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Népnevelőink feladatai a kongresszusi határozatok 
végrehajtásáért 

Zombori János elvtárs e lőadása a szegedi Pártoklatás Házában 

^Vatali és kerüle,i Pártszervezetek ve-
„todgi tagm es nepnevelofeletosei a Pártoktatás Házában értekezlet 
„ gvulUk essze amelyen megbeszélték feladataikat, kicserélték la. 
pmtalataikat, hogy az elkövetkezendő időben még jobb és eredmé 
nfsebb munkát végezhessenek a béke megvédésének érdekében 

Az értekezleten Zombori János 
jvtárs, a Szegedi Pártbizottság el-
j5 titkára tartott előadást ,,A kon. 
q.resszHsi határozatokkal kapcsola-
fos agitációs feladataink" címmel. 
Z«nbon elvtárs előadásában szá-
;n0s új szempontot, agitációs érvet 
^ j6 módszert ismertetelt meg a 
jjlenlév'ókkeJ. 

— Pántunk II. Kongresszusa a 
dolgozók éleiének hatalmas esemé-
jvc volt — kezdte meg előadását 
Zombori elvtárs. — A mi feladn-
unk segítséget adni párt-
fiuAzionáriusainknak, népnevelő-
inknek, hogy munkájuk megjavítá-
sával még szorosabban és még ke-
ményebben álHthassanaik harcba 
minden becsületes dolgozót a béke 
megvédésének érdekében. 

A nemzetközi helyzetet ismei-tetve 
Zombori elvtárs rámutatott arra , 
iogy a dolgozók valamennyien ké-
sek a békéért harcolni, de még 
mindig sokan vannak olyanok, 
sktk nem látják tisztán, hogy ök 
személy szer int — a békeív aláírá-
sán kivül — mit tehetnek a béke 
megvédése érdekében. 

TAbb és j o b b m u n k á v a l , 
h a r c o s k i á l l á s s a l 

—Éppen ezért népnevelőink mu-
tassanak rá a r m — mondotta 
Zombori elvtárs, — hogy több és 
jobb munkával, harcos kiállással 
igenis meg tudjuk védeni békénket. 
A kapitalisták titkolták a háború 
okait a dolgozók előtt ós isten-csa-
pásnak vagy egyébb Földöntúli do-
lognak tüntetlék fel a háiború okait. 
Mert profitjuk úgy kívánta, nem 
kürtölték világgá, hogy a háborút 
emberek csinálják és az emberek 
meg tudják szüntetni, megakadá-
lyozni. Fontos, hogy népnevelőink 
r,e felületesen magyarázzák meg 
ezeket a tényeket a dolgozóknak, 
lianem világosan mutassanak rá 
arja, hogy a kapitalistáknak miért 
erdekük a háború. Beszéljenek a r -
ról, hogy az imperialisták tei-vei 

i azért vallanak kudarcot, mert a 
Szovjetunió vezetésével állandóan 
eiósödik és nő a béketábor ereje. 
A Szovjetunió megtanította a dol-
gozókat arra, hogy szoros összefo-
gásban igenis keresztül lehet húzni 
az imperialisták számításait. Mu-
lassanak rá népnevelőink arra, 
hogy a békelábor erejének növeke-

• ését a Szovjetunió és a többi né-
pi demokráciák ötéves terveinek 
eredményei hűen tükrözi vissza. 
Zombori elvtárs példaként hozta fel 
a stokeholmi felhívást, amelynek 
eredményeként 500 millió dolgozó 
követelte az atomfegyver eltiltását. 

— A béketábor erejének növeke-
I óését bizonyítja az is — mondotta 
I Zombori elvtárs — hogy a mi dol-
I gwódnk közül is számosan vannak 
] olyanok, akik bár nemrég még 
| passzívan viselkedtek ha, ' a beké 
I ért való harcos kiállásról volt szó, 
| ma már felismerték a békeharc 
j jelentőségét s nemcsak óhajtják a 
] békét, hanem kemény munkával 
| harcolnak is érte. Példa erre Papp 
I rtíta az Eesetgyár dolgozója, aki 
| ma már 300 százalékot teljesít, vagy 
I (feli Gáborné, alti bekapcsolódott a 
| hékebizottság munkájába és így 

veszi ki részét a bókéért f o l y ó 
harcból. 

