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A Hegyei Pártokfatás Háza és az Elméleti Tanácsadó
nagyban elősegitik oktatási munkánk fejlődését
— mondotta Komócsin elvtárs az ünnepélyes megnyitón
4

Vasárnap délelőtt
nyitotta
meg ifj. Komócsin Mihály elvtárs, a Nagyszegedi Pártbizottság titkára, a Megyei Pártoktatás Házát és Elméleti Tanácsadót. A
megnyitó ünnepségen
résztvettek alapszervezeteink titkárai, oktatásfelelősei, egyéni
tanulói, az esti iskolák haEsatói
és az előadók. Az ünnepséget
Pamuk István elvtárs, a Nagyszegedi Pártbizottság oktatásfelelőse nyitotta meg. Rámutatott
arra. hogy a Pártoktatás Háza
és
az
Elméleti
Tanácsadó
létrehozása, megnyitása újabb
hatalmas lépéssel viszi
előre
pártoktatásunk elméleti színvonalának emelését.
Ifj. Komócsin Mihály elvtárs
beszédében hangsúlyozta, hogv a
Pártoktatás Házának és az Elméleti Tanácsadónak létrehozásával a Politikai Bizottság október 20-i határozatának megvalósítását szolgáljuk.
— A Pártoktatás Háza-és az
Elméleti Tanácsadó létrehozása
nagyban elősegíti oktatási munkánk fejlődését, szemináriumvezetőink, előadóink és a pártokbvtásban résztvevő elvtársak munkáját — mondotta Komócsin
elvtára. A továbbiakban részletesen ismertette, mi tette szük-

ségessé a Politikai Bizottság határozatát.
A Politikai Bizottság határozata felvetette jelenlegi
íhunkánk egyik legdöntőbb kérdését,
elméleti szinvonalunk emelését.
Rámutatott arra. hogv eddigi
eredményeink annak köszönhetők, hogy mindenben a marxizmus-leninizmus tanításait követtük. Az elmélet segítségével vált
lehetővé, hogy ma már mi is rátérhettünk a szocializmus építésének útjára.
— Az elmúlt napokban indítottuk be ötéves tervünket, melv
a szocializmus építésének megindítását jelenti. Az ötéves tsrv
megvalósításában képzett káderekre van szükség. Komócsin elv.
társ a továbbiakban rámutatott
oktatási és kádermunkánk hiányosságaira. Kifejtette,
hogy
még
mindig
megmutatkozik
egyeseknél az oktatási munka
iránti közömbösség. Vannaikmée
mindig olyanok, akik lebecsülik
a tanulás fontosságát. A tanulás elhanyagolásának megadtuk
az árát — mondotta Komócsin
elvtára. — A Politikai Bizottság
határozata nyomán kifejtette,
hogy Rajk és bandája azért tudtak hosszabb ideig működni,
mert Pártunk eszmei-politikai

színvonala nem volt megfelelő.
Ha képezzük magunkat, hamarabb fel tudjuk ismerni az ellenséget — mondotta.
Ezután beszámolt azokról az
eredményekről, amelyek Szegeden
az ötéves terv során megvalósul
i:ak s rámutatott arra, hogv eze
ket a feladatokat csak
akkor
tudjuk végrehajtani, ha vezető
kádereink eszmei-politikai színvonala arányban áll ezekkel
feladatokkal. Szegedi viszonylatban is fel kell készülnünk a szocializmus építésére, és ha meg'
vizsgáljuk eddigi elméleti mun
kánkat, látjuk, hogv van pótolni
való. A Politikai Bizottság határozata alapján tovább
kell
fejleszteni elméleti munkánkat
Ezt a célt szolgálja a Pártokta
tás Háza és az Elméleti Tanácsadó is.
Végül ismertette Komócsin elvtárs a Pártoktatás Háza és az
Elméleti Tanácsadó feladatait
Komócsin elvtárs nagy tetszéssel
ós lelkesedéssel fogadott beszéde után kiosztották a pártoktatásban eddig legjobb munkát
végzett _ elvtársaknak a Pártoktatás Háza első tagsági könyveit
majd az Internacionálé eléneklésévcl ért véget a megnyitó ünnepség.

