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P Á R T c L E T 

Népnevelő ér lebezleí a Tiszamenti Fűrészek 
raegedi üzemében 

A jövő héten tartják meg üze-
meinkben azokat a termelni érte-
kezleteket. rieiycfeen a dolffozók-
kaj ismertetik az é:I feladatokat 
és részletesen n:egiárgya(ják, hogy 
ötéves tervünk harmadik évében 
mit tegyenek a tervünk maradék-
talan végrehajtása érdekében. 

Ezeket a tervértekezleteket előz-
ték mesr üzemeinkben a népnevelő 
értekezicidk, ahol az üzemek nép. 
nevetői előtt előre ismertettél: főbb 
vonalakban a tennivalókat az 1952. 
évvel kapcsolatban. 

Hyen értekezlet volt a Tisza, 
menti Fűrészek szegedi tizemében 
is, melyen nemcsak a.z üzem összes 
népnevelói — mintegy negyven 
dolgozó —, hanem az üzem mű-
szaki vezetői, valamint a szakszer-
vezet és a tömegszervezetek veze. 
tói is részt vettek. 

Szeles György elvtárs, az üzem 
párt titkára rövid külpolitikai be-
számolóban ismertette azokat az 
eseményeket, melyek ma az érdek-
lődés központjában vannak, rámu-
tatott arra, hogy 

milyen fontossággal bfr „ mai 
kiélesedett nemzetközi helyzet-
ben az, hogy az üzemek — így 
a ml üzemünk dolgozói la — 
fegyelmezetten és öntuilatos 
dolgozókhoz méltóan teljesít-

sék a tervet. 
Beszólt még Szeles elvtárs azokról 
a feladatokról, amelyek a dolgo-
zókra várnak az anyagtakarékoe-
ság, a munkafegyelem, az önkölt-
; ég-csökkent ég terén. „A terv tör-
vény — monidlotta Szeles elvtárs — 
és a törvényt minden becsületes 
dolgozónak kötelessége nemcsak 
teljesíteni, hanem túlteljesíteni isi" 

Ezután Léderer Ferenc elvtárs, 
az üzem műszaki osztályvezetője 
ismertette az üzem népnevelői előtt 
az 1952- év eílső negyedének tenni-
valóit. 

Az 1952. évi terv — mondotta 
Léderer elvtárs — fokozottabb 

helytállást követel 
az üzem összes dolgozóitól és a

 v c* 
re tőktől is egyaránt. Beszélt még 
Léderer elvtárs a munkafegyelem 
kérdéséről és idézte Rákosi elv-
társnak a termelőstzövetkezetek 
élenjáró dolgozói országos tanács-
kozásán mondott szavait: ..Meg-
ígérhetem, hogy sokkai Keményeb-
ben fogjuk kezelni azokat, akik 

önként eltávoznak éa azokat is. 
rkik az önként ettávozókat felve-
szik, mert eljölt az Ideje, hogy 
ezen a téren is rendet teremtsünk" 
Léderer elvtárs hangsúlyozta, hogy 
az üzemek vezetői, így mi te ta. 
nú'junk Rákosi elvtárstól és min. 
den erőnkkel és megalkuvás nólkü; 
küzdjünk azokkal szemben, akik 
akarva vagy akaratlanul az ellen-
séget szolgálják. Kérte az üzem 
népnevelőit ég felelős vezetőit, hogy 
a tervünk végrehajtása érdekében 
mindent tegyenek meg. A veze-
tők és 

a kommunisták felelősek azért, 
am) az üzemben és általában 

az üzemekben történik. 
A tervünket csak úgy tudjuk vég-
rehajtani, ha minden akadályt le 
küzdünk. Léderer elvtárs még is. 
mertette az üzem 1951. évi mun-
káját és rámutatott arra, hogy az 
üzem 1951. évi tervét decembei 
31-ig 100.7 százalékra teljesítette 
de lehetett volna jobb ia az ered-
mény, ha éppen a® év utolsó krt 

hetében nem játszottak volna közre 
olyan objektív körülmények, me-
lyek miatt nem telhetett a tervei 
még szebb eredménnyel zárni. 

