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P r o p a g a n d i s t á k t a p a s z t a l a t a i 

Miért nem járnak el rendszeresen a szemináriumokra 
a Gazmü középfokú politikai iskoiájána* hallgatói ? 

A szocializmus építése, módo-
sított ötéves tervünk és a feszült 
nemzetközi helyzet új, nagy felada. 
tok elé állítja pártunk minden 
egyes tagját. A megnőve kodéit, új 
feladataitól csak abban az esetben 
tudjuk megváló-íianj, ha emeljük 
elméleti tudásunkat, fokozzuk ideo-
lógiai fejődésünket, ha magun-
kévá tesszük a Politikai Bizottság 
1050 március 17-i határozatát az 
1951—52 oktatási évadban. Ez a 
határozat vonatozik minden kom-
munistára, még & Gázmű kommu-
nistáim is. 

A középfokú poliitikai iskolára 17 
elvtársat osztottak be, mégpedig 
olyan elvtársakat, akiknek párttag-
sági könyv van a asobükben és az 
üzemi alapszervezet káderei. Az 
első oktatáskor a 17 elvtársból 
megjelent 10 elvtárs. A további fog-
lal koztaió.sokon már csak 7—8, az 
utóbbi kidben pedig caak 3 elvtárs 
jelont meg. 

Mi az oka a nagy lemorzsolódás, 
nak? É®: mint a középfokú politi-
kai iskola vezotóje, többszöri felvi-
lágosító munkával egyénileg foglal, 
kozlam az elvtársakkal, tüzelésen 
megmagyarázlam az oktatás jelen-
tőségét és fontosságát. Ismert eltöm 
pártunk Szervezeti Szabályzatának 
alt a részét, amely a párttagok kö-
telességéről szól. A pár/ing kii le. 
lessége, hogy szakadatlanul fejlcsz-
sze politikai tudását és emelje mű-
veltségi színvonalát. Igyekezzék el. 
sajátítani a marxizmus-leninizmus 
tanítását". Felvilágosító munkám 
még nem Járt megfelelő eredmény, 
nyel, mcirt egyes elvtársait, mini 
Tólh Ferenc páricsoporlvezelő, 
Vaskó József kerületi népnevelő, 
Tamás János népnevelő, Mikácsi 
István falu járó, Otruba Aatái szak-
szervezeti spor.felelős és még so-
rolhatnám tovább azoknak az elv-
társnkirak a novét, akik különféle 
elfoglaltságukra hivatkoznak és uzt 
mondják, hogy ilyen értekezlet, meg 
amolyan értekezlet, vagy szolgáiéi 
miatt nana jöhetnek. Bizonyos, hogy 
az elvtársak közül vannak olyanok, 
akik valóban szolgálatot teljesíte-
tnek az üzem folytonossága miatti. 
Ez a sízolgiá'lat azonban csak két-
három elylársai vesz el a szehúná-
riumrál, de a többi elvlárs sem jár 
a szemináriumra. Pedig ezeknek az 

elvtársaknak kellene jó példával az 
élem járpi. 

Ezek az elvlársak egyenek 
példát Lippai József, Perjós Sán-
dor és Jcnei József elvtársakról. 
Ezek az elvtársak még egyszer sem 
hiányoztak az oktatásról. Jenai elv. 
társ a legutolsó oktatáson azt kér-
dezte lőlom; — „Mond elvtárs, én 
már 62 éves vagyok és 22 éves ko-
romtól kezdve réselvoszck a mun-
kásmozgalomban. Sok megpróbálta-
táson mentem keresztül, amíg fel. 1 

szabadultunk. Én már ügy érzem, 
öreg vagyok, hát meddig kéj még ta. 

| uulnom?" — Én azl feleltem. „Elv-
társ, vegyünk példát a mi nagy ta. 
rhílómesiereiniklöl, Sztálin elvtárs, 
ról, aki már 72 éves és egész éle-
iét a munkásosztály harcának tzen. 
lelte és következetesen harcol a 

j békénkért. Vagy Rákosi elvtársról, 
[ akinek 60. uzüloiésnapjára jobb 
munkával készülünk, ő 12 évig ra-
boskodott a szegedi Osillag-hörtön. 
besi azért, hogy mi most szabidon 
építhessük a szocializmust hogy ta-
nulhassunk. Ezek az elvtársak még 
mindig tanulnak'*. 

