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p a r i e l e i 

Jó munkával készül az oktatási év kezdetére 
a Jutaárugyár pártszervezete 

K ö z e l e d i k az uj pártoktatási 
év kezdete. Pártszervezeteinknek 
fontos feladata, hogy mindent meg-
tegyenek nz első szemináriumok 
sikerének biztosításáért. Az okta-
tás sikerének alapja a jó előkészí-
tő munka. 

A Jutaárugyár pártvezetősége 
ezt már gyakorlatból tudja. A ta-
valyelőtti, 1931/52-es oktatási év-
ben sok probléma volt üzemünk-
ben a po.ltlkai oktatásban. A sze-
minár iumok hallgatói lemorzsolód-
tak. Év végére mindössze más-
fél szomlnárurA maradt. Ezt látva, 
a vezetőség a propagandistákkal 
összefogva kezdte meg a hibák ki-
javítási t az e lmn' t oktatási év 
elókószilésében. Jóiképzett propa-
gandistákat hiztosítottak a szemi-
náriumok éiére. Az oktatásra be-
vont dolgozókkal már előre fog-
lalkoztak és egész évben rendsze-
resen beszéi art tek velük. Közös jó 
munkával elérték, hogy az el-
múlt oktatási éviion már nem kel-
lett sz.iisyenkozniök. A szemináriu-
mok a vizsgákon is csaknem tel-
jes létszámúak voltak. 

Kemény, szívós munkával , harc-
cal érték el az eredményeket. Most 
az elmúlt év tapasztalatait felhasz-
nálva indultak harcba az. ú j okta-
tási év sikeréért. Az. idén még 
több párttagot, és még több D ISZ 
fiatalt vontak be rendszeres po-
litikai oktatásba. A pártszervezet-
ben öt oktatási íormn kezdődik. 
Ebből kettőn a Bolsevik Párt tör-
ténetét tanul ják:"egy első és egy 
második évfolyam indul. A fiata-
lok politikai képzésére n DTSZ-
szervezet. négy szemináriumot in-
dít, amelyeknek élén szintén kép-
zett párttagok a propagandisták. 
Az egyik d i s z-szeminár lumot Ök-
rös Istvánné elvtársnő, az alap-
szervezet szervező titkára, a má-
sikat Erdei Ferenc elvtárs, a ter-
vező osztály vezetője vezeti. A 
pártszervezet ezáltal ls segíti a 
DISZ-fiatalok politikai fejlődését. 

A p & r t s z e r v e s e t vezetősé-
gével együtt a propagandisták is 
átérzik, milyen fontos feladatok 
várnak rá juk az oktatási év kez-
detekor. Szotyori Nagy László elv-
társ ebben az évben először végez 
propaganda munkát , ö vezeti majd 
a párttörténeti konferencia első 
évfolyamát. Ugyanakkor ő maga 
is tovább tanul a második évfo-
lyamon, hogy politikai tudását to-

vább fejlessze. Szolyori elvtárs el-
mondta, tavaly végezte a Párttör-
ténet első évfolyamát és mór ak-
kor Igyekezett alaposan elsajátíta-
ni az anyagot. Azonban most mint 
propagandista, még inkább igyek-
szik alaposan (elkészülni az okta-
tás kezdetére. Rendszeresen ríjár 
az előkészítő előadásokra és kon-
ferenciákra. Halgatóival is már 
előre foglalkozik, felkészíti őket a 
tanulásra. Elbeszélget velük a kon-
ferencia menetéről, az ú j oktatási 
formáról, hogy mikorra odakerül-
nek, mindenki tudja, hogyan kell 
felkészülni az anyagokból. „Arra 
fogok törekedni — mondja —, 
hogy minden konferencián 
minden hallgatóm elmondja azt, 
amit tud. Azt akarom, hogy 
jókedvvel Jöjjenek tanulni hoz-
zám az elvtársak. Tudom, h3 ezt 
sikerül elérnem, akkor eredményes 
munká t tudunk végezni". 

