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4 szoviet pártszervezetek tapasztalataiból 

A népnevelők harca a termelés jobb minőségéért 
Elmondotta: Siuszlov elvtárs, a Moszkvai Gépkocsi-gyár pártbizottságának titkára 

Munkásaink és szakembereink | veket agitációs iwuflkájuKhoz. Az fc m m 
tavaly kitartó harcban megszerez-
ték drága gyárunk számára a 
„kollektív sztahánovista munkát 
végző vállalat" megtisztelő címet. 
Most nem kevésbbé fontos feladat 
áll előttük: jelentős mértékben 
meg kell javítanunk gyártmánya-
ink minőségét. 

A munkások és szakemberek 
elhatározták, hogy meghosszabbít-
ják a gyár által kibocsátóit gép-
kocsik éleHartamá'; olyan gépko-
csikat állitanak elő, amelyekkel 
legalább 60 ezer kilométert lehet 
megtenni generáljavítás nélkül. A 
gépkocsi élettartamának maghoSz. 
«zabbftása lehetetlen valamennyi 
alkatrész minőségének megjaví-
tása nélkül. A gyár minden mű-
helyében harc indult többminő-
ségű termékek előállításáért. Az 
összes műveletek kifogástalan tel-
jesítésééri indított szocialista nrun-
kaversenyben 2273 munkás vesz 
részt. 

Ez azonban, — természetesen — 
még csak az első lépés annak a 
célnak az elérése felé. amelye1 

kollektívánk maga elé tűzöl1; még 
csak tíz első lépés ahhoz, hogy gyá. 
runkat „minőségi vállalattá" te-

SYÜk. 

A népnevelők irányítása 
Sztálin elvtárs azt tanltja, hogv 

a gazdasági sikernek a szervezeti 
é« pártpolitikai munka az alapja j 
A pártszervezet harcra mozgósítja i tóban. A gyár udvarán és a mii. 
a kollektívát a termelés minősé- 1 helyekben sok felhívás ég plaká1 

elmúlt hónapokban megvitatót' 
szemináriumi anyagok a következők 
voltak: ,,A szocialista munkaver-
eeny vezetéséről", „Miből t a vöd ik 
össze az önköltség", ,.A népi de-
mokratikus országok sikeTei a szo-
cializmus építésében", ,,A kommu-
nizmus nagy építkezéseinek jelen-
tősége a Szovjetunió népgazdasá-
gának újabb fellendülése szem-
pontjából", stb Látogatásokat te 
szeryeztünk: népnevelőink voltak 
a Moszkvai Állami Egyetem épít-
kezésénél és a Gorkij Kultúr. és 
üdülőparkban rendezett kiállítá-
son. 

A népnevelők közvetlen kapcso-
latát az emberekkel és a terme-
léssel oz eredményes felvilágosí-
tó, nevelőmunka elengedhetetlen 
feltételének tartjuk. 

A szemléltető agitáció 
alkalmazása 

Az agitációs tömegmunka fon-
tos szerepet játszik a termelés mi-
nőségének megjavításáért folyó 
harcban. Mi bőven alkalmazzuk a 
szóbeli és a szemléltető agitáció 
különböző formáit. Népnevelőink 
az utóbbi három hőnap folyamán 
1413 csoportos beszélgetést foly. 
tattak gyárunk műhelyeiben. 

A pártszevezetek gondoskodnak 
arról, hogy könnyen érthető, vilá. 
gos és mozgósltóerejü szemléltető 
agitáció álljon a termelés szolgála-

gének javításáért. A műhelyek-
ben sorrakerülö csoportos beszél-
getések tématervében megfelelő 
6Úllyal szerepelnek a minőségi ter. 
melés kérdései. 