Jcnei elvtárs megértette és meg-
ígérte, hogy még nngyobb lendület, 
tel veszi ki részét a politikai isko 
!o munkájából és élenjár a törnie, 
lésben. Azok az elvlársak. akik nem 
járnak a szemináriumra, vegyenek 
példái eztáutöl az elvtársaktól, mjn? 
jó népnevelöktél, tanuljanak ' tölúk 
és személyes pé'damutatással has-
sanak oda, hogy megszűnjék a l«-
niorz.volódós a középfokú politikai 
iskolán. 

Ki a felelős» politikai iskola 
színvonalának megjavításáért? A 
Polli kai Bizottság határozata ki-
mondja. hocy a kommunista neve-
léséri, ideológiai fejtédévért a párt 
nfapszervezetei « felelősek. Az alap 
Szervezeteknek kell B párttagságot 
szilárdságra, eflvhflségre, fegvelme 
zcthségre nevelni, állandóan figyelni 

és ellenőrizni nunden párttag tanu-
lásáf és elméleti fejlődését. Erre a 
feladatra hivatott az alapszervezet 
!iikárán kívül az agit.-prop. felelős. 

| Ez a felelősség azonban a Gázműnél 
nincs meg. Az ngit-prop. felelős, nkj 
egyébként a középfokú politikai L-

| ko a ellenőre, az eddigi szeminnviu-
I mokon kétszer jelent meg. Kérdem 
j én, hogyan tud jó ellenőrző munkát 
J végezni Révész János elvtárs, ami-
kor ő maga 6om fejleszti elméién 

1 ludó-át és nein jár e a szemjnárium 
ra? Hogyan tudja végrehajtani a 
Poiitikai Bizottság határozató'.? 
Ezért igen fontos, Ivogy a Gázmű 
alapszervezet vezetősége nagyobb 
gondot fordfison a politikai iakoták 
munkáira. Havon oda. hogy min-
d< potitíkial tako'o he''ontó részt-
vev m az oktatási munkában. 

Vegyenek pé'dáf az Erőmű kö-
zépfokú politikán iekolá iánW n.hol a 
24 beosztott elvtárs közül állandóan 
22—23 elvtárs részt vesz a szeminá-
riumon. Ha ezekek a htányowóqnknt 
felg.zámo'juk. jó murtkát végzünk 
Ezzel is erősét ifik pártunk egységé? 
még s:keresebben hajthattuk végre 
az új megnövekedeti frtada'okat. 
ame'vekot a szoe/alizmus építése és 
módosfrott ötéves tervünk állít a 
dolgozó nép elé. 

Misán György 
Gáz. Erőmű középf. pol. isk. 

vezértője 

A zenei tömegnevelés terén 
é r t é k e s munkát" v é g e z 

a szegedi Zenepedagógiai Munkacsoport 

Szép eredmények a dolgozók Gutenberg-utcai 

általános iskolájában 

LActs Irgalom uralkodott vasár-

nap délután a Gutenberg.utcai ál. 

talános Wkolában. ahol mintegy 80 

dolgozó vizsgázott az általános Is-

kola VII. osztályából, méghozzá jó 

eredményekkel. A dolgozók álta-

lában 5 ée 4-es eredménnyel fejez-

ték be tanulmányaikat. Ezek pedig 

igen szép eredmények, hiszen íi-

gvölembe kell veinni azt. hogy a 

vizsgázók nagyrésze miközben eate 

Iskolába járt és tanult, napközben 

a vizsgázók nagyrésze miközben 

este iskolába járt és tanult, nap. 

közben a termelő munkából is kl-

vetie részét. 

Ezek az eredmények ismétertten 

bebizonyították, hogy dolgozóink 

szeretnek és akarnék tanulni és nem 

sajnálják Idejüket a napi fárad-

ságos munka után tanulással el-

tölteni, mert meg akarják szerezni 

a tudás alapismereteit. 

A Jó eredmények újabb biztatást 

jelentettek, mert seinki sem vona-

kodot a továbbtanulástól és vala-

mennyien jelentkeztek a dolgozók 

általános Iskolájának VEI. osztá. 

tyába. 