Tizenegy felazőlaló volt és töb-
bek között Ménesi Imre elvtár, 
kérte, hogy 

a lervet a termelési értekezle-
tig bontsák fel egészen munkn-

részlegekig 
és ezt »óg a termelési értekezic 
előtt ismertessék a művezetőkkel 
ég a brigádvezetőkkel. 

Lengyel István vállalati igazgató 
felszólalásában a munkafegyelem 
kérdését vetette fel és leérte a dol-
gozókat, hogy ügy szeressék az 
üzemet, mint a saját otthonuikat. 

Kispéter János, Ménesi József 
Kőeső Jánog felszólalásukban az 
üzemben mutatkozó hiányosságokra 
hívták fel a népnevelők figyelmét. 

A Tiszamonitl Fűrészek népneve-
lői megértik a Pártunk szavát, 
megértik azt, hogy a bolsevik agi-
tációs mód szerek alkalmazásával 
és az egyéni példamutatással győ-
zik meg azokat, akik még nem is-
merik fel kötelességüket és nem 
végzik úgy a munkájukat, mint 
ahogy a®t a Pártunk és kormány-
zatunk minden becsületes dolgozó-
tól elvár. 

Barát János 
üzemi leve ez,5 

A megyei levelező 
értekezlet tiszteletére 

megjavítom munkámat 

A magyar sajtónak nagy ünnepe 
leaz 1952 február 1. Ezen a napon 
ünnepeljük a Magyar Dolgozók 
Pártja központi lapja megjelenő, 
sének 10 éves évfordulóját- Erre 
az évfordulóra nagy lelkesedéssel 
készül a magyar sajtó minden 
munkása, de készülünk mi üzemi 
levelezők is, ak;k munkásságunkkal 
segítjük a hivatásos írókat abban, 
hogy az újság teljesen a dolgozó 
nép ügyét szolgáJja. 

Az elmúlt kapitalista rendszer 
bértoltnokait nem érdekelte a nép 
ügye, nem érdekelte az, hogyan is 
él a dolgozók nagy tömege és rit-
kán, de ekkor is elferdített formá-
ban jelent meg egy-egy cikk a dol-
gozó nép nyomoráról. A mai sajtó 
felszabadult népünk boldog jelenét 
és még bo'dojrabb jövőjét írja meg. 

— . 

Pavel Bikov és Alekszandr Pallagyin újévi üdvözlete 
az élenjáró magyar dolgozókhoz és a magyar tudósakhoz 

Moszkva. Pavel Bikov, a gyors-
fémvágás Sztálin-díjas szovjet mes. 
tere, a Szovjetunió Legfelső Taná-
csúnak tagja, a moszkvai rádió*út-
ján újévi üdvözletet küldött magyar 
bai'áiáinak, amelyben többek között 
ezeket mondotta: 

„Kedves Barátaim! Tudom, hogy 
az elmúlt évben Önök is nagy hala-
dást tettek a szocializmus építése 
terén Magyarországon. A magyar 
munkásolcnak és parasztoknak min. 
den okuk megvan, hogy büszkék le-
gyenek az lSffl-es év eredményeire. 
Még jobb munkát kívánok az új-
esztendőben Pioker Ignácnak, az 
Egyesült Izzó gyalusának, aki ekő-
nrk teljesítette ötéves tervét. Üdvöz, 
letemet küldöm é» további sikereket 
kívánok az összes magyar élenjáró 
dolgozóknak. További sikereket kí-
vánok Muszka Imre barátomnak. 
Olvastam a Szabad Nép-ben közölt 
levelét. Helyes úton jár és én ő=zin-
tén örülök sikereinek. Barátságom 
:eléül elküldöm számára „Út a bol-
dogsághoz" című újonnan megjelent 
könyvemet. 

