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Taggyűlések megyénk gépállomásainak pártszervezeteiben 
Irta: Tihanyi latrán, a csongrádmegyei gépállomások politikai osztályának vezetője 

Jelentős fordulópontot jelent 
megyénk gópáJlomási párt-
szervezeteinek munkájában a 
héten megtartandó taggyűlés. 
Ekkor értékeljük ki eddigi 
eredményeinket, fedjük fel 
hibáinkat a Politikai Bizott-
ság május 26-i határozatának 
szellemében és jelöljük meg a 
következő feladatokat. 

Gépállomásaink politikai 
osztályai fennállásuk óta je-
lentős eredményeket értek el. 
Nagy részük van abban, hogy 
a kezdetben idegenkedő do-
gozó parasztság mind nagyobb 
tömege művelteti földjét a 
gépállomás gépeivel. A politi-
kai osztálynak nem kis szere-
pe van abban, hogy Csongrád 
megyében 132 termclőesuport 
működik, amelyeknek talaj-
munkáit 21 gépállomás végzi 
el. A politikai munka megja• 
vutása nyomán megjavult 
Gépállomásaink termelési mun-
kája is. A tavaszi szerződés-
kötési kampány során 88 szá-
zalék vo]t a terményben fize-
tendő szerződések száma. Ad-
dig, míg egy 30 lóerős trak-
tor tavaly 76 kat. hold nor-
málszántást végzett, ezévben 
már 161 holdon végez mun-
kát, ami a gépállomásokon 
kifejlődő és egyre szélesedő 
szocialista munka eredménye. 
A politikai osztályok műkö-
dése fordulatot okozott gépál-
lomásaink dolgozóinak a mun-
kához való viszonyában is. 
Ezt bizonyítja, hogy egyre na-
gyobb a munkafelajánlások 
száma. , 

A gépállomási pártszerve-
zetek segítették elő, hogy egy-
re szorosabb kapcsolat alakult 
ki a tszcs-k és a gépállomá-
sok között. Közös pártnapok, 
népnevelőértekezletek, szemi-
náriumok mutatják a kapcso-
lat megerősödését. Különösen 
Rákosi elvtárs február 10-i 
beszéde óta javult meg gép-
állomási pártszervezeteink 
munkája. Bátrabbá vált a bí-
rálat hangja, a dolgozók 
pár<szcrű bírálataikkal segíte-
nek a hibák kijavításában 
Eredményeket értünk el az 
oktatási munkában is. Me-
gyénk gépállomásairól két-
hetes pártiskolán 28, négyhe-
testől négyhónapig tartó párt-
iskolákon pedig 11 elvtárs 
vett részt. Tehát gépaljomási 
pártszervezeteink jelentős se-
gítséget nyújtanak ahhoz, 
hogy a gépállomások betölt-
hessék feladatukat a mezőgaz-
daság szocializálásában. 

A Politikai Bizottság meg-
állapítja, hogy van fejlődés 
gépállomásaink politikai osz-
tályainak munkájában, do ez 
még mindig nem elegendő a 
szocialista mezöOazdaság gyors 
fejlődéséhez. Ennek a lassú 
fejlődésnek oka, hogy hibák 
vannak a gépállomáson vég-
zett politikai munkában, amely 
az ÁMQ központtól a megyei 
központ politikai osztályán 
keresztül a gépállomási párt-
szervezetekig húzódik. 

A hibák kijavítására hozta 
a Politikai Bizottság május 
25-i határozatát, amely az 
eredmények kihangsúlyozása 
molett rámutat arra, hogy a 
gépállomások politikai osztá-
lyai még a legutolsó időkig 
som értették meg feladatukat. 
Fnnrk következtében számta-
lan pártszerfltlenséget követ-
tek e'. A politikai osztályon 
pártszerűtlenül olyan feladato-
kat is végeztek, amelyekre 
csak választott pártszerveze-
tek hivatottak. Pl. tag- és 
tag jelölt felvétel, pártfegyelmi 
stb. 

