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Az SZKP Központi Bizottságának határozata 
a lakosság között folytatott tudományos és atheista 

propagandában elkövetett hibákról 
(2. oldal) 

Megegyezést kell kötni az atomenergia békés 
felhasználását szolgáló nemzetközi szerv 

megalakítására 
(2. oldal) 

A R A : 50 F ILLÉR 

Szegedre érkezik a Magyar Néphadsereg 
művészegyüttese 

(3. oldal) 

Neveljük harcos kommunistává 
pártunk minden tagját 

Az. egész magyar nép, társadalmunk minden rétege öröm-
mel fogadta a Magyar Dolgozók Párt ja Központi Vezetőségének 
1953 júniusi határozatát. E határozat a lap ján született meg az ú j 
kormányprogram is, amely meghatározta azokat az intézkedése-
ket és megvalósítandó feladatokat, melyeket a dolgozók kulturál-
tabb, gondtalanabb életének megteremtéséért végre kell hajta-
nunk. Gazdasági é letünk átszervezése, az élelmiszercikkek és más 
közszükségleti cikkek termelésének fokozása, szociális, egészség-
ügyi és kulturál is létesítmények fejlesztése, egyszóval a lakosság, 
jobb ellátást és az igények fokozottabb kielégítése, — ez az ú j 
szakasz célkitűzése, a párt ú j polit ikája, a kormány programja. 

A párt megmutat ta a helyes irányt, megjelölte az utat a 
jólét növelése felé. Ennek helyességét hirdetni, erről mindenkit 
meggyzözni, a jólét emelése érdekében mindenki t csatasorba állí-
tani, — a párt, a kommunis ták feladata. Az új szakasz politiká-
jának megvalósításáért folyó harc sikeréért, a tömegek, elsősor-
ban a párttagok teljes cselekvő támogatása szükséges. Ebből a 
szempontból nagyjelentőségű a párttagok, a kommunis ták neve-
lése. Az utóbbi időben azonban ezzel keveset törődtek pártszer-
vezeteink és a pártcsoportok. Pedig akik nem értik teljes egészé-
ben a párt ú j pol it ikáját , nem is tudnak azért lelkesen dolgozni. 
A kommunista vezetők, a párt aktívái legyenek azok, akik ma-
gyarázzák a párttagságnak és a több dolgozóknak a párt politi-
káját és akkor lelkesedésük, az ügy iránt i szeretetük másokat is 
a nehézségek leküzdésére, jobb munkára buzdít. 

A part, a dolgozók ügye iránt i odaadással végzi ezt a mun-
kát a Szegedi Kenderfonógyár szárazfonó üzemrészében ördögh 
Andrásné alapszervi titkár. Nemcsak a párttagokkal, hanem a 
pártonkivüliekkel is foglalkozik. Ál landóan közöttük van, kérdé-
seikre felel, vitatkozik velük és gyakorlati példákkal bizonyítja a 
párt célkitűzéseinek helyességét. Szavának hitele van a dolgozók 
között, s hal lgatnak is rá. O maga is aszerint dolgozik, ahogyan 
beszél, s a mutatkozó akadályok és nehézségek sem kedvetlení-
tik el. Az ilyen vezetők példá ja hatással van a párttagságra, a 
dolgozókra. 

