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A pártcsoporlvezclők feladata 
az oktatási év sikeres befejezésének 

biztosításában < . 

A jpártcsoportvdzetők egyik j'lcn-
oegíoii.-isabb leiadata, hogy se" 

gi'M'k ói biztosítsák a pártcsoport 
tagjainak a vizsgára vMo felkészíl-
li'sét és megjelenését. Többi fel-
adataim elvégzése meüelt én ezzel 
a munkával is behatóan foglalko-
zóin s egyénileg besző cé tok cl a 
luolgalókk il. Ezzé. kettős célt tu-
dok elérni. A beszélgetés folyamán 
a ba Igatókat segiloim. Tisztázód, 
nak előttük a vitás kérdések- Más-
részt én magam is értékes ti»|>asz" 
tálatokat szerzek, megismerém kö- ták helyükéi 

Hiányzás után azonnal fc ke-
restem a ha.lgstóka, és fele-
lősségre vontam azokat, akik 

Iguzutctunu! hiányozlak. 
A többszöri hiányzókat (aggyfiésen 
bíráltain. Az ilyenirányú foglalko-
zásnak meg is lelt az eredménye. 
Csoportom tagjai között így csak-
nem megszűnt a Irányzás s nem 
egyszer a pártcsoport tagjai eijö'-
l»'k hozzám tanácsot és segítséget 
kérni. Párfcsoportom tagjai a vá-
lasztási tagitáciéban is jól megáll" 

zolrőü a csoportomba tartozó párt 
ingok politikai képzettségé'. 

A incst folyté slzsgae őliésrülcí-
Iien a vizsga napjáig minden 
egyes linz/ám beosztott párt-

taggal beszélgetek. 
FogliAkozign velilk a/zal kapcsolat-
ban is, hogy mit jelent számukra 
az oktató tinin való részvétel és az, 
lia edzel tisztán, látnak egv-egy po" 
tttikni prob'émát. Megmagyarázom 
nekik, hó! és hogyan tudják leg-
jobban ' felhasználni mindennapi 
munkáinkban n szemináriumon ta-
nultakat. Bátorítom ökiet a hozzá, 
szólásra. 

Pántisopor'om lagjai között külö-
nösen ! Szórádi Györgyné és Márton 
Istvánné cJvtársnőknél értem el 
ilvmódon eredményt. Ma már mind. 
kélten többször és bátran szólnak 
hozzá a fellett kérdésekhez. Ennek 
jó l*i(úsa megmutatkozott a vizsga 
előtti, ismötléwkpél is. 

Az eddigiek során is rendszeresei 
ellenőriztem a pártcsoport tagjainak 
n ycipinánioniukon való megjelené-
sét. ' 

Mrg kell azonban" bírálnom Síi. 
megi Júlia elvtársllőt, akivel több-
ször személyesen beszéltem, de 
sztahánovista létérc — párttaghoz 
nem mél'ó módon — elhanyagolta 
az oktatást. Hiába gyakorolt ön-
kritikát, az csak elröppent szó ma-
radt. Azo.iban továbbra is foglal-
kozom Sümegi elvtárs/nővel és re. 
mélcm, hogy változtat he'ytclert 
maga tartásán. 

Minél-n párfc opoit vezelő te" 
k'nt.se mest fe'«dá»ának. hogy 
rntrtrsonoe'j>rak tagjaival va'ő 
foglalkozás során ellenőrizze és 
segitse a párteseport teglatt a 

vizsgára való készülésben, 
hogy minél ercdjnénvesrbben szere, 
peijienek az évvég! vizsgán s abban, 
hogy a tanulás eredménye a párt-
tagok termelésben va'ó példás 
helytállásában és a po'illkni mun-
ka mccjavulásában is mutatkoz-
zon. 

Danyl Ferenc 
a Paprikafeldolgozó Vállalat 

párt csoport vezetője 

A történész kongresszus 
csütörtöki ülése 

Csütörtökön* délután folytatódtak 
a történész kongresszus előadásai. 
Az ülésen megjelent Rónai Sán-
dor, a Magyar Dolgozók Pártja Po-
litikai Bizottságának tagja, Otta 
István vezérőrnagy, Mód Aladár 
egyetemi tanár, valamint számos 
Kossuth-díjas akadémikus, tudomá-
nyos dolgozó. Részt vett az ülésen 
a kongresszus számos külföldi ven-
dége. 