A határozatot gépállomá-
saink megyei központjának 
politikai osztálya a Gépállo-
mások politikai helyetteseivel 
június 6-án éltekczleten tár-
gyalta meg. amikor megyei 
viszonylatban fedte fel azokat 
a hibákat, amelyek fennáll-
nak. Ezután került sor arra, 
hogy a Politikai Bizottság 

határozatát konkréten, egyes 
gépállomási pártszervezetek 
viszonyaira alkalmazva tag-
gyűléseken tárgyalják meg 
gépállomásaink kommunista:. 
A taggyűlések előkészítése, 
jó megszervezése az előfelté-
tele annak, hogy a hibákat 
kijavíthassuk. Éppen ezért a 
taggyűlés szervezésére és az 
üzemi párttitkár beszámolójá-
ra vafó felkészülésre döntő 
súlyt kell helyezni. 

Milyen feladatokat tárgyal-
janak meg pártszervezeteink? 
A feladatokat négy főcsoport-
ban foglalhatjuk össze: 

| Elsősorban a pártépí-
tés kérdéseivel kefi 

foglalkozni, megvizsgálni az 
üzemi pártszervezet tag- és 
tagjelöllfelvételi munkáját, 
számszerű eredményeit, fel 
kell fedni az ebben a munká-
ban elkövetett pártszerűtleu-
ségeket. Bátran tárják fel a 
taggyűlések azokat a hibákat, 
amelyek abban mutatkoztak, 
hogy a politikai és gazdasági 
vezetés összefonódott, hogy 
gyakran a politikai helyettes 
intézett ej olyan ügyeket, mint 
pl. a gépek elosztása, amely-
nek következtében elmosódott 
a gépállomásvezető egyéni fe-
lelőssége. De ugyanez fordít-
va is előfordult. Néhol a gép-
állonuisvezetö együtt intézte 
a szakmai és politikai ügye-
ket. 

A legdöntőbb hibát ott kö-
vettük el, hogy egyes gépál-
lomásokon a gépállomások 
egészét tekintettük az élcsa-
patnak és ennek következté-
ben a gépállomások minden 
dolgozóját népnevelőnek te-
kintettük, akik természetesen 
fgy a feladatukat megoldani 
nem tudták, mert erre a fel-
adatra csak a termelésben 
élenjáró legjoblf pártmunká-
sok méttók. A pártszerűtlensé-
gek sorozatát követtük el an-
nak következtében, hogy az 
AMG központból olyan tájé-
koztatást kaptunk, hogy a 
gépállomási pártszervezetek 
mellérendelt szerepet töltenek 
be a területi pártszervezetek 
mellett. 

Hl Másik döntő feladatunk 
éppen az elsőből fo-

lyik, hogy a területi pártszer-
vezetekkel, a járási és városi 
pártbizottságokkal nem volt 
meg a pártszerű kapcsolat. 
Sokszor gépállomási pártszer-
vezeteink nem ismerték el 
ezeknek a pártszervezeteknek 
irányító és ellenőrző szerepét, 
amivel a demokratikus centra-
lizmust sértettük meg súlyo-
san. Igy gépállomási párt-
szervezeteink nem is tudták 
megoldani feladatukat, hi-
szen nem ismerték a konkrét 
helyi feladatokat. Tehát a 
taggyűlésen éjesen alá kell 
húzni azt, hogy gépállomási 
pártszervezeteink a területileg 
illetékes járási és városi párt-
bizottságok irányítása és el-
lenőrzése alá tartoznak. Do a 
területi pártszervezetek irá-
nyítása mellett a politikai 
osztály megadja az üzemi 
pártszervezeteknek a gépállo-
mások speciális politikai fel-
adatait. 

