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P Á R T É L E T 

Az üzemi pártértekezletek tanácskozásaikkal, határozataikkal 
segítik a párt erősödését 

Vasárnap tartották meg az Újszegedi Kender-Lenszövő Válla-
latnál, a Ruhagyárban, a Szegedi Kenderfonógyárban, a Textilmű-
vekben és az Egyetemen az üzemi pdrtértekezlcteket. A terület éle-
tének és munkájának legfőbb kérdéseit átfogó beszámolók felett 
mindenütt tárgyilagos, élénk vita alakult ki és megjelölték a köve-
tendő utat az új vezetőknek, a párt új politikájának minél ered-
ményesebb megvalósítása érdekében. 

Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalatnál 

r.sóti Józucr elvtárs, nz üzemi párt-
bizottság t i tkára mondotta el a 
választmány beszámolóját. Jelen 
volt az értekezleten és felszólalt a 
Magyar Dolgozók Párt ja Csongrád-
megyei Bizottsága képviseletében 
Ábrahám Anta l elvtárs és a Szeged 
Városi Pártbizottság képviseletéi-
bon Zombori János elvtárs, a váro-
si pártbizottság t i tkára. A be-
számoló végig vezette a résztvevő-
ket az elmúlt három év legtöbb 
eseményein, vázolta az üzem po-
litikai. gazdasági, szociális és kul-
turális fejlődését. Hangsúlyozta, 
hogy a dolgozók áldozatos mun-
kájukkal jelentősen hozzájárultak 
az elért eredmények eléréséhez, a 
tervek teljesítéséhez. A dolgozók 
átlagkeresete az üzemben 33 szá-
zalékkal emelkedett három év 
alatt. Több százezer forinttal 
csökkentették a forgóeszköz ala-
pot- Szociális beruházások meg-
valósítása során, — mint ahogy 
a beszámolóból is ki tűnt , — a 
többi között most adták át ú jabb 
eredményként a 25 ezer forintos 
költséggel épült csempézett nőt 
fürdőt. Builitette a beszámoló a 
minőségi termelés érdekében tett 
intézkedéseket, s foglalkozott az 
újító-mozgalom fejlődésével is. 
Egyik hibája volt azonban a beszá-
molónak és az egész értekezletnek, 
hogy a termelés konkrét értéke-
lésével, a vállalatvezetés, a mű-
szaki irányítás munká jáva l keveset 
foglalkozott és nem i'odte fel a 
meglévő hibákat. 

Polit ikai kérdésekkel foglalkoz-
va, legtöbb szó esett az üzemi párt-
bizottság irányitó, az alapszerve-
zetek agitációs ós nevelő munká-
járól. 

A beszámoló s a hozzászólók 
közül is többen megállapítot-
ták, hogy a Központi Vezető-
ségnek az agitációs munkáró l 
szóló határozata a lap ján 
emelni kell a népnevelők fel-
készítésének és az ál taluk vég-
zett politikai muka színvona-

lát. 

Ezzel együtt, nagyobb megbecsü-
lést, tekintélyt kell biztosítani a 
népnevelők munká jának . Ezt egy-
részt úgy lőhet elérni, ha a nép-

nevelők mindenről a valóságnak 
megfelelően, pontosan vannak tá-
jékozódva éa így kielégítő módon 
tudnak beszélni és feleletet adni 
dolgozó társaik kérdéseire. Ará-
nyosan foglalkozott a beszámoló 
olyan pórtkérdésekkcl is, mint a 
kollektív vezetés, a tag- és tag-
jelölt felvétel, a kádermunka, a 
tömegkapcsolat, pártcsoportok mű-
ködése, stb. Álta lában átfogóan ér-
tékelte a választmány beszámolója 
az üzemi pártbizottság, az. alap-
szervezetek munká já t , s helyes kö-
vetkeztetéseket vont le a h ibák 
megszüntetésére. Meghatározta a 
beszámoló, hogy közvetlenebb mó-
don és többet kell foglalkozni az 
ú j pártválasztmánynak és párt-
bizottságnak a tömegszervezetek 
segítésével, a ku l túrmunkáva l és 
viszont támaszkodni kell az álta-
luk adható segítségre is, a fel-
adatok végrehajtása során. 

