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EMELJÜK MAGASRA. 
A PÁRTOKTATÁS SZINVONALAT 

Október 13. r z 1952—53-as okta-
tási év indulásának napja, jelentős 
ünnep pártszervezeteink és párttag-
jaink számára, akik ezera a napon 
tíz és százezrével ismét kezükbe ve-
Szik szervezett formában Marx, 
Engels, Lenin és Sztálin, valamint 
nagy magyar tanítónk, Rákosi elv-
társ műveit és egyéb más kisegítő 
irodalmat, hogy még jobban meg-
tanulják a marxizmus-leninizmus 
a'aptétele:1. gyarapítsák politikai 
felkészültségüket. 

Ezen a napon párttagjaink több-
sége s a párt mögé 6zorosan felzár. 
kózó. pártunkat, « Rákosi elvtársat 
igazán szerető pártohikivüiiek ismét 
megkezdik a marxizmus-leninizmus 
tanulását. 

Ezen a napon az augusztusi tag 
gyűlés által kijelölt párttagoka! s a 
termelésben kiváló teljesítményt el-
érő, becsületes pártonkívüli dolgo-
zókat feldíszített heíyiségek, bőséges 
klasszikus irodalom és jólképzett 
propagandisták várják. Az idei ok-
tatási év megindulása egybeesik 
Sztálin elvtárs korszakalkotó müvé-
nek „A szocializmus gazdasági pro-
blémái a Szovjetunióban" című mun-
kájának megjelenésével, valamim 
pártunk példaképe, a Szovjetunió 
Kommunista Pár t jának XIX. kon-
gresszusával. Mindkét esemény ma-
gasabbra emeld a marxista-leninista 
elmélet elsajátításának jelentőségét 
és fokozza propagandistáink, párt-
tagságunk és az élenjáró pártonki-
vüliak iránt támasztott követelmé-
nyeket, Az ú j oktatást év megindu-
lásakor egész párttagságunknak f i . 
gyelembe kell venni Malenkov elv-
társnak a XIX. pártkongresszuson 
mendott beszédéből: kádereink ki-
vétel •nélkül mind kötelesek dolgoz-
ni ideológiai színvonaluk emelésén, 
kötelesek elsajátítani a párt gazdag 
politikai tapasztalatalt, hogy ne ma-
radjanak el az élettől és a pártfel-
adataink magaslatán álljanak. A 
pártszervezeteknek állandóan foglal, 
kozniok kell a párttagokkal és tag-
jelöltekkel, eszmei színvona'uk eme. 
lése érdekében tanítamiok kell őket 
a marxizmus-leninizmusra, politikai-
lag képzeit, öntudatos kommunis-
tákat kell nevetniük belőlükMa. 
lenkov elvlárs megállapításai nem-
csak a Szovjetunió Kommunista 
Pár t j ának szervezeteire és tagságá-
ra, hanem éppúgy a mi pártszerve-
zeteinkre és párt tagjainkra is vo. 
na tk óznak. 

A most meginduló oktatási évben 
pártszervezeteinknek maradéktala-
i ml meg kell vai'ósítnniok a Politi-
kai Bizottság 1951 május 17-i ha . 
lározatát, amely kimondja: Alap-
szervezeleink a hozzájuk tartozó 
párttagok és párlonkivüliek marx-
ista-leninista szellemben való neve-
léséért és oktatásáért felelősek. Eb-
ből következik, hogy atepszervezete-
ink az alsófokú pártoktatás 
lényleges gazdáivá kell, hogy válja-
nak. 

