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P A R T E L E T 

A Pártoktatás Házának szerepe 

kádereink nevelésében 

p á r t u n k Politikai Bizottságának 
1949. október 20-i határozata 

hosszú időre megszabta propagan-
damunkánk feladatait: Pártunk el-
méleti színvonalának állandó emelé-
sét, az efmélet és gyakorlat össze-
kapcsolását, a káderek marxista-le-
ninista képzésének fokozottabb se-
gítését, a nemzetközi kérdések be-
hatóbb tanulmányozását, új előadó 
és népnevelő 10. kádlerek nevelését. 
Mindezek végrehajtásának elősegi-l 
tésére hozta létre Pártunk — a 
Szovjetúnió tapasztalatainak fel-
használásával, — valamennyi me-
gyei pártbizottság mellett a Párt-
oktatás Házát. Kibővülnek ezek a 
feladatok a Politikai Bizottság 1950 
november 21-i határozata értelmé-
ben az Rgitációs munka tartalmi, 
módszerbeli és szervezeti megjaví. 
fásáról. 

A Szovjetúnióban az üzemi, kör-
zeti és városi pártbizottságok kere-
tében úgynevezett pártkabinettek 
a/ok, amelyek különböző módon 
elősegítik és biztosítják a káderek 
elméleti felkészültségének szakadat-
lan emelését. Ezek a pártkabinettek 
már nagymértékben kifejlődtek a 
Szovjetúnióban s a Bolsevik Párt 
számára harcos és fejlett kádereket 
nevelnek. 

Magyarországon a pártkabinet-
U khez hasonlóan, de még nem any-
nyira fejlett mértékben a Pártokta-
tók Házára vár az a feladat, hogy 
a Párt, államapparátus és a nép-
gazdaság különböző Agaiban dolgo-
zó kádereink fejlődését éa elméleti 
színvonalának emelését nagyban 
elősegítése. A Pártoktaték Háza a 
legfontosabb időszerű kérdéseikből 
magas színvonalú előadásokat szer-
vez, amelyek elvi síkon alátámaszt-
ják a Pártunk előtt álló feladatok 
elvégzését és megmagyarázzák a 
feladatok elvégzésének módját. 
Ugyancsak magas színvonalú elő. 
adásoltat szervez és tart a folyó 
oktatás anyagához kapcsolódó kér-
désekről a propagandisták és az 
egyéni tanulók számára. 

A Pártoktatás Háza az előadók 
és egyéni tanulók részére min-

denkor biztosítja és rendelkezésük-
re bocsátja a szükséges irodalmat 
egyes kérdések feldolgozásához. A 
Pártoktatás IIázn tanácsokat ad vi-
tás elvi kérdések tisztázásánál a 
hozzáfordulók részére. Ezenkívül a 
Pártoktatók H&za mint az agitációs 
és propagandaosztály szerves része, 
politikai és módszertani segítséget 
ad az agitációs munkában résztve-
vő népnevelök számára is és előse-
gíti politikai felkészültségük emelé. 
sét, Magyarországon minden megyei 
székhelyen, valamint Budapesten és 
Szegeden állította fel Pártunk a 
Pártoktatók Házát, hogy népi de-
mokráciánk fejlődéséhez, a szocia-
lista Magyarország felépítéséhez 
szükséges káderek folyamatos fej-
lődését ezzel is biztosítsa. A Párt-
oktatás Házának tagjai, a Pártokta-
tás Házában tanulni járó elvtársak, 
pártfunkcionáriusok és egyéni ta-
nulók részére Pártunk zavartalan és 
nyugodt tanulást biztosit a jól be. 
rendezett tanulószobákban, 

U > a politikai iskolák vezetői, 
1 1 előadók uz előadásaikat a 

Pártoktatás Házában készítik el, 
megfelelően felkészülve, színvona-
las előadásokat tarthatnak. Az elő-
adásaikhoz szükséges anyagot a 
T'árto!ctatók Háza könyvtárából, 
klasszikusaink müveiből válogat-
hatják ki. Brosúrák, folyóiratok, 
különböző pártkiadványokban meg-
jelenő elméleti cikkek összegyűjt-
ve, témakör szerint csoportosítva 
szintén nagyon jól felhasználhatók 
az előadásokra, konferenciára való 
f szüléshez és agitációs munkánk 
v/i ••. onalának megjavitásához, 