Kedves Magyar Barátaim! Szív-
ből üdvözlöm mindnyájukat a sike-
rekben eltel év alkalmából és kivá-
nom, hogy az újesz'.endőben még 
nagyobb győzelmeket arassanak a 
béke és a szocializmus nagy ügye 

érdekében végzett áldozatkész mun-
kájukban" — fejeződik be Pwvel 
Bikov üzenete. 

Alekszandr Pallagyin, az Ukrán 
Szovjet Szocialista Köztársaság Tu-
dományos Akadémiájának elnöke a 
Magyar Népköztársaság tudósaihoz 
intézett üdvözlő levelében a többi 
között ezeket írja: 

„Magyarországon töMött Hz nap 
alatt meggyőződhettem arról, hogy 
az új demokratikus Magyarország 
dolgozói jelentős sikereket értek el 
a békés alkotómunkában. A magyar 
dolgozók bőségesen felhasználják al. 
kotómunkájukban a Szovjetunió ta-
pasztalatait és segítségét. A ma-
gyar tudósok elmondották, mily 
gonddal segíti elő a népi Magyar-
ország kormánya a tudományos 
munkát. A magyar tudósok példá-
ját követve a tudományt a nép 
szolgálatába állították". 

Újévi üdvözlő levelét Alekszandr 
Pallagyin a következőkben fejezi be: 
„A magyar tudósok örömmel végzik 
munkájukat. Kívánom, hogy 1952-
ben még nagyobb sikereket érjenek 
el tudományos munkájukban, a szo-
cializmus építésébenv a békéért vi-
vojt küzdelemben". 

Nézeteltérések merültek fel 
az „európai hadsereg" kérdéseivel kapcsolatban 

tartott tanácskozásokon 

EL(Ü)RE IFJÚSÁG 
J A 

Javítsák meg munkájukat a Szegedi Fűtőház 
DISZ-szervezetének fiataljai 

A Sz«gedi Fűtőház fiataljai de-
cember 29-én ünnepi DISZ gyűlést 
tartottak. Török Imre DISZ titkár 
beszédében többek között foglalko-
zott az ifjúság Sztálin elvtárs szü-
letésnapjára tett felaján ásával Is. 
Az üzem valamennyi fiatalja 100 
száza'ókíg teljesítette Sztálin elv-
társ születésnapjára tett fetajánlá-
fi.it. Kimagasló erodményt ért el 
ördög Pál kovács, aki jó munká. 
jáért elnyerte a vándoraászlót. Pat-
kós Klára, Fogas K'ára. Kiri Ist-
ván, Várhalmi Józsefné és a kis-
vasúinál Ós Irén, S^a'ma János, 
Bibe Ferenc, Balog. László elvtár-
sak értek el kimagasló eredménye, 
ket és vr."amennyien könyvjutalom-
ban részesültek. 

A TrzetŐNégrAlnaztás óta 
hanyatlott 

a szervezel munkája 

— Nekünk magyar ifjúmunká-
soknak — mondotta beszédében 
Török elvtárs — példásan ki kell 
vennünk részünket a béke megvé. 
dé9éúrt folyó hatalmas harcból. Mi 
fiata'ok úgy harcolhatunk eredmé-
nyesen a béke megvédéséért, a szo. 
cialIzmus építéséért, ha igyekszünk 
minél jobban dolgozni s állandóan 
fejlesszük politikai tudásunkat. 

Török Imre elv tára ezután a 
DISZ vezetőség újjáváiasztása óta 
eltelt időről beszélt. Elmondotta, 
hogy a DISZ szervezetben a veze. 
tő rí gvá! osztás éta nemhogy javult 
volna a munka., inkább hanyatlott. 
A politikai okt-a!árt 27 fővel kezd-
ték meg s ez a s,zám ahelyett, 
hegy emelkedett volna, állandóan 
csökkon-

A vczclőüée »cm teljesíti jó l 
frlndntót 

— Azt hiszik egyes DISZ tagok, 
hogy megvan a tagkönyvük s most 
már minden rendben van — mon-

dotta. — Pedig a tagsági könyvet 
meg is lehet vonni az olyanoktól, 
akik nem érdemlik meg. Trényi 
Ferencet is kizártuk a vezetőség-
ből, mert rossz példát mutatott tár-
sainak. 