Gyárunkban 845 népnevelő van. 
470.en a gyár munkásai között, a 
műhelyekben, a többiek pedig a 
lakosság körében végeznek agi-
tációs munkát. Minden műhely 
ben népnevelő kollektívái szer. 
veztünk, amelynek vezetője a mű-
hely pártszervezetének titkára. A 
gyár pártbizottsága gondoskodik 
a népnevelök politikai és művelt-
ségi Színvonalának emeléséről, 
irányelvekkel és tanácsokkal való 
ellátásáról. A jóváhagyott terv 
alapján havonta kétszer előadást 
rendezünk a népnevelők számára, 
akik emellett. minden hétfőn sze-
mináriumi keretek, közöl1 kap. 
nak részletes oktatást és irányel-

hivja fel a figyelmet a legfonto-
sabb feladatókra. 

Nagy népszerűségnek örvende-
nek gyárunkban a szatirikus fali-
újságok, amelyek élesen megbírál-
ják a fogyatékosságokat, a munka. 
és a technológiai fegyelem meg-
szegői1. 

Megfelelő helyet kap a szem-
léltető agitációban a minőségi ter-
melésben kivált munkások nép-
szerűsítése. A gyár műhelyeiben 
gyakran adnak ki „Villárri'-jt ab-
ból a célból, hogy üdvözöljék a 
sztahánovistákat, brigádokat, osz-
tályokat vagy termelőrészlegeket 
a kitűnő termelésért indított szo-
cialista raunkaversenyben elért si-
kereikért. 

A példamutatás ereje 
A népnevelők a csoportos be-

szélgetések alkalmával szintén 

széles körben népszerűsítik oz 
élenjárók eredményeit. Nemcsak 
szóval, hanem személyes példa-
mutatással is agitálnak: 200—-250 
százalékra teljesilik normájukat 
és emellett minden munkájuk el-
sőrendű vagy jóminőségű. A nép-
nevelők sztahánovista munkája 
különös meggyőzőerőt kölcsönöz 
szavuknak, a termelés minőségé-
nek megjavítását sürgető felhí-
vásaiknak. 

Arra törekszünk, hogy elérjünk 
minden munkáshoz. Ebből a célból 
az egyéni beszélgetéseket alkal. 
mázzuk. Az I. sz. karosszéria-mű-
helyben, ahol Gurjasin népnevelő 
elv'árs dolgozik, Csurman'yejev 
elvtárs, egy fiatal szerelőlakatos 
nem tartotta be a technológiai elő-
írást. 

A népnevelő a Csurmar.tyejev-
vel folytatótt beszélgetések sc-
rán rájött arra, hogy a fiatal 
lakatos rossz munkájának tő oka 
a hanyagság. Azt tanácsolta neki, 
hogy kettőzze meg ügyeimét, néz. 
ze meg, milyen gondosan dolgoznak 
a sztahánovisták. Az agitátornak 
nem sikerült nyomban eredményt 
elérnie, de állhatatosan harcol' 
és eredm.énnyel: Csurmantyejev 
elvtárs jelenleg részlegének egyik 
kitűnő minőségi munkása. 

Az agitáció^ kollektíva össze-
hangolt, céltudatos munkája és 
több szervezési és műszaki rend-
szabály végrehajtása megérde-
melt győzelmet hozott az I. sz. 
karosszéria-műhely kollektívájá-
nak. A műhely elnyerte a „minő-
ségi műhely" címet. Itt most már 
egyetlen olyan munkás sem akad, 
aki ne teljesítené normáját. Az 
átlagos teljesítmény eléri a 120 szó-
zalékot. A kollektíva három hónap 
alatt 45 ezer rubelt takarított mejf. 
Az egyéni számlák megtakarításai-
nak összege elérte a 279 ezer ru-
bel1. 

Az I. sz. karosszéria-műhely nem 

kivétel. Jelenleg már 10 műhely, 

131 osztály és részleg küszöbölte 

ki teljesén a selejtet és büszkén 

viseli a minőségi műhely, osztály, 

illetőleg részleg címe'. Ezek a si-

kerek lelkesedéssel töltik el a gyár 

dolgozóit, erőfeszítéseik megket-

tőzésére késztetik őket, hogy a kö-

zeljövőben már az egész gyár ki-

érdemelje a „minőségi vállalat" cí-

met. 