O Taggyűléseink a kö-
vetkezőkben az AMG 

káderpolitikáját tárgyalják 
meg. Mutassanak rá az itt 
elkövetett hibákra: a káderek 
fluktuációjára, a káderek fej-
lődésének figyelmenkívü] ha-
gyására, az egyéni foglalko-
zás elmaradására. Tárják fe' 
a kádernevelésnél fennálló 
türelmetlenségeket. Nézzék 
meg, hogy mennyiben segítet-
ték elő a nők és ifjak fejlődé-
sét. A taggyűlés figyelme ter-
jedjen ki a dolgozók szociális 
körülményeire is (munkás-
pihenő, üzemi konyha, mosdó, 
kultúrterem stb.). 

i n A hibák feltárása után 
jelöljük meg a felada-

tokat, amelyek között legdön-

tőbb, hogy megszilárdítsuk 
kapcsolatainkat a területi 
pártszervezetekkel és a gépál-
lomásokon jól dolgozó üzemi 
pártszervezetek épüljenek ki. 
Jelöljük meg azt, hogy ho-
gyan szüntethetjük meg a 
gazdasági és politikai vezetés 
összefonódottságát. Behatóan 
tárgyaljuk meg a Párt és a 
minisztertanács határozatát, 3 
terménybetakarításra vonat-
kozóan és jelöljük meg, ho-
gyan tudjuk a lemaradást be-
hozni. A termelés, a munka-
verseny kérdésének szenteljük 
a döntő figyelmet, értékeljük 
ki az eddigi munkafelajánló-
sok teljesítését. Egész taggyű-
lésünket hassa át a pártszerű 
kritika és önkritika szelleme 
és a mindig élénk osztály-
éberség. Rendkívül fontos, 
hogy a kommunisták élenjá-
ró, példamutató szerepe ki-
domborodjon. A taggyűlés to-
vább mélyítse a pártonbelüli 
demokráciát, erősítse meg 
üzemi pártszervezeteink kap-
csolatát a dolgozó tömegek-
ke]. 

A taggyűlés tárgyalásainak 
anyagát határozati javaslat-
ban foglalja össze. E z a hatá-
rozat azonban ne általánossá-
gokat. hanem konkrét felada-
tokat tartalmazzon és első 
helyen álljon a pártszervezet 
továbberősítése, a munkaver-
seny kérdése és most a legköz-
vetlenebb feladat, az éjjel 
nappál váló tárcsázás. 

Csohgrád megye gépállomá-
sai fejlődésében határkövet je 
lentenek a napokban tartandó 
üzemi pártszervezeti taggyű-
lések. Ezeknek a taggyűlések-
nek a hatása gépállomásaink 
munkájában mutatkozik majd 
meg. Ha bátran feltárjuk a 
pártszervezeteinkben lévő hi-
bákat, hatalmas segítséget 
nyujtunk ahhoz, hogy me-
gyénk gépállomásai behozzák 
lemaradásukat és felzárkózza-
nak az élenjáró gépállomások 
mögé. A hibák ki javítása min-
den kommunistának pártszerű 
kötelessége, tehát taggyűlése-
inket hassa át az a komoly-
ság, javítószándék, amely a 
kommunistákat kell, hogy 
jellemezze. 

Ha így készítik elő taggyű-
léseiket, ha párttagjaink érté-
kes hozzászólásukkal elősegí-
tik ezeknek a taggyűléseknek 
sikerét, úgy teljesítjük Poli-
tikai Bizottságunk határoza-
tát és még nagyobb erővé 
tesszük a gépállomásainkat a 
falun. 

A csehszlovák írószövetség meghívta 
NAZIM HIKMETET 

Az ankarai csehszlovák követség a Csehszlovák írószövetség ne-
vében meghívta Csehszlováklába Nazim Hikmetet. A Csehszlovák író-
szövetség lehetővé akarja tenni, hogy a nagy török költő é® " a b a d -
ságharcos hosszú raboskodás után az egyik csehszlovákiai fürdőhelyen 
üdüljön. 

Emlékünnepély Budapesten 
Majakovszkij születésének 
57. évfordulója alkalmából 

kultuszminiszter mondott ünne-

pi beszédet. Az ünnepség után 

levetítették a „Mi leszek, ha 

nagy leszek?" cimü Majakovszkij 

vers nyomán készült színes rajz-

filmet. 