Török elvtárs ezen a gyűlésen 
kritikát gyakorolt Börcsök Lajos j 
gazdaságfelelős munkája felelt, j 
mert még igen sokan nem kapták 
meg a tagsági bélyegeket. De bí- \ 
rálta valamennyi vezetőségi tag; 

munkáját is. mert még nem készí- 1 

tették el a háromhónapos ütemter-! 
vet. 

De Török elvtárs ezen a taggyfl- > 
lésen önkritikát is gyakorolt. Elis. 
merte, hogy ő sem mutat példát a 
DISZ tagoknak. Például munka-
időben meszeltg ki a DISZ helyi-
gégét, amit természetesen társa-
dalmi munkában kellett volna el-
végeznie. fis ilyen eset többször is 
előfordult a munka rovására. 

Minél elóbh ki kell javítani 
a hlbókat 

Igen fontos, hogy a vezetőségi tagok 
mutassanak elsősorban példát a 
DISZ tagoknak, hiszen azért vá-
lasztották őket a vezetőségbe, mert 
addig is a legjobb munkát végez-
ték. A kritika nyomán a DISZ 
fiatalok az eddiginél sokkal komo-
lyabb munkát végezzenek. 

Török elvtárs beezámck'ja után 
számos ifjúmunkás fogadta meg 
hozzászólásában, hogy n hibákat 
mielőbb kijavítja és ezután remi-
szeresen eljár a politikai iskolára 
is, mert valamennyien tudják és 
megértették, hogy az ideológiai 
tudás nem választható el a gya-
korlati termelő munka'ól és ha nem 
fejlesztik állandóan elméleti tudá-
sukat elmaradnak a napi munká-
ban, hátráltatják az ötéves terv 
sikeres időelötti befejezését. 

Az üzemek levelezői pedig a gyá-
rak gépei, munkapadjai és íróasz-
talai mellől írják meg azokat a 
problémákat és eseményeket, ame-
lyek a dolgozókat érdeklik. A ma 
újságját azok írják,. akik olvas-
sák is. 

A január 6-i megyei levelező ér-
tekezletre magam is nagy öröm-
mel készülök és biztos vagyok 
benne, hogy ezen a megyei érte-
kezleten olyan problémák vetődnek 
majd fel, amelyek nagyban előse-
gítik vinni az üzemi levelezők mun-
káját. 

Magam az utóbbi hónapokban el-
hanyagoltam levelezői munkámat, 
de Ígérem, hogy a jövőben minden 
erővel dolgozni fogok, hogy ezen 
a vonalon is elősegítsem a szo-
cializmus mielőbbi megvalósítását. 

Barát János 

Meqltezdi előadássorozatát 
a Magyar Dolgozók Pártja 

Poiit.kai Akadémiája -

A Magyar Dolgozók Pártja Po i-
tikai Akadémiája 1952 január 4_én 
rendezi megnyitó előadását. Az elő-
adást Kovács István elvtárs, a Ma-
gyar Dogozók Pártja Központi Ve-
zetősége titkárságának tagja ,.A 
nemzetközi helyzet" címmel tartja 

meg. 