I í m c r t r u ü l i incg 
a h á b o r ú i j jyúJtoKolók 

m i n d e n gonoszságát 

i Zombori elvtárs beszélt arról, 
j hogy a dolgozók között számosan 
| fiinak olyanok, akik belenyugod-

kk abba, hogy a béke erői le-
] 85'özhetetlenek, tehát nem szüksé-
j Sri fokoznunk a békeharcot. A 
| népnevelőknek rá kell mutatniok 
I lrra, hogy déli határainkon a Ti-
| to-banda uralkodik, amely a soro-

zatos provokációival ú j háborút 
| akar kirobbantani. Éppen ezért 

állandóan fokoznunk kell bókéért 
] %ó harcunkat. A népnevelőknek 

inkájuk végzése közben minden 
j ®tben konkrétan kell rámutatniok 
j ?Bra' hogy minden ember egyen-
I , "t hogyan harcoljon a békéért: 
1 'okozza a termelést, ismerje meg a 
| ?z°vjetuniót, hogy ezzel is még 
j '°bb munkát végezhessen a béke 

Védése érdekében. Népncvelő-
fontos feladata az imperialis-

] íj5 állandó leleplezése és moggyü-
•"tetése. Meg kell ismertetniük a 
'"'•borús gyújtogatok minden go-

\ ""'Magái, hogy a dolgozók ezáltal 
ja mind mélyebben gyűlöljék őket. 
««*uk f e l példákén! a koreai há-
S borzaimaii, említsük meg, 

a görög gyermekeket inter-
| ^táborokban kínozzák halálra, 
| j?gy anyjukkal együtt börtönbe ye-

őket.' El kell mondaniok nép-

nevelőinknek, hogy az imperialis-
ták hozzánk is elküldik ügynökei-

.ket es kémek, kulákok, jobboklali 
szociáldemokraták, volt gyárosok és 
csendörök segítségével uszítanak a 
nepi demokratikus államrend ellen. 

A t a k a r é k o s s á g 
ó i m u n k a f e g y e l e m 

s z e r v e s r é s z e a bt-k eh a r c n a k 

— Az aláírásgyűjtési kampány 
— mondotta Zombori elvtárs — a 
népnevelők körében sok ú j tapasz-
talatot hozott felszínre. De megmu-
tatta azt is, hogy a pártonkívüli 
dolgozók között is ezer és ezer 
olyan becsületes ember van, akik jó 
munkájukkal nagy segítséget nyúj-
tanak a békéért folyó harcban. 

Zombori elvtárs ezután arról be-
széli, hogy a népnevelök hogyan 
használják fel felvilágosító mun-
kájukban a takaréltosság, az ötéves 
terv ismertetésének és népszerűsíté-
sének, valamint a munkafegyelem 
megszilárdításának problémáit. 
Hangsúlyozta, hogy a takarékosság 
a szocializmus építésének egyik leg-
fontosabb feltétele. Elmondotta 
Zombori elvtárs azt is, hogy az öt-
éves tervvel kapcsolatos problémá-
kat részletesen, konkrétan ismertes-
sék a dolgozókkal. Mondjuk el pél-
dául azt, hogy módosított ötéves 
tervünkben több mint S60 új gyár 
építését irányoztuk elő, ami azt je-
lenti, hogy minden 5 napban egy 

új gyárai építünk fel amelyek fel. 
építéséhez azelőtt évtizedek kellet, 
tek. így magyarázzunk meg min-
den tervbevett alkotást és ne fe-
lejtsük el hozzátenni, hogy a kivi-
telezéshez. és az üzembehelyezéshez 
ezer ós ezer dolgozó kell, akik szá 
mára a felépítésnél, de az építke-
zéseken túl is kenyeret biztosíta-
nak. Mulassanak rá a népnevelők 
ar ra is, hogy számos olyan építke-
zést hajtunk végre, amelyek a terv-
ben nem is szerepelnek. Ilyen pél-' 
dául az ujszegedi kút- és víztorony, 
a Marx-téri 67 lakásos bérház, a 
domaszéki és ujszegedi 40 kislakás, 
amelynek építését rövidesen meg-
kezdjük. 

