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P á r t é l e t 

E 

E g y propcsgesndisto munká já ró l beszél 
Prdélyi Ferenc elvtárs, a 

tője a pártszervezet felk 
elvállalta egy párttörténeli szcmin 
szorgalmas körültekintéssel készül 
szeretettel foglalkozik hallgatóival, 
egyike a legjobb felkészültségű vi 
szik érdekessé, a helyi anyagok 
tartalmassá tenni. Hallgatói szer 
szívesen járnak hozzá konfcrencid 

Erdélyi elvtárs a következők 

— fin magam 1948 óta veszek 
résat rendszeresen p&r'.oklatásban. 
As 1952—53-as oktatási évben let-
tem olőször propagandista. Felelős-
ségteljes megbízatásomat azóta 
végzem. Ma már többéves tapasz-
talattal rendelkezem a propaganda 
munkában. Jelenlegi propagandis-
ta tevékenységeimet megkönnyíti, 
hogy hallgatóim többségo, a 
konferencia rósztvovői évrö'.-évre 
szinte ugyanazok. A politikai is-
kola második évfolyaméval kezd-
tük, ma a párti örténet második év-
folyamát végezzük. 

— Az elmútó évben —, hogy hall-
gatóim érdeklődését a szeminárium 
felé állandóan ébren tartsam — 
bevezettük, hofry a politikai fog-
lalkozások témáin felül egyéb ter-
mészetű, a hallgatókat közelebbről 
is érdeklő témákkal 1b foglalko-
zunk. így például az úlmutatóbnn 
megjelent idegen szavak magyar 
értelmezését külön mogboszélliik. 
gyakori még az idegen szavak hasz-
nálata altkor is, ha az jó magyar 
szóval helyettesíthető. Ez igen ér-
dekoli'ie a hallgatókat. Foglalkoz-
tunk kulturális, társadalmi jellegű 
é® az üzem dolgozóit órintö problé-
mákkal ls. Tapasztalatom az volt, 
hogy az ilyenirányú foglalkozás 
célravezető, a hallgatók számára 
érdokosebbé válnak az összejövete-
lek é« szívesen jönnek el a szemi-
náriumra. Mindezt persze röviden 
a vti'a mogkozdése előtt végeztük 
el. Ez egyúttal hasznos is, mert 
politikai ismereteik bővítése mol-
lott a hallgatók látóköre és tájé-
kozoli'.Bága bővül. 

Ilyen megbeszéléseket most is 
tartunk, de most már lüsebl) 

arányban. 

A% a tapasztalatom, hogy Így ál-

Julaúrugyár tervosztályának veze-
érrsére az idei oktatási évben is 
árium vezetését. Megbízatására 
minden konferencia alkalmából és 
Az üzem propagandistái közül 

tavezetőknek. Konferenciáját igyek-
felhasználásával szemléltetőbbé s 
étik és bizalommal vannak iránta, 
ra. 
et mondotta munkájáról: 

tatában könnyebb a politikai anyag 
megvitatása is. Az Idei anyag meg-
besaéléeóvel sok helyi példát és 
adatot ls felhasználok munkámban. 
Nemrég — amikor népi demokrá-
ciánk tízéves fejlődését tárgyaló 
anyagot tanulmányoztuk — hazánk 
gazdasági helyzetének tanulmányo-
zása során számos konkrét helyi 
példát mondottam el s magyaráz-
tam mog egyes fogalmakat. 

— Minit a tervosztály vezetője, 
jól ismerem üzemünk termelési kér-
déseit és Így például a termelé-
kenység, az önköltség, az anyagfel-
használás stb. alakulását az orszá-
gos méretekben s üzemi viszony-
latban is megvizsgáltuk. 

A kérdések megvitatása előtt 
röviden megmagyaráztam mit 
értünk e fogalmakon s így vi-
tattuk meg — számadatokat ls 
említve —, hogyan alakultak 
üzemünkben a gazdaságos ter-
melés e fontos tényezői és mi-
lyen fe'adatok állanak előt-

tünk e tekintetben. 

— A vita vezetésére — a kötele-
ző Irodalom és — ba van Idő — a 
javasolt irodalom feldolgozásával is 
készülök. A kérdósekrek a hallgató-
immal történő megvitnlása alkalmá-
val szükség esetén gyakran alkalma-
zok kisegítő kérdéseket, hogy a hall-
gatók saját maguk jöjjenek rá a 
helyes válaszra. így jobban meg-
ér ik az anyagot és jobban „meg-
marad" bennük. A következő téma 
anyagából tartott előadásaimban 
hűlöm felhívom a hallgatók fi-
gyelmét a fontos részekre és kér-
désekre. 