' . Pártoktatás Házában rendsze-
r - elméleti tanácsadás van, ahol 
sí partbizottság és a város legfej-
lettebb funkcionáriusai tartanak 
meghatározott időközönként kon-
zultációs napot, amikor vitás el-
vi kérdésekkel hozzáfordulók részé-
re adnak megfelelő felvilágosítást. 
Ugyancsak az Elméleti Tanácsadó 
tevéiben válaszol az (rásban beér-
kező konzultációs kérdésekre és a 
sajtóban is foglalkozik az elmélet 
napi kérdéseivel, cikkeket közöl ál-
talános jellegű vitás elvi kérdések-
ről. 

A Párfoktntók Háza nyilvános 
konzultációt tart a legtöbbet vita-
tott kérdésekről, ahol előadás for-
májában kapják meg válaszukat a 
konzultációs kérdéseket feltevő ká-
dereink, 

A I'úrt; ktatók Háza feladata igen 
leutfis és tontos. Ahhoz, hogy fel-
k'.tit t l cM'-ií tudja, szükséges, 

hogy r.iiné! Ilihl -n látogassák első-
sorban a tamil is rútokat, használ-
ják ki azokat n lelu-trótócket, ame-
lyeket biztosit számukra feílöAe-
s'ük elősegítése érdekében. Keressék 
fel kérdéseisitel a* Elméleti Tanács-

adót és ne hagyjanak tiszlázatlanu 
egyetlen vitás kérdést sem. 

Ütennak elvtársak, politikai isko-
lavezetők, egyéni tanulók, sze-

mináriumi hallgatók, akik rendsze-
resen látogatják a Pártoktatók Há-
zát és elmondják, milyen nagy se-
gítséget nyújt számukra az ottan 
tanulás. Például a Bútorgyár egyik 
dolgozója. Marjai elvtárs, aki a kö-
zépkáder egyéni tanulásban vesz 
részt — elmondja, hogy odahaza 
nem tud rendesen tanulni, különbö-
ző zavaró körülmények miatt. Ezer! 
örömmel jár a Pártoktatók ílázábr 
és n konferencián mindig jól felké-
szülten tud résztvenni. Egy közép, 
fokú iskolavezető elmondja, hogy 
amióta a Pártoktatók Házában ké-
szül fel az előadásra, sokkal job-
ban meg tudja értetni a hallgatók-
kal az anyagot, mert itt inegvan o 
lehetőség, hogy minél több irodai-
mat felhasználva, részletesebben 
tudjon felkészülni előadására. El-
mondja azt is, hogy odahaza ninc: 
elegendő könyve és irodalma, de 
ha volna, akkor is idejárna tanul-
ni, mert itt nyugodtan készül, nem 
zavarja senki. 

Schönbcrgerné elvtársnő is, aki 
középfokú politikai iskolai hallga-
tó, a Pártoktatók Házában ké&zül fe' 

kis előadások megtartására. Itt köz. 
vétlen segítséget is kap felkészülé-
séhez és mindig a legmegfelelőbb 
anyagot kapja meg. Sorolhatnánk 
még a többi példákat is, amelyek 
mind azt bizonyitják, hogy az elv-
társak szívesen járnak a Pártokta-
tók Házába, amely igen értékes és 
komoly segilséget nyújt számunkra 
felndntuk elvégzéséhez. 

A pozitiv eredmények mellet' 
• f l azonban meg kell említenünk 

azt is, hogy jelentős számmal van-
nak még olyan elvtársak, akik még 
ezideig nem vették igénybe a Párt-
oktatás Hára nyújtotta lehetősége-
ket s nem egyszer előfordul olyar 
eset, hogy konferenciákra, politika' 
iskolákra felkészületlenül mennek 
el. Ezek az elvtársak nem érzik á 
a felelősséget, amellyel a Pártnak 
tartoznak, a párttagok nevelése és 
önmaguk képzettségének emelése 
tekintetében. 