Bónps Katal in elvtársnő az alap-
fokú politikai iskolát vezeti, ő is 
arról beszélt, hogyan készül az ok-
tatás kezdetére, mert szerinte a 
jólsikerült első szemináriumok 
alapjai az egész évi jó oktatási 
munkának. Lelkesen beszélt mun-
kájáról. Feladatának tekinti, hogy 
azokat, akik nem törődnek eleget 
a tanulással, meggvőzze őket an-
nak fontosságáról. 

— Fontos feladatok várnak 
ránk, bizony fontos, — helyesli 
szavalt Széli Magda eivtársnő, a 
D ISZ alapfokú szeminárium veze-
tője is és szinte egyszerre beszél-
nek arról, milyen szép feladat 
olyanokat meggyózni. a tanulás 
fontosságáról, akik eddig még so-
ha nem vettek részt rendszeres 
politikai oktatásban. 

Széli eivtársnő* is ezévben végez 
elöször propaganda munkát. A há-
romhetes előkészítő tanfolyamon 
kapta meg munkájához az alapot. 
0 is már minden fiatallal beszélt, 
aki szemináriumára van beosztva. 
Az üzem többi propagandistája is 
hozzájuk hasonlóan egymásután 
keresi fel hallgatóit, hogy a kis 
füzetbe, melyet ezévben rendsze-
resítettek, beírja, a beszélgetések 
során milyen problémák, kérdések 
merültek fel, hogy ennek alapján 
foglalkozhasson az egyes elvtár-
sakkal majd a szemináriumokon. 

A p r o p a g a n d a m u n k a szín-
vonalának emelésében az üzem 
propagandistái egymásnak is se-

.qítene.'cgl Az üzemen bel ül megala-
kították a tanulókört, ahol meg-
beszélitt az anyag tanulmányozása 
során felmerült vitás kérdéseket 
és kicserélik majd módszerbeli ta-
pasztalataikat, észrevételeiket. Az 
első tanulókört a .mult héten pén-
teken tartották meg munkaidő 
után Krlzsán Ferebc elvtárs veze-
tésével, aki most jött ^vissza az 
öthónapos pártiskoláról. A szocia-
lizmus és a kapitalizmus gazdasá-
gi alaptörvényét beszélték meg és 
különösen a fletel propagand taták 
véleménye szerint nagyon sok se-
gítséget adott számukra ez a meg-
beszélés az anyag megértéséhez. 
A tanulókört az egész oktatási év-
ben rendszeresen megtartják. Ez 
hozzájárul majd ahhoz, hogy a 
propagandisták minden esetben 
Mnposan felkészülve a vitás kér-
•'•tacket tisztázva jelenjenek meg 
a szemináriumokon. 

A J u t a á r u q y á r pártszer-
vezete és propagandistái, mint a 
gyakorlat mutatja, ezévben Is ala-
posan felkészültek az oktatási év 
megkezdésére. Munká juk eredmé-
nye bizonyára most ls megmutat-
kozik majd a szemináriumok lá-
togatottságában és a hallgatók ak-
tív hozzászólásaiban. Jó munká-
jukról oéidát vehet sok üzemi 
pártszervezet, ahol nem tettek meg 
mindent a Központi Vezetőség új, 
oktatási év megkezdésével kapcso-
latos határozatának végrehajtása 
érdekében. Nem ellenőrzik a pro-
pagandisták felkészülését a szemi-
náriumokra "s megjelenésüket az 
előkészítő előadásokon. Ez volt az 
• >ka annak, hogy az első konferen-
ciát több helyen meg kellett ismé-
telni éa még fgy ia a propagandis-
táknak csupán 75 százaléka jelent 
meg. Előfordult, hogy a Gyufa-
gyárból, Szalámigyárból, Konzerv-
gyárból egyetlen propagandista 
sem vett részt a foglalkozáson. 

A pártszervezetek vezetőinek fel-

adata a hátralévő hetekben, hogy 

fokozottabban ellenőrizzék a pro-

pagandisták felkészülését, hisz ezen 

múlik nagymértékben, hogy egész 

évben milyen munkát végeznek. 