Pártszervezeteink munkáját ebből 
a szempontból megvizsgá'va meg 
kell állapítanunk, hogy e határozat 
maradék alan végrehajtási sem az 
elmúlt oktatási évben, sem a jelen-
legi tanév megszervezésének mun-
kálatainál nem vo't kielégítő. A vá-
rosi párt bizottság az ú j tanév meg-
szervezésekor feladatként a pátt tag. 
ság 60 százalékos bevonását s az el-
méletileg legjobban képzett, mozgal-
mi és propagandamunkában jártas 
elvtársak oktatómunkával való meg-
bízását tűzte ki feladattál, E feladat 
végrehajtásai terén alapszervezeteink 
munkájában komoly hiányosságok 
vannak, annak ellenére, hogy a 
tanév szervezési munkája általában 
jó volt. Hiba, hogy egyes alapszer. 
vezeteink gyengén képzett, élet- és 
mozgalmi tapasztalatokkal nem ren-
delkező, vagy a szociáldemokrata 
opportunista ideo'ógiától megfertő-
zött elvtársakat állítottak be propa-
gandistának Ezekben az alapszer-
vezetekben még mindig figyelmen 
kívül hagyják a mozgalmi életnek 

azt a tapasztalatát, amely igazolja 
a propagandamunka kisugárzó ere 
jét és hatását a pártépítés és a ter. 
melés minden területére. Pártszer-
vezeteink az ú j oktatási év megkez-
désekor elsőrendű feladatnak te. 
kintsék a meg nem felelő propagan 
disták leváltását s új, jólképzett, el-
lenséges ideológiától meg nem fe r . 
főzött propagandisták beállítását. 
Tekintsék a területükön folyó prc. 
pagandamunkát a színvonalas agi-
táció alapjának. Csak a jó propa-
gandamunka tud szilárd, munkájá-
ban helytálló kádereket reveim, ez 
minden párlépítési és politikai fel-
adat megoldásának alapvető felté-
tele. 

Pártszervezeteink, amikor végle. 
gesen kijelölik a propagundistúkal. 
arra gondo'janak, hogy a beosztott 
elvtársak párttagságunkkal a szo-
cializmus építésérek közvetlen fel-
adatait ismerte1 ik meg s e feltida. 
tok végrehajtására mozgósítják őket. 
Arra gondoljanak, hogy elsősorban 
a propagandisták hivatottak arra, 
hogy- tisztázzák párttagságiunk előtt 
a szociáldemokratlzmus befolyásá-
nak káros hatását és romboló gya-
korlatát. Hasonlóképpen propagan. 
distáinkrak kell tisztázni a marx-
izmus-leninizmus álláspontját a 
vallás kérdésében, de ugyancsak 
feladatuk a munkár-paraszi szövet-
ség kérdésének megtárgyalásakor a 
munkásosztály konkrét feladatait 
megmutatná e szövetség erősítésé-
nek kérdésében. 

Pártpropagandánknak egyik leg 
fontosiaibb feladata tagságunk haza. 
f ias szellemben való nevelése, en-
nek fontosságát különösen aláhúzza 
az a tény, hogy egy néhány kilómé 
terre vagyunk a Wal'.Street hordái-
tól, a fasiszta Tito klikktől. E fel-
adatok mellett propagandistáir.tknak 
leéli megmagyarázni a szocializmus 
építésének elvi és gyakorlati kérdé-
seit, azt, hogy szocializmust épí-
teni ú j módon kell, ami a vezetés ú j 
módszerét veti fel. 

Több pártszervezetünkben Igen 
magas számban vontak be a pártok, 
tatásba pártör.,kívülieket, ez magá-
ban véve nem helytelen, szükséges, 
hogy a púrlonkivülieket a párttag-
ság színvonalára emeljük. Helytelen 
azonban az, hogy ugyanekkor 
ugyanezek a pártszervezetek arány-
talanul kis számban vontak be az 
oktatásba párttagokat és ezzel veszé-
lyeztetik a párl élcsapat jellegét. 