A felszólalók többsége bírálta 
az üzem pár t és gazdasági vezeté-
sét egyes hiányosságai miatt . A 
felsőbb pártszervek munkatársait 
is birálták, mert, ha k inn járnak 
az üzemben, rendszerint csak 
egyes vezetők szobájáig jutnak el 
és a dolgozók nem ismerik őket, 
nem tudják nekik elmondani pro-
blémáikat sem. 

A felszólalások komoly h ibá ja 
volt, hogy egy-két kivételtől el-
tekintve nem foglalkoztak gaz-

dasági jellegű kérdésekkel. 
H iba volt, hogy nem szólaltak fel a 
műszaki vezetők a vál lalat munká-
jával és az üzem életével kapcso-
latos kérdésekről. A felszólalások 
többségét a befelé fordulás jelle-
mezte, csaknem teljes egészében az 
alapszervezetek belső ügyeivel fog-
lalkoztak. Az alapszervezeteknek 
üzemrészenkint többet kell foglal-
kozni a termeléssel és többet kell 
tenniök a termelésért, a még jobb 
minőségért, m in t ahogy azt a párt-
értekezleten tették. A műszaki ve-
zetőkkel összefogva, a dolgozókról 
való gondoskodás mellett r á j uk tá-
maszkodva, küzdjenek a pártszer-
vezetek ú j sikerekért, melynek fel-
tételei megvannak nz üzemben, s 
erősítsék hazánk gazdaságának és 
népünk boldogulásának alapját, 

A Szegedi Textilművek üzemi párlérlekezletén 

a küldötteknek több min t 90 száza-
léka jelen volt, hogy meghallgas-
sák az üzemi pártvezetőség munká-
járól szóló beszámolót, megvitassák 
az előterjesztett határozati javasla-
tot, s megválasszák az ú j üzemi 
pár tvá lasztmányt 

Péter Szilveszter elvtárs, a Sze-
gedi Texti lművek üzemi pártveze-
tőségének titkára ismertette a ve-
zetőség beszámolóját. Ennek során 
elmondotta, hogy milyen hatalmas 
fejlődésen mentek keresztül a Sze-
gedi Texti lművek pártszervezetei, 
hogyan erősödött az üzemben a 

párt, miképpen fejlődtek a kommu-
nisták és pártonkívül iek öntudat-
ban és politikai képzettségben. 
Mélyrehatóan elemezte az üzem 
gazdasági munká j á t és ismertette, 
hogy mi t tett az üzemi pártvezető-
ség s mi t tettek az alapszervezetek 
tagjai annak érdekében, hogy a 
Szegedi Texti lművek méltó ered-
ményt érjenek el a szocializmus 
építésében. 

A beszámoló rámutatott a hi-
bákra is, melyek megvoltak a 
Központi Vezetőség júniusi hatá-
rozata, a kormányprogramm meg-

jelenése előtt, s melyek részben 
még ma is gátol ják a még szebb 
eredmények elérését. I lyen hiba-
ként említette meg, hogy 

nem érvényesült megfelelő 
mértékben a kollektív vezetés 
elve. Nem volt elég szilárd a 
kapcsolat az üzem dolgozói-
val. H iba mutatkozott a kom-

munisták helytállásában is, ' 
akik időnként megtorpantak a pil-
lanatnyi nehézségektől s nem vet-
tek részt megfelelően a termelés 
ellenőrzésében. A beszámoló rész-
letesen kitért az üzem politikai és 
gazdasági életének valamennyi te-
rületére. 

A beszámoló után i vita során 
húszan szólaltak fel a küldöttek 
közül. Nagy Sándor elvtárs, az 
üzem főmérnöke, örömmel vette 
tudomásul a vezetőség elismerését 
a műszakiak munká j á ró l , de egy-
ben rámutatott arra is, hogy még 
számos hiba van munká jukban , 
melyeknek kiküszöböléséhez kéri 
az ú j pártválasztmány segítségét. 