— A munkafegyelem megszilár-
dítása érdekében — folytatta Zom-
bori elvtárs — világosítsuk fel a 
késönjáró dolgozókat arról, hogy 
késésükkel milyen kárt okoznak 
népgazdaságunknak. Mutassanak rá 
a népnevelök konkrétan arra, mit 
jelent a munkaidő százszázalékos 
kihasználása. Jelenti elsősorban nép-
gazdaságunk állandó erősödését, de 
maguknak a dolgozóknak is több f i -
zetést jelent, hiszen magasabb tel-
jesítményt érnek el. 

— Pártunk II. kongresszusa — 
mondotta befejezésül Zombori elv-
társ — meghatározta azokat a fel-
adatokat, amelyeket a közeljövő-
ben végre kell hajtanunk. A kom-
munista népnevelőkön is múlik, 
hogy sikerrel oldjuk meg felada-
tainkat s a békéért folyó harc ál-
landó erősítésével megvédhessük 
eddig elért eredményeinket s vég-
rehajthassuk ötéves tervünket. 

Szeminárium az előadás tapasztalatairól 

A jelenlévők Zombori elvtárs 
előadását szeminárium formájában 
vitatták meg. 

Bálint János elvtárs, a Magyar 
Kender dolgozója felszólalásában 
elmondotta, hogy a béketábor ere-
je nemcsak a népi demokratikus ál-
lamokban, hanem a kapitalista ál-
lamokban is erősödik. Ezután el-
mondotta, hogy az üzemben eddig 
számosan voltak olyanok, akik 
munkaidejük nagyrészét az üzem-
részüktől távolesö helyeken cigaret-
tázva töltölték el. így egy-egy al-
kalommal 15—20 percet is kiestek 
a munkából. Bálint elvtárs meg-
magyarázta ezeknek a dolgozók-
nagy, hogy mit jelent népgazdasá-
gunknak a 15—20 perces kiesés. 
Azóta a dolgozók kiküszöbölték ezt 
a hibát s az üzemrész 102 százalé-
kos normaátlaga 140 százalékra 
emelkedett. 

Kurucsai elvtárs, az Alsóváros 
I. pártszervezet tagja elmondotta, 
hogyan dolgoznak az alsóvárosi 
pártszervezet népnevelői. Elmon-
dotta, hogy a békealáírásgyü j tés 
során az egyik dolgozó paraszt 
ilyen kijelentést tett: „Aláírom a 
békeívet, de vájjon lesz-e az alá-
írásomnak foganatja?" A népne-
velők a következőképpen világosí-
tották fel a dolgozó parasztot: 
„Tudjuk, hogy elvégezte a tavaszi 
munkálatokat, van gyümölcsöse és 
Szép termést vár. Ha fagy jön es 
ha nem vigyáz, tönkre megy a jer. 
més. De a fagynak is van ellen-
szere, a füstölés, ezzel meg tud-
ja menteni a vetést és a gyümöl-
csöst." A dolgozó paraszt megértet-
te ,hogy nem elegendő csupán alá-
írná a békeívet, hanem jó mun-
kánkkal harcolni is kell a béké-
ért. 

Farkas elv társnő, a kecskés telepi 
pártszervezet tagja elmondotta, 
hogy vannak olyanok, akik, bár 
nem akarnak háborút, mégis * ezt 
mondják: „Nem tőlünk függ az, 
hogy lesz-e háború, vagy sem." 

— A kecskéstelepi népnevelök 
— mondotta Farkas elvtársnő — 
konkrét példákkal mutálták rá úr-
ra, hogy az imperialistáknak bizony 
számos esetben megmutattuk, hogy 
nem akkor robbantják ki a hábo-
rút, amikor akarják. A dolgozók 
ezek után világosan látták, hogy 
valóban sok függ az ő akaratuk-
tól és ennek eredményeképpen a 
békealáírások gyűjtése során három 
új békebizottság alakult Kecskéste-
lepen. 

Schwarz elvtárs elmondotta, hogy 
munkája közben állandóan magá-
nál hord egy újságcikket, amellyel 
világosan rá tud mutatni, miért je-
lent óriási profitot az imperialisták-
nak a háború. 