Pártszervezeteink még az oktatás 
megindulásai előtti nap biztosítsák a 
párttagság 60 százalékos bevonását, 
külön figyelmet fordítva a párt- és 
tömegszervezeti funkcionáriusok, a 
sztahanovisták száz százalékos be-
vonására. Alapszervezeteink jó 
munkája ezeknek az elvtársaknak 
marxista-leninista nevelésétől függ. 
A most meginduló oktatási évben 
harco'juTk az oktatás magas szín-
vonaláért és a politikai tartalmáért 
A tanulási fegyelem megszilárdítá-
sáért és a lemo-zsolódás el'en fo'yó 
harc leghatásosabb eszköze a ma-
gasszínvonalú, színes foglalkozások 
Ebben az oktatási évben a SZK 
Pár t j a propagandamunkájának pél 
dáját köveive pártpropagandistáink 
nemcsak vezetői, hanem szervezői is 
kell, hogy legyeinek tanfo'yamuk-
nak. Propagandistáink legyenek tu. 
dalába® küldetésük fontosságának s 
végezzék úgy munkájukat, mint aho-
gyan ezt példaképeik, ai SZKP pro. 
pagandistái teszik, akik küldetési!, 
kef sztálini küldetésnek -tekintik-
Állandóan tartsák szem előtt Ma-
lenkov elvtárs szavait: „Korunkban 
Marx, Engels, Lenin, Sztálin nagy 
tanítása világítja meg az egész em-
beriség számára a vllágcivilizáció 
fejlődésének útját. 

Pártunk azért erős, mert egész 
munkájában a marxista-leninista 
elméletet követi. Politikája a társa 
dalmi fejlődés törvényeinek tudomá-
nyos ismeretére támaszkodik". 

Strack Sándor. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójára 
megindult versenymozgalom tovább terjed 

a szegedi üzemekben 
Gyors és balesetmentes 

forgalomért harcol 
az újszegedi MÁV állomás 
Ujabb munkavállalásokkal ké-

szülnek november 7-re, a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom 35. 

lalta, hogy 111 százalékos telje 
sítményét 115 százalékra növeli. 
Kulcsár Teréz november 7. méltó 
megünneplésére megfogadta, hogy 
jelenlegi 94 százalékos teljesítmé-
nyét 125 százalékra emeli, hogy 
eredményei fokozásával bizonyítsa 

évfordulója méltó megünneplésére! határtalan Szeretetét, amit 
Újszeged Állomás dolgozói. A 
Szovjetunió iránt érzett szeretetü-
ket azzal kívánják bebizonyítani, 
hogy gyors és balesetmentes for-
galom lebonyolításával segitik elö 
a szocializmus építését, a béke vé-
delmét, 

Szovjetunió iránt érez. 
A szőrmerészleg dolgozói is ha-

sonló lelkesedéssel harcolnak a 
tervük teljesítéséért. November 
7-re Bohnert Pál, az anyaglakaré-
ko6Ság terén vállalta, hogy ha-
vonta 50 kvadrát bélésbőrt ták:i-

Számtalan dolgozó tett le W « " * . • " S E ? J E S Ö ^ 
déssel munkafelajénlá6t. Az állo 
más dolgozói november 7. tiszte-
letére megfogadták, hogy a kocs' 
forduló meggyorsítása érdekében a 
kirakodásról a vállalaiokat öt órá-
val előbb értesítik az eddigi négy 
óra helyett. 

Kázsmér Zoltán forgalmi szolgá-
lattévő, Szabó Elememé árupénz-
táros, Kocsis Kálmán es Bokor 
Erzsébet vállalták, hogy átlagtel-
jesítményüket november 7. méltó 
megünneplésére a jelenleginél ma-
gasabbra emelik. 

A Szőrme-
és Bőrruhakészítőben 

150 dolgozó tett felajánlást 
M á r októbeT 

megtették újabb 
első napjaiban 
munkafeiajánlá, 

hogy 109 százalékos teljesítményét 
110 százalékra fokozza. Kardos 
Károly sztahánovista ígéretet tett, 
hogy 155 százalékos átlagteljesít-
ményét 160 százalékra emeli és a 
negyedik negyedévben 300 kvad-
rát bőrt takarít meg. 

