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Javítsuk meg a tanulmányi fegyelmet 
a középfokú politikai iskola egyéni tanulói között 

A kfl/.éploLú politikai iskolák 
vgyéni tanulói részére március 31-
én tartották meg a konfcmciákat 
„Szocialista iparosítás" című té-
makörből. A márciusi konferenciák 
is bebizonyították, hogy ez az ok-
tatási forma megfelelő. A konfe-
renciákon és tanulóikörökön rend-
szeresen résztvevő elvtársak igen 
jól fejlődnek és alkalmassá válnak 
az egyéni tanulás magasabb for. 
máira is. Azok az elvtársak fej-
lődnek jól, akik megértik az elmé-
let jelentőségét, de tisztában van-
nak azzal is, hogy ez az oktatási 
forma a színvonal tekintetében azo-
nos a középfokú politikai iskolák-
kal, csupán módszereiben különbö-
zik s ennek tudatában a hetekre 
felbontott anyagot, hetekre bontva 
az útmutató szerint tanulmányoz-
zák. Ez a tanulási módszer he-
lyes, hiszen csakis így biztosíthat-
juk az anyag alapos és elmélyült 
tanulmányozását. Nemcsak az a 
fontos, hogy valaki jól szerepeljen 
a konferencián, hanem elsősorban 
az, hogy az anyagban nyolc héten 
át elmélyüljön, nészlelcib; is fel-
dolgozza é< megértse. ,Erre pedig 
nem a konferencia, hanem a nyolc 
heti tanulási idő a hivatott. 

A konferenciákon éppen az 
anyag megértésével tudták felis-
merni a résztvevő hallgatók a mó-
dosított ötéves terv fo'r.datail. Ezek 
az elvtársak konkréten mutattak 
rá arra, mit kell tennünk a terme-
lékenység, az önkiillséycKÖlíkentés 
és a takarékos "tg terén. Jet* An-
tal elvtárs, pártc oporivezelő pél-
dául elmondotta, hogy csoportjá-
ban van egy békebizottsági titkár, 
akivel megbeszélte a takarékosság-
gal kapcsolatos feladatokat. 

Ennek eredményeként a tiékebi-
zottsúg titkára « aktívával együtt, 
négyezerölszázkiló ócskavasat gyűj-
tött. Lúgos Ferenc elvtárs elmon-
dotta, április 4-i felajánlásukban 
vállalták, úgy szervezik meg a szál-
lítást, hogy a jelenleg foglalkoz-
tatott gépkocsik közül egyet el tud-
nak küldeni más fontosabb terü-
letre. Kovács István elvtárs, a Gáz-
mű dolgozója rámutatott arra, 
hogy egy villamosított község-
ben ma már 7—8 ezer család kéri 
a villany bevezetését, ezzel szem-
ben a Horthy-rendszerben mind-
össze 2—3 ezer család tudta meg-
fizetni a költségeket. Tovább so-
rolhatnánk ezeket az eredményeket, 
amelyek azt bizonyítják, hogy a 
konferencián résztvevők nagyrésze 
szorosan összekapcsolja az elméle-
ti és gyakorlati kérdéseket. 

AB elért eredmények mellett 
meg kelt állapítanunk, hogy ezen az 
oktatási formán mutatkoznak a lcg. 
nagyobb hiányosságok a tanulási 
fegyelemben. Ott pedig,' ahol a hall. 
gatók viszonya nem megfelelő a ta-
nuláshoz, lúisúlyba kerülnek a hi-