A párttagság nevelése, harcosságának fokozása, többféle 
módon lehetséges. A pártoktatásba való bevonás épp úgy szol-
gálja ezt a célt, m in t az egyéni foglalkozás, a pár tmunkáva l való 
megbízás. A párttagok nevelése természetszerűen a pártbizalmiak 
fő feladata. Ö k ismerik tagjaikat, s beszélgethetnek velük naponta. 
Türelmes, kitartó munká t igénylő feladat a nevelés. Nem szóla-
mok és jelszavak hangoztatásával kell nevelni, hanem a tények-
ből ki indulva, az értelemre ható igazság elmondásával, a jobb 
élet megteremtése iránti felelősségérzet felébresztésével, a párt 
polit ikája iránti bizalom fejlesztésével. Olyan kommunis tákká kell 
nevelni a párt tagjait, ak ik bátran hirdetik a párt célkitűzéseit, 
k iá l lnak a dolgozók elé, megértik és magyarázzák a párt és a 
kormány határozatait és bíznak azok megvalósításában, s a végre-
hajtásra serkentik dolgozó társaikat is. Ennek szellemében igyek-
szik nevelni pártcsoportjának tagjait a Szalámigyárban András 
János pártbizalrni is. András elvtárs ismeri a párthatározatokat. 
Ennek birtokában a pártszervezet segítségével teljes biztonsággal, 
önál lóan végzi nevelő munká j á t . Mind ig talá l lehetőséget arra, 
hogy pártcsoportjának tagjaival foglalkozzon, s nem egyszer vi-
táznak is. Amikor például a Központi Vezetőség októberi ülésé-
nek határozatával foglalkozott, vita a lakult ki a párt mezőgazda-
sági pol i t ikájáról és kü lönböző vélemények hangzottak el. András 
elvtárs helyi példával igazolta a dolgozók előtt a párt álláspont-
jának helyességét. Elmondotta, hogy más években ilyenkor má r 
megkezdődött a szezon az üzemben, de most anyaghiány miatt 
nem tudnak teljes kapacitással dolgozni. A mezőgazdaság fejlesz-
tése azt is jelenti, hogy növekszik az ál latá l lomány, több lesz a 
feldolgozásra kerülő sertés és más jószág. Ez nagyobb kereset-
hez juttat ja az üzem dolgozóit, több munkást is tudnak foglalkoz-
tatni, s több húst, több hentesárut tudnak adni a dolgozóknak. 

A párttagok nevelésének helyes mód ja az is, ha olyan meg-
bízatást adunk számukra, amelynek elvégzése felelősségérzetet éb-
reszt bennük, mert tud ják , ha azt nem végzik el, dolgozó társa-
iknak és saját maguknak is ártanak. Az ilyen megbízatások segí-
tenek olyan emberré nevelni a párttagokat, ak ik szóval és tet-
tel egyaránt küzdenek a júniusi politikáért, és meg tudnak győzni 
annak helyességéről más, m a még kétkedő, de jóhiszemű dolgo-
zókat is. A nevelés mód j a az is, ha megkérdezünk egy-egy párt-
tagot, hogy m i a véleménye bizonyos kérdésekben, s az adott fel-
adat megoldásához ő mi t javasol. Ha helyes és jó meglátásai 
vannak, bízzuk meg őt a feladat végrehajtásával úgy, ahogyan ő 
javasolta és segítsük ebben a mimikában. Ha esetleg tévesen lát 
valamit, azt magyarázzuk meg neki és győzzük meg a helyes ál-
láspontról. 

A párton belüli nevelő munka fokozása á l ta l vá l j anak ' a 
párt tagjai olyan kommunis tákká , ak ik minden szavukkal és tet-
tükkel, magatartásukkal, a párt iránti b izalmat és szeretetet erő-
sítik a dolgozókban. Legyenek harcos, szilárd je l lemű emberek, 
meg nem alkuvó hirdetői és képviselői a párt pol i t ikájának. Á 
nép ügye azt k íván ja minden párttagtól, hogy ahol él, ahol dol-
gozik, kommunis ta módon ál l jon helyt. Lelkesítse társait, vezesse 
azokat és védje igazságos érdekeiket. Maga is mind ig az igaz-
ság ta la ján ál l jon és abból egy jottányit se engedjen. Küzd jön a 
párt pol i t iká jának megsértői, elferdítői ellen. Bátor kiállással, hit-
tel szolgálják a párt, a nép ügyét. 

Gera József 

Csütörtökön megkezdődött a Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság 
háromnapos I I I . országos nyelvósz-
longrcsszusa. Az Eötvös Loránd 
tudományegyetem aulá jában Kni-
ozsa István Kossuth-díjas akadé-
mikus mondolt elnöki megnyitót. 