A Magyar-Szovjet Társaság 
és a Magyar írók Szövetsége 
Vladyimir Majakovszkij születé-
sének 57. évfordulója alkalmából 
emlékünnepéllyel egybekötött elő-
adást rendezett Budapesten. Az 
emlékünnepélyen Darvas József 

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hősei 
A „Lityeraturnaja Gazjeta" phöng-

jangi jelentésében részletesen foglal, 

kőzik a koreai nép; hadsereg kiváló 

katonáival, akik nemrég kapták meg 

a Koreai Népi Demokratikus Köztár. 

saság hőse címet. A kitüntetett hős 

harcosok között van Csen-Ki-Ren 

harckocsivezető, aki egy heves csa-

tában tíz ellenséges tüzelőállást 

semmisített meg és tizenegy ellensé. 

ges ágyút némított el. Ugyancsak 

hősi kitüntetésben részesüli Kim-

Hon-Sep osztagparacsnok, akinek 

osztaga felvette a harcot egy ellen-

séges alakulattál. A csatában maga 

az osztagparacsnok is megsebesült, 

de nem hagyta el a helyét, hanem 

amikor minden lőszere elfogyott, 

kézigránátokkal támadf az ellenség-

re. Egymaga 55 ellenséges katonát 

semmisített meg, osztagával együtt 

több, mint száz foglyot ejteft és 

nagy hadizsákmányra tett szert. 

Kim-ll-Szon tüzérőrmester átkelést 

szervezett meg a Han folyón. A híd 

romokban hevert, csónak seholsem 

volt, a part mentén csak egy kárhadt 

gerenda. Ezen a gerendán Ki-Tl-Szon 

a parancsnokság utasítását teljesítve 

az ellenség viharos tüzelése közben 

néhányszor átúszott a folyón. Kim-

Di-Ok repülő a légiharc mestere. 

Több, mint 15 ellenséges repülőgépel 

semmisített meg. 

A koreai nép férfiasan, kitartóan, 

diadalmasan harcol, védelmezve ha. 

zaja becsületét és szabadságát — ál-

lapítja meg befejezésül a „Lityera-

turnaja Gazjeta." A népi hadsereg 

nyomására visszavonul az amerikai 

katonaság, hatalmas hadizsákmányt 

hagyva hátra a harcmezükön. 

Tizenegymillió béhealáirás 
Franciaországban 

Megjelent a Falusi Népnevelő 
legújabb száma 

Kukticska János elvtárs az Orszá-
gos Agi't. Prop. Osztály munkatár-
sa „Versenyben az ország kenyeré-
ért" címen írt cikket, melyben a 
gabona behordására és gyors be-
adására hívia fel a pártszervezetek, 
a népneveifik figyelmét és az ellen-
ség, a szabotáló kulákok. a kleri-
kális reakció elleni harc feladatai-
ról ír. Keleti Ferenc elvtárs, a Bé-
késmegyei Pártbizottság párllitkára 
a „Gabonabeadási verseny agitációs 
feladatairól'' ír és arról, hogy a bé-
késmegyei népnevelök hogyan segí-
tik elö a begyűjtési versenyt. Mol-
nár Géza elvtárs az Országos Agit. 
Prop. Osztály munkatársa „A ko-
reai nép harca a szabadságért, népi 
demokráciáért az imperialista rab-
lók ellen" címmel Irt a népnevelő 
legújabb számában. 

A Népnevelő közli Hegedűs And-
rás elvtárs, a Központi Vezetőség 
titkára, a „Szabad Néo" július 2-i 
számában megjelent cikkét. Ezenkí-
vül több. a népnevelő munka idő-
szerű feladataival kapcsolatos cik-
kei közöl a Népnevelő ú j száma. 

A pártépités munkájának 

nélkülözhetetlen fegyvere 

OLVASD TERJESZD 

SZOVJETÜNK) 

„A béke minden őszinte ba-
rátja, — írja a Krasznij Flot — 
minden becsületes ember élesen 
elitéli az amerikai imperialisták 
koreai agresszióját." Az „El a 
kezekkel Koreától!" a békéért 
harcoló minden haladó erő jel-
szavává vált. 

Az imperialisták elszámítot-
ták magukat, amikor azt gondol-
ták, hogy sikerül megtéveszteni 
a népek éberségét, megfélemlíte-
ni a béke harcosait. Minden ha-
ladó ember, a béke minden ba-
rátja a koreai nép oldalán áll. 