Egyetlen pártszervezet számára 

sem lehet közömbös az. hogy tag-

ságuk milyen színvonalon fejleszti 

politikai tudását, hogyan sajátítja 

el a marxizmus-leninizmus tanítá-

sait. 

K ü l p o l i t i k a i j e g y z e t e k 
Becstelen ügylet 

A marokkói események első amerikai visszhangja azt a be• 
nyómési. heitAte, mintha as Egyesült Államok hivatalos 

köreit fetyáborttcitdk volna, hogy a francia hatóságok törvényi ele _ 
nül megfosztották trónjától « marokkói szultánt.' A külüyyminisz-
íónum kvyrisc'öi kijelentették, hogy mélységes aggodalmat? kel-
hl!ik ben: ik o marokkói eseményei.. A ,,New York Times* köte-
eestgf r.ek tartotta ..szörnyülködni' a francia gyarmatosítók cse-

teí.mér.yei felett. 
„/v 'ypcdüljii ia szörnyű, hogy egy gyarmattarló haialom dur_ 

..írt megbuktatja nz államfőt és száműzetésbe kiildi" — írta a lap 
augusztus Sl-i számában. 

Ám., rövidesen kiderült, fingy nz egész ,aggodalmaskodás" 
"sok képmutatás v't. Kitudódó) \ mini atf a „l'In formaiion', című 
frar,c;a burzccá- lep közölte, liegy röviddel azelőtt személyesen. 
*miga Eiitnhotzer c'-nak írt levelei GuilJaume marokkói francia 
föhclytartónak, g biztosította, hogy támogatni fogja rend fenn. 
tnriéiáfai' foganatosított inlézkeaésHt. 

Az amerikai lapok kcsöbbí kommentáróikban rámutattak: az 
Egyesült Államok szándékosan rtö segített ék a marokkói feszültség 
erősödését, hogy ílymóden további nyomást gyakorolhassanak 
Franciaországra és megszilárdítsák pozícióikat ezen a francia 
gyarmaton, ahol tudvalévőleg számos amerikai haditámaszpont 
van. A „Neta York Herakl Tribüné" című lap ezzel kapcsolatban 
kissé szégyenkezve beismeri: 

,/>ok francia... gyanakszik, nem akarjuk-e elősegíteni Frav 
oiaország kiszorulását Marokkából, hogy amerikai befolyási öve. 
zetté váljék ez a terület". 

Augusztus 24-én találkozás jött télre Smithl amerikai kitf-
ügymtniszterhelyettes és Bon.nct washingtoni francia nagykövet kö-
zött. Bonnef a tatWkozás után kijelentette, hogy „igen kellemes 
-srmecserét" folytatott Smith-szeí. Több francia lap kevésbbé 
líraiun, de lényegesen nyíltabban jellemezte a washingtoni találkozót. 
Ezek a lapok ismertették az „igen kellemes eszmecsere" során lét _ 
rejöH felettébb becstelen ügylet részleteit. Az Egyesült Államok 
megígérte a francia nagykövetnek, hogy ellenezni fogja ats ENSZ-
ben a 15 arab és ázsiai országnak a marokkói helyzet megtárgyalá-
sát követelő indítványát. 

A marokkói kérdés Icöriili üzelmek felettébb rossz megvilágí-
tásba helyezik az amerikai és francitri politikusokat. Marokkó sor-
sa váltó-pénz lett az imperialista országok egy más közötti ügyletei-
ben. 