— A konferencia színvonala és 
fegyelme az oktatási év megkezdé-
se utáni állapotokhoz viszonyítva 
az utóbbi hetekben megjavult. A 

Az Egyesült Államok költségvetésének 
kétharmadát a nemzetbiztonsági 

kiadások teszik ki 

Eisenhower elnök üzenete o kongresszushoz 

Elsenhowsr elnök csütörtökön 
délután az amerikai kongresszus 
előtt kifejtette az 1955. évre szóló 
törvényhozási programját. 

Az elnök bel- és külpolitikai ja-
vaslatalt a szenátus és a képviselő-
ház rendkívüli együttes ülésén el-
hangzott hagyományos "State of 
the Union* (az ország állapotáról 
szóló) üzenete tartalmazza. 

Eisenhower beszédének külpoli-
tikai részében — a h'rhedt hamis 
érveléssel — a »szovjet veszélyre" 
utalva ismét síkraszállt az "erőpo-
litika", az Egyesült Államok fegy-
verkezésének fokozása mellett. Az 
elnök azzal kérkedett, hogy 

*» washingtoni kormány egész 
költségvetésének kétharmadát 
nyelik el a nemzetbiztonsági ki-
adósok, és hegy a katonai In-
tézmények több mint 4 millió 
egyenruhás vagy polgárt alkal-

mazottat foglalkoztatnak". 
Az Egyesült Államok elnöke öt 

pontban foglalta össze haderőfej-
lesztési tervét, s a többi között sür-
gette az amerikai atomfegyverkész-
letek -tökéletesítését és szaporítá-
sát* Az pmerlkat katonai potenciál 
növelése érdekében 

kérte a kongresszustól a Jelen-
leg érvényben lévő sorozást 
rendszer meghosszabbítását, és 
közölte, hegy az eddiginél Is 
több embert akar hivat-sos ka-

tonának toborozni. 

A2 elnök ezután az amerikai köz-
vélemény félrevezetésére azt pró-
bálta bizonygatni, hogy a Nyugat-
Németország újrafelfegyverzésére 
irányuló párizsi egyezmények 
"egyengetik az európai egység út-
ját" és "megszüntet'k Nyugat-
Európában az országok közötti ed-
digi veté'kedéseket*. Nyugat-Né-
metországnak az amerikai irány'-
tás alatt álló nyugati tömbhöz való 
csatlakozásával kapcsolatban kife-
jezte azt a reményét, hogy 

Nvu-at-Németor-zág *cgyen'ő 
fé'k-'nt vesz mtríd részt az At-
lanti Szövet-ég tanácskozá-

sain is". 

A távol-keleti helyzettel kapcso-
latban Eisenhower dicsérte a ma-
nilai katonai paktumot, azt állítva, 
hogy ez "figyelmeztetést jelent* 
bármely "agresszió* vagy "felforga-
tási kísérlet" esetére. 

Eisenhower ezután a békés egy-
más mellett élés helyett annak 
szükségessége mellett foglalt ál-
lást, hogy el kell érni "az erők vi-
lágraszóló holtpontját*, és ilymó-
don kell törekedni a tartós békére. 

A négyhatalmi értekezlet kérdé-
sével kapcsolatban Eisenhower el-
nök a következőket mondotta: 

"Hajlandónak kell lennünk ar-
ra, hogy igénybevegyük a tár-
gyalások útját, valahányszor 
azok előmozdíthatják az igazsá-
gos és a biztonságos béke 

ügyét*. 

Az ENSZ-szel kapcsolatban Eisen-
hower kijelentette, hogy az Egye-
sült Államoknak továbbra is támo-
gatnia és erősítenie kell az Egyesült 
Nemzeteket, hozzátéve, hogy 

az Egyesült Államoknak támo-
gatnia kell azokat a törekvé-
seket ls, amelyek az ENSZ-en 
belül a fegyverkezés korlátozá-
sára és az atomenergia békés 

felhasználása irányulnak. 

Ugyanakkor, az amerikaiak jársza-
'aejára fűzött államok katonai 
erőfeszítéseinek meggyorsítására ki-
jelentette, hogy az Egyesült Álla-
mok segíteni fogja azokat a "baráti 
nemzeteket*, amelyek saját erőfor-
rásaikból nem tudják megterem-
'eni a "védelmükhöz* elengedhe-
'etlenül szükséges katonai erőt. 

