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P Á R T É L E T 

Használják fel népnevelőink munkájukhoz 
a 10-es számú Népnevelő füzei cikkeit 

A népnevelő munka sikerét a munkájának. Leplezzék le a fa lu 'a párttagsági könyv jelentőségének 
felkészülés mérve, komolysága.1 fejlődésének akadályozóját, a ve- [ megmagyarázását ls az őszi szántás. 

tést és beadás4 szabotáló gabona- vetés, a negyedik negyedévi lerv 

SZEGEDEN RENDEZIK MEG 
A MÁSODIK ORSZÁGOS 

NYELV ESZ KONG R ESSZL'ST 

alapossága dönti el. A népnevelő 
munka csakis akkor lesz eredmé. 
nyes, ha a párttitkárok alaposan, 
lelkiismeretesen előre felkészülnek 
népnevelőik kioktatására. 

Döntő feladatunk most az őszi 
ezántás-vetés mielőbbi végrehajtá-
sa. a november 7-1 munkaverseny-
mozgalom további szélesítésé és 
a békekongresszus előkészítése. I bán megjelent 
Politikai felvilágosító munkánk' 
tehát erre irányuljon, de legyen 
a felvilágosító szó minden eddigi-
nél harcosabb és meggyőzőbb. Ne 
külön beszéljen a népnevelő a 
békekongresszusról, a munkaver-
senyrSU az őszi szántás-vetésről, 
hanem kösse össze mindezeket egy 
cél, az ötéves terv végrehajtásának 
feladatával, a békeharccal. Nem 
igazi harcosa a békének az a dol-
gozó paraszt, aki a népet gyűlölő, 
basát és vagyonát féltő kulákra 
hallgatva, inkább eldugja, v a j y 
megőröli a vetőmagot, mint, hogy 
a földbe vessék, aki nem érti azt 
a jelszótt ha később vetsz, keve-
sebbet aratszl Nem jó katonája a 
békeharcnak az a munkás sem, akt 
nem teljesíti becsülettel novem-
ber 7J munkafelajánlását. 

A népnevelő értekezlet váljék 
a népnevelők iskolájává. Tanulják' 
meg népnevelőink. hogyan kell 
ismertetni dolgozóinkkal a Szovjet-
unió élenjáró szerepét a béke-
harcban. Ehhez minden párttitkár 
elvtárs alaposan tanulmányozza át 
a 10-es számú központi Népnevelő-
füzet lentebb megjelölt cikkeit és 
ismertesse a népnevelő értekezleten 
is. Fel kell használnunk a köze-
ledő békekongresszus előkészítő, j 
politikai felvilágosító munkáját 
arra, hogy dolgozóinkkal még job-
ban megszerettessük a Szovjet, 
uniót, még jobban megszerettessük 
Lenin. Sztálin pártját —. a Szovjet-
unió Kommunista Pártját —, mint 
a békéért — a mi békénkért is — 
vívott harc zászlóhordozóját. 

A központi Népnevelő-füzet cik-
keiben legszebb magyarázata van 
annak, hogyan harcol a Szovjet, 
unió a békéért. (A Szovjetunió a 
békéért harcoló népek példaképe. 
16. old.) és az emberi jólétérj. 
(Legfőbb érték az ember. 40. old.) 
Ezeket a cikkeket ninpo-san átta-
nulmányozva induljon el minden 
népnevelő és magyarázza meg dol-
gozó társainak, szomszédainak — 
a munkásnak, a dolgozó paraszt, 
nak —, hogy a szovjet emberek 
mai jólétüket az ötéves tervek ma. 
Tadékialan teljesítése, túlteljesítése, 
— a párt követése — árán érték 
el. A mi ötéves tervünk ls a jó-
lé'hez. a még szebb élethez, a 
békéhez vezet, ha minden munkás 
öniudatos és lelkes résztvevője 
lesz a munkaversenynek, ha min-
den dolgozó paraszt végrehajtja 
pártunk, államunk határozatát, ha 
idejében szánt, ve4 és teljesíti ál. 
lam iránti kötelezettségét. Magya-
rázzák meg népnevelőink minden 
dolgozó parasztnak, hogy az 6 har-
ca a békéért most nem más, mint 
az őszi munkák, a szántás, ve4és j 
idejében való elvégzése, valamint 
az állammal szembeni kötelezett-
ség, n gabona, kukorica, naprafor-
gó, tojás és baromfibeadás pontos 
teljesítése. 