Az ötéves terv sikeres befejezésé-
hez, a szocialista Magyarország fel-
építéséhez igen sok fejtett káderre 
van szükségünk. Ezeknek a káde-
reknek kinevelésében nagy segítsé-
get nyújt a Pártoktatás Háza. Raj-
tunk áll, hogy ezeket a tehetősége, 
ket ki is használjuk, fe'adataink 
sikeres végrehajtása érdekében. 

Gcra József, 
i Pártoktatás Háza vezetője 

* Párt hirek 

Február 4-én, vasárnap d. e 
háromnegyed 8 órára a titkár elv 
társak irányítsák ki az össze? 
népnevelőket a kerületi pártszer. 
vezetekhez, Szabad Nép agitáclóra 

Felhívjuk a felső- és középfokú 
káderképző tafolyamok és az ön-
állóan tanuló elvtársak figyelmé. 
arra, hogy a Szikra kiadásábar 
(MDP párt főiskolájának előadás-
sorozata 8.) megjelent Hegedű-
András elvtárs „A magyar mező 
gazdaság szocialista átszervezésé-

nek kérdései" cimű előadása, vala-
mint az MDP agitációs- és propa-
gandaosztályának kiadásában c 
,JMagyar országi mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetek működési sza-
bályzata." Mindkét brosúrát a tan 
anyaghoz dolgozzák fel az elvtár-
sak. 

Harc a takarékosságén 

Talarókbélres-cvűjtésl versenyre hívük 
a makói lárás üzemeit a makói kórhó? 

delnzól 

A' makói kórház dolgozóinak 
legutóbbi szakszervezeti ülésén 
Gyöngyösi Angeila javasolta, 
hogy a kórház dolgozói hívják ki 
takarúkbélyeg-gyüjtési versenyre 
a járás üzemeit az alábbi pon-
tok alapján: 

1- A verseny tartama három 
hónap. Kezdete február 1-én é 
tart április 33-ig. 2. Az elmúl 
hónapok takarékbélyeg átlagfor-
galmát 25 s?áz-lékkai növe'ri é 
minél magasabb egyéni átlagol 
elérni. 3. A verseny eredményét 
a további hónapokban is • meg-
tartani. 4- A verseny elbirálása 
és a verseny eredményének ki-
],;rUbíc,«» TTiájiis 15-ig megtörté-
nik. 

Üj embereket formál a kongresszusi munkaverseny 
Megváltoztak az emberek. Ezt 

érezni, amikor reggel az üzembe 
lépünk, vagy —unkaszünetben, 
nmikor a villámok előtt csopor 
tosan nézik a tegnapi eredménye-
det, amikor összeülnek megbeszél-
ni a termelési prodlémákat. De 
megérezni a népnevelők jobb mun-
káján is, a DISZ-tagok fokozottabb 
•endületében ég tanulásában. És 
vmi a legvilágosabban megmutat. 
;a, hogy mennyire megváltozott a 
dolgozók viszonya a munkához, 
a termeléshez, a műhely, az üzem 
itlagszázalékának emelkedése. 

Csi iz i r Jánosné 

a Szegedi Kender előfonó üzem-
részében dolgozik. Minden reggel 
jóval műszakkezdés előtt jön be 
a műhelybe. Mindent rendre előké-
szít. így azután egész nap jól megy 
a munkája. Mozdulatai gyorsak, 
pillantása derűs, vidám. Csíszárné 
4 éve dolgozik a Szegedi Kender, 
ben és résztvesz az üzemi párt 
3zervezet munkájában is. Mint 
sziaikazervezeti bizalmi, népnevelő 
munkát végez. Azt mindig érezte, 
hogy még többre képes, hogy ott 
i gép mellett a termelékenység nö-
velésével ia eredményesen tudna 
harcolni a békéért. 

Es most, ahogy ott dolgozik a 
hatalmas kemderporos gépen, 
ahogy gyorsan csavarja ki a ken-
lerkócot, az jár a fejében, hogy 
a .Pártkongresszus tisztejetére 
még fokozottabb, jő munkával 
fejezi ki háláját a Párt iránt. 