A belpolitikai kérdésekkel kap-
-solatban Eisenhower megpróbálta 
így beállítani az 1954-es évet. mint 
n "virágzás eszterdelét* ugyanak-
kor azonban sietett hozzáfűzni 
hogy 

1955-ben nem kerülhet sor 
adócsökkentésre. 

Belpolitikai javaslatai a többi kö-
zött útépítési és közmunkaprog-
ramra a betegbiztosítási rendszerre 
és egves munkatrirkategóriák ren-
dezésére vonatkoztak. 

kezdeti nehézségeket leküzdöttük, s 
ma már nincs igazolatlan hiányzás 
és felkészültebbek a hallgatók is. 
A hallgatók is fegyelmezték és ne-
velték egymást és így egyakaratú 
kollektíva tagja lett a tizenhárom 
hallgató. Egy rendbontó, fegyelme-
zetlen fiatalt — miután többszöri 
beszélgetés ellenére sem változta-
tott magatartásán— kizártunk a kon-
ferenciáról. 

— Propagandamunkám végzésé-
nek kezdete óta rendszeresen el-
járok a propagandista konferen-
ciákra és előfizetője vagyok a Pro-
pagandista című folyóiratnak. Mind-
ez megkönnyíti és úgy érzem, ered-
ményesebbé is teszi munkámat. 
Persze a Propagandista folyóiratra 
nemcsak előfizetek, hanem annak 
egyes elvi ós módszertani cikkeit 
munkámhoz ís felhasználom. Az 
üzemi pártszervezet szintén komoly 
támogatásban részesít bennünket 
propagandistákat. 

Többször tartunk közösen a 
többi propagandistával rövid 
megbeszélést, a helyi jellegű 
oktatási problémákról és kicse-
réljük egymás módszerbeli ta-

pasztalatait. 

— Propagandamunkáim végzésére 
most még fokozottabb és körülte-
kintőbb a felkészülésem, mint az 
elmúlt oktatási év kezdetén volt. 
Azt hiszem, ez érthető ls. Nem aka-
rom, hogy kétévi munkám eredmé-
nyei elhomályosodjanak, célom az, 
hogy az eddigi eredményeket fo-
kozni tudjam. Hallgatóim közül 
többen tagjelöltek és párttagok let-
tek az elmúlt évben. Ezek, a főleg 
fiatal dolgozók szorgalmas tanulá-
suknak is köszönhetik, hogy kiérde-
melték párttaggá való felvételüket. 
Jóleső érzés tölt el, ha látom, hogy 
oktató-, nevelőmunkám nem hiába-
való. Látom hallgatóim politikai 
fejlődését és azt, hogy politikai fej-
lettségük eredménye megmutatko-
zik termelőmunkájukban ls. Töb-
bek közt ezek azok az eredmények, 
melyek még jobb munkára serken-
tenek. 

A művészeti oktatók részére január 17-ig 

adiák ki az ideiglenes működési engedélyt 
A Népművészeti Intézet közli: 

a népművelési miniszter a SZOT 
elnökével egyetértésben az elmúlt 
hetekben utasítást adott kl az ön-
tevékeny művészeti csoportok szak-
mai vezetőinek munkafeltételeiről. 

Az utasítás hatálya kiterjed a 
zene- és az énekkari karmesterek-
re és korrepelitorokra, népi tánc-
csoportok oktatóira, színjátszó cso-
portok rendezőire és segédrendezői-
re, az egyes csoportok hangszeres 
kíséretét ellátó dolgozókra, báb-
játszó csoportok vezetőire, képző-
művészeti körök vezetőire. 

Nem terjed ki a rendelet 
azokra a szakmai vezetőkre, 
akik falusi művészeti csoportot 
vezetnek és azokra sem, akik 
a művészeti csoportok szak-
mai vezetését társadalmi mun-

kában végzik. 
A fent felsorolt szakmai vezeéők 

az utasításban megjelölt határidő 
után a Népművészeti Intézet ál-
tal kiállított működési engedély 
nélkül nem foglalkoztathatók. 

Az 1954. december 1-én működő 
szakmai vezetők csak ideigle-
nes működési engedéllyel fog-

lalkoztathatók tovább. 

Vidéken a megyei tanácsok, il-
letve a megyei jogú városok ta-
nácsának népművelési osztálya, az. 
SZMT-vei egyetértésben adja ki az 
ideiglenes működési engedélyeket. 

Ideiglenes működési enged Iy nél-
kül január 31-e után egyetlen szak-
mai vezető sem vezethet csoportot. 