Ma, aimíkor teljes erőinkből építjük 

szocianistia jövőnket ez nem csoda, 

mert valamemnyi dolgozó számára 

mérhetetlen öröm, hogy míg a mult 

rendszerben nem tanulhattuk, most 

minden pálya nyitva átj előttük. 

M,a tanulni és tanulni keíl minden 

dolgoz6nak, hogy ezzel is elősegíise 

a felemelt ötéves terv sikeres idő. 

előtti megvalósítását és hozzájárul-

jon a béke megvédéséért fortyó 

harchoz. 

Bozékt István levelező 

Sikeres növendékhangversenyen 
adtak számot harmadéves munká-
juk eredményéről a Szegedi Zene-
pedagógiai Munkacsoport nevelői. 
A Munkacsoportban résztvevő elő-
adók 1949 ben tömörültek addigi 
magán-órcuadőköól a Zenepedagó-
giai Munkacsoportba. A közös erő-
feszítések, az a segítség, amit a 
Munkacsoportnak a Népművelési 
Minisztérium támogatósa, valamint 
a Zenekonzervatórium állandó szuk-
ma% segítsége adolt rövidesen a ze. 
nei nevelés komoly tényezőjévé lette 
a fiatal Munkacsoportot. 

A hangverseny előtt Zucker Hil-
da, a csoport vezetője adott rövid 
tájékoztatást a csoport munkájáról. 
A Zenepedagógiai Munltacsoport az 
alapfokú zenei képzést adja a la. 
nulóknak. Innen keiülnelc ki a Ze-
nekonzcrvalórium későbbi növerdé. 
kei, a leendő művészek és zeneszer-
zők, de ennél is sokkal jelen' öf.bb 
az a munka, amit a csoport a .ze-
nei tömegnevelés terén végez Hét. 
száz tanulót oktat a csoport, együtt-
működik az általános iskolák peda-
gógusaival. A hétszáz tanuló szo-
ciális tagozódása mulatja a csoport 
munkájának jelentőségét. a mun-
kás.paraszlszármozáiú zenetanulók 
számaránya több mint 50 százalé-
kos. 

A szombati hangversenyen a nö-
vendékek egy csoportja számolt be 
munkájáról. A konzervatórium né-
zőterén lázas büszkeséggel szoioiu 
gotl a közönség: a fiatal hangver. 
senyzők szülei. A műsorszámok kö-
zül külön ki kell emelni a Ssilléri-

sugárúti általános iskola zenei elő-
képző bemutatóját. Az úttörő nyak-

J kendős apróságok hibát ta n szobai, 
záldst, csoportos éneklést mutattak 
be. Magasabb zenei fejlettségről 
adott számot a Corel ti: Saraband ét 

'Gavo't.ot 3 szólamra bemutaló ItO-
: gedűs-csoporl is, akik már a zene-
Icari muzsikálás elsajátítása 'felé Ita-
ladnak. 

Lehetetlen a népes műsor vaja. 
mennyi számát külön felsorolni, de 
nem is szüJcséges, mert valamennyi 
szereplő a kicsinyek és a nagyob-
bak is jó felkészültségei mntat'ak. 
Nemcsak Remes Vera, a hegedűs 
l'ördi Mária és Csapó György, 

I Broda Ágota, Nagyiván Mária szá-
| mai, hanem valamennyi szetrnlő 
bemutatkozása is elsősorban a fe-
gyelmezett, tiszta játék mialt ara-
tott sikert. 

Szólni kell a műsorösszeállilásról 
is. Erről a növendékhangversenyről 
eltün'ek n burzsoá ..zenepedagógiaf 
olcsó, 8zinronata>'an. .gyermekik, 
nek való" szánalmas pötyögniésel. 
A szovjet és magyer gyermekzene. 
irodalom « a haladó zeneirodalom 
feldolgozásai szerepeltek a műso-
ron. A hangverseny a kis muzsiku-
sok fegyelmezett felkészültségével, 
a műsorával. a hangversem uen 
résztvevő közönséggel — ahol 
munkásszülök sok esetben talán éle. 
tülcben először ültek a Zenekonzer-
vatórium hangversenytermében — 
azt mutatja, hogy a Szegedi Zene-
pedagógus Munlcacsoport a zenei 
tömegnevelés terén értékes munkál 
véges. Ss. G. 