I lyen hiba — mondotta többek 
között —, hogy elhanyagoltuk 
a Zsédely-mozgalmat, pedig a 
minőség ál landó javítását első-
rendű feladatként tűzte elénk 

pártunk és kormányunk. 
Tébesz Anta l elvtárs az l-es alap-
szervezet problémáit ismertette. El-
mondotta azt is, hogyan k íván ják 
megjavítani a munká t . Legfőbb 
feladatunknak tek int jük — jelen-
tette ki —, hogy a párthatározato-
kat és a fontosabb kormányrende-
leteket az alapszervezet valameny-
nyi tagja, de elsősorban a népne-
velők megismerjék, hogy megfele-
lően harcolhassanak megvalósítá-
sukért és tud j ák mozgósítani a 
pártonkivülieket is azok végrehaj-
tására. Szakács elvtárs egyes mű-
szakiakat bírált. Elmondotta, hogy 
vannak, ak ik nem tőrödnek kellő-
képpen a dolgozók problémáival és 
felületesen kezelik azokat. Előfor-
dul, hogy nem mennek el például 
népnevelőértekezletre, pedig ott 
olyan problémák és javaslatok is 
elhangzanak, melyek ismeretében 
jobban, könnyebben tudnák meg-
szüntetni a hibákat. Arró l is szólt 
Szakács elvtárs, hogy 

még mindig vannak a dolgo-
zóknak olyan jogos kérelmeik, 

melyeket nem intéztek el, 

s kérte, erre is terjedjen ki a fi-
gyelme a megválasztandó ú j veze-
tőségnek. 

Számos más felszólalás tárt még 
fel kisebb-nagyobb hibákat és töb-
ben megfogadták, hogy az eddigi-
eknél még jobb munkáva l segítik 
az üzemi pártválasztmányt. A vita 
után a jelenlévők egyhangúan elfo-
gadták az előterjesztett határozati 
javaslatot, melynek pontjai a párt-
ellenőrzés megjavítására, a kollek-
tív vezetés érvényesítésére, a párt-
demokrácia kiszélesítésére, a bírá-
lat és önbírálat fejlesztésére, a 
dolgozókkal való kapcsolat elmé-
lyítésére, á l talában az egész párt-
munka megjavítására, kommunis-
ták aktivizálására és a még jobb 
termelő munka elősegítésére tartal-
maztak konkrét javaslatokat. 

Gera József 

Március 27-én kezdődik az Ötéves Tervkölcsön nyolcadik sorsolása 
Az 1950 szeptemberében megtar-

tott első államkölcsön-sorsolás óta 
IG sorsoláson 610.2 mi l l ió forintot 
nyereményekben, 345.5 mil l ió forin-
tot pedig törlesztésekben adott 
vissza á l lamunk a kölcsönjegyzők-
nek. 

Az ötéves Tervkölcsön már-
cius 27-161 30-ig tartó nyolca-
dik sorsolásán újabb 76.500 köt-
vényt több mint 30.5 millió. 
forint értékű nyereménnyel sor-
solnak ki. Törlesztésre és a 
kamatozó kötvények visszafi-
zetésére pedig 72.7 millió forint 

kerül. 

Az ötéves Tervkölcsön nyolca-
dik sorsolása Budnposteu, a Fém-
munkás Kultúrotthonban ( X I I I . 
kerület. Frangepán-n. 16.) március 
27-én 1 órakor ünnepélyes meg-
nyitóval kezdődik. 

Ez alkalommal ogy darab 100 
forintos főnyereményt, 12 darab 50 
forintos, 25 dnrnb 25 ezer forintos, 
64 darab 10 ozor forintos, 190 da-
rab 5 ezer forintos nagy nyere-
ményt, valamint 4300 dnrnb ezer 
forintos. 9400 darab 500 forintos és 
62.508 darab 300 forintos nyere-
ményt sorsolnak ki. 