A Szovjetunió eredményeinek megismerésében

nagy segítséget nyújt a Magyar-Szovjet Társaság
Szegedi tudósok értekezlete a Magyar-Szovjet Társaságbon
' Szombaton este nagyjelentőségű értekezletet tartottak a
szegedi tudósok a Magyar-Szovj e t Társaságban. Az értekezlet
résztvevőit Dénes Leó polgármester elvtárs köszöntötte.
— Nagy éa szép út küazöbére
léptünk egy-két nappal
ezelőtt
— kezdte beszédét Dénes elvt á r s . — Megkezdtük az ötéves
tervet, a szocializmus
építésének
tervét.
Tudósainkra,
művészeinkre is komoly és nagy feladatok megoldása vár ötéves tervünk során. 8 ezeket a féladatokot, csak a szovjet
tapasztalatok fehasználásávál,
a szovjet
értelmiség példájának
követésével valósíthatjuk
meg. Tudósainknak
éppen úgy,
mint az
egész dolgozó magyar
népnek,
állandó, folyamatos
kapcsolatra
van szükségünk a Szovjetunióval.
A
Szovjetuniótól
tanuljuk
meg a szocialista realista
irodalmat, festészetet, a sztahanovista munkamódszerekét,
a mezőgazdaság terén elérhető hatalmas eredményeket. Ezeket tanulmányozva, lényegesen
megkönynyitjük
munkánkert, s ezáltal
hamarább megvalósítjuk
a szocializmust
hazánkban. A Szovjetunió eredményeinek
megismerésében nagy segítséget
nyújt
tninden
dolgozónak a MagyarSzovjet
Társaság — folytatta
beszédét Dénes Leó elvtárs —Ez a szervezet,
mely
hazánk
egyik legnagyobb
tömegszerve,
sete, legfőbb céljául a Szovjetunió gazdasági, politikai, társa'dalmi életének ismertetését
tűzte
ki célul. Ez a szervezet az, amely
választóvízként
megmutatja,
ki
a Szovjetunió,

s így a béke ba-

r&tja is, és ki az, aki ellenünk
van. Minden becsületes
dolgozó,
aki a békés építést, a jobb életet, a tartós békét akarja,
az
tagja a Magyar-Szovjet
Társaságnak.
Dénes Leó elvtárs beszéde további során
rámutatott arra,
hogy a magyar dolgozó nép barátsága a szovjet néppel
nem
egyszerű barátság, hanem komoly harc is egyben. Szoros egy.
ségben a szovjet néppel, kíméletlen harcot folytatunk a munkásáruló, imperialista
ügypökök
ellen.
Ezután részletesen ismertette
Dénes elvtárs a Magyar-Szovjet
Társaság legközelebbi
célkitűzéseit.
A Magyar-Szovjet Társaság
a szovjet tapasztalatok átadásának fontossága tudatában szakosztályi munkáján keresztül segíteni
kívánja a tudomány és
művészet munkásait, hogy megismerjék a Szovjetuniót,
megismerjék a szovjet
tudósok
és
művészek
világviszonylatban
élenjáró eredményeit, hogy aztán
hasznosítani t u d j á k azokat saját munkájukban.
Hét tudományos és öt művészeti szakosztály
szervezését
vette tervbe a Magyar-Szovjet
Társaság. A tizenkét szakosz
tály:
műszaki, természettudományi,
közgazdasági,
orvosegészségügyi, jogi, pedagógiai,
irodalmi, film, színházi, zenei és
képzőművészeti. Ezek a szakosztályok
olyan célkitűzésekkel
kezdik majd meg működésüket,
amelyek alátámasztják Pártunk
politikáját, hogy elősegítsék a
tudományos és művészeti szer-

Ismét megnyílik a dolgozók részére
a mennyiségtani tanfolyam
X Bolyai János Matematikai Tár- csinyités és nagyítás, terület- és
sulat és a Szegedi Tudományegye- köbtartalomszámítás, mértani adatem Bolyai Intézete által rendezett tok meghatározása, szögfüggvények
mennyiségtantanfolyam a dolgozók és a trigonometria kérdéseivel foglalrészére január 10-én ismét megindul. koznak.
A most meginduló, körülbelül febAz előadásokat a Szegedi Tudoruár végéig tartó tanfolyam anyaga mányegyetem Matematikai Intézenem igényel semilyen előképzettsé- teinek tanárai tartják. Az egyes előget és olyan tudást ad, amire az adások felépítése olyan lesz, hogv
ipari dolgozóknak napi munkájuk
jobb elvégzéséhez, egy-egy újítás a legkisebb iskolai végzettségű dolgozó is, ha az első naptól kezdve
vagy észszerüsítés
megtervezéséhez,
tervrajz elkészítéséhez, saját telje- rendszeresen végighallgatja, a tasítményük, normájuk kiszámításához nultakat megérti és alkalmazni is
és a tervszerű munkához leginkább tudja. A tanfolyamra — amely teli jesen díjtalan — minden dolgozót
szükségük van.
Az előadások legnagyobb részben szívesen vár a Bolyai Intézet vezea szerkesztések, mértani rázok, ki-1 tősége.