A Szovjet Film Ünnepe 
egyben a béke ünnepe is 

Szeged filmpropagandistái lelkes felaiánlásokkal, 
a szovjet filmek széleskörű népszerűsítésével védik a békét 

Alig kétt hét választ ed be nmün-
ket a Szovjet Film Ünnepétől. 
amiedy február 15-én kezdődik min-
denütt az országban. Szeged film. 
propagandistái is egyre jobban fel-
készülnek erre a nagy kultúrális 
eseményre, hogy minél hathatósabb 
segítséget nyújtsanak a szovjet fil-
mek széleskörű népszerűsítésében, 
még nagyobb tömegek közötti m/eg-
kedveitrtcssében. Ezt a lelkes ké. 
szülődést bizonyította a vasárnapi 
filmpropagaindista értekezlet a a 
szegedi Vörös Csillag moziban.. 

Az értekezleten Faludi Márton 
elvtárs, a MOKÉP csongrádmegyei 
kirendeltségének vezetője ismertet, 
te a fllmpropagandislák időszerű 
tennivalóit és egyben több érdekes 
bejelentést is tett. 

Ka kosi Mátyás elvtárs felszólalása 

az utolsó szó jogán 

a statáriális bíróságon 

Elnök; Rákosi Mátyásé az utolsó 
szó joga. 

(Rákosi határozott léptekkel ment 
az elnöki emelvény fe:é. S ahogy 
beszélni kezdett, már legelső sza-
vainál mindenki tudta, hogy ninca 
szó kegyelemkérésrél. A tárgya-
láson kot világ ütközik össze: a 
hanyatló tógi rend és a győzelmes 
útján feltartóztathatatlanul értőre, 
nyomuló szocialista társadalom.) 

Elnök: Figyelmeztetem, mellőzze 
azt, hogy itt valami dicsőítő szó-
noklásba fogjon, csak a vádról éa 
saját ténykedéseiről beszél jen-

Rákosi: Tudomásul veszem az elnö. 
ki intelmet — de legelőször mégia 
nyila'kozinom kell azokról a lények, 
ről, amelyeket a vád részéről vág. 
tak a fejemhez. Való tény az, hogy 
a művelt nyugat csakugySin na-
gyon is idenéz és csodálkozással 
lé'hatja. hogy miképpen ítélik meg 
e teremben •. . 

Elnök: Már kezdetben elkalando-
zik. Maradjon szigorúan a tárgynál! 

Rákosi: Utalnom kell arra, hogy 
a kommunista párt nem „csőcse-
lék" és nem „népbolondítók gyü-
lekezeté'', akik a munkát kerülik 
és a népet becsapják — hanem az 
oaztálytudatos munkásság pártja. 
Azt a hangot, melyet az ügyész ] 
úr megütött, a hatvanas évek óla 
nem használják már. A „fehér cár" 
meg a „vörös cár" frázlrát hallót, 
tam már az ügyészi kihallgatásom 
alkalmával, de le kell szögezni i't 
is. hogy ilyen egyszerűen ma már 
ne® lehet ertiuiértti Oroszországot, j 
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Fi.gyelmeztq.tem az ügyész urat és 
akikel iilort. hogy elmultak azok az 
időik, amikor a Szovjetuniót bün-
tetlenül lehetett rágalmazni. Kivá-
ló angol tudósok, nagysúlyú politi-
kusok bizottsága járl kinn a mult 
esztendőben Oroszországban, hogy 
Szovjeloroszorazágot tanulmányozza 
és 260 nyomta'ott oldalra terjedő 
nagyszerű Jelentést adott ki tapasz, 
tatárairól. Lehet, hogy az ügyész 
úrnak jobb információja van. .. 

Etöük: Hagyja ezt, hanem kezdje 
ott. mit csinált ön idehaza-

Rákosi: Az ügyészi rágalommal 
szemben meg kell áliapftanom, hogy 
a eárj Oroszország a világreakció 
vezetője volt. míg Szovjetoroszor. 
ezág a világreakció ellen a nem. 
zolközi és magyarországi munkás-
ság legnagyobb védőbástyája és re. 
ménysége. 