Az ezer, 500 és 300 forintos nye-
reményeket és a 200 forintos 
törlesztéseket sorozathúzdssat 

sorsolják ki. 
Ezeknél egy-egy húzással 100 da-

rab nyeremény kerül kisorsolásra. 
Minden olyan kötvény nyer, amely-
nok sorozatszáma a kihúzott soro-
zatszámmal megegyezik, sorszáma 
pedig a kihúzott sorozatszám mel-
lett feltüntetett százas számcso-
port (pl. 101—200-ig vagy 701-800-
ig) határain belül esik. A 25 ezer, 
10 ezer és 5 ezer forint értékű 
nagynyereményeket a 300 forintos 
nyeremények sorozathúzásával sor-
solják olyképpen, hogy a 300 fo-

rintos nyereménnyel kisorsolt 100 
kötvény közül a második kerék 
igénybevételével egy kötvényszá-
mot határoznak meg. Ez a szám 
nyeri a ungynyereniényt, a többi 
99 pedig 100—300 forintot. 

A sorsolás eredményeit a sajtó 
naponta gyorslistával közli, A 
hivatalos nyereményjegyzék dp-
ril's t-én jelenik »)•""'. A kisor-
solt kötvények beváltása is ezen 

a napon kezdődik. 

Apalónőképxő iskolák indulnak 

Budapesten és Szegeden 
Az egészségügyi minisztérium ez 

év ápri l isában kétéves bentlakásos 
és bejárásos ápolónőképző iskolát 
indít Budapesten és Szegeden. Bent-
lakásos ápolónőképző címe Buda-
pesten: Alkotimány-utca 48., Szege-
den: Tolbuchin-sugárút 1. 

Az iskolák vezetőségeinél felvé-
telre jelentkezhetnek azok az egész-
séges nők, akik nemcsak foglalko-
zást látnak az ápolónői munkában , 
hanem erre a pályára hivatást is 
éreznek. 

Az ápolónői munkakör szép és 
hálás hivatás, mert az ápolónők 
tevékenyen részt vesznek az 
ember életének megvédésében 
és egészségének visszaadásiban. 

nőket. A bejárásos iskola korhatára 
17-től 35 évig. A bentlakásos részé 
17-től 30 év. 

A felvételi kérelmeket március 
20-ig írásban kell beküldeni az is-
kolák vezetőségeihez. 

A kérvényhez csatolni Icell rész-
letes sajátkezűleg írt önéletraj-
zot, születési, iskolai, körzeti or-
vosi és hatósági vagyoni bizo-
nyítványt Felvételhez legalább 
hat általános iskolai végzettség 

szükséges. 
Az iskola tartama alatt a hallga-

tók teljes ellátást, tankönyveket, 
egyenruhát és havi 116 forint ta 
nu lmányi segélyt kapnak. Az iskola 
elvégzése után a végzett ápolónők 

Az Iskolán klinikai és kórházi osz- 1 elhelyezéséről az egészségügyi mi-
tályok részére képeznek ki ápoló- | nisztérium gondoskodik, 

K ü l p o l i t i k a i krónika 
Nyílt beszéd 

Az alábbi párbeszéd Washingtonban, a képviselőház egyik 
albizottságának ülésén, két igen jelentős állású gentleman — 
Mister Coodert képviselő, a költségvetési bizottság tagja és Mis-
ter Robertson, a távolkeleti ügyek államtitkára — között folyt le. 
Az Egyesült Államok Kínával és a délkeletázsiai országokkal 
szemben folytatott politikájáról volt szó. A képviselő kérdezett, a: 
államtitkár válaszolt. Az ülés többi részvevője, a két modern ame-
rikai államférfi bölcsességének megnyilatkozásától mintegy meg-
bűvölten, hallgatott. S a párbeszéd valóban megérdemli a figyel-
met. Hallgassuk csak: 

A képviselő: — Csakugyan az volna politikánk célja Kíná-
val és Formozával kapcsolatosan, hogy fenntartjuk a vörös Kina 
elleni hadműveletek lehetőségét? 