fl szenedi mezőgazdasági kísérleti intézet kutatói 
úi, olcsó és eredményes eljárást dolgoztak ki 

a szikesek megjavítására 

A minisztertanács határozata a termelési, hizlalás! 
és tenyésztési szerződések teljesítésének elmulasztásából 

származó kötelezettségek rendezéséről 
A írJniartcrtanáes n dolgozó pa-

rasztság jOffos sérelmének orvos. 
Iá sóra rendezte a termelési, hízta-
lási Cs tenyészitéai szerződéseik tcl-
jetsítésémfr elmulasztásából szár-
mazó kötelezettségeket. A batár©. 
z it ét (elmében mindazokat a szer. 
ződéses kötelező"-egeket, amely«_ 
ket a termelőnek 1952. decemiber 
:11-ig kellett vptan teljesíteni és ez. 
idáig nem teljosítette, egészében 
agy a még nem teljesített ró. 

szUVlieji el ke'l engodni. Törölni 
kell az em i."t el rendolt terménybe-
adási ketelczeitségct, valamint u 
ínég kl nem fia/telt kötbéreket. A 
kötbér megállapítása érdekében 
folyamatban lévő pereket periig 
meg kell szüntetni. 

Ab' an az esetben, ha a termelő 
a mu't év végéig esedókeesá vált 
kötelezettségét év augusztus l-ig 
még részben sem teljesítette, 195S. 
december 81-ig köteles visszaadni „ 
tcrme'tető vállalattól kapott elő-
leget és lerrr-észs'band juttatáso-
ké', kivéve, ha olyan elemi kár 
érte, amelv a felhasznált termé_ 
azetbeni juttatásokat megsemmieí-
tette. Részleges elemi lcár ereié-
ben a kárral arányos rése vissza, 
térítését ke'l elengedni. 

Azokat a termelési, hizlalás: és 

tenyésztési szerződéeefet, amelyek-
nek teljesítési határideje má r erre 
nz évre ese'.t, a szerződésekben 
megállapított feltételek szerint kell 

'teljesíteni. 

.4 pálinkafőzés rendjének újbóli szabályozása 
A pénzügyminiszter 0 pálinkafő-

zés rendiét újból szabályozta. A 
szabályozás jelentős kedvezmécv— 
ket biztosít a «zölő. ós gyümölcs, 
termelő, pálinkát főzető paraszt 
ságnak. A beadott gyümölcs-cefre, 
törköly, borsenrö mennyiségből 
kifőzött pálinka felét a tormelö ndó. 
mentesen visszakapja szabad fo-
gyasztásra, illetőleg satlmd érté-
kesítésre. A pálinka kifözéséért 
csupán -» tüzelőanyagot kell ter-
mészetben biztosítani, végy ehe. 

lyett B i élelmiszeripari miniszteri, 
ulti által megállapított térítési, va 
lamint főzési dijat fizetnie. Az 
élelmiszeripari minisztérium és a 
Szövetkezetek Országos Szövetsége 
egyidejűleg gondoskodott arról, 
hogy a pálinkafőző üzemeket min. 
denőtr haladéktalanul üzembe he-
lyezzék. Az idei bő gyümölcster-
més .'ehetővé teszi, hogy paraszt-
ságunk kedvező feltételek mellet' 
nagymennyiségű pálinkát föec, -
sen. 

Az Egyesült Államok Kommunista Pártja 

Országos Bizottságának nyilatkozata 
New York (TASZSZ). Az Egye-

sült Ál lamok Kommunista Pártjá-
nak Országos Bizottsága nyilatko-
zatot adott a sajtónak, amelyben 
felhívja az amerikai népet, hogy 
„fejtsen kl ellenállást a fasizmus-
nak országunkban való meghono-
sítására irányuló kísérletekkel 
szemben". A nyilatkozat élesen bí-
rálja az FBI-t a rendőrállam gya-
korlati meghonosítása miatt. 

Az országos bizottság Browre"-

nek, az Egyesült Ál lamok Igazság-
ügyminiszterének azzal a nyilatko-
zatával kapcsolatban, amely sze-
rint a kommunista párt állítólag 
„Illegalitásba vonult", hangsúlyoz-
za, hogy ez a nyilatkozat „megve-
tésre méltó fasiszta hazugság és 
cselfogás". 