Magas koreai kitüntetésben 
részesült Simics Sándor, 

volt koreai magyar követ 
A Koreai Népi Demokratikus 

Köztársaság legfelső népgyűlésének 
elnöksége a Koreai Állami Zászló-
rend II. fokozatával tüntette ki 
Simics Sándor vezérőrnagyot, a 
Magyar Népköztársaság volt koreai 
követét. A kitüntetést Kvon O Dik 
rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter, a Koreai Népi Demo-
kratikus Köztárgaság magyaror-
szági követe adta át Simics Sándor 
vezérőrnagynak 

A vie'námí néphadsereg 
folytatja támadását 

Párizs (MTI). Észak-Vielnámban 
a néphadsereg folytatja támadá-
sait. Az expedíciós hadsereg köz-
leménye elLmeri, hogy a vietnámi 
néphadsereg a Hanoitól 30 kilo-
méterrel északnyugatra fekvő Bac-
Ninh környékén több megerősített 
ál'ás ellen támadásokat intézett. 
V'etnámi rohamcsapatok beszivá-
egvségei köz?, ame'veket több al-
kalommal két 'űz közé fogtak és 
roi'ak az expedíciós hadsere" 
je'entös veszteségeket okoztak 
n'kik. 

Koncentrációs táborokat 
állítanak fel az US 4-ban 

Washington (ADN). Az amerikai 
igazsáuügyirr'nirztérium bejelen-
tene. hogy ax EgvesüM Államok-
ban rövidesen megkezdik három 
koncentrációs tábor építését. A 
táborokban a Truman-uralom szem-
pontjából ., nemkívánatos" szemé-
lyeket helyeznek el. 

Párizs (TASZSZ). December 30-án 
Párizsban véget érlek az úgyneve-
zett „európai hadsereg" létrehozá-
sával kapcsolatos tanácskozások. A 
tanácskozás befejezése után kiadott 
közleményben igyekeznek eltitkolni a 
tanácskozás résztvevői közölt tá-
madt nézeteltéréseket. A közlemény 
befejcBŐ része rámutat arra, hogy a 
szakértők folytatják munkájukat és 
hogy a hat ország miniszterei ja-
nuárban újabb tanácskozást tarta-
nak. Sajlójeten lések szerint az 
alapvető nézeteltérések egyrészt 

Franciaország, Olaszország és Nyu-
gat-Németország képviselői más-
részt a Benelux-orczágok képviselői 
közölt merültek fel. 

A Figaro cimű francia lap beis-
meri, hogy az „európai hadsereg 
létesítésének ügyében" jelentős ne-
hézségek keletkeztek, amelyeket még 
le kell küzdeni. A Párisién Libere 
kiemeli, hogy szakértők véleménye 
szerint az „európai hadsereget" nem 
lehet 1953 második felénél koráb-
ban létrehozni. 

Űriében tanulságokkal zárult 

a Szegedi 1 extilhombinál levelezőinek értekezlete 

A Szegedi rextilkombinátban jól-
síikerült levelezőértekezletet tartott 
az üzemi újság szerkesztőbizott-
sága. A levelewérlekezlet célja a 
megyei levelezökoníerencia előké-
szítése volt. Resztvettek rajta a 
D ólmagyaiország helyi és az üzemi 
újság levelezői. A lap szerkesz-
tője méjtiat'ia beszámolójában a 
munkáslevelezés, valamim a me-
gyei és országos levelezőkonfe-
reacia jelentőséget, továbbá érté-
kelta az üzami újság levelező-
in ,zg ilmát a Polliit;aj Bizottság ha-
tározata szellemében. 

A levelezés kérdéseihez tizen-
hat levelező és állandó tudósító 
szólt hozzá. A hozzászólók el-
mondották tapasztalataikat, e azt, 
hogy milyen körülmények kész-
tették őket a levélírásra, milyen 
cél vezette őket. Értékes javatla-
tokat tettek a levelezés megjaví-
tására, mind üzemi, mind pedig 
helyi viszonylatban. 

Novotni Károly elvtárs például 
e'mondotta, hogy bár neki nehe-
zen megy ez. irás, mégis rászánta 
magái:, mert léóta, hogy hibák van-
nak az MSZT munkájában, s gon-
dolta, hogy ezzel segíteni tud. 