Az államtitkár: — Véleményem szerint, az. 
A képviselő: — Más szavakkal tehát hidegháború folyik az 

Egyesült Államok vezetésével. Vörös Kina állandóan várhatja a 
Formozán és a Távolkelet más térségein tartózkodó csoportok tá-
madását, amelyet az Egyesült Államok katonailag támogatna. így 
van? 

Az államtitkár: — így. 
A képviselő: — Gondolja, hogy ezt a helyzetet hosszú évekig 

fenn lehet tartani? 
Az államtitkár: — Ugy gondolom, hogy fenn kell tartanunk 

ezt a helyzetet..: 
Ez a párbeszéd a maga valóságában mutatja meg az Egye-

sült Államok vezető köreinek politikáját, amely agressziót készít 
elő a népi K ina ellen. Kina kiszabadulása az imperializmus lán-
caiból ugyanis gátolja az amerikai monopóliumokat az ázsiai or-
szágok meghódításában és leigázásában. 

Meg kell adni: Mister Robertson még azon az ülésen beis-
merte, hogy Washington Kina ellen tervezett támadása reményte-
len. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok kinai terveinek meg-
valósítása szempontjából „a helyzet láthatóan eléggé reményte-
len", mert a népi hatalom megszilárdult és rokonszenvre talált 
más országokban, többek között Délkelet-Ázsiában, ahol az impe-
rialista hatalmak gyarmati uralma miatti „mély elégedetlenség 
bonyolulttá teszi" a helyzetet. 

A távolkeleti ügyek államtitkára és a képviselőház tagjá-
nak nyílt beszélgetése kendőzetlenül mutatta meg a világnak a 
washingtoni politikát. Mondhatni, kellemetlen, visszataszító lát-
vány volt. 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsa 
Elnökségének közleménye 

Moszkva (TASZSZ). A Szovjet-
unió Legfelső Tanácsának Elnöksé-
ge március 16-án a következő köz-
leményt hozta nyilvánosságra: 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsá-
nak Elnöksége a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsának előterjesztésére 
megalakította a Szovjetunió felső-
oktatási minisztériumát. 

A minisztérium hatáskörébe a 
Szovjetunió kulturális ügyei-
nek minisztériuma felsőokta-
tási főigazgatóságához és kö-
zépfokú szaktanintézeti igazga-
tóságához tartozó intézmények, 
szervezetek és vállalatok tar-

toznak. 

A Szovjetunió felsőoktatási mi-
nisztériumának tanintézeteket, in-

tézményeket. szervezeteket és vál-
lalatokat adtak át a Szovjetunió 
Minisztertanácsa á l ta l megállapí-
tott jegyzék szerint. 

A szovjetunió felsőoktatási mi-
niszterévé Vjacseszlav Pelro-
vics Jeljutyint. nevezték ki. 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsá-
nak elnöksége Georgij Fjodorovies 
Alekszandrovot a Szovjetunió kul-
turális ügyeinek miniszterévé ne-
vezte k i . 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsá-
nak Elnöksége P. K . Ponomaren-
kot, Kazahsztán Kommunista Párt© 
j a központi bizottságának első tit-
kárává történt megválasztása miatt 
felmentette a Szovjetunió kulturá-
lis ügyei miniszterének tisztsége 
alól. 