Amikor az üzemben megtör-
téntek a vállalások, Csíszárné két 
munkatársával beszélte meg, hogy 
hároman hogyan tudják az eddigi 
150 kg.os napi teljesítményt a 
Kongresszus tiszteltére 730 kg-ra 
rnneflni. Koráki Dezsőné, Csíszárné 
egyik munkatársa már 20 éve 
dolgozik a gyárban és ő meg-
izokía azt a lassú tempőt amely, 
lyel ez előtt dolgoztak. Most is 
aggódni kezdett, hogy nem tudnak 
majd olyan gyorsam dolgozni, hogy 
í gépet ellássák. Csíszárné meg. 
győzte munkatársát: próbáljanak 
észszerűbben dolgozni, jobb mun-
kamozdulatokkal és biztosan tel-
jesítik felajánlásukat. 

Valóban megváltoztatták a 
munkamódszerűket. A kócfejelcet, 
ímelyeket eddig munka előtt bon-
tottak ki és így 2—3 órát vesz-
tettek naponta, most egy gyors 
mozdulattal munka közben szedik 
szét és már eddig is 1050 kg napi 
átlagteljesítményt értek el. 

,,Ezt a mennyiséget kommunista 
'karássaJ még jobban fel tudjuk 
'okozni éa munkamódszerünket át-
adjuk munkatársainknak" — mond-
'a Csiszár Jánosné. „Sokat köszön, 
hetünk a Pártnak. Munkánkban 
'rezzük a Párt segítségét. Most, 
a. kongresszus előtt jó és eredmé-
nyes munkánkkal járulunk a kon. 
gresszus sikeréhez" — írták fel-
ajánlásukban a Szegedi Kender 
dolgozói. Csiszár elvtársnőn kívül 
-i Szegedi Kender mindem dolgo-
zója felismerte munkájának fon-
tosságát és a jó eredményekkel 

mást bíztatva, győzelemre vi-
zik a kongresszusi munkaversenyt. 

Kacséra I l o na 

női szabó volt mielőtt Pestre ke-
rtilt a fonó szaktanfolyamra. Már 
tt, Pesten a Kistex gyárban na. 

gyon érdekelte a termelés. Ami. 
her itt a Szegedi Textilkombinát-
ban odaállt a szovjet gépek mellé, 
-megfogadta: ezt a sok szépet a 
termelés fokozásával köszöni meg 
elsősorban a Szovjetuniónak és a 
Pártnak. 

Azóta állandóan fokozta teljesít-
ményét. Először 3 oldalon kezdett 
lolgozni, de aztán pár m u n k a t á r -

sával elhatározták, hogy áttérnek 
a 4 oldalas rendszerre. „Nagyon 
-ehóz volt így dolgozni, de ipar-
kodtunk, hogy megmutassuk a 
öbbieknek. fgy még sokkal na-
'vobb eredményt grünk el. Az 
úsö nap még nem beszélhettünk 
eredményről", — mondja Kucsora 
Tlona — „de aztán már •világosan 
'tszott a százalék emelkedése. A 
leredmények táltán most már 
• többiek ig merésizen vállalták, 
""V két génen termelnek." 

• Most, a Pártkongresszus tisz. 
•retíre felaián'otta, 5 nappal 
'"bb felezi be első ne eved évi ter 
ét. „Éreztem — mondja munka-
őzben — még mindig nem elég 

-z, amit eddig termeltem." És 
"elajánlását biztosan teljesíti isi, 
hiszen 28-án már janáur 31 i tor-
zén dolgozott. 

A gyors munka közben volt idő 
,nég gondolnod"! is. Nem elég 

csak a termelés fokozásával ün-
nepelni a Pártkon gregszust, hanem 
tanulni is kell. És ez az, amit 
Kucsera Ilma elhanyagolt. Mint 
DISZ tag, többszőr megjelent a 
szervezetben, végighallgatott egy 
gyűlést is, de a tanu'ás, valahogy 
elkerülte figyelmét, Most többszőr 
kint van a neve a legjobban tel. 
jesítők tábláján és amikor a ter. 
melésben munkájával kiváló ered. 
ményeket ér el, égető szükségét 
érzi annak, hogy politikailag to-
vábbképezze magát. „Megjavítom 
tanulásomat és a Pártkongresszus 
tiszteletére továbbképzőm magam 
politikailag." Ezt írta eddigi fel-
ajánlásai után, hogy betűvel is 
megerősítse: megváltozott és most 
már tudni akarja, miért termel, 
hogy majd másoknak is meg tud-
ja ezt magyarázni. 