K I M 

A Kinai Békebizottság jelen-
tése szerint Sanghajban 1,278.000 
városi dolgozó és negyedmillió 
paraszt irta aiá a békefelhivást. 
Az aláírók száma megháromszo-
rozódod a julius 1. és 7. között 
rendezett „békehéten/' 

FRANCIAORSZÁG 

Franciaország nemzeti ünnepe, 
julius 14-e alkalmából a béke-
harcosok százezrével gyűjtötték 

az aláírásokat a stockholmi fel« 
hívás alá. Az aláírások száma 
meghaladja a 11 milliót. 

AUSZTRIA 

A „Der Abend" cimü lap je< 
lentése szerint Bécs amerikai 
övezetében a házak falain hatal-
mas fehér feliratok jelentek 
meg: „El a kezekkel Koreától!" 
A Marün-Strasse fele'-t hatal-
mas falragasz hirdeti: „Korea 
figyelmeztet: erősítsétek a bé-
ke barátainak arcvonalát!" A 
várost külön rendőrosztagok jár-
ják, hogy eltüntessék a felirato-
kat. Éjszakánként azonban a 
béke hívei u j feliratokkal látják 
eil a falakat. 

EGYESÜLT ÁLLAMOK 

Dubois tanár, a béke hívei 
amerikai mozgadima tájékoztató 
központjának vezetője nyílt leve-
let intézett Acheson külügymi-
niszterhez. „Az amerikai nép túl-
nyomó többsége — állapítja meg 
Dubois tanár — a béke mellett 
foglal állást és követeli az atom-
bomba betiltását." 

Kétszáz tájelöadást tart az új évadban 
a Szegedi Nemzeti Színház 

Államosított színházaink meg-

kezdték az előkészületeket a jövő 

színházi évad sikeres lebonyolítása, 

ra. Az új évad műsorában a szov-

pet drámairodalom legjobb alkotá-

sai mellett még több új ntógyar 

darab kap helyet. A színházak foly-

tatják a magyar haladó színházi 

irodalom alkotásainak felújítását "fe 

a nagy orosz klasszikus drámaírók 

megismertetését. 

A népművelési miniszter a szín-

házak vezetésével az 1950—51. 

évadra a következőket bízta meg: 

Nemzeti Színház és Magyar Szín-

ház: Major Tamás. Madách _ Szín-

ház: Bort a Zsuzsa, Belvárosi Szín-

ház: S~endrö Ferenc, Ifjúsági Szín-

ház; Ilont Ferenc, Úttörő Színház; 

f f orvai István, Bábszínház: Bob 
László, Vidám Színház: Békés Ist-

ván, Fővárosi Operettszínház: Gás-
pár Margit , Szegedi Nemzeti Szín-

ház: Benkő Mik'ós, Kecskeméti Ka-

tona József Színház: Márki Géza, 

Debreceni Csokonai Színház; Téri 
Árpád, Miskolci Nemzeti Színház: 

Bozóki István, Győri Dunántúl i 

Népszínház: Gál István, Pécsi Nem-

zeti Színház: Szendrő József. Hon-

védüzemi Színház; Horváth Ferenc-

A következő évadban a színházak 

sokkal több előadást biztosítanák a 

dolgozó parasztság számára is. A 

tájszínházi előadások számát társu-

latonként százról kétszázra emelik. 

A videkj színészeknek a főváro-

siakhoz képest hátrányosabb anya-

gi körülményei megjavítása érde-

kében a Gazdasági Tanács hozzá-

járult a vidéki színészi fizetések je-

lentős emeléséhez. 

Az új évadban valamennyi szín-

házban megszűnnek azok a helyek, 

amelyek rossz látási és hallási vi-

szonyai lehetetlenné tették az elő-

adások élvezését. Megszűnnek a két 

forinton aluli helyárak is. A feudá-

lis és kapitalista időkből visszama-

radt megkü'önböztelő helyelnevezé-

sek (fotel, zsöllye, fenntartott hely, 

zártszék, körszek stb.) megszűnnek 

és egységes sorszámozás lép életbe. 

Megszűnik a kapitalista társadalom 

jövedelemelosztására jellemző nagy; 

helyárkii'önbség is-