Trócsányi Zoltán egyetemi tanár 

a Magyar Nyelvtudományi Társaság 

S z é n t a k a r é k o s s á g a s z e g e d i ü z e m e k b e n 

Megkezdődött a III. országos nyelvészkongresszus 

Ú J S Z E G E D I 
KENDER-LENSZÖVÖ 
V Á L L A L A T 

Az Újszegedi Kender-I.enszövő 
Vál la lat erőtelepe, de az egész 
üzeim, három-négy vagon szenet 
fogyaszt naponta. Ennek nagyobb-
része az energiatermeléshez hasz-
nálódik el. A Központi Vezetőség 
határozata fokozottabb takarékos-
ságra hívja fel a figyelmet, külö-
nösen a téli hónapokra. Pozsgai 
Gyula, az erőtelep főmérnöke meg-
határozta, milyen lehetőségek áll-
nak rendelkezésére, amelyek az 
eddig felhasznált szénmennyiséget 
csökkentik. Ennek eredménye az, 
hogy november 1-től 1955 február-
jával bezárólag összesen 300 tonna 
szénmennyiségről lemondanak. Er-
ről az anyagosztály vezetője érte-
síti a bányát. 

Pozsgai Gyula így beszél a szén-
takarékosságról. 

— A gondosabb ellenőrzéssel so-
kat lehet megtakarítani. Ná lunk az 
üzemben tized százalékokra is 
ügyelünk. Most ezt a mennyiséget 
— a háromszáz tonnát — amely 
harminc vagon, átengedjük a la-
kosságnak.. Százötven család téli 
tüzelőjét jelenti ez, ha egy család-
nál húsz mázsa átlagot veszünk. 

Nagyszerű vállalás ez. Pozsgai 
Gyula elvtárs követi a fővárosi 
üzemek kezdeményezését, amelyek 
szintén lemondtak a szükséglet 
szerinti szénmennyiség öt százalé-
káról. 

Hogy akar ják a vállalást meg-
valósítani az Újszegedi Kender-
Lenszövő Vál la latnál? A fűtési 
hálózat egyfészét a nyári időszak-
ban módosították. A többire most 
kerül a sor. Azután: az úgyneve-
zett időszakos fűtésre térnek át, 
ami elősegíti a vállalás teljesítését. 

Az Újszegedi Kender-Lenszövő 
Vál la latnál november, december, 
január és februárban háromszáz 
tonna szénnel kevesebbet használ-
nak fel, de úgy, hogy az energia-
termelésben, ami a szövődének és 

•Következetes harcot kell 
folytatni minden téren a taka-
rékosságért* — mondja a pár-' 
tünk Központi Vezetőségének 
októberi ülésén hozott határo-
zata. Igen fontos feladat most 
a takarékosság kiszélesítése a 
szén és villamosenergia fel-
használásában is. A szén jobb 
kihasználása, a feleslegesen já-
ró gépek kikapcsolása sok ezer 
tonna megtakarított szenet je-
lentenek népgazdaságunknak. 

az előkészítő üzemrészeknek a meg-
hajtásához szükséges, semmi zavar 
nem lesz. Kevesebb szénnel ugyan-
annyi áramot termelnek, mint ed-
dig. 

SZEGED I 

G Y U F A G Y Á R 

Széntermelésünk, bár az elmúlt 
évhez viszonyítva jelentősen emel-
kedett, messze elmaradt az egyre 
növekvő követelmények mögött, 
amelyek sokat nőnek most a tél 
köaeledtével. A növekvő szénfel-
használás megmutatkozik a Gyu-
fagyárban is. Az elmúlt négy de-
kád fogyasztása közt csaknem tíz-
mázsás emelkedések vannak. A fo-
gyasztás növekedését előidézi az is, 
•hogy m ind többet használnak fel a 
nyáron tartalékolt szénből, amely-
nek nagyrésze igen gyenge minő-
ségű . És mégis: ezzel a gyenge 
minőségű szénnel is takarékoskodni 
kell. Ezt akar ják a Gyufagyárban 
is. Füstgázelemző készüléket sze-
relnek fel a kazánra, amellyel el-
lenőrzi tud ják a levegő adagolást 
és a kazán működését. Az ellenőr-
zés segítségével, a levegő helyes 
adagolásával jelentősen emelni 
tud ják a szénkihasználást. Csall-
ner mérnök elvtárs szerint előre-
láthatólag 5—6 százalékos megta-
karítást tudnak ma jd elérni; ez ha-
vonta nem kevesebb, mint másfél 