Népnevelőink a népnevelő érte-
kezleten való alapos felkészülés 
u4án kisgyűléseken és csoportos 
beszélgetéseken olvassák is fel a 
10-as számú népnevelő egyes cik-
keit és magyarázzák meg türelme-
sen, meggyőzően hallgatóiknak, 
hogy a mi országunk is a béketá-
bor egyik bástyája és tarlós béke 
valóban csak akkor lesz, ha ennek 
a bástyának a katonái — a ma. 
gyar dolgozó nép is híven követi 
a pártot, az államot és maradékta. 
lanul teljesíti a reábízott felada-
tokat. A békekisgyüléseken 6zer. 
vezzenek hazafias felajánlásokat 
i® a népnevelők. 

A 10-es Számú népnevelő füzet, 
64. oldalán az állami fegyelem 
megszilárdításának további felada-
tairól is beszél. Eri ls ismertetnlök 
kell népnevelőinknek, mert mind-
az, ami a békeharcot, az ötéves 
tervéit folyó munkaversenyt előbb-
re segíti, nem más, mint az állami 
fegyelem 6zlgorú betartása. 

Amikor a párttitkár elvtársak 
népnevelő értekezletre készülnek, 
keressenek jó helyi érveket, kon 
krét példákat területükről, 
műkből, vagy a 

és árurejtegető spekuláns kulékot. 
Népnevelőinknek a tagkönyv-

cserét is elő kell segíteniök azzal, 
hogy újra és újra elmondják p 
párttagok és tagjelöltek előtt azt, 
hogy mit Jelent a párt. Ehhez 
használják fel a csongrádmegyei 
Népnevelő füzet októberi számá-

,A párttagsági 
könyv kötelez" cimfi cikket. A 
párttagok aktivizálását, a párt és 

teljesítése 8 a közelgő békekon-
gresszus agilációjának szerves 
részeként tárgyalják a népnevelök. 

Amikor a népnevelő harcba in-
dul, minden 6zavát, cselekedeteit 
fűtse az igazi hazaszeretet, a béke 
és a párt szeretete. Neveljen türel-
mesen, de harcosanl Ragaszkodjon 
következetes elvhűséggel a párt 
által megjelölt ú4hoz. 

MEGNYÍLT SZEGEDEN 
az Srszágos EleMrolcclinikai Újító Kiállítás 

Hétfgn délután ünnepélyes keretek között nyitották meg a 
Sztálin-körűt 79 szám alatt az Országos Elektrotechnikai ÜjítiS Ki. 
állítást. A kiállítást a Bánya, és Energiaügyi Minisztérium kikül-
dötte nyitotta meg és megnyitó beszédében ismertette a kiállítás jelen-
Ifiségét. Beszélt arról, hogy a 'elszabadulás ó t a az elektromos ipar te-
rületén Is megváltozott a dolgozók munkához VBló viszonya és újítá-
sokkal, észszeríísítésekkcl gyorsították meg a munkát a falu villamos!, 
(ása, a' gyárak minél szélesebb körű elektrifikálása érdekéhen. 

A kiállításon többszáz újítás szerepel, melyeknek alkalmazásával 
töhbmlllló forintot takarítanak meg évente az áramszolgáltató vala-
mint a többi elcklromosipari vállalatok. A kiállított, tárgyak között szá. 
mos olyan újítás van, amelyeket az újítók hazai anyagokból készítet-
tek el és előállításuk szinte fillérekbe kerül. 

A kiállítás reggel 8 órától este 8 óráig tekinthető meg. 

A felsőoktatási és tudományos intézeti 
dolgozók béremelése 

A minisztertanács határozatot ho-
zott az egyetemek és főiskolák, 
valamint a tudományos intézetek 
dolgozóinak béremeléséről. Ez a 
határozat a tudományos és az ok-
tatói munka újabb elismerését je-
len4!. 