Bocsássák szabadon a Kosénberg-házaspárt! 
Berlin (ADN) . A magdeburgi j á . 

rásban lévő Stassfurt több mint tíz. 
ezer lakosa a mult hét végé,, hatal-
mas tüntetésen vett részt, amelyen 
a Rosenberg-házaspár tervbeveit 
meggyilkolása ellen tiltakoztak. 

A stassfurt iak Eisenhower elnök-
höz intézett táviratukban kövelel-
ték a Rosenberg-házaspár azonnali 
szabadonbocsátását. 

Korn beeützi lelkész. Wagner ra_ 
beni lelkész és Bluhm luckenwaldei 
lelkész Eisenhowerhez intézett leve-
lükben kérik az elnököt, hogy é'jén 
kegyelmi jogával 

A sömmerdai körzeti építési vál-

lalat dolgozói tiltakozó levelet te-
tézlek az Egyesűit Államok elnöké-
hez, amelyben :» két bátor béke-
harcos azonnali szabadonbocsátását 
követelik. 

Tiltakoztak a szégyenletes ítélet 
ellen a weimari építészeti főiskola 
nőbizottságának tagjai, az eisenachi 
Gosthe-főskola diákjai, a norehau-
se.ni járásbíróság munkatársai. Ros-
tock dolgozói és egyetemi hallga-
tói is. 

Angliában a thaxtedi (Essex) 

plébániatemplomban egész vasárnap 

a Rosenberg-házaspár megmentésé-

ért imádkoztak 

Eisenhotcer „még nem tanulmányozta" a Rosenberg-hásaspá r 
ügyének iratait 

Washington (MTI) . Az , A F P " 
jelentése szerint Hagerty, Eisenho-
wer sajtótilkára hétfőn közölte, 
hogy az Egyesült Államok elnöke 

még nem tanulmányozta a Rosen-
berg.házaspár ügyét, mivel „az ira. 
fok még nem érkeztek meg a Fehér 
Házba". 

A vietnami népi erők győzelmes harcai 
január első húsz napjában 

Peking (Üj-Kína). A „Vietuámi 
Hírügynökség" jelenti: 

A vietnámi néphadsereg főpa-
rancsnokságának közleménye sze-
rint a vietnámi néphadsereg január 
13—17 között Délközép-Vietnáinban 

' több mint 400 francia katonát sem-
misített meg. 

Január 13-án éjtszaka a vietnámi 
népi erők alakulatai megsemmisí-
tették az Ankhe-től északra fekvő 
Cuu-an és Tu-Thui ellenséges őr-
helyeket. Január 17-én a népi erők 
alakulatai Cuu-an-tól félkilométerre 
foglyul ejtették Rousse francia őr-
nagyot, az ellenséges zászlóalj pa-
rancsnokát 

Befejeződött a Román Népköztársaság 
nagy nemzetgyűlésének ülésszaka 

Bukarest (TASZSZ) . A román 
nagy nemzetgyűlés ülésszakának 
január 24—i délelőtti ülésén Dumitru 
Petrescu pénzügyminiszter mon-
dotta el az 1953 évi költségvetés-
ről szóló előadói beszédét. 

A román nép nz ötéves terv első 
két esztendeje alatt komoly sikere-
ket aratott — mondotta többek kö-
zött. — Ezek a sikerek a népi de-
mokrácia rendjének, hazánk dol-
gozói erőfeszítéseinek, főként pe-
dig a nagy Szovjetunió — a kom-
munizmus építője — ég a baráti 
népi demokratikus országok felbe-
csülhetetlen segítségéneik köszönhe-
tők. 

Románia az egységes szocialista 
tábor új világpiacán együttmű-
ködik a Szovjetunióval és a 
népi demokratikus országokkal. 
1952-ben — mondotta a további-

akban — Románia ipari termelése 
háromszáz százalékkal volt nagyobb 
az 1948. évinél, a népgazdasági be. 
ruházások összege pedig 35.7 száza-
lékkal haladta meg az 1951 évit. 
Az 1952-es év folyamán ú j gyárak 
és üzemek kezdték meg működésü-
ket, megnőtt sok kohászati, textil 
és egyéb üzem kapacitása. Az áru-
forgalom jelentékenyen növekedett. 
A lakosság 11,2 százalékkal több 
élelmiszert vásárolt, mint 1951-ben. 