vagon szenet jelent. Van tehát mód 
arra, hogy a meglévő adottságokat 
jobban kihasznál ják és erre kell 
törekedni minden üzemben. El kell 
érni, hogy minden kiló megtaka-
rítható szénnel, minden ki lowatt 
megtakarítható villamosenergiával 
hozzájárul janak a téli üzemeltetés 
zavartalan biztosításához,. 

M Á V 

I G A Z G A T Ó S Á G 

A Szegedi M Á V Igazgatóság doí-
gozói, elsősorban a legnagyobb 
szénmennyiséget fogyasztó fűtőhá-
zaink a I I . félévben a szénnel job-
ban takarékoskodnak. Vállalásuk-
ban szerepel, hogy a I I . félévben 
hatezer tonna szenet takarítanak 
meg. s ebből csak a Szegedi Fűtő-
ház ezer tonnát. 

Október végéig az Igazgatóság 
egész területén négyezerhatszáz-
negyvenegy tonna szenet takarítot-
tak meg a vontatási dolgozók. A 
szegedi Fűtőházra ebből a mennyi-
ségből nyolcszázhárom tonna jut. 
Ezt a gondosabb, szakszerűbb fű-
téssel tudták elérni. Különösen 
Csiszár Szilveszter mozdonyvezető 
és két fűtője, Urbán József és Kó-
nya Géza járul t hozzá a szénmeg-
takarításhoz jó munká jáva l . Válla-
lásuk október hónapban 5 százalék 
volt, ezt 24 százalékra teljesítették. 
Hevesi Mihá ly mozdonyvezető és 
Farkas Lajos, Mucsi László fűtők 
4.5 százalékos szénmegtakarítást 
ígértek októberben, de 22 százalé-
kos szénmegtakarítással dolgoztak. 

Különösen a Központi Vezetőség 
határozata után kell jobban taka-
rékoskodnunk, mert a határozatok 
felhívják figyelmünket, hogy az 
életszínvonal emelkedése érdeké-
ben az ilyen fontos alapanyag,, 
mint a szén, gondosabb felhaszná-
lása minden dolgozó érdeke. A 
vasutas dolgozók azon igyekeznek, 
hogy a második félévben vállalt 
kötelezettségeknek eleget tegyenek 
és ígéretüket túlszárnyalják. 

c Sziládi Sándor 

A választási nagygyűlések helye és ideje a szegedi járásban 
Ezekben a hetekben a Hazafias Népfront he-

lyi bizottságai választási nagygyűléseket rendez-
nek. A szegedi járásban az alábbi helyeken a vá-
lasztási nagygyűlések november 14-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor kezdődnek: 

Ásotthalom: Papp István megyei tanács el-
nökhelyettes. 

Sándorfalva: Rózsa István, az M D P szegedi já-
rási bizottságának első titkára. 

Szatymaz: Fabula János, az MDP Megyei Vég-
rehajtóbizottságának tagja. 

Algyő: Fekete Mihály, a Szegedi Járási Ta-
nács pénzügyi osztályának vezetője. 

Deszk: Balla János, a Szegedi Járási Tanács 
titkára. 

Az alábbi községekben a nagygyűlések ugyan-
csak vasárnap délelőtt, de 11 órakor kezdődnek: 

Forráskút: Darabos György, a megyei tanács 
pénzügyi osztályának vezetője. 

Zákányszék: Tóth Istvánné, az M N D S Z me-
gyei elnökhelyettese. 

Balástya: Rudas Lászlóné, az M D P megyei bi-
zottságának osztályvezetője. 

Tápé: Farkas István, a Szegedi Járási Tanács 
elnöke. 