bák, amelyek a fejlődni, tanulni 
akaró elvtársak fejlődését is ked-
vezőtlenül befolyásolják. Miből ered 
a tanulmányi fegyelem lazasága? 
Egyes pirtfunkcionáriusaink, akik 
hivatva lennének a propaganda-
munka vitelére, irányítására, ma. 
guk is lebecsülik az elméletet, » 
az egyes oktatási formák jelentősé, 
gét. Molnár Ede etvtárs például, a 
Magyar Kender pártbizottságának 
oktatási felelőse kijelentette, azért 
nem foglalkoznak a középfokú po-
litikai iskolák egyéni tanulóival 
mert azok úgyis fejleltek, minden 
ellenőrzés és irányítás néíkiil rend-
szeresen tanulnak és fejlődnek. En-
nek a helytelen felfogásnak ered-
ménye az, hogy a trgutóbbi konfe-
rencián a Magyar Kender öO hall. 
gatója közül mindössze 28-an jelen, 
tek meg. De nemcsak a Magyar 
Kenderben, hanem inás pártszerve-
zetünknél is találkozunk ..a propa-
ganda munka magától is megy" el. 
métcttel. Egyes elvtársak azt ' hí. 
szik, hogy felesleges az ellenőrzés 
és a hallgatóknak elegendő támoga. 
tást nynjt a propagandista, vagy a 
konferenciavezefő. Természetesen a 
hallgatók részérő! komoly hiányos-
ságok mutatkoznak. Egyes elvjár. 
saknak a tanuláshoz való rossz vi-
szonyuk mellett nem kielégítő * 
Párthoz való viszonyuk sem. A Lá-
dngvárból Laska és Remzső elvtár. 
sak már a harmadik konferenciáról 
maradnak el annak ellenére, hogy 
a titkár eWtári többször foglalko-
zott már velük egyénileg is. 

Alapszervezeti titkáraink fel-
adata, hogy rendszeresen ellenőriz-
zék a két konferencia közötti idő-
szakban, hogyan tanulnak a közép-
fokú politikai iskolák egyéni ta. 
uulói. Nyújtsanak nekik segítséget a 
tanulásban, mutassanak rá konkré-
ten a tanulás fontosságára. 

A középfokú politikai iskolák 
egyéni tanulóinak munkájában elő. 
fordutó hiányosságok oka a párt-
bizottság oktatási bizottságának hi-
bás munkájában ia keresendő. Az 
oktatási bizottság munkájának egyik 
komoly hibája, hogy ennek az ok. 
talási formának az. irányításában 
túltengett a szervezés, mindjobban 
háttérbe szorult a politikai munka. 
Szervezéssel és meghívókkal igye-
keztek megjavítani a tanulási fe-
gyelmet. 

A középfokú politikai iskolák 
egyéni tanulói tanulmányi íegyel. 
mének a megjavítása most a leg-
döntőbb feladatunk. A hallgatók, 
ka! való egyéni foglalkozás, tanítá-
suk, nevelésük, a rendszeres segít-
ségnyújtás komoly eredményeket 
hoz majd ezen a téren. 'Alapszerve-
zeteink • vezetőségei okuljanak az 
eddigi hibákból és kövessenek ei 
mindent, hogv a következő konfe. 
rondáig komoly fordulat álljon be 
a tanulmányi fegyelemben. 

Straek Sándor. 

A deszki gépállomás újító brigádja 

gépesítette a lókapálást 

A deszki gépállomás ujitó bri-
gádja igen értékes újítási javasla-
tot nyújtott be a gépállomások me. 
gyei központjába. A megyeközpont 
• javaslatot elfogadta. Az újítás: 
9 iöknpát kapcsolnak egy traktor 
után és ezáltal lehetővé* válik a ka-
pálás gépi erővel való elvégzése. 
Állami gazdaságok, gépállomások 
és termelőszövetkezeti csoportok — 
ahol nagyobb területen végzik a 

kwpálási munkálatokat jól ki 
tudják használni a deszki gépátlo. 
más újífó brigádja újítását. Az 
újítás bevezetéséve] ugyanis lénye-
gesen meggyorsul a kapálás, a fel-
szabadult munkaerőket a termelés 
mást ágában. tudják felhasználni. 
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és a 8-as számú lókapát 1 méter 
hosszúságú táncra függesztik fe:. 
A láncok a vontatórúdhoz oldható 
és oldalirányban is eloldható ken. 
gyellel vannak lerögzitve, igy a 
sortávolságok minden akadály nél-
kül beáll ithatók. A géppel végzett 
kapáláshoz egy traktorvezető és 9 
k:ipakormányo9 szükséges. 