Réti László, a Magyar Munkás-
mozgalmi Intézet igazgatója »A 
Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom hatása Magyarországon és a 
magyar forradalmak 1918—1919* 
címmel tartott előadást. Bolgár Elek 
akadémikus hozzászólásában arról 
a segítségről beszélt, amelyet Lenin 
nyújtott a Magyar Tanácsköztársa-
ságnak. Ezután Jindrich Vesely, a 
Csehszlovák Kommunista Párt 
Párttörténeti Intézetének igazgató-
ja tartóit korreferátumot.,.A ma-
gyar kommün hatása Csenszlová-
kiábun" címmel. 

Székely Lajos, a Szegedi Tudo-
mányegyetem adjunktusa *A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 
hatása a munkásmozgalomra Sze-
geden és környékén* címmel tar-

itott korreferátumot. (MTI) 

Az általános iskolások jó munkával készülnek 
a továbbtanulásra 

A tnv»sz napsugarai vidám mo- is van. ö Káté Lajosnak segített 
solyl csalnak n fiatalok arcára. Az--és ennek eredményeképpen Káté 
Iskolák termeiben élénk zsibongás paj,lás elégségesről közepesre ja-
ttul la taztk. f. szabad haza boldog vífo]!, most pedig jórendű szeret-
JfjjJs^gánm kacagása. Kqzefcdik nz, ne lenui. .Iíáté Lajos édesapja csak 
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Sztráikharcok 
a tőkés országokban 

Athén (TASZSZ). Az alhéni és 
pireoszi munkások és alkalmazottak 
'24 órás sztrájkja, amely június 8-
án éjtszako 12 órakor kezdődött, si. 
keresen folyt le. 

A sztrájkban az athéni és pireo-
szi dolgozók 90 százaléka résztveit, 

A sztrájk a görögországi általá-
nos munkás-szövetség követelései 
•támogatásának jegyóbeií folyt le. A 
•követelések többek között munka, 
béremelésre is vonatkoznak. A szö-
vetség bejelentelte, hogy a sztráj-
kok Görögország többi városaiban 
.ós kerületeiben folytatódni fognak 
és hogy ezután orszúgosjcllegű ál-
talános sztrájkra koriíl sor. 

évvége, számot kell adni arról, mi-
lyen munka folyt, egész évben. Ál. 
Ialá nos i skolás úiferökj középisko-. 
Iáitok, egyetemisták készülnek most 
a vizsgáikra. •Szorgalmasak, lapul-
nak in VIII-os áltolános iskolások 
is. Jövőre középiskolások lesznek. 
Mostan i eredrfíényük lől. függ, ' meg-' 
érdcnrlik-e; hogy államunk -fámc-
gas.-a őko| a továbbnamulásboa. 

Sokan vavnMc, akik ezt a 
támogatást megérdemlik. Leg-

i több iskolában jó munkát végez-
tek a nyolaadikos pajtások. 
Az iskolákban cgpsz évben 

komoly munka folyt. 
Szépen dolgoztak a Dózsa György 
általános iskola pajtásai. A taná-
rok ,sogí|ségével — akik kidolgozott 
tervvel, egyéni és közös foglalko-
zásokkal segítették elő a jó ered-
ményt — a tanulók magok iá só-
kat tettek a sikeres vizsgákért. Ki-
kérdező brigádokat szervezlek, így 
ellenőrizték egymást R tanulásban-
Azonkívül tanuíópárokba a jobb ta-
nulók segítettek a . gyöngébbeknek 
n z anyag megértésében. Ennek 
eredménye lett, hogy Vígh Ferenc 
elégségasrtl jóra j|ü,víto[t, Makai 
István, Milcüla é« még sokan egy 
jeggyel jobbat kaplak. Nagy érde-
me van ebben a munkában Kovács 
Sándor - úttörő csapa'tanács elnök-
nek, akinek jótnnulási jelvénye 

hat elemit végzett, ő előtte azon-
ban megnyílt a tanulás lehetősége. 
•IC**'Ernő.-pajtás is jó tanulással 
készül a középiskolára. Jórendű 
volh most jeles akar lengi. 

De jó eredménnyel készülnek a 
Gutenberg-utcai általános iskola 
tanulói Igo.u szorgalmasan dol-
gozott Vastag Piroska és Cirok 
Margit*. 

Sok nehézség el.lcnére kitar-
tással dolgoztak azért, hogy a 
legjobb fanulédc soraiba kerül-
jenek. A: ilyen tanulók meg-
állják majd a helyüket a kö-

zépiskolában. 