Tébeszné elvtársnő felszólalásá-
ban arról beszélt, hogy a népne-
velő munkák során minden esetben 
nézzük meg, amikor ellenvetéssel 
találkozunk, hogy ellenséggel, vagy 
megtévesztett emberrel állunk-e 
szemben. Sántáné elvtársnő, a Ju-
tagyárból a kommunisták példamu-
tatásáról beszélt. 

A szeminárium befejezése után a 
pártszervezetek vezetőségi tagjai s 
a népnevelőfelelősök ú j és gazdag 
tapasztalatokkal távoztak el a Párt-
oktatás Házából. Valamennyien 
megfogadták, hogy az elkövetkező 
időben még jobb munkát végeznek 
és minden erejükkel azon lesznek, 
hogy felvilágosító munkájuk során 
valamennyi becsületes, békeszerető 
embert szilárdan és tántoríthatat-
lanul sorakoztassanak fel a EMce 
megvédésére. 

Magyar honnányküldöltség 
a prágai felszabadulási ünnepségeken 

Az MTI jelenti: Csehszlovákia 
felszabadulásának hatodik évfor-
dulója alkalmából május 5-e», és 
7-e kötótt rendezendő ünnepsé-
geken magyar kormányküldött-
ség vesz részt, amelynek vezető- ^ ; 
je Zsofinyecz Mihály kohó- és nav,d";' a ' cs~elJzÍovák 
gépipari miniszter, tagjai Nógrá-
di Sándor, a honvédelmi minisz-
ter első helyettese és Ernszt An-
talné, a Rákosi Művek sztaháno-
vistája. A magyar kormánykül-
döttség május 4-én elutazott Prá-
gába. 

Szombaton (létclőH a kormány-
küldöttség megérkezett a csehszlo-
vák fővárosba. 

A magyar vendegeket a prágai 
főpályaudvaron Duris földművelés-
ügyi miniszter, Rals igazságügynii-

nem-
zetgyulés alelnöke, Procházka altá-
bornagy s a külügyminisztérium 
képviseletében Gottmaldová.Cepie-
ková asszony fogadta. Fogadásukra 
megjelent Boldoczki János magyar 
követ is. 

ELŐADÁS A SZOV3ET POLGÁRI 30GRÖL 
A Magyar Jogász Szövetség es 

a Magyar-Szovjet Társaság álba, 
rendezett szegedi szovjet jogi tan-
folyam legutóbbi előadását dr. 
Móra Mihály egyetemi ny. r. tanár 
tartotta ,,A szovjet polgári j o g ' 
címmel. 

Bevezetőben a szovjet polgári 
jognak az egységes szocialista jog-
rendszerben elfoglalt helyével fog-
lalkozott. Élesem rámutatott arra, 
hogy mennyire különbözik a szo. 
cialista polgári jog a kapitalista 
magánjogtól. A Szovjet polgári jog 
forrásainak és a jogképesség sza-
bályozásának ismertetése után rész-
letesen kifejtette az előadó a szo-
cialista tulajdon nagy fontosságát 
n Szovjetunió gazdasági-tavsadal-

mi é1 etében, tárgyalta a szocialista 
tulajdonban álló vagyontárgyak 
megjelenési formáit és az állami 
szervek felettük való rendelkezési 
jogosultságát. Szólott a személyi 
tu'ajdonról is. Kiemelte, hogy az 
nem szolgálhat munkanélküli jö_ 
vedelem forrásául és termelőeszkö. 
zökre nem terjedhet ki. A szovjet 
polgári jogban igen jelentékeny he-
lyet foglal e' az öröklési jog is, de 
a kapitalista öröklés a kizsákmá-
nyolás folytatására, a szovjet örök-
lés viszont a. személyes tulajdon 
megerősítésére irányul. Móra pro-
fesszor a szovjet polgári jog je-
lentőségének méltatásával fejezte 
be előadását. 

Hódmezővásárhely iár az élen a Szentes és Vásárhely Hözöfli 
mezőgazdasági versenyben 

. . . . Ac S z e n t e s n t ég a t a v a s z i m e z ő g a z d a s á g i 

mással. A napokban Meitétaflték az eomgi parasztok isyer-
S S n ^ n ^ ^ k á Ü : ? ^ e d S / m é g jobb mun-
k á r a ösztönzi a vásárhelyi dolgozó parasztokat. J 

Május 9 — a csehszlovák nép 
legnagyobb ünnepe 

ehszlovákia népe hatodszor 
^ ^ ünnepli meg idén legna-

gyobb ünnepét, május 9-ét, a győ-
zelem dicsőséges napját. 1945 má-
jus 9-nek hajnalán, amikor tető-
pontjára ért a prágai lakosság for . 
radalmi felkelése, megérkezett a 
felszabadító Szovjet Hadsereg, el-
érkezett a szabadság, a szocializ-
mus útjára lépés előfeltételei meg-
teremtésének órája. 