A kommunista párt — hangzik 
a nyilatkozatban — „nyílt, legális 
párt, amely társadalmi tevékenysé-
get fett k l , , . * 

Kitüntették Sugár Mihály 
és Papp lulia színművészeket 

Pénteken délelőtt tartották Bu-
dapesten az újvárosháza tanácster-
mében a vidéki színházak ünnepi 
hete vitájának záróülését. .Megje-
lent a vitán Jánosi Ferenc, a nép-
művelési miniszter első helyettese 
és Non György népművelési mi-
niszterhelyettes. 

Horvai István kétszeres Kossuth-
díjas, a Madách Színház igazga-
tója foglalta össze a vidéki szín-
házak ünnepi hetével kapcsolat-
ban lefolyt viták eredményeit. El-
mondotta. hogy a napokban a 
Pravda is megemlékezett a ma-
gyarországi vidéki színházak ün-
nepi hetéről. 

A vita végén Jánosi Ferenc, a 
népművelési miniszter első helyet-
tese mondott zárszót, ezután át-
adta a vidéki színházak s a Falu 
Színház tagjainak a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsának ki-
tüntetéseit és a népművelési mi-
niszter kitüntető jelvényeit. 

A Magyar Népköztársaság Elnö-
ki Tanácsa Sueár Mihály színmű-
vésznek. és Papp Jú l ia szín-
művésznőnek, a szegedi Nemzeti 
Színház tagjainak a Munka Ér-
demérem kitüntetést adományozta. 

A meszes, szódás szikeseiknek « 
megjavítására a szegedi mezőgaz-
dasági kísérleti intézet kutatói új 
eljárást dolgoztak ki • ezt az új, 
ni: eddigieknél sokká' kevesebb köl t 
sé?et igénylő módszert nngy tertt. 
Ieteken már sikerrel alkalmazták is. 
A kutatók a ta l«jjavításra olyan 
anyagot használnak fel, amely szin. 
tc korlátlanul áll rendelkezésre é® 
amelyet eddig semmire sem tudtak 
használni. Ez a szénbányászat egyik 
mellékterméke, a lignit por. 

A talajjavítás új módszere igen 
egyszerű: a megfelelő mennyiségű 
Iignltpori kiszórják a megjavítandó 
területre és beleszántják a talaj-
ba. A lignitpor egyrészt megja-
vítja a talaj szerkezetét, másrészt 
az. elbomláskor keletkező vegyi 
anyagok rendkívül kedvezően be-

folyá.solják a 'olaj termőképességéi. 
A lignité, talajjavítással külö-

nösen ott értek e' kiváló eredmc-
nyeket a I l ° l az öntözést is beve-

• zették. Például a szúnyógi szi. 
vattyútelep ménjén az eddigi kopár 
legelőkön a lignitporos talajjavítás 
után 30—40 mázsás szénatermést 
takarítottuk be. De többhelyü" si-
keres kísérleteket végeztek a rizs-
termeléssel is. A soltezeotimrei kí-
sérleti telepen olyan területen, ahol 
a<e'ött a ffl sem termett meg, idén 
holdanként 24 mázatus rizs terméül 
értek el. 

A kísérletek eredményei alapján 

nagyobb arányokban folytatják ti 

lignilporca talajjavítást. Idén mint. 

egy 3000 hold szikest javítanak meg 

az ú j eljárással. 

Megérkezett a szovjet küldöttség a Tudományos 
Munkások Világszövetségének közgyűlésére 

Budapestre érkezett 
Joliot-Curie 

A Tudományos Munkások Vi-
lágszövetségének szombaton kez-
dődő I I I . köagyűlésére pántokén 
délhan Rudapostre érkezeit Fre_ 
deric Joliot-Curie. « Tudományos 
Munkálok Világszövetségéinek cl. 
rröka. a Béke Viláctimáce elnöke, n 
Magyar Tudományos Aksdémia 
tiszteleti taeja. Vele együtt ér_ 
kezet' hazánkba J . D. Bermal an-
g 1 alomfizikus, n Béke Vilúgta-
nács tagja, a M t^yar Tudományra 
akadéni'e tisztel ti tagja. Sir Sahib 
Sing Sokhey, indiai orvos vezérőr-
nagy. a Bék -Vilávt "rrícs tagja Lcc-
pold Infeld lengyel fizikus, a Béke-
világtanács alelnöke, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tiszteleti tag. 
ja. Pierre Biqnard, framcia fizikus, 
akik Színién résztvesznek a TMV 

közayíilésén. 