A hároméves terv szakasza
volt az az idő. amikor szövetkezeti mozgalmunk felszámolta a
kapitalista szövetkezeti hagyományokat és rátért a népi demokratikus szövetkezeti mozgalom
útjára. Szövetkezeti mozgalmunk
fejlődésében tehát döntő fordulat ment végbe. Az eddig elért
fejlődés megszilárdítása és a
munka jobb megszervezése mellett erősíteni és biztosítani kel]
dolgozó
parasztságunk
aktív
részvételét a földművesszövetkezetek vezetésében. Ez kell, hogy
legyen egyik fontos feladat.
Földművesszövetkezeteink, Pártunk útmutatása alapján az eddigi kiértékelés szerint sikerre!
hajtották végre országosan, de
nagyszegedi viszonylatban is a
földművesszövetkezetek leltározását. A tagtoborzáshoz hasonlóan meggyőződtünk arról, hogy
szövetkezeteink komoly feladatokat jól és eredményesen tudnak
megoldani. A népi ellenőrzést is
sikerült a gyakorlatba szóles alapokon megvalósítani.
Földművesszövetkezeteink felügyelő
bizottsáeai
túlnyomó
többsége aktívan kivette részét
a munkából. így pl. Sándorfalva.
Röszke és Forráskút felügyelőbizottságai tudva azt, hogy a
dolgozó parasztság érdekeit szolgálják. szívesen és lelkesen végezték munkájukat, ha kellett
még éjszaka is. A felügvelöbi-

A Lemezgyár

dolgozóinak

zottságok feladatai a további
munkájuk során, hogv a most
szerzett tapasztalataikat
hasznosítsák és a népi
ellenőrzés
gyakorlati alkalmazását tovább
fejlesszék.
A népi ellenőrzésben is &
múlttal szemben ma már evökeres változás állott be. A felügyelőbizottságok tagjai ma már tudják, hogy mit jelent a nép pénzére és vagyonára vigyázni Tudják, hogy a földművesszövetkezetek saját mas _kéi, s megvédi
a dolgozó parasztságot a kulákok és egyéb .spekulánsok, üzérkedők kizsákír '.nyolásától.
A
felügyelőbizottságok tagjai
ismerik feladataikat ét a SzöVOSz
ellenőrök segítségével mindinkább megtanulják, hogyan kell a
feladatokat végezni és az esetleges fennálló hibákat kiküszöbölni.
_Ha a felüsrvelőbizottság
sűrűbben ellenőrzi ez évben
ai
üzemágakat, az adminisztrációt,
akkor elmondhatjuk, hogv
ai
1950. évre kitűzött faladatainkat
meg is valósítjuk. Ez az eredmény pedig elősegíti, hogv szövetkezeti mozgalmunk, mind a
földművesszövetkezetek, mind a
termelőszövetkezetek
vonalán
erőteljrsen megszilárduljon éa
nagymértékben kiszélesedjék.
Soós

Vineéné

SZÖVOSz nagyszegedi titkári

célja:

Fokozni a minőségi
és mennyiségi termelét

vek munkáját,
elsősorban
a
szovjet eredmények és tapasztalatok ismertelése terén.
A közeljövőben
megalakuló
szakosztályok előtt három fel
(Tudósítónktól.) A Lemezgyár hogy már a közeli hetekben 8
adat áll. Mindenekelőtt a szov- dolgozóinak életében és a mun- százalékkal emelik a brigád átjet tudomány és művészet kon- kához való új viszonyban döntő lagteljesítményét és ugyanilyen
krét eredményeinek
ismertetése fordulatot hozott a tervbeindító javulást vezetnek be a minősébrossurakon, írásos tájékozta- ünnepség. Ezt bizonyítják azok gi munkába is. A „Fríz"-gép doL
tókon, ankétokon és szűkebb- a nagyjelentőségű felajánlások, gozói 10 százalékkal
fokozzák
körű szakmai vitákon keresztül melyeket ez alkalommal tettek termelékenységüket- A ..Kossuth
Másrészt cél az, hogy a magyar a gyár munkásai. Az ünnepi be- Zsuzsanna" brigád akarja az eltudománynak
és művészetnek szédek elhangzása után itt is ső négyedévben a legjobb eredazokat a kiválóságait és fiatal, nagy számmal szólaltaik fel a ményt elérni A sztálini műszak
ú j kádereit, akik nagy érdeklő- brigádok vezetői, az üzemrészek idején elért teljesítményüket todéssel kapcsolódnak majd bele dolgozói.
vábbra is megtartják, sőt azt
a szakosztályok munkájába, azoA gépház dolgozód ígéretet még öt százalékkal emelik.
kat bevonja az MSzT a szovjet tettek, hogv munkájukban rövid
Nem maradt a gyárban egyettudomány és kultúra
népszerű- időn belül két százalékos üzemsítésének munkájába.
Harma- anyagmegtakarítást vezetnek be len brigád sem. melynek tagjai
dik, de nem utolsó sorban fel- és kiküszöbölve az összss eddig nem határozták volna el. hogy a
adata a szakosztályoknak
a megmutatkozó hibákat biztosít- jövőben még több munkával és
Szovjetunió általános
megismer- ják a zavartalan energiaellátást. eredményesebb tanulással végzik
a most ünnepélyesen útjára intetése a tudósokkal,
művészek- Az elosztóbrigád öt százalékkal dított ötéves tervet.
kel, pedagógusokkal, stb.
emeli a napi teljesítményét és
Hosszú hasábokat lehetne írni
Ezután az értekezleten részt- ezt az emelkedést a minőségi ter- erről az ünnepségről, de
még
vevő
elvtársak
hozzászólás* melésbe is bevezetik. Az „Andics akikor sem tudnánk kellőképpen
következett.
Először Berényi Erzsébet" brigád dolgozói is jól megmagyarázni azt a leikas hanKároly elvtárs mérnők,
majd tudják, hogy minden earves szá- gulatot, amely
ezalkalommal
Obermayer Ernő Kossuth-díjas zaléktöbblet a saiát jólétük nö- uralkodott az üzemben. Ezt a
tudós szólt hozzá.
velését eredményezi Ezért ők az hangulatút még -okozta a gyár
is,
örömmel és lelkesedéssel fo- első negyedév folyamán 10 szá- jól szeneplő kultúrgárdája
gadom az összes agrártudomá- zalék többtermílést vezetnek be melynek tagjai népi táncokat és
nyi dolgozó nevében a szakosz- munkájukban. A hydraulikus prés szavalatokat adtak elő.
tályok alakulását — mondotta dolgozói örömmel Ígérték meg.
Tóth Hugó
Obermayer Ernő. Eddig is nagy
és
felmérhetetlen
segítséget,
iránymutatást
kaptunk a Szovjetuniótól.
Azonban ezzel még
nem elégszünk meg, szeretnénk,
ha több eredeti szovjet tudományos könyvet és dolgozatot
(Üzemi
tudósítónktól.)
A
fordítanának le számunkra. De
Jelen vo'tak a rendőrség éS
nem elégszünk meg azzal, hogy szegedi Gázgyár és
Villany- a honvédség kiküldöttei
is,
tudományos munkát
végzünk, telep dolgozói gyönyörűen fel- akik szeretettel üdvözölték
a
hanem
szoros
együltműködést díszített kultúrtermükben részgyár
dolgozóit.
N
a
g
y
számmal
akarunk megvalósítani a dolgo- leteire bontva ismerték
meg
zó parasztsággal. Tervünk, hogy az üzem első negyedévi ter- hangzottak el munkafelajánIstván elva közeljövőben kimegyünk a ter- vét, A gyár zenekarának ün- 'ások is. Lőrinez
melőszövetkezetekbe, állami bir- nepélyes
megnyitója
után társ az elsők között jelentette,
tokokra és ott s. dolgozó parasz- D e i n Sándor párttitkár elv- hogy a saját negyedévi tervét
tokkal együtt végezzük
mun- társ ismertette
azt a n a g y a legíohb tndá«a mellett akarkánkat. így sokkalta jobb mun- vállalkozást,
amelyet
most ja flflő előtt befejezni, éppen
kát tudunk majd végezni.
megkezdenek ötéves
tervünk
az
A Magyar-Szovjet Társaság e'ső negyedévének teljesítésé- ezért napi teljesítményét
öt
tudósaink, de az egész értelmi- ért. Ezután egymásután szó- elkövetkezendő napokban
ség részére biztosítja a közel- altak fel az egybegyűlt dol- száza'ékkal akarja emelni. Pójövőben a megfelelő fordítókat. gozók.
sa Mihály elvtárs „•*>• százaléA szakosztályok megalakulását
kot
vállal mostani teljesítméElsőnek Pusztaszeri János
követően ismét bővül az MSzT
nye
mel'é.
A lelkes
hangú
gyönyörű
kis
könyvtára. Előreláthatóan 1200 jeszélt, majd
gyűlés
Homola
János
vállalatvörös
selyemzász'ókat
adott
át
kötetes könyvtárat
létesítenek.
>ami nagy segítséget nyújt tudó- izoknak a dolgozóknak, akik vezető elvtárs beszédével fesaink, művészeink, de az egész a sztálini műszakban a falu jeződött be.
a legszebb
dolgozó
nép munkájában. Az villamosításában
Misán
György
értekezlet
határozatot hozott, eredmény! tanúsították.
hogy
még ebben a hónapban
széleskörű értelmiségi ülést tarMinden szovjet barát helye a Magyar-Szovjet Társaságtanak és ezen megalakítják a ban van.
különböző szakosztályokat.

Lelkesen ünnepelték a Gázgyár
és a villanylplpp dolgozói az ötévps térti
beindítását