A béremelés kiterjed az egyete-
mek és főiskolák fanszemélyze-
tére, valamint a tudományos és 
műszaki segédszemélyzetre, to-
vábbá a tudományos intezetek ösz-
6zes 4udományoe és egyes kisegítő 
műszaki munkaköreire. 

A minisztertanács határozata a 
tudományos intézetek tudományos 
munkakörbe tartozó dolgozóinak 
alapbérét á'tiagosan 7.5 százalékkal 
emeli fel. A határozat egyidejűleg 
a tudományos intézetekre és az 
ipari kutató intézetekre egységes 
bérrendszert vezet be. Amennyi, 
ben az egységesítés következté-
ben az eddig magasabb fizetéssel 
rendelkező Ipari kutatóintézeti dol-
gozók egy részénél fizetéscsökke-
nés következne be, az illetékes 
miniszter a jelenlegi alapbérig ter-
jedő személyi pótlékot engedélyez-
het. 

Az alapbéremelés mértéke az 
egyetemi tanszemélyzetnél átla-
gosan 14.5 százalék, a főiskolákon 
10 százalék, az egyetemi és főis-
kolai tudományos és műszaki se-
gédszemélyzetnél átlagosan 9.4 szá-
zalék. így például az egyeterűl ad-
junktus eddigi havi 1534 forintos 
átlagbére havi 1850 forintra, az 

A Magyar Nyelvtudományi Tár-
sas ig a Magyar Tudományos Aka. 
démia támogatásával november 14-, 
15-, 16-án Szegeden rendezi a 11. 
országos nyelvészkongresszust. 

A kongresszuson a magyar nyelv, 
tudomány eddigi eredményeinek é l -
tékelése és további fejlődése szem-
pontjából fontos előadások hangza-
nak e). amelyek a sztálini tanítások 
fényénél vizsgálják meg a felveieit 
kérdéseket. Az egyes előadásokat 
és beszámolókat hozzászólások és 
viták egészítik ki-

A kongresszust Bárczi Géza aka-
démikus. a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság elnöke nyitja meg. Zsirai 
Miklós akadémikus a magyar nyelv, 
tudomány haladó hagyományairól, 
Ligeti Lajos akadémikus periig az 
ural-altáji nyelvviszony kérdéséről 
tart előadást. A szakkörök mindkét 
e'őadást élénk érdeklődéssel várják 
s nem kétséges, hogy fejtegetéseik 
nyomán beható eszmecsere indul 
meg. Sulán Béla minisztériumi fő-
osztályvezető anyanyelvi oktatásunk 

é s tanárképzésünk helyzetéről és 
feladatairól számol be. Előadása ® 
szó.esebb pedagógus rétegek köré-
ben is érdeklődésre varthat számot. 
A felvetett problémákhoz a ma-
gyar nyelvszakos pedagógusok is 
hozzá fognak szólni s ez jó alkalom 
lesz a nyelvtudósok és gyakorló pe-
dagógusok közti tapasztalatcserére. 

Pais Dezső akadémikusnak a ma-
gyar irodalmi nyelvről szóló, nagy 
érdeklődéssel várt előadását több 
nyelvtudósunk, irodalomtörténé-
szünk és írónk hozzászólása fogja 
követni. A magyar irodalmi nyelv 
problémáinak együttes megvitatása 
a z első lépés lesz nyelvtudósaink, 
irodalomtörténészeink és íróink fo 
kozottabb együttműködése felé. 

Az ötéves terv folyamán készülő 
nyelvtudományi művekről, a jelen-
legi munkálatokról szintén hangzik 
el beszámoló. A kongresszus nyelv-
tudományunk jövő feladatait é s 
terveit is megvitatja, majd a ta-
nácskozások eredményeit határoza-
tokban rögzíti. 

Üdvözlő távíróiban köszöniölle 
a DISZ Kösponii Vezetősége 

a megalakulásának 34. évfordulóját ünneplő 
Komszomol Központi Bizottságát 

egyetemi docens eddigi havi 1770 
forintos átlagbére havi 2250 fo-
rintra, a tanszékvezető docensé 
havi 2500 forintra emelkedik. A 
dolgozókat az alapbéren felül to-
vábbra is megilleti a korpótlék. 