Kiss István 

kétszeres sztahánovista kazánkovács 
a Szegedi Fűtőházban. Munkatársai 
azt mondják, ő a Fűtőház büszke-
sége. Kiss elvtárs termelése állan-
dóan a 150—200 százalék között 
mozog. A Kongresszus sikerének 
biztosítására új munkamódszert 
dolgozott ki. 

Újítást vezetett be, amellyel gyor-

subban és könnyebben végzik a 
munkát. Az új munkamódszer al-
kalmazásával 170 százalék átlagteW 
jesilményt ért ei. „Csakis jobb mun-
kával, még több igyekezettel tud-
juk meghálálni a Pártnak, bogv a 
kiszipolyozó ellenségtől megszaba-
dulva egyre termékenyebben dol-
gozhatunk", — mondja harcos i>n-
ludattal Kiss elvtárs. 

A békéért, szabadságért, boldog 
munkáséletért harcoló Pártunk 
Kongresszusára nemcsak többter-
melésscl, hanem az elvtársi segít-
ségnyújtás fokozásával is készül! 
Kiss István népnevelő. A Párt iránti, 
szeretettől és lelkesedéstől meggyő-
ző szavai mellett, kommunista pél-
damutatással, kiváló munkamódsze-
reinek átadásával neveli, tnnftja 
dolgozó társait. Kongresszusi fel-
ajánlásainak első' örömteljes ered-
ménye, hogy munkamódszer átve-
vője Kovács II. József, aki eddig 
100 százalék alatt termelt, ma már 
136 százaléknál tart. 

Kiss István sztahánovista munká-
jával, áldozatkészségével, do'gozó-
társaihoz való jó viszonyával kiér-
demelte a Fűtőház dolgozóinak sze-
retetét és megbecsülését, Kiss István 
olyan elvtárs, aki mindennapi raun-
kájával egyszerű, hétköznapi csele-
kedeteivel bizonyítja, hogy a Párt-
nak hűséges tagja. (n. m.) 

A tudomány dolgozói segítségére siettek 

a Falemezgyár dolgozóinak 

A fizikai és szellemi dolgozók 
egymásrautaltságát és összedolgozá-
sának szükségességét kihangsinyozó 
eset színhelye volt nemrégiben a 
Szegedi Faiemezgyár. A gyár dol-
gozói általában jól végzik munká-
jukat, igen szép eredményeket ér-
tek el, úgyhogy az elmúlt eszten-
dőben hosszú ideig odatchették üze-
mük neve mellé az „élüzem" büsz-
ke címet is.sOlyan problémára buk-
kantak azonban, amit nem tudtak 
megoldani. 

Az üzem a bútorlemezcket első-
rendű minőségű importált bükkfa 
rönkből készíti. Egy ilyen rönk át-
mérője 80—100 centiméter, hossza 
pedig 6—10 méler. Feldolgozás elölt 
ezrket a hatalmas rönköket 24 órá-
ig forró vízben áztatják, hogy az-
után hajlékony lemezeket lehessen 
készíteni belőlük. Tapasztalták 
azonban, hogy a farönkök a forró 
Vízben hosszanti irányban megrepe-
deztek s végén szélnyíllak. Termé-
szetes, hogy ezeket a rönköket már 
nem lehetett lemezkészítésre fel-
használni. Hatalmas károk keletkez-
tek ezáltal. 

A dolgozók, technikusok, az üzem 
vezetősége nem tudták megtalálni a 
repedezés okát s a Szegedi Tudo-
mányegyetem Növénytani Intézet-
hez fordultak azzal a kéréssel, álla-
pítsák meg. mi okozza a rönkök 
megrepedezését és hogyan lehetne 
ezt meggátolni. 