fl Lengyel Egyesült Munkáspárt II. kongresszusa 
Varsó (TASZSZ) A Lengyel 

Egyesült Munkáspár t I I . kongresz-
szusának március 15-i délelőtti ülé-
sén befejeződött a vita ©A hatéves 
terv utolsó két évének (1954—55) 
főbb ' gazdasági feladatai© c ímű 
harmadik napirendi pont felett. 
Valamennyi felszólaló hangsúyozta, 
hogy 

a párt és a kormány által meg-
tett intézkedések megfelelnek 
az egész lengyel nép érdekel-
nek. A megvitatott kérdéssel 
kapcsolatban egybehangzóan 

határozatot hoztak. 
A határozatban megjelölték az 
ipar továbbfejlesztésének, a mező-
gazdaság minden i rányú fellendíté-
sének és a városi, va lamint a fa-
lusi dolgozók életszínvonala mi-
előbbi növelésének programmját . A 
kongresszus ezután áttért ©A me-
zőgazdaság 1954—55. évi fejleszté-
sével kapcsolatos feladatokról és a 
mezőgazdasági termelés növelésé-
hez elengedhetetlen eszközök biz-
tosításáról© c ímű negyedik napiren-
di pontra. E kérdéssel kapcsolat-
ban Zenon Nowak a Lengyel Egye-
sült Munkáspár t központi bizottsá-

ga polit ikai bizottságának tagja 
tartott beszámolót. 

Nowak hangsúlyozta: Annak ér© 
dekében, hogy biztosítsuk a lakos-
ság és a népgazdaság mezőgazda-
sági termékekkel való el látásának 
gyorsabb fokozását az 1954—55. év-
ben a négy legfontosabb növény 
hozamát körülbelü l 12 mi l l ió ton-
nára kell emelnünk, az állatte-
nyésztés terén a szarvasmarhaállo-
mányt nyolcmil l ió jószágra, a ser-
tésál lományt 11 mil l ióra, a birka-
ál lományt négy és félmil l ióra kell 
emelnünk, az évi átlagos tejhoza-
mot tehenenként 1800 literre. 

A mezőgazdasági termelőszövet© 
kezeti mozgalom fejlesztése terén 
felmerülő feladatokról szólva ki-
emelte annak szükségességét, hogy 
ad janak lendületet a szegénypa-
rasztok és a középparasztok köré-
ben kifejtett politikai és szervező-
munkának , különösen nagy figyel-
met fordítsanak az egyénileg dol-
gozó parasztok és a mezőgazdaság 
szocialista szektora közötti kapcso-
latok megszilárdítására, szigorúan 
tartsák be az önkéntesség elvét a 
szövetkezetek szervezésénél. 

Az iskolai év második felének új beosztása 

A rendkívül i téli szünet szüksé-
gessé tette, hogy az oktatásügyi 
miniszter módosítsa a tanév má-
sodik félévének beosztását. 

Ennek értelmében a hatnapos 
tavaszi szünetet egy napra 
csökkentették, ez a szünnap 
április 5., a harmadik negyed-
év április 10-én fejeződik be. 
Az utasítás intézkedik az osz-

tályvizsga tárgyak számának csök-
kentéséről is. Az általános gimná-
ziumokban csak magyarból, mate-
matikából és a harmadik osztály-
ban földrajzból, az általános isko-
lákban csak magyarból és matema-
tikából vizsgáznak a tanulók. 

A tanítási időt egy héttel meg-
hosszabbítják. 

Eszerint az utolsó tanítási nap 
a középiskola IV. osztályában 
május 8., az általános iskola 

nyolcadik osztályában és a kö-
zépiskolák I—III. osztályában 
június 5„ az általános iskola 
I—VII. osztályaiban június 12. 
Az éwég i összefoglalókat a kö-

zépiskolák IV . osztályaiban má jus 
10—12-én, az általános iskolák V I I I . 
osztályában és a középiskolák I— 
I I I . osztályaiban jún ius 7—9. és az 
általános iskolák I—V I I . osztályai-
ban jún ius 14—17-én tart ják. 

A vizsgák ideje is módosul. Az 
Írásbeli érettségi vizsgák má jus 
14—18., a szóbeliek pedig jún ius 
1—30-ig lesznek. Az általános is-
kolák V I I I . osztályosai ós a közép-
iskolák 1—II I . osztályosai részérő 
az osztályvizsgákat jún ius 14—17-ig 
rendezik. Az általános és középis-
kolai bizonyítványosztás, illetve 
tanévzáró ünnepélyek időpontja jú© 
nius 23. 