Elnök: Azonnal hagyja abba a 
lazítást! Ne a Kommunista Inter-
nacionálét és az orosz kommunis-
tába'. hanem önmagát védje. 

Rákosi: A Kommunista Interna-
cionálé és Szovjetoroszország nenj 
egy. De a Kommunisrta Internacio-
nálé legjobb katonái orosz elvtár-
saink és csak ez az Internacionálé 
küzd a szociáldemokrácia által el. 
árult munkásság ügyéért. A ma-
gyar szociáldemokrata párt a mun. 
kanéllúiliekért nem tesz semmit A 
világ minden országában a mun. 
kártok érdekeinek egyedüli védelme-
zője a kommu .ista párt, mert a 
szoc:á'demokrácia a burzsoázia ok 
dalára a.egődött. '1 

Elnök: Ebben is töved. 
Rákosi: Lesújtó kritika a szo-

ciáldemokratákra, ha méltóságod 
ily nagyon meg va® elégedve a 
szociáldemokraták működésével. 
Már Bebel megjegyezte, ha aa el-
lenségei dicsérték: „Félek. hogy 
megint butaságot csináltam..." 

Elnök: (újra közbevág): Túlmegy 
az ön bírálata a megengedettnél! 
Én nien dicsértem a szocialistákat, 
ez nem is lehet a feladatom, nem 
is megfelelő ez a hely orra, félre, 
magyarázta az én megjegyzése, 
met. 

Rákosi: Trianonról szónokolt az 
ügyész úr. arról beszélt, hogy meg-
csonkították Magyarországot. Ez 
csakugyan igaz. De azt elfelejti, 
hogy mi kommunisták fegyverrel 
a kezünkben akartuk visszaút ásítani 
a trianoni szerződé.-.nól jóval ked-
vezőbb békeszerződést is, A cseh 
imperialista fegyverek tömegével 
álltunk szemben, ontottuk vérű rket. 

Ügyész: (közbekiáltja): A vitág. 
fo-rrada'omért és nem a területi 
integritásért! 

Rákosi- Magyarok által lakott 
területek visszaszerzéséért harcol-
tunk. ügyész úr! Különbén az c® 
kö?.bpszó'ása elismerését jelenti an-
nak, hogy csak a forradalom útján 
lehet harcolni komolya® a nemze-
tek önrendelkezési jogáért, amint 
ezt a Szovjetunió nemzetiségi po-
litikája is igazolja. 

E'nök: Hagyja már abba ezeket 
a dolgokat! Ne Szovjetorors-zorszá 
go( és n kommunizmus' védje, véd. 
je magát! 

Rákosi: Magamat nincs mit vé-
denem. Az én tevékenységem az 
volt. hogy segítettem szervezni a 
kommunista párto', A kapifaflists 
társadalmi rend összeomlás felé 
megy és a kultura egyet'en ment 
sót®, ha ál mentjük a kommunista 

társadalomba- A mi utunk az egye. 
dűli helyes ú'. 

Elnök: Térjen a tárgyra. 
Rákosi: Az ügyész mindemféte 

szemetet összehordott a szocialista 
mozgalomra és különösen a ma-
gyarországi dolgozók 1919 es for. 
radalmára. Az ellenforradalom Ma-
gyarországaiban az ügyész úr ezt 
büntetlenül teheti. De akad' ügyész, 
aki annakidején a Párizsi Kom-
münt is „maroknyi csavargó ka. 
lantijának" nevezte. Ma mégis az 

egész világ zarándokol a párizsi 

— El kelt érnünk, hogy a szov. 
jet filmeket a mozik állandóan telt 
házak előtt mutassák be — mon-
dotta a többi között. — A Szovjet 
Film Ünnepe alatt ismét bebizo-
nyíthaijuk, hogy amint egyre nő 
a szovjet nép, a Szovjetunió iránti 
szeretetünk, úgy zárja egyre job-
ban szivébe dolgozó népünk n szov. 
jet filmművészet alkotásait. A 
Szovjet Film Ünnepének tehát azt 
is kel jelentenie, hogy egész dol-
gozó népünk tömött sorokban sora. 
kőzik fel a békelábor harcosai kö-
zé és a Szovjetunióvá/] kötött örök. 
megbonthatatlan barátság jegyében 
végig kitartunk a béke ügye mel-
lett- Ezért mondjuk, hogy a Szov-
jet Film Ünnepe egyben a béke 
ünnepe is. 