Az intézet dolgozói természete-
sen készséggel tettek eleget a Fa-
lemezgyár dolgozói kérésének és dr 
Greguss Pál professzor két munka-
társával, Szalai Istvánnal és Hor-
válh Imrével nyomb; ' megvizsgál-

ta az üzembe érkezett farönköket. 
Jóddal végzett vizsgálat során ki-
derült, hogy a bükkfa nagymennyi-
ségű keményítőt tartalmaz. A kemé-
nyítőnek az a tulajdonsága, hogy 
forró vízben kitágul s nyomást fejt 
ki. Egy gramm keményítő mintegy 
2500 almaszféra nyomást, feszítő-
erőt gyakorol. A gipszkupokba he-
lyezett keményítő forró vízben pél-
dául valósággal szétrobbantja a kú-
pot. Ez a feszítőerő okozza tehét a 
farönkök szétrepedezését is. 

A kísérlet eredményének gyakor-
latba való átültetése mostmár arány-
lag könnyebb feladat volt. Az köz-
tudomású, hogy az élő bükk, de 
másfajta fáknál is a keményítő fel-
halmozódása késő ősszel, a lomb-
hullás után következik be. A kemé-
nyítő a téli hónapok során cukorrá 
alakul át. A farönkök megrepedezé-
sét tehát egyrészt úgy lehet elke-
rülni, hogy erre a célra nem ősszel, 
hanem télen kitermelt fát használ-
nak fel. A másik megoldás — me-
lyet a Lemezgyárban bevezettek a 
gyakorlatba — abban áll, hogy a 
farönkök gőzölését az eddigiektől 
eltérően végzik. Eddig ugyanis forr-
pontra hevített vtzbe tették a fa-
rönköket. ami természetesen azon-
nal működésbe hozta a keményítő 
feszítő erejét. A tudományos kuta-
tás bebizonyította, hogy ez helyte-
len. Mostmár csupán 40—50 fokos 
vizbe helyezik el a rönköket s a vi-
zet fokozatosan melegítik fel. "A' 
lassú felmelegítés alkalmával a 
keményítő nem fejt ki feszítő erőt, 
hanem a rostok között helyezkedik 
el, nem repeszti szét a fát. 

Előadás a Szovjetunióban járt íróküldöttség 

tapasztalatairól 

Február 7-én, délután 6 órakor 
Darvas József vallás, és közök, 
tatásügyi miniszter Szegeden az 
Ady-téri egyetem nagytermében 
tart előadást a Szovjetunióban 
szerzett tapasztalatairól. Darvas 

József nemrég tért vissza az író-
kü'döltséggel a Szovjetunióból. Az 
Iróküldöttség tagjai ellátogatnak 
az ország nagyobb városaiba, hogy 
megismertessék a Szovjetunió 
irodaimi és kulturális életét. 

. Február 10-én alakul meg 

az írószövetség szegedi csoportja 

A Pártkongresszus előkészületei-
nek keretébon február 10-én meg-
alakul a Magyar Irók Szövetsége 
szegedi csoportja. Ezen a napon 
nagyszabású Irodalmi estet rendez-
nek a szegedi írók a tanácsháza 
közgyűlési termében. 'A'z ankéton 

pesti írók is résztvesznek. A Sze-
gedi Írói Munkaközösség tagjai kü-
lön kongresszusi felajánlásként vál-
lalták, hogy a „Tiszatáj" márciusi 
Számát teljesen a Kongresszus kér-
désének szentelik. 

A Délmag j aropszági Üzemel el mezési Vállalat 

1 számú konyhájának dolgozói leg-
utóbbi szakszervezeti értekezletü-
kön ériékes kongresszusi kötelezett, 
ségvállalást tettek. Ambrus Ferenc 
főszakács, Szabó MihSlyné szakács 
és Horesnyik Ilona vállalták, hogy 
a gázfogyasztást havi 20 százalék-

kal csökkentik, ezáltal havonta ezer 
forintot takarítanak meg. A telep 
dolgozói ezenkívül felajánlották, 
hogy a villanycnergia-fogyasztást 
havi 50 forinttal csökkentik s feb-
ruár 24-re megalakítják kultúrcso-
portjukat. 