A minisztertanács munkakörön-
ként szabályozta a tanszemélyzet 

Harmincnégy üve. 1918 október 
29 én alakult meg a' Komszomol. Az 
évforduló •alkalmából a DISZ Köz-
ponti Vezetősége a következő üd-
vözlő táviratot küldte a Komszomol 
Központi Bizottságának: 

.,Drága Elvtársak! 
Forró szeretettel köszöntjük a 

megalakulása 34. évfordulóját ün. 
neplö leninLszíálinl Komszomott, az 
egész világ haladó Ifjúsága dicső 
élcsapatát. 

A Komszomolnak a szocializmus 
és kommunizmus építése terén elért 
nagyszerű eredményei nagy tettekre 
és még szilárdabb helytállásra ser. 
kentenek minden békéért harcoló 
fiatalt. A magyar fiatalokban is for. 
ión él a vágy hogy olyanokká vál-

Kent ezaoaiyozta a mnszemejyze. j a n a I m l n t a Komczomol-nevelte 
kötelező oktatási tevekenységének hősök 
évi Időtartamát és részletesen 
meghatározta, hogy ezen belül mi-
lyen oktatással kapcsolatos teen-
dőket kell ellá4ni. A szabályozás 
lehetővé teszi az oktatási munka 
jobb megszervezését és biztosítja 
a tudományos munkához és to-
vábbképzéshez szükséges időt. 

Az oktatószemélyzet túlóradija-
zása megszűnik, viszont többszö-
rösére emelkedik az oktatási és 
tudományos munkát végzők jutal-
mazási alapja. 

A határozat november 1-én lép 
hatályba. 

J H a g y a r k e r e s k e d e l m i 
k ü l d ö t t s é g é r k e z e t t 

B e r l i n b e 
Berlin, (MTI) Vasárnap magyar 

kereskedelmi küldöttség érkezet a 
német fővárosba. A küldöttség, 
amelynek vezetője Kővári László, a 
külkereskedelmi minisztérium fő-
osztályvezetője, a német-magyar 
hosszúlejára'ú gazdasági szerződés 
keretében kötendő pótegyczményről 
folytat tárgyalásokat a Német De-
mokratikus Köztársaság illetékes 
Szerveivel. 

hősök. 
A Szovjetunió Kommunista Párt-

ja XIX. kongresszusa a magyar 
fiatalok számára ls megmutatta a 

kommunizmus ragyogó távlatalt <» 
még nagyobb odaadásra lelkesít 
bennünket ötéves tervünk sikeres 
megvalósításáért, virágzó szocialista 
hazánk felépítéséért folytatott har. 
cunkban. Ml. magyar fiatalok min. 
den erőnkkel azon leszünk, hogy a 
Komszomol dicső példája nyomán 
a Szovjetunió Kommunista Pártja 
XTX. kongresszusa célkitűzéseitől 
lelkesítve, pártunknak még haszno-
sabb és áldozatkészebb segítőivé 
váljunk. 

A dicső lenini-sztálini Komszo. 
mol megalakulásának 34. évfordulója 
tiszteletére megfogadjuk, hogy 
erőnket nem kímélve elszántan har-
colunk a béke védelméért, Lenin éa 
Sztálin nagy ügyéért, a szocializ-
mus győzelméért. 

Éljen a hős lenlnl-szlálini Kom. 
szomol! 

Éljen mindnyájunk Szeretett ve. 
zére és tanítója, a nJgy Sztálin! 

Az ipari és építőipari vállalatok 
műszaki dolgozóinak és főkönyveiéinek 

bérrendezése 
A műszaki és vezető adminisztratív dolgozók 

ú j prémiumrendszerének bevezetése 
A minisztertanács — elismer-e a 

műszaki dolgozóknak és a főköny-
velőknek a népgazdaság fejlesztésé-
ben és a szocialista ipar kialakítá-
sában végzett munkája jelen-őségét 
— határozatot hozott a z ipari és 
építőipari vállalatoknál foglalkozta-
tott műszaki dolgozók és főkönyve, 
lők alapbérének felemeléséről és új 
prémiumrendszer bevezetéséről. 

