében 

emlékeznek meg az alkotmány 
napjáról 

A szegedi polgári és ka- gyed 5 órakor a szegedi me-
tonai bíróságok és ügyészsé- gyei bíróság II. emeleti 
gek dolgozói, a tanácsi es nagytermében. Elnököl dr. 
vállalati jogászok és az ügy- Kiss Dezső, a szegedi me-
védség tudományos ülés ke- gyei bíróság elnöke. A nagy 
retében ünnepli alkotmány- érdeklődéssel várt előadást 
törvényünk megalkotását, a Tudományegyetem állam-
Előadást tart dr. Antalífy és jogtudományi kara, a Ha-
György professzor, az állam- j a f l a s Népfront jogi bizott-
ee jugtudomanyi kar dékán- Macvar Joeász Szó-
ja "Alkotmányunk állam-és s a g a ' a M a g y a r J o g a s z 

jogelméleti jelentőségéiről- v e t e é § szegedi csoportja ren-
címen kedden délután ne- dezi. 

A Német Demokratikus Német Demokratikus Köz-
Köztársasághoz tartozó ge- társaság delegációját a sze-
rai módszertani intézet igaz- gedi intézetben László Nán-
gatója, Heinrich Dürer, két dor igazgató fogadta. Mi-
munkatársával meglátogatta után megtekintették a ven- nulmányozásához. A 
a szegedi iparitanuló-intéze- dégek az intézet szaktanter-
tet. A vendégeket Budapest- meit, őszinte elismeréssel 
ről Csillag László a Munka- nyilatkoztak arról a pedagó-
ügyi Minisztérium módszer- giai tevékenységről, amely a portos látogatásokat is, ezen 
tani intézetének igazgatóhe- szegedi intézetben folyik, 
lyettese kísérte Szegedre. A Ebéd után a város neve-

zetességeiben gyönyörköd- , , 
tek, majd az esti órákban s e r e b ^ a t j a 
gépkocsin utaztak vissza a 
fővárosba. 

son mindenkit szívesen lát-
nak, s az délelőtt tíz órától 
este hat óráig van nyitva, a 
jövő hét szombatjáig. A ven-
dégeket egy párttag és egy 
KISZ-fiatal fogadja, azok 
szívesen adnak felvilágosí-
tást a kérdésekre. Készíte-
nek azonkívül még egy sok-
szorosított útmutatót is a 
bőséges kiállítási anyag ta-

Ruha-
gyár párt- és szakszervezeti 
bizottsága szívesen lát cso-

kívül a kiállítás gazdag 
anyagát később rendelkezé-

más vállala-
toknak, vagy falu'» párt- és 
tömegszervezeteknek is. 

Párt- és állami vezetők 
az augusztus 20-i ünnepségeken 

Alkotmányunk ünnepe al- dor, Jászberényben Tömpe 
kalmából a párt és a kor- István, Csepregen Ilku Pál, 
móny vezetői közül többen Veszprémben Sándor Józsefi 
részt vesznek az augusztus Tapolcán Kossá István, Óz-
20-i ünnepségeken. don dr. Dabronaki Gyula, 

Békéscsabán Dobi István. Héderváron Földes László, 
áz Elnöki Tanács elnöke és Zalaegerszegen Friss István! 
Apró Antal, az MSZMP Po- Csatalján Kreszán Lajos! 
litikai Bizottságának tagja, a Komlón Kiss Dezső, János-
Minisztertanács első elnök- halmán Nyers Rezső, az 
helyettese, Tópiószentmár- Központi Bizottsó-

. _ , _ , ganak tagjai vesznek részt 
tonban Cservenka Ferencné, a 2 alkotmány-napi ünnepsé-
Kapo6várott K. Nagy Sán- gen. 

A mórahafmt 
körzetben befe'ezödött 

a cséplés 
Jobb lett a termés, mint 

remélték 

A Kiskundorozsmai Gépál-
lomás mórahalmi körzetében 
pénteken délután befejező-
dött a cséplés. Bevonultak a 
gépek, csupán egyetlen apró-
magcsépló folytatja még a 
munkát. A gépállomás kü-
lönböző körzeteiben dolgozó 
cséplőgépcsapatok verseny-
ben dolgoztak egymással, s 
á versenyből a mórahalmiak 
kerültek Ki győztesen. A 
legkiválóbb teljesítményt 
Pintér János brigádja érte 
el, mivel a tervezett 27 va-
gon takarmány- és kenyér-
gabona helyett 48 vagon ga-
bonát tett gépével a magtár-
ba. A kimagasló teljesítmény 
magyarázata a jól megszer-
vezett munkában rejlik. Pin-
tér János a kiváló szakem-
ber tudásával tartotta kar-
ban gépét, amiért most meg 
is kapta méltó jutalmát. Egy-
havi keresete 3363 forint lett. 
Tanács Vilmos traktorista 
következik Pintér után a sor-' 
rendben, akinek egyhavi ke-
resete — melyet pénteken 
kapott meg — 3075 forint 60 
fillér lett. A 18 gépész közül 
az elsők között van még He-
rédi István is, aki cséplési 
tervét mintegy 15 vagonnal 
teljesítette túl Nyerges Mi-
hállyal együtt. Mindketten 
45 vagon rozsot, búzát és 
árpát csépeltek el a nyáron. 
Még az átlagosnak számító 
munkacsapatok teljesítménye 
is mintegy 10 vagonnal több 
a tervezettnél. 

E kimagasló eredmények 
segítségével a mórahalmi 
körzet 103 százalékra teljesí-
tette nyári üzemtervét. Mint 
a telep vezetője elmondta, az 
első heti csépléseredmények-
ből, a három-, négymázsás 
rozstermés-átlagokból ítélve 
igen kevés gabonára számí-
tottak az idén. A végefelé 
azonban kellemesen csalód-
tak. Amennyire ezt most, a 
részeredményekből meg le-
het már ítélni, meglesz a 
6 - 7 mázsás átlag. 