Az 1952. évi állami költségvetés 
teljesítésével foglalkozva Dumitru 
Petrescu rámutatott, hogy nem 
végleges adatok szerint a bevételi 
oldal 34 milliárd 178 millió 200 
ezer lej, azaz 9 milliárd 588 mill ió 
800 ezer lejjel több. mint 1951-fcen 
volt. 

Az 1953. évi költségvetést azok-
nak a feladatoknak az alapján dol-
gozták ki, amelyeket a Román 
Munkáspárt az első ötéves terv 
harmadik, döntő esztendejére kitű-
zött. A költségvetési lervezet. bevé-' 
teli oldala 38 milliárd 500 millió lej. 
kiadási oldala 37 milliárd 510 mil-
lió lej. A beruházások összege 36.9 
százaléka az egész költségvetésnek, 

Az nlteml költségvetés — mu-
tatott rá az előadó — tükrözi a 
román átlam békeszerető poli-
tikáját Ez szembetűnően meg. 
mutatkozik a többi között ab-

ban Is. hogy az ország védelmi 
képességének szilárdítására for-
dított kiadások összege a költ-
ségvetési terv szerint 6 milliárd 
766 milHó 400 ezer lej, azaz az 
egész költségvetés 18 százaléka. 
A román népnek meggyőződése, 

hogy az állami terv teljesítése bol-
dog jövőjének biztosítéka Románia 
dolgozói — a Szovjetuniónak, 
Sztálinnak, az egész vi lág dolgozói 
nagy vezérének és tanítójának ál-
landó testvéri támogatásától se-
gítve — hajthatatlanul eltökélték, 
hogy megvédelmezik nagy vívmá-
nyaikat. 

A nagy nemzetgyűlés egyhangú-
lag jóváhagyta az 1953- évi állami 
költségvetést 

Az ülésszak ezután megválasz-
totta a nagy nemzetgyűlés elnöksé. 
gét. A nagy nemzetgyűlés elnöksé-
gének elnökévé dr Petru Grozát, 
elnökhelyetteseivé Mihail Sadovea-
nut és Mihail Mujicot, az elnökség 
titkárává Gheorghe Marusii vá. 
lasztották. 

Hatalmás lelkesedéssel folyt le 
az ülésszak esti záróülése. Gh. 
Gheorghiu-Dej lelkes taps köze. 
pette javaslatot tett a Román Nép. 
köztársaság ú j kormányának meg. 
alakítására. 

Valamennyi jelenlevő lelkes él-
jenzése közepette Gh. Gheor-
ghlu.Dej-t választották a mi-

nisztertanács elnökévé. 

A minisztertanács elnökhelyettesi 
Iosif Chisineschi, Gheorghe Apos. 
tol és Chivu Stoica lettek 

Egyhangúlag megválasztották to. 
vábbá a kormány tagjait. , 

Az ÁHami Tervbizottság elnöke 
Miron Constanescu, az állami ellen-
őrző bizottság elnöke Pétre Borilla, 
külügyminiszter Simion Bughici, a 
fegyveres erők minisztere Emil 
Bodnnras. belügyminiszter Stefan 
Pavel, pénzügyminiszter Dumitru 
Petrescu lett. 

Az ülésszak megválasztotta Ro-

mánia legfelső bíróságát is. 