A Szegedi Seprőkötő Vállalat 
ezévi tervét befejezi 

november 7-re 
A többi üzemek dolgozóihoz ha-

sonló lelkesedéssel 
munkafelajánláeai'kat 
7-ére, a Szocialista Forradalom 35. 
évfordulójára a Szegedi Seprókótő 
Vállalat dolgozói is. Az tizem 
dolgozói az elmúlt hároan hónap 
alatt is becsületesen megálltak 
helyüket a munkaversenyben. A 
negyedik negyedévben az ered-

saikat a Nagy Októberi Szocialista ményük állandó fokozásával arra 
Forradalom 35. évfordulójára a ; törekszenek, hogy évi tervüket a 
Szegedi Szőrme- és Bőrruha.készftö 
Vállalat dolgozói. Közel 150 dolgo-
zó tett értékes felajánlást, hogy 
nap, mint nap tervük túlteljesíté-
sével bizonyítják be a Szovjet-
unió Iránt érzett szeretetüket és 
ragaszkodásukat. Á bőrruharész-
leg dolgozói közül Balogh István 
megfogadta, hogy november 7-re, 
a Nagy Október Szocialista Forra-
dalom 35. évfordulójára 127 szá-
zalékos átlagteljesítményét 130 
százalékra növeli és munkamód-
szerét átadja Jenéi Ferenc dolgozó-
társának. Bozóki Györgynő vál-

tási Anna vállalla, hogy jelenlegi 
100 százalékos teljesítményét 105 
százalékra növeli. A kikészítő 
üzemrész dolgozói közül számosa™ 
tettek szebbné'-szebb rrunkafel. 
ajánlást. Demeter Rozália megto. 
gadta, hogy 208 százalékos átlag-
teljesítményét 215 százalékra nö-
veli. Sári Mátyásné ígéretet tett 
arra. hogy 110 százalékát 115 szá-
zalékra enteii. Fósz Józsefné vál-
lalta, hogy 105 százalékos teljesít-
ményét 110 százalékra fokozza. 

A kikészítő üzemrészből Nagy 
Imrémé vállalta, hogy 130 százalékos 
eredményét 105 százalékra növeli. 
Biacsi Jánosné sepfttvarró megfő 
gadta, hogy 100 százalékról 110Bzá 
zalékra fokozzál teljesítményét. Az 
anyagvágó dolgozói közül Halász. 
Zsuzsa ígéretet tett arra, hogy 115 
százalékos átlagteljesítményét 120 
százalékra emeli. 

Az Ecsetgyárban 
november 7-én 

többterrneléssel ünnepelnek 
örönrmel és lelkesedéssel tettek 

tették meg ! meg felajánlásukat november 7-re 
november | a Szegedi Ecsetgyár dolgozoi is. 

A vállalat vezetősége és a műsza-
kiak biztosítják a dolgozók anyag, 
ellátását és zavartalan munka-
menetét. Zalahegyi Istvánné, a 
6zárazkötö-műhely valamennyi dol-
gozója nevében felajánlotta, hogy 
terven felül 3000 darab ecsetté! ké-
szítenek többet. Kádár Ilona a fi-
nomecSet-műhely dolgozói nevé-
ben vállalta, hogy terven Jelül no-
vember 7. méltó megünneplésére 
3280 darab lakkecsettel gyártanak 
többet. Oláh Erzsébet a Nagy Ok-