Egy katasztrális hold földterüle-
ten a k:ipázásho2 2.1 kilogram 
üzemanyag szükséges. Kilenc ló. 
kapával naponta 35 kat. holdat le-
het megkapálni. Tehát 10 napi kézi 
erővel végzett munkát egy nap 
alatt el lehet végezni. A munka ily 
módon való meggyorsulása meggá-
tolja a talajkiszáradúst itt, a ki-
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Az újitáf részletes leirása a kö-
vetkező: 

A traktor után 9 darab lókapát 
kötnek fel. Az l-es. 3_as. 5-ös. 7. 
w« lm « 9-es máméi lókapát 2 méter 
Úomefi láncra, a 2-eo, 4-eo. 6.o» 

kelt gyomnak nincs ideje a talaj, 
nedvességet elvenni. A traktor után 
kapcsolt lókapával a kukorica, 
napraforgó, ricinus, gyapot. sfcb. 
első és második kapálása veséz-
hető M. 

Az Országos Béketanács tiltakozó távirata a francia kormányhoz 
Az Országos Béketanács a kö 

vetkező táviratc-t intézte a francia 
kormányhoz: 

„A Magyarországi Országos Bé-
ketanács mély megütközéssel vette 
tudomásul, hogy a francia kor-
mány betiltotta a Béke Világlanács 
franciaországi irodájának működé-
sét, Ugyanakkor, amikor hazánk, 
ban és a világ minden részén száz. 

[ millióknak a történetemben példát, 
j lan erejű és elszántságú mozgalma 
indult meg az emberiség bókéjének 
ég a népek szabadságának meg-
mentésére. a francia kormány — 
annak az országnak a kormánya, 

I amely a szabadság olyan nagJ' ®sz-
I inéjét adta az emberiségnek —, a 
' francia nép legszentebb hagyomá-
nyaival szembehelyezkedve, a nem-

zetközi békemozgalom ellen irá-
nyuló és a» emberi szabadságjogo. 
kat ismételten súlyosan sértő ma. 
gatartást tanusit. A Magyarorszá-
gi Béketanács a békéért küzdő és 
dolgozó magyar nép millióinaik ne-
vében tiltakozik a Béke Világtanács 
farneiaországi irodájának betiltása 
ellen. 

A Magyarországi Béketanács." 

Hamarosan megszűnik a lalajvtzesség Szegeden 
Eredmények és hiányosságok a Vízépítő Vállalat munkájában 

Vihar söprött végig Szeged utcáin, 
a külső városrészek alacsonyan fek. 
vö lakásaiban rémülten gondollak az 
emberek a bekövetkező felhőszaka, 
dásra. Ismét víz alá kerülnek a pin-
cék, de nemcsak a pincék, hanem 
egyes lakások is. Igy volt ez eddig, 
de most . . . 

A gyermekklinika környékén » 
Tiszaparton szorgos munkások je-
lentek meg. Ziporvizáleinclö beren-
dezést építenek, amely a nagy eső-
zések alkalmával túlterhelt csator-
nákból a vizet átemeli a Tiszába. 
Nem kell már sokáig rettegni a pe-
remrészek dolgozóinak a talajvíztől' 
Ezt, a Szeged szempontjából nagy-
jelentőségű építkezést a közlekedés-
és postaiigvi minisztérium áltat ki-
rendelt Vízépítő AV hivatott el-
végezni. 

A Vízépítő 

vállalatot és annak jelentős mun-
kálatait igen kevesen ismerik 
Szegeden. Pedig a vállalat 
a záporvízátemelő mellett Újszege, 
den víztornyot is épít, ami állal Uj. 
szeged vízellátását tökéletesen bizto. 
sftja. Népgazdaságunk közel másfél-
millió forintot szentelt Szeged csa-

tornahálózatának és vízellátásának 
korszerűsítésére és biztosítására. 