Szőregen szintén vasárnap délelőtt, de 9 órai 
kezdettel tart ják meg a nagygyűlést. Előadó: Csi-
kós Ferenc, a Szegedi Járási Tanács elnökhelyet-
tese. 

Mórahalmon este 6 órakor tart ják meg a nagy-
gyűlést. Előadó: Kuszin Miklós, a D ISZ megyei bi-
zottságának titkára. 

Kisteleken november 17-én szerdán este 7 órai 
kezdettel tart ják a választási nagygyűlést. Előadó: 
Németh Károly, az M D P Csongrádmegyei Bizottsá-
gának első titkára. 

ötven éves munkásságát móltafta. 
Tamás Lajos akadémikus, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
rektora „A magyar nyelvtudomány 
és az általános nyelvészet" cím-
mel tartott előadást. 

A I I I . országos nyelvószkongresz-
szus első nap ján több hozzászólás 
hangzott el, , 

Hazatért a Szovjetunióból 
a magyar tejipari 

küldöttség 

Nemi-égen tért haza Szovjetunió-
ban tett tanu lmányút járó l a ma-
gyar tejipari küldöttség. 

— Tanulmányutunkon megis-
merkedtünk a szovjet tejipar vala-
mennyi ágával — mond ja Sándor 
György, a tejipari igazgatóság ve-
zetője. 

— Tanulmányutunkró l * vissza-
térve azt a feladatot tűztük célul, 
hogy minél előbb bevezessük azo-
kat a technológiákat, amelyek ipa-
runkban előnyösen alkalmazhatók. 
Ú j cikkekkel gazdagít juk készít-
ményeink választékát és több tech-
nikai újítást a lkalmazunk. Új í tó 
műhelyünkben hamarosan számos 
ú j gép mintapé ldánya készül el. A 
szovjet tapasztalatok a lap ján átté-
rünk ma jd a minőségi bérezési 
rendszerre, amelynek bevezetésé-
vel 3 lakosság lényegesen jobbmi-
nőségú tejet és tejterméket kap az 
ipartól. Dolgozóink szakmai tudá-
sának fejlesztése érdekében pedig 
vaj- és sajtmesterképző iskola lé-
tesítését vettük tervbe. 

Vasárnap Radnóii-emlékünnepségek lesznek 

Szegeden 

Szeged népe vasárnap kegyeletes 

ünnepségeken emlékezik meg Rad-

nóti Miklós halá lának tizedik év-

fordulójáról. Radnóti Miklós Sze-

geden j á r t iskolába, a szegedi egye-

temen szerzett tanári oklevelet, 

egyik vezető tagja volt a Szegedi 

Fiatalok Művészeti kollégiumának 

a két vi lágháború közötti egyik 

igen jelentős haladó baloldali, né-

metellenes csoportnak. Radnótit 

az ú jabb dokumentumok szerint 

1944. november 10-én végezték ki a 

fasiszták. 

A vasárnapi ünnepségre Szeged-

re jönnek Radnóti volt évfolyam-

társai, barátai, Ortutay Gyula aka-

démikus. a Hazafias Népfront Or-

szágos Tanácsának tagja. Tolnai 

Gábor akadémikus, a Tudományos 

Minősítő Bizottság titkára és so-

kan mások. 

Délelőtt fél 10 órakor kezdőd-

nek az ünnepségek, amikor az 

egyetem Ady-téri épületén leleple-

zik Radnót i Miklós emléktábláját. 

Délelőtt 11 órakor a közalkalmazot-

tak kultúrotthonának dísztermé-

ben (Vörösmarthy utca 4.) Radnóti 

emlékünnepély lesz. Az emlékbe-

szédet Baróti Dezső, a bölcsészet-

tudományi kar dékánja, Radnóti 

volt egyetemi évfolyamtársa mond-

ja. Az emlékünnepélyen közremű-

ködnek Török Erzsi Kossuth-díjas 

énekművésznő, Kormos Lajos. Ko' 

váes János. Lászlóffy Katal in 

Miklós Klára, a szegedi Nemzeti 

Színház tagjai ós Zempléni Kor-

nél zongoraművész. 