kitűzött határidő előtt befejezhes-
sék. November 7-áre, a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom] év-
fordulójára vállalták, hogy a ne-
gyedik negyedévi tervüket 105 tóberi Szocialista Forradalom 35. 
százalékban teljesitik. Tervelő • I évfordulója tiszteletére megfő-
irányzatukat 30 ezer forinttal túl- j gadta, hogy 130 százalékos állag, 
teljesítik és megfogadták, hogy 100 | teljesítményét 140 százalékra emeli. 
százalékos minőségi munkájukat A Szegedi Ecsetgyár dolgozol nap, 
továbbra is megtartják. A 6eprő- m'inf nap harcolnak azért, hogy váL. 
kötő üzemrészből Nagy József no ; lalás-jkat necsak teljesítsék, ba-
vember 7-ére ígéretet telt, hogy nem jóval túlteljesítsék, hogy mél-
120 százalékos teljesítményét 126 tőképpen ünnepeljék meg a Nagy 
százalékra emeli 100 százalékos Októberi Szocialista Forradalom 35. 
minőségi munka mellett. Leányfa. évfordulóját. 

Ünnepi tanácsülésen emlékestek meg 
Szeged dolgozói városunk felszabadulásának 

8. évfordulójáról 

Kübekháza visszakapja a kukorlca-szabadiorgaimat 
A begyűjtési miniszter október zettségüket száz. százalékra vagy 

10-i hatállyal több községnek adta teljesítették, 
jásszá kukoricából a szabadpiaci 
feiigedéíjtt. miután beadási kötele. Csongrád megyében; Kübekháza, 

1944 október 11. Nagy ünnep 
Szeged történelmében. E/.en a na-
pon — nyolc évvel ezelőtt — sza-
badította fel a hós Szovjet Hadse-
reg Szeged városát. Ma már nyolc 
éve vagyunk szabadok 'éa kegyelet-
tel emlékezünk meg azokról a szov-
jet hősökről, akik életükét áldozták 
a mi felszabadulásunkért. 

A tanácsházán ünnepi tanács-
ülést tartottak e nagy nap tiszte-
letére, amelyen a tanácstagokon kí-
vül kiváló sztahánovisták és dol-
gozó parasztok is részt vetlek. Lel-
kes ünnepi hangulatban folyt le a 
tanácsülés amely a magyar, és 
szovjet himnusszal kezdődött meg. 
Ezt követően Benjámin Lászió: Vö. 
rös Hadsereg című versét Rácz Jó -
zsef, a Jüiafonógyár dolguzója 
szavalta el. A szavalat után Ko-
dály: Hári János In'termezzóját 
játszotta a filharmonikus zenekar. 
Az ünne.pi tanácsülésen Dénea Leó 
elvtárs, a városi tanács VB. elnöke 
mondott besz.édiet. Beszédo elején 
üdvözölte a megjelenteket, majd 
kérte, hogy a városunk felszabadí-
tásánál hősi halált halt szovjet hő-
sökről egy perces néma felállással 
emlékezzenek meg, a azután meg-
kezdte beszédét. 

— Városunk felszabadulásának 
mai ünnepén őszinte hálával és vég-
telen szeretettel fordulunk a nagy 
Szovjetunió felé, amelynek hős f i - i 
nyolc esztendővel ezelőtt súlyos vér-
áldozatot hoztak azért, hogy meg-
nyissák számunkra a szabad élet, a 
békés alkotó munka lés a felemel-
kedés fényes jövőjét. 

A szegedi dolgozók szerelete a 

mai napon Sztálin elvtárs felé száll, 
akinek nemcsak a szabadságot kö-
szönhetjük, hanem azt la, hogy 
szüntelenül segít bennünket az ú j 
élet építésében. Forró szeretetlel 
gondolunk pártunk és n'épünk bölcs 
vezetőjére, Rákosi elvtársra, aki 
biztos kézzel vezeii harcunkat és 
békés alkotó munkánkat-

Ezután Dctia* .Leó alvtám be-

széde további részében beszámolt 
azokról a hatalmas eredményekről, 
amelyeket pártunk vezetésével, a 
Szovjetunió támogatásával értünk 
el. Majd beszéde végén a követke-
zőket mondotta: 