De nemcsak a jelesek, hanem a 
gyengébbek, a kö^posek is kitartó 
szorgalommal tanultaki Bsretka 
Margit örömmel beszélte el sikeres 
.vizsgáját.--Apja. nem •járhatott is-
kolába, ó pedig a Gépipari Tech-
nikumba megy lanulni. Tanulá-
som lehetőségét jó munkával aka-
rom meghálálni moiat is és ezután 
is Népköztársaságunknak — mon-
dotta Bcrelka Margit. 

Még néhány nap éa befejeződnek 
a vizsgák. Meymubtikoeik végle-
gesen a jó munkával előkészített 
tanulás eredménye. A nyolcadikos 
p&jtásök így készülnek a közép-
iskolába. 

Pesti István 

Nyugati kormánykörökben 
aqgodalommal fogadták 

az olasz választások 
i eredményét 

Washington (MTI). Mint a 
,,DP»A" jelenti, „a hivatalos Wa-
shington szerdán megdöbbenéssel 
és csalódással nyilatkozott az olasz 
Választások eredményéről.'' A je. 
lentés hozzáteszi azt is, hogy ameri. 
kai kormánykörökben „a választá-
sok eredményét úgy tekintik, mint 
komoly csapást európai hadse-
reg és az európai egység jövőjére." 

London. Az angol polgári lapok 
széleskörűen kommentálják a jú-
nius 7'i otaszorssági választások 
eredményék A liberális „News 
Chrcnicle" a baloldali ellenzék 
„meglepő előretöréséről" ir és 
megállapítja: „Az újfasiszták 
nyereségei is vára [ionok ugyan, 
de a fejlődés a kommunizmus és 
a kommunistákhoz közelálló [.ártok 
.irányában egészen meglepő." 

A békevilágmozgalom vezérkarából 

JAMES ENDICOTT 
James Endicotl Kí-

nában szülelett. Apja, 
— aki misszionárius 
volt — 1893-ban te-
lepedett le és 1910-ig 
éli Kínában. Endi-
cotl solcat dolgo-ofl 
a szabadságharcukat 
vívó kínaiak között. 

Amikor a nagy kí-
nai nép kivívta a sza-
bfiílságát, James En-
mcott a legnagyobb 
iürömmel fogadta ezt 
a győzelmet. Lelep-
lezte a kanadai egy. 
házak mesterkedéseit, 
amelyek szavakban 
szabadságot követel-
tek a gyenge, sze-
gény és elnyomott 
népeknek, a nemzeti 
felszabadító mozgal-
mak fellendülése idő 
szakában azonban 
mindig az elnyomók 
oldalára álltak. Támc 
gatják Csnvg Kai-
seket, Li SzirrMant 
a Taivan-szigetére be 
települt amerikai had 
sereget, a Maláj föl-

dön öldöklő angol csapatokat. A 
misszionáriusok az imperialista 
tábor népelnyomő rendszereit tá-
mogatják. Amikor a. Kanadai Egye-
sült Egyházak washingtoni pa-
rancsra kiadták a jelszót, hogy a 
misszionáriusok a felszabadult kí-
nai nép ellen harcoljanak, Jamas 
Enáicolt kilépefl az egyhátból. 
Visszatérve a Kínai Népköztársa-
ságból hatalmas munkát végzett a 
kanadai békemozgalomban. 

James Endicotl a békemozgatom-
ban találta meg azt a. lehetőséget, 
hogy az elnyomottak ügyét szolgál-
hassa. Minden erejével a kanadai 
békeharcosok tömörítésén fárado-
zik. Az ö munkájukról, bátor küz-
delmükről számolt be a Béke-Vi-
lágtanács stockholmi ülésén, ahová 
li ezer kanadai aláírévsát hozta 
cl nz atombomba betiltását követelő 
íveken. Lelkes beszédeket tartott a 
varsói kongresszuson és Bécsben 
a népek nagy találkozóján. Kanada 
reakciós körei fenyegetéssel pró-
bálták megakadályozni Endicotl 
békeáiunkáját, fasiszta, banditák. 

hal merényletet követtek el ellene..' 
1952 elején James Endicotl ellá-

togatott Kínába. Itt ismerkedettel 
meg az amerikaiak baklériumhábo-
rújánailc részleteivel. A kínai nyelv 
ismeretében saját maga beszélhe-
tett azoknak a falvaknak lakos-
ságával, ahol baklériurfihornbákiit. tar 
láttak és ahol fertőzések történtek. 
Kínából való visszatérése után Ka-
nadában Endifott könyvel atkát ki, 
„Vádolok" címmel az amerikaiak 
koreai gaztetteiről. A benne elmon-
dott tények óriási tiltakozó lmllá-, 
rn0t váltottak ki a koreai háború 
ellen. 