— Munkánkat minél előbb el 
akarjuk végezni — mondja Oláh 
János párttitkár, A dolgozók liosz-
szúlejáratú versenyszerződést kötőt, 
lek, amelyben a záporvízátemelő 
időelőtti befejezését vállalták. 

A Vízépítő dolgozói nem feledkez-
nek meg az anyagtakarékossági 
szempontokról, valamint az észsze-
rüsitési lehetőségekről sem. Igy min-
den rejtett tartalék felkutatásával 
és szigorú takarékossággal 37.600. 
észszerűsttéaekkel pedig 60.000 fo-
rint megtakarítást vállaltak. Kiváló 
teljesítményekkel vették ki részü-
ket a Vízépítő Vállalat dolgozói a 
kongresszusi versenyből. Ezzel is 
megmutatták, hogy megértették: 
több és jobb munkával hazánkat 
erősítik. Ha pedig hazánk erősö-
dik, a béketábor ereje is megnö-
vekszik. 

Természetesen, mivel fiatat üzem-
főt van szó, akadnak hiányosságok 
is, A központi terviroda későn kül-
di el az építkezés tervrajzait, vagy 
a műszaki vezetőség neui biztosítja 
keltőképpen a munkálatokhoz szük-
séges anyagokat. Ezáltal egyes dol-
gozók önhibájukon kívül néni tud-

ják teljesíteni felajánlásaikat. De 
nemcsak a vezetőség, hanem a dol-
gozók is követnek el hibákat. Tény, 
hogv- igen szép termelési eredménye-
ket érnek el. 'Ahhoz azonban, hogy 
eredményeiket még tovább tudják 
fokozni, állandó szakmai és 

politikai tanulásra 
van szükség. A szakmai képzést 
munkamódszerátadással, lapasztalat-
csere útján biztosítják, de a politi-
kai oktatást eddig még nem szer-
vezték meg. A vállalat pártszervezete 
látta az oktatás mielőbbi megindu-
lásának szükségességét és politikai 
köröket szervezett. Lehetőség nyílt 
az elméleti képzésre, viszont, most 
a dolgozók egy része húzódozik a 
tanulástól. Ezeknek a dolgozóknak 
meg kell érteni, hogy politikai fel-
világosultság nőikül nem lehet tö-
kéletes munkát végezni. Minden dol-
gozónak tudnia kcl'k hogy miért dol-
gozik, miért van szükség a több'és 
jobb termelésre. 

Ha a Vízépítő Vállalat dolgozói 
komolyan hozzálátnak ennek a hiá_ 
nyosságnak a kiküszöböléséhez, még 
jobban és eredményesebben tudják 
végezni fontos munkájukat. 

Tavaszi munkák a legelőn 
A tudomány és gyakorlati élet ta. 

pasztatatai bebizonyították, hogy az 
áltatok takarmányozásának legter-
mészetesebb és legjobb módja az 
áltatok legelői tartása. 

Igen sok dolgozó paraszt tapasz, 
talhatta, hogy a téli istáltózás után 
a rosszul tartott, esetleg betegségtől 
legyengült állatok a tavaszi legelőn 
általában gyorsan feljavulnak. 'A' jó 
legelő használata az abraktakarmá. 
nyok adagolásánál is megtakarítást 
jelent. Igy az erőlaka.rmányok csök-
kentett mértékű adagolása olcsóbba 
teszi az állattartást. 

Az elmúlt ícudál-kapitalista tár-
sadalmi rend urai is hirdették a jó 
legelő hasznát és szükségét, de vaj. 
mi keveset lettek annak érdekében, 
hogy jól karbantartott, jól ápolt le-
gelők álljanak a dolgozó parasztság 
rendelkezésére. 