— A Szovjetunió Kommunista (b) 
Pár t j a XIX. Kongresszusa messze 
beragyogja a mi útunkat is. Eles 
fényt vet a régi szomorú időkre, 
amelyet e l h a g y t u n k a f e l s z a b a d u l á s 
nagy napjával és éles fényt v € t 

jövő életünkre is. Jövő életünkre 
fényt vetnek a Szovjetunió hatalmas 
építkezései, a szocializmusból a 
kommunizmusba vezető út hatalmas 
eredményei. Az SZKP kongresszusa 
erőt, biztatást ad munkánkhoz, 

A szegedi dolgozók felszabadulá-
sunk nyolcadik évfordulóján meg-
fogadják, hogy jobb munkával, 
jobb termelési eredményekkel har-
colnak az éltető békéért, keményen 
leszámolnak az osztályelleras'éggel 
és büszkén menetelnek az alatt a 

zászló alatt, amelyet, szeretett ve-
zérünk, Rákosi elvtársunk tart biz-
tos kézzel magasra — fejezte be 
beszédét Dénes Leó elvtárs. 

A beszéd elhangzása után a dísz-
ülés táviratot küldött a Szovjet 
Nagykövetségre, amelyben hálájuka t 
és szeretetüket fejezték ki a Szov-
jetunió iránt az ünnepi tanácsülés 
résztvevői- Az ünnepi tanácsülést a 
magyar és szovjet himnusz hsngiai 
mellett fejezték be, majd az üzenvek 
küldöttei, a tanács tagjai, a hivata-
lok és fegyveres alakulatok képvi-
selői. valamint a dolgozó paraszt-
ság képviselői a Széchenyi-téren 
l'évő szovjet hősök emlékművéhez 
vonultak ki, ahol bensőséges kegye-
lettel, szerelettel, vörös ég nemzeti 
színű zászlóerdök alatt helyez'ék cl 
koszorúikat a Szovjet Hősi Emlék-
műnél, valamint a Dugorücs-teme-
tőben lévő szovjet hősök sírjainál. 

Este a Nemzeti Színházban be-
mutatták Erkel Ferenc: Bánk ban 
című operáját. 

Megjutalmazták a Szegedi Cipőgyár 
legjobb dolgozóit-

A Szegedi Cipőgyárban október 
9-én a termelési értekezleten Szöl-
lősi Sándor igazgató elvtárs ismer-
tette a dolgozókkal az elmúlt ne-
gyedévben elért eredményeket. 

Szöllösi Sándor elvtárs beszéde 
után ünnepélyesen adta át a ki-
tüntetéseket és jutalmakat azok-

i nak a dolgozóknak, akik a munká-
ban becsületesen, példamutatóan 
állták meg helyüket. Sztahánovista 
jelvényt kapott üzemünk egyik if-
júmunkása, Pataki András, • mert 
98 százalékos minőségi munkája 
mellett, 130 százalékra teljesítette 
normáját. Ugyancsak sztaháno-
vista kitüntetést kapott Papái An-
tal szaktárs, mert normáját átla-
gosan 155 százalékra teljesítette. 
,U> txLuftkéjááiV- riaca ,4.ajiuí ÍM L— 

rint pénzjutalomban részesült. Csi-
szár Károlyné, Szabó Istvánné, 
Barna István pedig 200—200 íorint 
pénzjutalomban részesült jó mun-
kájáért. Az adminisztratív dol-
gozók közül Solymár Istvánt 300 
torint pénzjutalomban részesítettük, 
mert a Loz'nszki-mozgalomban ki-
váló eredményt ért eV. Az üzem 
három karbantartójának pedig 1000 
íorint céljulalmait adott at SzóHösi 

j elvtárs. 
i A jutalmak kiosztása ulán dol-
gozóink közül számosan tellek tel. 
ajánlást november 7. tiszteletére és 

! felajánlásukban vállalták. hogy 
I negyedik negyedévi tervüket ha-
táridő előtt két-három nappal le-
jezik be. LACSÁN MIHÁLY 
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