Pénteken reggel A. I. Oparin 

akadémikus, a Tudományos Mun-

kások Világszövetségének alelnöke 

vezetésével szovjet küldöttség ér-

kezett hazánkba a Tudományos 

Munkások Világszövetségének I I I . 

közgyűlésére. A küldöttség tagjai: 

V. P. Nyikityin akadémikus. I. N. 

Lebegyev, a kulturális dolgozók 

szakszervezete központi bizottságá-

nak elnöke, Sz. J. Junuszov, az 

Üzbég Tudományos Akadémia al-

elnöke, A. F. Alabisev professzor, 

a Leningrádi Műszaki Egyetem 

Igazgatója, L. I. Kuharenko, a köz-

gazdasági tudományok doktora, a 

Kievl Állami Egyetem politikai 

gazdaságtani tanszékének docense, 
O. J . Alexandrov és D. D. Murav-
jov, a Szakszervezetei Központi Ta-
nácsának képviselői. 

A szovjet küldöttség fogadására 
megjelent a ferihegyi repülőtéren 
Rusznyák István Kossuth-díjas, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke, Ligeti Lajos Kossuth-díjas, 
a Magyal- Tudományos Akadémia 
alelnöke, Valkó Endre, a Műszaki 
és Természettudományi Egyesület 
Szövetségének főtitkára, Straub F. 
Brúnó Kossuth-díjas akadémikus, 
Páter Károly, az Agrártudományi 
Egyetem rektora és a magyar tu-
dományos élet több más képvise-
lője. 

Befelezte washingtoni konferenc'ájót 
a Csendesóceáni Tanács 

Washington (MTI) A londoni íá-
dió jelentése szerint a Csendes-
óceáni Tanács, amely Amerika, 
Ausztrália és Üj-Zeeland külügy-
minisztereiből áll, befejezte wa-
shingtoni Konferenciáját. A tanács 
elhatározta, hogy 

-nem szólít fel más országokat 
a cscndcsóceánl védelmi szö-
vetséghez való csatlakozásra©. 

A -DPA* hírügynökség beszámol 

arról, hogy Churchil l angoY mi-
niszterelnök szeptember 10-én egy-
órás megbeszélést folytatott Ald-
rich londoni amerikai nagykövet-
tel. Mint a -DPÁ* rámutat, -poli-
tikai megfigyelők véleménye sze-
rint a megbeszélésre a Csendes-
óceáni Tanács konferenciája adott 
oko t . . . amelyen lényegében visz-
szautasítotíák Nagy-Britannia (el-
vételét a Csendesóceáni Tanácsba*. 

Az iráni helyzet 
Teherán (TASZSZ) Iráni lapje-

lcntés szerint -politikai körökben 
olyan hírek terjedtek el, hogy a 
Kaskai-testvérek (a Kaskai tör-
zsek vezetői) a következő négy ja-
vaslatot tették a kormánynak: he-
lyezzék szabadlábra Moszadikotés 
a nemzeti mozgalom vezetőit, biz-
tosítsák a pártok szabad tevékeny-
sóuét.. fntv-fs.ícól- oit a haroot. 

amelyet a nemzeti mozgalom el-
kezdett, ne állítsák helyre a dip-
lomáciai kapcsolatokat Angliával. 

Ugyancsak hírek terjedtek el ar-
ról, hogy a miniszterelnök közölte 
a Kaskai-testvérekkel, hogy -ha 
nem engedelmeskednek a kor-
mánynak. akkor ő személyesen 
tesz intézkedéseket . tevékenységük 
elfojtására* 