Halmai elvtárs arról beszélt, 
hogy három levelének a megjele-
nése u'ón — mely a szakoktatás 
jelentőségével és tanfolyamok mű-
ködésével foglalkozott — megja-
vult a szakoktatás, csökkent a le-
morzsolódás és az új tanfolyamok 

iránt már lényegesen nagyobb volt 
az érdeklődés, többen jelentkez-
tek. 

Magyar Rózsa keresztorsózó ai-
ról számol t be hogv egyes dol-
gozók megsér'ódtek, amikor az új-
sá ban leközölt levélben bírálatot 
Kaptak. 

— De nem szabad, hegy ez visz-
szarr'tente n bennünket. Minket 
nem lonezindulat vezet, nem is 
haragszunk a hiba elkövetőjére, 
hanem csak a hibára. Ezek ellen 
pedig küzdeni kell, ha egyesek 
nem is veszik jó né zen a bírála-
tot. — Így fejezte kí Magyar Rózsa 
a véleményét. 

Bakaity Vera előfonó szfaháno-
vista arra hívta fel a szerkesztőbi-
zottság figyelmét, hogy a lövöben 
több alkalommal adjon iránymuta-
tás', szempontokat a levelezőknek, 
akár rövid megbeszélések, tájékoz-
tat :k formájában, akár az üzemi 
lapban. 

Milialeczki elvtárs arra mutatott 
rá, hogy több műszaki értelmiségi 
dolgozót, művezetőt és hasonlókat 
kellene bevonni a levelezés mun-
kájába. De értékesek voltak a 
többi hozzászólások is, amelyek 
jó szempontokat adtak a Textil-
kombinát ü emi sze kesztőbizottsá-
gának a levelezőmunka megjavításá-
hoz. Az értekezlet után megvá-
lasztották a megyei levelezőkonfe-
rencia kü'döttei-t. 

A szegedi Radnóti Gimnáziumban 
tartják meg először az országban 

az első Szakköri Konferenciát 

Iskolai és szakmai továbbkép-
zésünk terén igen nagy 6zerepet 
játszanak a különböző szakkörök, 
amelyek résztvevői továbbfej-
lesztik tudásukat és kibővítik 
azt az anyagot, amelyet az 
iskolai órákon megszereztek, 
ugyanakkor a szakkörökben meg-
alapozzák gyakorlati tudásukat ié. 

A szegedi középisko'ákban, de 
különösen az Ipari technikumok-
ban jól dolgoznak a szakkörök és 
kielégí'ik azoknak a diákoknak ar 
igényeit, akik az iskolában tanul-
' aknái többet akarnak tudni, 
munkájukban még mind g akad kí-
vánnivaló. 

A Központi Vezetőség felhívta 
erre a figyelműnket. Ezért a sze-
gedi DlSZ-bizottság elhatározta, 
hegy január 5-én délután 3 órakor 
a Radnóti gimnáziumban „Szak-
köri Konferenciát" rendez, ame-
lyen megállapítják az eddigi ered-
ményeket, ugyanakkor íámutat-
nak a szakköri munka hiányos-

ságaira es megszabják a további 
feladatokat. 

A konferencia igen nagy jelen-
tőségű lesz, annál te inkább mert 
országos viszonylatban elsőnek 
Szegeden tarthatunk konferencia 
formájában tapasztalatcserét a 
szakkörök számára. A résztvevők 
között ott lesznek az Iskolák igaz-
gatói, a legjobb szakkörvezetők és 
a jót tanuló, középiskolás fiatalok 
nagyrésze, hogy megvitassák az 
egyes szakkörökben mutatkozó 
problémákat és ezen keresztül még 
magasabb színvonalra emeljék a 
szakkörök tanulmányt munkáját. 
Ezzel a konferenciával Is nagy-
mértékben elősegítjük, hogy ta-
nuló fiataljaink, kikerülve az 
életbe, kiváló szaktudással segít-
sék diadalra vinni szocialista építő 
munkánkat. 

Tóth ErnS 
DISZ Városi Bizottság 

munkatársa 