Kormányzatunk ezen a téren is 
hatalmas 

segítséget nyújtott 

dolgozó parasztságunknak, különö-
sen akkor, amikor az elmúlt évben 
elrendelte az eddig különböző, főleg egyik fofeladatként mezőgazda:?*, 
kulákokbót átló legeltetési tiraula- gunk és ezzel együtt állattenyész-
tők feloszlatását és a legetőknek fésűnk elmaradottságának felszá-
egységcs kezelésbe való vételét. j molását és a dolgozók életeziuvo-

Nem elég azonban ez az intézke- „alának emelését 'tűzte ki. Ennek 
dés. hanem szükséges, hogy termelő megvalósítása érdekében hozta a 
szövetkezeti csoportjaink és egyéni- minisztertanács az állattenyésztés 
teg dolgozó parasztságunk is min. | é s ( a k a r m á n v t e r m e l é s fcj.eszttaé-
den erejévé támogassa legelőink ; r f i, 6 , 6 kétves tervet, 
megjavításának munkáját, mert ez- s d v á r o , j t a n a r s őrületén 

lak állott vizét húzzuk ki, hogy az 
állatok rendelkezésére tiszta, jó víz 
álljon. Általános rossz szokás, hogy 
a legelő területét mind gyalogosan, 
mind pedig igásfogattat előszeretet-
tel használják toronyiránti közleke-
désre. Igen sok esetben az egész le-
gelőt keresztül-kasul hálózzák sze. 
kér- és gyalogcsapásokkal. Ahogy 
nem teliét eltűrni és megengedni 
azt, hogy a búza- vagy kukoricaláb. 
Iákon bárki kedve szerint közieked. 
liessék, ugyanúgy a legelőkön sem 
szabad ezt megengedni. A legelő ha. 
tálainál, ahol az. utak be- vagy ki. 
vezetnek, búzzunk mély és széles 
árkot oly hosszúságban, hogy a le-
gelőrongáló közlekedést megakadá-
lyozza. 

'X delelő és fektető helyek kijelö. 
lése. a vízmosást megkötő gátak ki-
javítása, a szakaszhatárok kijelölé-
se, a pásztorok felszerelése, 

a legelők tavaszi trágyázása, 

a kihajlás időpontjának jó megvá-
lasztása és a legelők fásítása mel-
lett, aminek az elvégzését a legel-
tetési bizottságok intézik, a fenti 
munkák azok, amelyek elvégzése fel-
tétlenül szükséges ahhoz, hogy -le-
gelőinket meg tudjuk javítani. 

Végezzük munkánkat úgy, hogy 
ezzel is elősegítsük ötéves tervünk 
idöetőtti, sikeres befejezését, amely 
dolgozó parasztságunk, dolgozó né-
pünk életszínvonalát van hivatva 
eddig még soha nem látott mérték-
ben felülmúlni és a szocializmus 
építését győzelemre vinni hazánk-

ban. Martonosi István. 

MEZŐGAZDASÁGI TANÁCSADÓ 

zet állattenyésztésünk mennyiségi és 
minőségi színvonalának emelését se. 
Sit ik. e l ő . 

Legfontosabb teendő jelenleg 

a legelők gyomtalanítása, 

mert amit ma még kevés munká-
val elvégezhetünk, azt holnap már 
sokkal több idő alatt és sokkal ne-
hezebben tudjuk elvégezni. Különö-
sen arra kell vigyázni, bogv u 
gyomnövény ne hozzon magot. Etsó 
dolgunk legyen tehát az ősz folya-
mán lábon maradt gyoiumaradvá-
nyok fkórók) lelakarítása. A letaka-
rított gyomkórókat kevés mozgással 
kell összegyűjteni és a helyszínen 
elégetni. Egyengessük el a vakond-
túrásokat, hangyabolyokat, talajsé-
riiléseket és zsombékokat, mert ha 
ezt nem tesszük, a földkupacok 
alatt a gyep kipusztul, a kupacokon 
pedig a gyomok telepednek njeg. 

Gyűjtsük össze cs távolítsuk el a 
legelőkről a kövekel. valamint az 
egyéb idegfn anyagokat. Ezek az 
anyagok ugyanis akadályozzák a 
gyep sarjadását és fejlődését. Külö-
nösen veszélyesek az üvegcserepek 
és az éles vasdarabok, inert meg-
sérthetik uz átint lábait, szájút, 
gyomrukba jutva pedig elhullásokat 
is okozhatnak. 