Faludi elvtárs beszámolója során 
a megjelentek nagy örömmel érte. 
sültek róK hogy a legkedveltebb 
szovjet filmek népszerűsítésére 
most következő vasárnap Szegeden 
változatos filmkultúrműsort rendea. 
nek a Szabadság moziban. Ebbea 
a műsorban a MÁV kul túrcsoportja 
és a szegedi Béke-zenekar szovjet 
filmekből mutat be Jeteneteket, va-
lamint szovjet filmek zenéjéből, da. 
Iáiból játszik-

A beszámoló után sok hozzászó-
lás hangzott al. amelyek során több 
felajánlást is tettek a Szovjet Film 
Ünnepének minél nagyobb sikere 
érdekében. — 

Az eddigi fetafáinRsok is kommunán!ok sírjához. A magyar 
kommunisták sírjához is zaráindo- amint az a be^zimo'óbó! kitűnt — 
kölni fognak a do'gozók Szurony- j 'Étén szép ereümenyeket hoztak. így 
nyal, statáriummal, erőszakkal nem ; P í ! d á u l Nagy Oltó elvtárs, aki egy 
• .1 . j*_ii*- 4-. • i.i. .1 . r .. f oU 1i'Árr Vii>yéi-»c-iíf"óc«iQt' zról' 1 n 1 rv»ó®. lehet feltartóztatni, nem lehet vér. 
befojtani a kommunizmus győzel_ 
mét. 

Elnök: Ha így foly'atja, Rákosi, 
megvonom magától a szót. 

Rákosi: A Kommunisták Magyar-
országi Pártja 1919. óta a szenve-
dések és megpróbáltatások láng-
tengerén ment kérésziül, «e meg-
semmisíteni mégsem tud'ák, mert 
a mi pártunk a jövőt, a szocialista 
forradalmat képviseli, mert a mi 
pártunk a dolgozók pártja és a 
dolgozók m indán áldozatra készek 
pártjukért. 

Elnök: Elég ebből, Rákosi. Nem 
'űröm ezt a hangot, 

Rákosi: A kommunista párt je. 
len tőségéről szólva Lenin megírta... 

Elnök: Már megmondtam, hogy 
Len'nről nem engedem beszélni. 
Azonnal üljön le! 

Rákosi: íme. Lenin nevének még 5 

csak az említésétftl is retteg a re- leTvt<*,"> tan"rhk 

telt báz biztosítását vá'la'ta máa. 
féfszeresan túHo'jesítette vállalásét. 
Az úttörők 1540 jegyet vásárollak 
előre a bábjáték filmekhez és a 
„Sztálini sólymok*' című filmhez. 
Iványi Piroska a szakérettségis 
kollégium filmpropagandisiájának 
az értekeaietcn elmondott munka-
módszere is jelentősen segítj a to_ 
vábbi munkát.. Felföldi Ilona a ke. 
reskedelmi és pénzügyi dolgozók 
szakszervezetének ku! túrfelelőse 
pedig kétezer do'gozó látogatását 
igérte meg a szovjet filmnaookra-

Mindezek a'átámasztottek Faludi 
elvtárs zárősz®vait, ame'yekben ar-
ra mutatott rá, hogy pártunk, népi 
demokráciánk tervszerű politikája 
köveikezléb in megszűntek az élel-
miszerüzleteknél a sorbaó'lások éa 
ma már mozijegyekért állnak sor-
ba Ezt a sorbaállást viszon' to-
vábbra ja szervezni fogjuk," — je. 

akció. Az értekezleten résztvevő film-

Elnök: Kije'enléséért rendreutas'. 1 P™'ad t á tok végül igán nagy tért-
tom. Felügyelők! Azonnal kísérjék Z l ttt'I tel f ^ f k ' J 
1 elvére a vádlottal reov'et író re-énve 
helyere a vádlottat. nyomán készült „Aranycsülag" io-

(Rtezlet „A Rakosi-per-! vagj/ai" című gyönyörű. színes, 

című könyvből) szovjet filmalkotást 