James Endicott a kanadai béke-
bizottsqg elnöke, kiváló békeharcos, 
munkájáért kiérdemelte u nemzet', 
közi Szláliii-békedíjat. Ez az elis-
merés nemcsak James Endicotlnakj 
adott új erőt, hanem a kanadai b(-
lceluarcosoknak is. 

A magyar nép, közöttük Cson-
grád megye dolgozói is — szere, 
tettel várják Öl, a kjváló békehar-
cost a Bélcc-Világlanács budapesti 
ülésére. 

Levelek a Béke-ViJágtaaács ülésének 

résztvevőihez 

Tovább tart a francia kormányválság 
Bidault nem kapta meg a kormányalakításhoz szükséges 

alkotmányos többséget 

Párizs (MTI). Május 21-c óta — 
amióta René Mayer kormánya meg-
bukott — Georges Bidault személyé-
ben az ötödik francia jobboldali po-
litikus kísérletezett n kormány meg-
alakításával. Az ötödik jelölt, Bi. 
dault programmjában semmiben-
sem tért el elődeilől. Külpolitikájá-
ban ő is fenn akarta tartani a há-
borús tömbök rendszerét, a vietná. 
mi szennyes háború folytatása mel-
lctl lört lándzsát, belpolitikájában 
pedig az előző francia kormányok-
hoz hasonlóan újabb terheket akart 
rakni a francia népre a fegyverke. 
zés érd/kében és nz alkotmány reak-
ciós „reformjára" törekedett. Pro. 
grammja megvalósílására azonban 
nem kerülhetett sor. mert a nem-
zetgyűlésben nem kapta meg a 
kormányalakításhoz szükséges al-
kotmányos többséget. 

A szavazásra a késő éjtszakai 
órákban került sor, amikor befeje-
zödöt! a vi|a Bidault kormánypro-
grnmmja feleli. Herrlot, a nemzet, 
gyűlés elnöke éj'szaka negyed 3 
Órakor közölte a szavazás eredmé-
nyéi Mint az „AFP" jelentéséből kl. 
tű.aik. Auriol köztársasági elnök 

ötödik jelöltjét egy szavazat vátasz. 
totta el a miniszterelnökségtől: 
mellette .313 képviselő szavazott (a 
kormányalakításhoz 314 szavazat 
szükséges) ellene 228 képviselő. Bi-
daulf a 313 szavazatot is főként az 
MRP-nek és a gaulleistáknak kö. 
szönhette Utóbbiakat, ha a több-
séget megkapta volna, bevonta vol-
na kormányába is. 

.Bidault közvetlenül azután, hogy 
ismerctessé vált a nemzetgyűlés ha-
tározata, az Elysée.palolába ment, 
hogy közölje Auriol köztársasági 
elnökkel a szavazás eredményét. 

A koreai-kínai fegyverszüneti 
küldöttség 

hivatalos közleménye 
Keszon (Uj~Kina). A koreai-kí. 

nai fegyverszüneti küldöttség jú-
nius 11-én a következő közleményt 
adta ki. 

Június 11-én a két fél vezérkari 
tisz|jeinek két csoportja egyidejű-
leg zárt ülést larlott. 

A vezérkari tisztek két csoportja 
június 12.én délelőtt 11 órakor is" 
mét ülést tart. 

Megegyezés a Szovjetunió 
kormánya és Ausztria 

kormánya közölt a két ország 
politikai képviseletének 

megváltoztatásáról 
. Moszkva (TASZSZ). A Szovjet-

unty kormánya és Ausztria kor. 
•mánya megegyezett abbui, hogy a 
Szovjetunió ausztriai politikai kép. 

íviseletét, valamint Ausz'ria szov-
1 jetuuióbeli politikai képviseletét 
nagykövetséggé alaikílják át és ki. 
cserélik nagyköve lüket. 

A Szovjetunió Legfelső Taná-
csának Elnöksége ausztriai rend-
kívüli és meghatalmazott nagykö-
vetté I. I. Iljiesovot, a Szovjetunió 
ausztriai főbiztosai nevezte ki. 

Az Egyesült Államok 

külügy minisztéi iumának 

nyilatkozata 

Washington (TASZSZ). Az Egye. 
sült Államok külügyminisztériuma 
sajtón yitatikoratban bejelentette, 
hogy „Az 1953 június S-i panmind-
zsoni hadifogolyegyezmény feltéte-
leinek régrehajtásaként az Egyesült 
Államok, az egyesült nemzetek pa-
rancsnoksága neveiben eljárva, jú-
nius 9-én emlékiratot nyújtott ál 
Svédország, Svájc, Lengyelország, 
Csehszlovákia és India kormányá-
nak washingtoni diplomáciai képvi-
selete útján? amelyben megkérdezi 
ezeket a kormányokat, készek-e 
részt venni a semleges országok ha-
zatelepítési bizottságában, amely, 
nek megalakítását az emiitelt egyez, 
mény előírja. 