Május 5-én •forradalmi felkelés 
tört ki Prágában, melyet a Kom-
munista Párt vezetett. Prága hős 
munkásai, bátor dolgozói fegyver-
rel a kezükben a kövezet barri-
kádjai mögül harcollak a fasizmus 
ellen. 

Egyszerű emberek harca volt a 
prágai felkelés, harc az ú j köz-
társaságért, a Szovjetunióval való 
örök barátságért. Ez a barátság 
éppen a hitleri bandák igájának 
lerázásáért folyó harc napjaiban 
mutatkozott meg a maga igazi va-
lóságában. Ez a küzdelem húzta 
keresztül az amerikai-angol meg. 
Szállók támogatta burzsoá reakció 
számításait. Az országnak a szovjet 
hadsereg által történt felszabadítá-
sa tette lehetővé, hogy a nép, élen 
a munkásosztállyal, megkezdhesse 
boldogabb jövőjének építését, rá-
lépjen a szocializmus felé vezető 
útra. A fasiszták és a hazai tőkés 
bitangok vereséget szenvedtek, a 
reakciósokat pedig, akik 1948 feb-
ruárban még egyszer utoljára kí-
sérelték meg felütni fejüket, a dol-
gozók közös erőfeszítése visszaűzte 
odúikba, hogy onnan soha többé 
elő ne jöhessenek. A népi demo-
kratikus Csehszlovákia valósággá 
vált és elfoglalta helyét a béke arc-
vonalán. hogy szilárdan harcoljon 
azok ellen, akik profitéhségük ki-
elégítésére ú j háborút akarnak ki-
robbantani. 

1 Q 4 £ májusában Csehszlovákia 
A J.tO n£pe történetének új sza-

kaszába lépett. Bizonyítja ezt az a 
tény, hogy az új köztársaságban 
megszűnt a munkanélküliség, a nyo-
mor. az éhezés, mely szomorú jel-
lemvonása volt a kapitalista Cseh-
szlovákiának. A bel. és külföldi 
kizsákmányolók nyomása alól fel-
szabadult munkások, parasztok és 
értelmiségi dolgozók alkotó ereje 
rövid hat év alatt csodákat mű-
velt. Nincs az életnek egyetlen 
olyan szakasza, amely ne ezeknek 
az örvendetes alkotó erőfeszítések-
nek lenne hű tükörképe. 

Bármilyen nagyok voltak is a 
háború okozta károk, Csehszlová-
kia gazdasága már 1948-ban elérte 
a háborúelőtti színvonalat.' Ez an-
nak köszönhető, hogy Csehszlová-
kia dolgozói teljesítették a Kom-
munista Párt által kitűzött helyre-
állítási terv feladatait. 1949.-ben 
az ország dolgozói már megkezdték 
az országépítés ötéves tervének tel-
jesítését. Az ötéves tervet határta-
lan lelkesedéssel fogadta az ország 
népe. 'A feladatok teljesítésének 
üteme olyan gyors volt, hogy Cseh-
szlovákia Kommunista Pártjának 
Központi Vezetősége ez év február 
elején tartott ülésén már bejelent-
hette. hogy az ötéves terv elő-
irányzatait jelentősen fölemelik. A 
fölemelt terv jogosságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint az a körül-
mény! hogy 1950 végén az ipari 
termelés 50 százn'ékknl haladta 

i kapitalista Csehszlovákia 

f ü l e 
az olvan, 

mec 

ipari termelését annak ellenére, 
hogy az ország népessége csökkent, 

lovákia, mely azelőtt elma-
radott, kizsákmányolt or-

szág volt, egyre inkább ipari ag-
rár országgá válik. Ipari termelése 
az elmúl! esztendőben több mint 
25 százalékkal emelkedett. Emel-
kedtek a . munkabérek és ezzel 
emelkedett a lakosság fogyasztása 
is. A vajfogyasztás a háborúelőtti-
hez viszonyítva 3 kilóról 4.85 kiló-
ra. a húsfogyasztás 30 kilóról 35.90 
kilóra, a búzaliszt fogyasztása 96.8 
kilóról 137.4 kilóra, stb. emelke-
dett. 