Az ideiglenes engedély kérése-
kor csatolni kell a fenntartó 
szerv igazolását az alkalmazá-

si viszonyról. 
Azok az oktatók, akik több szak* 
szervezet, illetve tanács hatáskö-
rébe tartozó csoportot vczo'nek, 
csak egy helyen kérjék az ideig-
lenes működési igazolványt, a töb-
bi helyen azt láttamoztassák. 

Azok az oktatók akik 1954. de* 
cember 1-én nem ok'atlak csopor-
tot, ideiglenes működési engedélyt 
— eddigi művészeti tevékenységük 
megjelölésével — a Népművészeti 
Intézet káderesoportjától kérjenek 
(Budapest I., Corvin tér 8. szám). 
Budapest iek személyesen, vidékiek 
levélben jelentkezzenek. 

Az ideiglenes működési igazol-
ványokat. BZ illót'kos szervek ja-
nuár 17-én adják ki. 

A népek testvériségének és barátságának gondolatát 

állítjuk szembe a háborúval 

Felhívás a világ zsidóságához 

Moszkva (TASZSZ) A szovjet 
sajtó január 6-án felhívást közölt a 
világ hívő zsidóságához. A felhívást 
Schliffer főrabbi, a moszkvai Z3idó 
hitközség elnöke írta alá. A felhí-
vás a többi között a következőket 
mondja: 

A második világháború alatt a 
zsidó nép a többi néppel együtt 
hatalmas veszteségeket szenvedett 
A német fasizmus népünk teljes 
kiirtására törekedve sokmillió 
védtelen, zsidó embert pusztított 
el. A nácik gázkamrákban semmi-
sítették meg, felakasztották, agyon-
lőtték, elevenen elásták az embe 
reket. 

Még frissen emlékezetünkben él-
nek a háború borzalmai, s mégis 
vannak, akik megfeledkeznek a 
történelem tanulságairól. 

A kapitalista államok pénzmág-
násai katonai egyenruhákba 

akarják bujtatni a minapi 
gyilkosokat és újabb gaztettet 
készítenek elő az emberiség 

ellen. 

Mi, hívő zsidók, akiket nagv 
prófétáink és tanítóink tanításai-
nak szellemében neveltek, a népek 
testvériségének és barátságának 
gondolatát állítjuk szembe a hábo-
rúval. 

Mi valamennyien ugyanannak 
az égi Atyának gyermekei va-
gyunk és a vallásos emberek 
lelkiismerete nem békélhet meg 
a testvérek vérének kiontásá-

val. 

Hívő zsidók! Emlékezzetek a fa-
siszták gaztetteire és ne feledkez-
hetek meg róluk! Harcoljatok a 
békéért, a Biblia szavainak meg-
felelően: "Keresd a békét és töre-
kedj rá", 

Tovább folytatódik 
a franc a pos'ások 
és vámtisztviselők 

késieltelő sztrájkja 

Párizs (MTI). A francia posta 
dolgozóinak késleltető sztrájk-moz-
galma egyro szélesebb méreteket 
ölt a fővárosban és a nagy vidéki 
városokban egyaránt, 

A dijoni rá'yaudvaron lévő 
postahivatalban például a 
sztrá 'k következt ben több mint 
600.000 levél torlódott össze s 
a dijoni postások megtagadták, 
hogy túlórával biztosi'sák a 

levelek továbbítását. 
A postások Alenconbnn és Rouen-
ben is megtagadták, hogy 8 óránál 
többet dolgozzanak. Bordeauxban B 

postai küldeméyek felhalmozódása 
olyan nagyméretű, hogy kénytele-
nek voltak kisegi'ő személyzetet 
felfogadni. Páris X . kerü'etében 
70.000 levelezőlap vár kikézbesí-
tésre. 

A 18.000 vámtisztviselő ls tovább 
folytatja késleltető sztrájkját, bér-
emelési köve'elósei érdekében. A 
kormány erre elrendelte, hogy a 
határállomásokon szüntessék be a 
vámellenőrzést. Azonban — mint 
egy szakszervezeti közlemény rá-
mutat — ennek az lett a következ-
ménye, hogy 

nagyszabású vámcsalások tör-
ténnek, amelyek már eddig 
többmilliárd frankkal károsí-

tották meg az államot, 

vagyis jóval nagyobb összeggel, 
mint amennyi elegendő lett volna 
a vámszolgálat! dolgozók követelé-
seinek kielégítésére. 