Rendelőintézeti általános asszisztensnőképzö 

tanfolyam indul Szegeden 

Az egészségügyi" minisztérium 
1953 februárjában egyéves be-
járásos rendelőintézeti általános 
asszisztensnőképzö tanfolyamot in-
dít Szegeden. Felvételre 17— 
40 éves korú nők jelentkezhetnek. 
A felvételi kérelmeket január 31-ig 
kell az iskola vezetőségéhez meg. 
küldeni, s azokhoz sajátkezűleg írt 
részletes önéletrajzot, születési, 

lakás szerint illetékes körzeti or-

vosi, vagyoni, utolsó iskolai bizo-

nyítványt s ha a jelentkező már al-

kalmazásban volt, működési bizo-

nyítványt is. kell csatolni- (Cím: 

Kossuth Zsuzsanna ápolónőképző 

iskola.) 

A tanfolyam elvégzése után a 

hallgatók azonnal beosztást kapnak. 

Mennyivel tartozik két mórahalmi kulák 
a nép államának? 

Mórahalom község dolgozó pa-

rasztjai már első negyedévi beadási 

kötelezettségüket teljesítik. A jól 

teljesítő dolgozó parasztok mellett 

azonban nyugodtan meghúzódnak a 
község kulákjai, nem törődve a be-
gyűjtési rendeletekkel; olyannyira 
nem, hogy még a mult évi beadásu-
kat sem teljesítették Ilyen beadását 
szabotáló kulák Koszó Vince, aki 

1952. évre hátralékban van 957 drb 
tojással, 40-80 kiló baromfival, 
330 kiló sertéssel és 18.425 mai igán. 
fok borral. Kiss Pálné sem teljesí-
tette az elmúlt évi beadását, hanem 
még most is adósa államunknak 
1213 darab tojással, 8 kiló baromfi-
val, 52 kiló sertéssel és 6574 maii-
gán fok borral. 

i a községi tanács mindkettőjük 
Iellen megindította az eljárást. 

A Vörös folyó balpartján, a Ha-
dong tartománybeli To faluban » 
népi erők január 8-án megsemmi-
sítettek egy ellenséges őrhelyei. 

Ugyancsak a Vörös folyó mentén 
a népi erők alakulatai körülzárták 
a Thai.Binh tartomány Kvinh-coi 
és Thai-Minh körzetében lévő ellen-
séges őrhelyeket. 

Vetnám északnyugati részében a 
Lai-Chau és Son-La közötti térség-
ben 700 ellenséges katona adta meg 
magát a népi erőknek. 

A Lai-Chau közelében húzódó 
arcvonalon a néphadsereg január 
15-én elfoglalta Phong-Tho ellensé. 
ges őrhelyet. 

Németország Kommunista Pártja, a Francia Kommunista 
Párt és Németország Szocialista Egységpártja 
közös felhívása a német és a francia néphez 

Berlin ( A D N ) . Németország 
Kommunista Párt jának elnöksége, 
a Francia Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottsága és Németország 
Szocialista Egységpáríjának Köz-
ponti Bizottsága tiltakozásra szólí-
totta fel a német s a francia né-
pet a bonni és párizsi háborús 
szerződések ratifikálása ellen. A 
közös felhívás hangsúlyozza: 

„Németország é9 Franciaország 
népét ú j háború veszélye fenyegeti. 
Az Egyesült Államok a bonni ás 
párizsi szerződések alapján Nyugat-
Németországot felvonulási kiinduló 
ponttá akarja tenni a Szovjetunió 
és a francia nép ellen irányuló ú j 
háborúban. 

A felhivás a továbbiakban rámu-
iát, hogy mindkét nép békét és tar. 
tós egyetértést kíván-

Népeink örömmel üdvözlik a Ne-
met Demokratikus Köztársaság el-
nökének nagyjelentőségű nyüatko. 
zatát, amely szerint a Német De-
mokratikus Köztársaság sohasem 
egyezik bele, hogy német részről 
valaha is háborút indítsanak « fran-
cia nép ellen. Németország és 
Franciaország népe sem a Szovjet-
unió, sem egymás ellen *atn fog 
harcolni! ' 

A felhívás végül hangsúlyozza: 
a Németország és Franciaország 
közti békés kapcsolatok tartós hely-
reállítása most vált elsőizfoen valóban 
lehetővé a két nép számára. Ilyen 
kapcsolatok megteremtése érdeké-
ben szükségképpen meg kell hiúsí-
tani a háborús különszerződést és 
az agressziv háború összes többi 
előkészületeit is. 