A külügyminisztérium nyilvános-
ságra hozta az emlékirat szövegét 

öt világrész legjobb békeharcosai 
gyülekeznek Budapesten, s egyre 
többen érkeznek, hogy résztvegye-
nek a Béke-Világtanács két nap 
múlva kezdődő ülésén. 

Az egész magyar nép kedves sze-
reieltel várja vendégeit és köszönti 
őket épülő szabad hazájában 

Rajtuk keresztül elküldi népünk 
üdvözletét a világ valamennyi 
békéért harcoló dolgozójához. 

Tudtára adja népünk ismét, — s 
így a szegedi békeharcosok is — a i 
egész világnak, hogy békében ki-
nőnünk élni mindenkivel. Hazánk, 
a dolgozók hazája, népünk a béke 
népe. 

A Béke-Világtanács ülésének 
részvevőihez intézett levelek közül 
az alábbiakban közöljük Bakaiig 
József levelét, melyet az Tnihai Bé-' 
ket3nács elnökének küldőit; 

Szajfuddin Kicsin, az Indiai Béketanács elnökének, 

Bxdaprst 
Kedves Bélieharcos barátom! 
Sokat olvastam India népéről, s annak szenvedéséről, akik nz 

Imperialisták jármában van"ak még ma is A ml „orsunk !s nagyon 
szomorú volt a multrendszerben, akárcsak most az Ön népéé. De a 
Szovjet Hadsereg felszabadító harca számunkra szabaddá tette az éle. 
tet, s ma boldogan építjük hazánkat, a szocializmus országát. Az 
imperialistáknak ez nem tetszik és mindent elkövetnek, hogy akadá-
lyozzák békés, építő munkánkat, s megsemmisítsék eddig elért eredmé-
nyeinket. 

Mi magyar munkások és parasztok, a felszabadulás óta. pártunk 
vezetésével, becsületes munkával, biztosítjuk dolgoz,] népünk jólétét. 
Nekem hat családom van,, nyolcad magammal élek. A mHitrendszer, 
ben sokszor nem vott mit ennünk, a kereset nagyon kevés volt Ma, 
gyökeresen megváltozott nekem és családomnak az élete. Két fiam 
egyetemre jár, a többi négy ls mind dolgozik. Egyik leányom knrmány-
kttiintetett sztahanovista. Valamennyien következetesen harcolunk ter-
viink sikeres befejezéséért, a békéért. A mi harcunk békeharc, amely 
biztosítja független szabad hazánk népének szabadságát. 

Az ön munkája eredményétől is ftlgg a világ békeszerető népe 
harcának eredményessége, az Imperialista agrcsszurokkal szemben. Re-
mélem, hogy ez a tanácskozás meghozza a várt eredményt, s megte-
remti a tartós békét valamennyiünk. így az ön népének számára is. 
Békeharcához kívánok sok sikert. Kívánok szabadságot és független-
séget az ön népének, akik oly sok harcon keresztül megedződtek és 
harcolnak a jobblétért, „ n világ egyetemes békéjének megteremtő, 
réért. 

Sok szeretette!-
BAKA1TY JÓZSEF 
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Budapestre érkezett Jean Latfitfe, 
a Béke-VíEágtanács főtitkára 

Csütörtökön délben Budapestre 
érkezett Jean Laffifte, a Béke-
Világtanács főtitkára. Vele együtt 
érkeztek: P. Guljajev és Emi Sziao, 
a Béke-Világtanács titkárai. 

Fogadásukra megjeleni Rónai 
Sándor, a Magyar Dolgozók I'ártja 
Politikai Bizottságának tagja, Benke 

Valéria, az Országos Béketanács 
titkára, Gáspár Sándor, a SZOT 
titkára, Kelen Béla, az MSZT fő. 

t i l káró, Szabó Pál KoJsaih-dfjas 
író. Kovács István Kossuth-díjas 
fizikus, Sárfi Rózsa, az orvos-
egészségügyi dolgozók szakszerve-
zetének titkára. 

A fogadáson megjelent Huan Cen 
a Kínai Népköztársaság budapesti 
nagykövete. Jelen voltak a Béke-
Világtanács korábban Budapestre 
érkezett titkárai közül Roy Gore és 
Palajrusd©. Bprsarú 