A minisztertanács határozata 
megszünteti a jelenlegi bérrendszer-
nek azt a hibáját, hogy nem tesz 
különbséget az iparágak között 
azok népgazdasági jelentősége sze-
rint. Ennek megfelelően a béremé, 
lés különböző mértékű az egyes 
iparágakban. 

A bértéleleket a minisztertanács 

V. T O L S Z T Y I K O V : 

LA SZONG CSAPATA 
Fagyos januári napon történt. La 

Szong, a 22 éves kínai önkéntes har-
cos a folyó partján ment. A jégen 
koreai gyermekek szánkáztak. A 
harcos hirtelen ijedt kiáltást hállo't. 
Az egyik kisfiú szánkója alatt be-
szakadt a jég. A kisfiú, kétségbe-
esetten kapaszkodott a jég peremé-
be, de csakhamar elmerült. 

La Szong gyorsan ledobta magiról 
valtdzott kabátját és a vízbe ugróit. 
Vagy 10 percig eltartott a vakmerő 
embernek a jéghideg vízzel folyta-
tott megfeszített harca. Végre sike-
rült La Szongnak kihúzni a kisfiút 
a jégre. De ereje elhagyta a har-
cost: ő maga nem tudott kijutni a 
vízből és elmerült. 

Ogmt falu lakosat húzták ki a víz 
alól La Szong holttesté'.. A koreai 
parasztok sokáig álitak fedetlen fő-
vel a hős kínai fiú teste mellett. Be-
széltek a koreai és kínai nép közötti 
erős barátságról, az önkéntes csapa-
tok harcosairól, akik önfeláldozóan 

üze- segítenek a koreai népnek, hogy 
tszos-böl, amelyek megvédje hazája szabadságát és 

az amerikai terü-

l 

igazolják, hogy vannak sokan dol- I függetlenségét 
gozók. akik érzik: hazánk további letrablóktól. 
építéséért, a békéért ők ls felelő-1 A megmenekült kisfiú, Coj Heng 
sek. Ugyanakkor olyan példákat is szülei engedélyt kértek a kínai ön-
keressenek párttitkár elvtársaink, kéntcs csapat parancsnokától, amely-
amelyek bizonyítékai a kulákok éa ben La Szong szolgált, hogy ók te- ,, 
a klerikális reakció hazug akna. methessék el a kínai fiatalembert. | gyűlésén. A ~ ifjúsági sziinettézr vo-

Coj Heng édesanyja kijelentette a 
parancsnoknak: Ím Szong úgy halt 
meg, hogy az én fiamat megmen-
te te és én saját kezemmel akargm 
őt eltemetni, mintha az én fiam lett 
volna". 

A kínai önkéntes sírjánál Coj 
Heng esküt telt: ,,La Szong testvé-
rem! — mondotta a kisfiú. — Meg-
fogadom, hogy életemet annak a 
harcnak szentelem, amelyet te is 
vívtál". 

A kínai önkéntes nemes cselekede-
tének híre rohamosan elterjedt egész 
Koreában. A hegyet, amelynek tö-
vében eltemették, a nép elnevezte 
La Szong hegynek. A folyót, amely-
ben elmerült — La Szong folyónak, 
Ogmt falut a környékbeli lakosok 
La Szong falujának nevezik. 

... Serdülő fiú jöit egyszer a ka-
tonai kiegészítő parancsnolcságra és 
kérte, vegyék fel a néphadsereg so-
raiba. Coj Heng volt. A parancsnok 
Coj Henget azonban még túlságo-
san fiatalnak tartotta ahhoz, hogy a 
frontra menjen. 

Coj Heng elekor elhatározta, hogy 
falujában ifjúsági csapatot szervez, 
amelynek az lesz a feladata, hogy se-
gítse az idősebbeket a mezőgazda-
sági m.unkálc elvégzésében. Coj 
Heng javaslatát nagy lelkesedéssel 
fogadták a falust ifjúsági szervezel 

lamennyi tagja belépett a csapatba, 
amelyet a hős kínai fiúról, La 
Szongról neveztek el. Coj Henget 
választották parancsnoknak. 