Terracini és Riccio szenátorok választójogi 

tervezeteket nyújtottak be a szenátushoz 

Bóma (MTI). Terracini kommunis-
ta és Riccio szocialista szenátor két 
választójogi törvényjavasilattervezetei 
nyújtott be a szenátushoz. Terracini 
javaslata az arányos választási rend-
szer alapján nyugszik és célja a 
mandátumelosztás tökéletesebbé té-
tele. Riccio szenátor törvénytervezete 
a választási propaganda szabályozá-
sára irányul s célja az> hogy egyen-
lő lehetőséget biztosítson minden 
listát áll ító szervezet számára. 

A szenálus belügyi bizottsága ked-
den kezdi meg a képviselőházi több-
ség által elfogadott keresztényde-

mokrata törvényjavaslat vitáját * 
az ellenzék azt követeli, hogy ez-
zel egyidöben vitassák meg Terra-
cini és Riccio szenátor által benyúj-
tott javaslatokat is. 

A csaló választójogi törvényjavas-

lat szenátusi vitája során más fon-

tos kérdéseket is felvetnek majd. 

Kiderült ugyanis, hogy a képviselői 

házból a szenátusba álküldölt tör-

vényjavaslat szövege nem egyezik 

meg pontosan azzal a szöveggel, 

amelyet a képviselőházban megsza-

vaztak. 

Megnyílt a román szakszervezetek 
III. kongresszusa 

Bukarest (TASZSZ). Január 26-án 
Bukarestben megnyílt a román szak-
szervezetek III'. kongresszusa. 

A díszelnökség megválasztása után 
egyhangúan elfogadták a kongresz-
szus napicndjé't; 1. Az Országos 
Szakszervezeti Tanács végrehajtó bi-
zottságának é i reviziós bizottságá-
nak beszámolója; 2. beszámoló a 
szakszervezetek ú j szervezeti sza-
bályzatáról; 3. a központi tanács és 
a központi revíziós' bizottság vá-
lasztásai. A Bomán Munkáspárt 

Központi Bizotisága nevében Chivu 
Sioica a Szakszervezeti Világszövet-
ség végrehajtó bizottsága nevében 
pedig Louis Saillant üdvözölte a 
kongresszus résztvevőit. Az első na-
pirendi ponlról Slclian Moraru. az 
Országos Szakszervezeti Tanács vég-
rehajtó bizottságának elnöke tartolt 
beszámolót. Az esti ülésen I. P. 
Gurjejfv. a szovjet küldöttség veze-
tője, a gépipari munkások szakszer-
veztc központi bizottságának elnöke 
szólalt fel. 

Jugoszláviában 1952-ben sokkal több üzemi baleset 
. történt, mint 1951-ben 

Mint a ,-Napred'', a jugoszláv for. 
radalmi emigránsok Szófiában meg. 
jelenő lapja közli, Jiigoszláv'ában 
1952-ben jelentősen emelkedett az 
üzemi balesetek száma. A ti'óista 
sajtó is kénytelen ezt bevallani. A 
tttóista „Borba" november 19"i szá-
mában a következőket irta: „Szep-
temberben Belgrádiban 86 baleset 
történi, ezek köziil kettő halálos és 
36 súlyos sebesülés. Októberben ez 
a szám 117-re emelkedett, amelyek 

köziil ugyancsak kettő halálos é« 
47 jtedig súlyos sebesülés volt'. 

Iiüíünösen sok baleset történt a 
hadiiparban. A titóisla „Szíovenszki 
Porocsevalec'1 azt írta. hogy 1952-
ben a vaskohászatban a munkások 
30.1 százalékát érte baleset. Egyes 
üzemekben ez a százalékarány még 
enné! i , magasabb, így például a 
storci vasgyárban a Martin-kemen-
céknél dolgozó munkások 88 száza-
tokét ért* baleset. 