Még kihajlás előtt hozzuk rendbe 

a kutak, itatőhelyeh 
1 elszerelését 

és azok környékét, hogy a legeltetés 
megkezdésekor kifogástalan, hasz-
nálható áNapothan tegyenek. A kn-

Munkaversennyel a kétéves 
állattenyésztési terv sikeréért! 

ötéves népgazdasági tervünk t kisparaszt versenyre hivta ki a 
' városi tanács területén lakó dolgo. 
zó parasztságot. Vállalata, hogy a 
fehérhús-fajtájú kocáját még eb. 
ben az évben kétszer malacoztatja, 
úgy, hogy egy-egy fialáskor leg-
alább 10 malaca legyen. A malaco-
kat legfeljebb 8 hetes korában 
választja el és a kocát úgy lakar-
mányozza. hogy a malacok legalább 
16 kilós választási súlyt érjenek 
el. Vállalja még ezenkívül, hogy ez 
évben született kancacsikóját meg. 
felelően takarmányozza és gondoz, 
z-a azért, hogy a többi kis- és kö-
zéppuraszt előt példát mutasson, 
hogyan kell minőségi tenyészálla-
tot „evelni, 

Papp Mihály versenykihívása he-
lyes és követésre méltó példa. Csat-
lakozzék minél több dolgozó pa_ 
raszt Papp Mihály verseoykihivá. 
sához, hogy kétéves állattenyészlé-
si és takarmánytermelési tervünket 
minél előbb és minél sikeresebben 
valósíthassuk meg. 

is folyamatban van a teiv felbon. 
tása egyéni gazdákra. Ennek so-
rán a gazdák tervet kész ienek ál-
latállományunk fejlesztéséről. Fel. 
tüntetik jelenlegi állatlétszámukat 
és előirányozzák, hogy a tervnek 
megfelelően milyen mértékben 
emelik állatállományuk létszámát 
és annak minőségét. Dolgozó pa-
rasztságunk felismerte a terv je-
jelentöségét és munkaversennye. 
igyekszik a tervet maradéktalanul 
teljesíteni, illetve túlteljesíteni. 

Papp Mihály Újszeged, Gyergyöi-
utca 2. szám alatt lakó 1 holdas 

Kenyérgabonáva l f* tel jesíthető 
a termény beadási há t ra l ék 

A dolgozó parasztság kérésérc 
a kormány hozzájárult ahhoz, hogy 
a termelók elmaradt terménybe-
adási kötelezettségüket a burgonya 
kivételével kenyérgabonával is tel-
jesíthessék. Ennek az. újabb ked-
vezménynek adásánál figyelembe 
vették, hogy a mult esztendőben 
aszálykár következtében .gyenge 
volt a takarmánytermés és hogy 
a dolgozó parasztság állatállomá-
nyát továbbfejlesztette. A kenyér-
gabonabeadást a dolgozó parasztság 
sikeresen teljesítette és még most 
Is jelentős mennyiségű szabad-ga-
bonával rendelkezik. 

Az újabb intézkedéssel mód nyí-
lik arra. hogy terménybcadási hál. 
ralékának teljesítésével minden 

tegyen állampolgári és becsületbe-
li kötelességének. 

Kitüntetések 
A Népköztársaság Elnöki Ta-

nácsa a magyar békemozgatoniban 
kifejtett munkásságukért Bereczky 
Albert református püspöknek. Pé-
ter János református püspöknek és 
Dezséry László evangélikus püs-
pöknek a Magyar Népköztársasági 
Érdemrend V. fokozatát, Vető La . 
jos evangélikus püspöknek a Ma. 
gyár Népköztársasági Érdemérem 
arany fokozatát, Virágh Gyula 
evangélikus lelkésznek és Fekete 
Sándor refonnátus lelkésznek a 
Mag yar Népköztársasági Érdem-

dolgozó paraszt minél előbb eleget érem ezüst fokozatát adomány ejta, 