A La Szong ifjúsági csapat min-
den reggel a hős sírjánál gyüleke-
zik. A fiatalok innen mennek kl a 
mezőre. 

Nyáron a csapat segített a felnőt-
teknek a vetés ápolásában. A csa-
pat a szovjet timuristák példája 
nyomán nagy segítséget nyújt a 
frontszolgálatos parasztok családjai-
nak. Nemrégen az öreg parasztok 
is eljöttek a csapat gyűlésére és 
megköszönték a fiúknak azt a segít, 
séget, amelyet a csapat a mezőgaz-
dasági munkákban és a fronton lé-
vök családjainak nyújtott. 

Coj Heng levelezik La Szong szü-
leivel. A bátor önkén'es szülei egyik 
levelükben ezt írták: .Jiedves Coj 
Heng! Engedd meg, hogy reád most 
mint a mi fiunkra gondoljunk. Büsz-
kék vagyunk, hogy a mi drága La 
Szongunk nevét viselő csapat kiér. 
demelte falud parasztjainak komoly 
dicséretét. Foly'assátok a jövőben is, 
amit e/kezdtetek. Ti Koreában, mi 
pedig Kínában segítjük a hös koreai 
néphadsereget és a kínai önkéntes 
csapatokat leggonoszabb ellensé-
günk,^ az amerikai területrablók el-
leia lyíi-ntl hevrehasí"-

széles határok között állapította 
meg. ami lehetőséget nyújt a válla-
latok igazgatóinak arra, hogy a be-
sorolásnál figyelembe vegyék a dol-
gozók szaktudását és teljesítményét 
is, amire az eddigi rendszerben ke-
vés lehetőség volt-

Az ipar fejlődése következtében a 
műszaki dolgozók béreinek 1949-
ben történt megállapítás óta sok 
új munkakör jött létre. A minisz-
tertanács ezen munkakörök bérül 13 
meghatározta, 

A műszaki és vezető adminisztra-
tív dolgozók új prémiumrendszeré-
ben a prémium a1 apja a terv telje-
sítése és túlteljesítése. 

A prémium mértéke az iparág 'és 
a vállalat népgazdasági jelentőségé-
től, a vállalaton belül pedig az 
egyes műhelyek fontosságától függ. 
A műszaki és vezető adminisztratív 
dolgozók a termelési tervek minden 
részletében való teljesítéséért, pél-
dául a kohászatban az alapbér 45 
százalékáig, a könnyűiparban az 
a'apbér 25 százalékáig terjedő pré-
miumot, a túlteljesítés minden szá-
zalékáért pedig 2—5 százalék, illet-
ve 1—2-5 százalék prémiumot kap-
nak. A termelési terv teljesítéséért, 
illetőleg túlteljesítéséért járó pré-
mium kifizetésének felt étele áraié-
ban a béralap és a tervszerűség be-
tartása és esetleg még egy — a 
dolgozó munkaköre szempontjából 
jelentős — feladat teljesítése. Há-
romnál több kifizetési feltétel nem 
írható elő. 

Azok a műszakiak akiknek mun-
kája elsősorban a fűtőanyag és 
energiafelhasználásra hat ki, a fű-
tőanyag és energianorműk betartá-
sáért. illetve a megtakarításért kap. 
nak prémiumot. 

A határozat nem vonatkozik a 
szénbányászatra és a MAV és posta 
dolgozóira- Az alapbérrendezés nem 
vonatkozik az érc- és vegyes bányá-
szatra a prémiumrendszer pedig 
nem lerjed ki a közlekedési vállala-
tok forgalmi üzemeire, a szállítmá-
nyozásra, a tanácsok irányítás* 
alatt álló vállalatokra és még né-
hány. a minisztertanács által meg-
jelölt területre. 

Az új bérrendszer november 1-én. 
a tanácsok irányítása alatt áUő v&»-
lalatoknál pedig január 1-én kerül 
bevezetésre. Az új prémiumrendszar 
is az alapbéremel'éss:! egyidejűleg 
november 3-én íűn éleiba-' ... 