Hatojcrma pártolja Japán kereskedelmi missziók 
küldését Kínába és a Szovjetunióba 

Peking (Uj-Kina). Hatojnma mi-
niszterelnök szerdán Tokióban új-
ságírók előtt kijelentette, hogy a 
japán kormány kereskedelmi mlsz-
sziókat készül küldeni Kínába és 
a Szovjetunióba. Hozzátelte hogy 

Japán hajlandó hasonló misz-
sziókat fogadni a két ország-
ból, hogy minden akadályt el-
hárítson a normális kereskede-

lem útjából. 
Toklói jelentések szerint Hatoja-

ma közölte, hogy felakarja oldani 
a kereskedelmi korlátozásokat és 
szabad utazást, engedélyez az em-
lített két országba. 

Hir szerint kijelentette, hogy 

„számít ezeknek az országok-

nak a vásárlóerejére" 

és ugyanakkor arra, hogy a nor-

mális viszony helyreáll! lása Kíná-

val ég a Szovjetunióval „hozzájá-

rulna a világbéke megóvásához". 

Az Egyesült Államok 
új katonai tömböt 
kovácsol Ázsiában 

Sangháj (TASZSZ). Toklói jelen-

tés szerint George John. a kuomln-

tnng külügyminisztere, Pjun Jung 

Tao, a délkoroai külügym'n'szlor 

és Robertson. az Egyesült Államok 

távolkeleti ügyekkel foglalkozó 

külügyi állam'i'kára a napokban 

Washingtonban az úgynevezett 

csznlckelétázsial katonai szövetség 

(NEATO) megalakításáról tár-

gyalt. 

nyomán fény derül a költő éa az 
akkori szegedi munkásmozgalom 
kapcsolatára. 

Az összegyűjtött emlékek rövi-
desen az egyetemi könyvtár kiad-
ványában látnak napvilágot. 

A Szegedi Tudományegyetem tanárai és hallga ói nagy szegedi 
írók ós költök eddig ismeretlen írásait ku'atták fel 

A szegedi tudományegyetem ma-
gyar irodalomtörténeti intézetében 
Barótd Dezső egyetemi tanár és 
Péler László egyetemi könyvtáros 
irányításával bölcsészhallgatókból 
álló lelkes kutatócsoport gyűjti 
össze Juhász Gyula valamennyi 
versét. Munkájuk különösen a 
nagy szegedi költő Összes versei-
nek most készülő kritikai kiadása 
szempontjából jelentős. A kutató-
csoport tagjai tervszerűen átnézik 
az elmúlt félévszázad összes nyom-
latványait, az időszaki kiadványo-
kait, folyóiratokat és napilapokat. 
Eddig már többek között mintegy 
100 napilapokban megjelent, de 
kötetbe fel nem vett, elfelejtelt 
Juhász Gyula-verset is összegyűj-
töttek. Legértékesebb le'etük az a 
10 kéziratban lévő ismeretlen Ju-
hász Gyula vers, amelyre a közel-
múltban bukkanlak rá. Bibliográ-
fiai nyilvántartásba veszik Juhász 
Gyula prózai írásait és elkészít ik 
verselnek kronológiáját is. 

A szegedi egyetemi könyvtár 

munkatársai József Attila születé-

sének közelgő ötvenedik évfordu-

lóit- alkalmából összegyűjtik a 

tragikus sorsú költő szegedi évei-

nek emlékeit. Különösen jelentős 

József Attilának Espersit János 

makói pártfogójához 1925-ben írt 

levele, amelyben beszámol, hogy a 

felsővárosi szociáldemokrata párt-

szervezetben előadást tartott „szo-

ciális költészet" címmel. E levél 

IdpigJpnesen szvvptel 
a Budapestről induló 
távolsást au óbuszok 

forgalma 

A közlekedés és postó.ügyl mi-
nisztérium autóközlekedési főigaz-
gatósága értesíti az utazóközönsé-
get, hogy a péntek délelőtt kezdő-
dött ólmoseső miatt az utak any-
nyira jegessé és csúszóssá váltak, 
hogy az összes Budapestről kiin-
duló távolsági autóbuszjáratok for-
galmát az útviszonyok megjavulú-
sáig szüneteltetni kell. 

A vidéki járatok utasai utazás 
előtt minden esetben kérjenek fel-
világosítást az illetékes autóközle-
kedési vállalattól. 

A bányász- és munkásszállitó já-
ratok forgalmát lehetőség szerint 
biztosítják. A közlekedés- és pos-
íaügyi minisztérium felkéri a he-
lyi tanácsok illetékes szerveit, hogy 
a jeges útszakaszokat sal&koztas-
sák a gépkocsiforgalom zavartalan 
fenntartása érdekében. A távolsági 
autóbuszforgalom újbóli megindí-
tásáról az utazóközönséget a saitá 

1 és a rádió út ján értesítik " W 