Ezek a sikerek a Szovjetunió ön„ 
zetlen segítségének, a népi demo-
kratikus országokkal való együtt-
működésnek, a Klement GÓHwald 
köztársasági elnök által vezetett 
Csehszlovák Kommunista Párt kö-
rültekintő vezetésének és annak 
volt köszönhető, hogy a néfi ké-
szen állott elszántan megvédéílí a 
béke ügyét. Bizonyítja ez| Sz a 
tény, hogy az alkalmazottak 65 
százaléka vesz részt a szöéiafi.sta 
munkaveiseriyben. hogy a féHnelő-
szövetkezetek, melyeknek bázris bő-
vüi és melyek a falu szoeiaUzá'fi-
sáért harcolnak, ma már lölffriWiint 
egymillió hektár földterületei mű-
velnek meg. «»>-

T lyen körülmények között 
-1 képzelheiéítének 

bármilyen nagynak mutatkozó aka-
dályok, amelyeket ne,, lehetne'!'') le-
küzdeni. Csehszlovákia dolgozói 
teljesíteni fogják az ötéves;"terv 
felemelt feladatait is-és1 ezzől'-'hoz-
zá járulnak a béke ügvéhezjeg Az 
ipari termelés például 1953-be-n 98 
százalékkal lesz nagyobb. tnint 
!948-ban volt. Az. orszúgé.píté«ileg-
főbb iparágában, a nehézipariban, 
— mely a szocialista építésnek és 
a lakosság életszínvonala emelésé-
nek alapja, — négyszeresénél/ fog 
emelkedni a termelés a müuchcn-
elöiti évekhez viszonyítva. Ug.valt-
akkor az összfogyasztás 53 száza-
lékkal emelkedik. 

Ilyen távlatok elé néz a |B(gjeh-
szlovák nép Soha ez a he.jyzet 
nem következik be, soha e kilátá-
sok nem valósulnak meg. ha nin-
csenek az 1945. évi májusi napok. 
A csehszlovák nép, a Szovjetunió 
döntő segítségével akkor bárdolta 
ki magának a jogot o boldogságra 
és a jólétre. Ezt a jogot, mely ma-
radéktalanul megvalósul, senki sem 
veö"ti el tőle 

A győzelem napján Csehszlová-
kin népe szeretetét és liá'á-

ját tolmácsolja a nagy Szovjetumó. 
nak, a nagy Sztálinnak. a béke 
zászlóvivőjének, hűségét Csehszlo-
vákia Kommunista Pártjának és 
Klement Gottwaldnak, hitet tesz 
elszántsága mellett, hogy az or-
szágban felépíti a szocializmust. 
Ezen a napon fesz hitet a mellett 
is, hogy szolidáris a harcoló Ko-
reával, a nagy Kínával. a világ 
minden elnyomott népével, béke-
szerető emberével. Abban a szilárd 
meggyőződésben teszi ezt. hogy az 
úi háborús bűnösök, a Trumanok, 
CJuirchillek, Eisenhoiverek és a 
többiek alias tervei megtörnek 

|azon a szilárd és megbonfhatat'nii 
egységen, mely 1945 májusában ki-
vívta világraszóló hatalmas győzel-
mét — a Szovjetunió és n népi 
demokratikus országok megdönthe-
tetlen egységén. 

A SzOT t i l takozó táviratot intézett 
Trumanhoz 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa a következő tiltakozó táv-
iratot küldte Truman elnökhöz: 

„A magyar szervezett dolgozók mély felháborodással értesül-
tek arról, hogy a legfelső bíróság visszautasította William Mcgee 
azon kérelmét, hogy ügyét vizsgálják felül. 

A leghatározottabban titakozunk az emberi jogok ilyen arcát . 
Ian megsértése és lábbaltiprása ellen. Követeljük William Mcgee 
azonna'i szabadonbocsá'árá* 

Szakszervezetek Országos Tanácsa, 
Apró Antal főtitkár." 


