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Pá r tá i é t 

A kerületi népnevelőmunkcs problémáiról 
A z elmúlt é v novemberében 

liustirú előkészítő munka után ke-
i ült sor a tanáosválasztősra. A 
választási előkészületek komoly 
pajt ikat aktivitást és munkaién-
i! illetet eredményeztek. Kzt bizo-
nyítja a jelölőgyíílések látogatott-
- a ;in i». Felsőváros, Rókus, Bel-
város területén é® másutt több je-
lel ügy ülésen 159—200, síit 250 la-
kó: is megjelent. 

Ki keltette fel és ki tartotta ál-
1: udóan ébren ezt az érdeklődést? 

párttag1 é8 pártonkívüli népne-
v.ilők százai, akik időt és fáradsé-

it nem kímélve látogatták a csa-
Jokat, egyéni beszélgetésen, kis-
alésen magyarázták pártunk po-

rti-úját, az ú j tanácstörvényt, a 
i. front-mozgalom jellegét, célki-

-zéseit, programját, a választás 
j '.entőségét. 

A választás sikere sok tekinlet-
ben agitációs és propagandamun-
kánk tartalmún, eszmei színvona-
lán múlott. A politikai agitáció 
lurtalma, színvonala és eredmé-
nyessége pedig azon, hogyan fog-
lalkoztak pártszervezeteink a nép-
nevelőkkel, 

51 egállapíthatJuk, hogy a válasz-
tás előkészítő szakaszában pártszer-
vezeteink komolyan fölkészítették a 
népnevelőket, színvonalas nópno-
velőértekezletcket tartottak, a nép-
nevelők konkrét feladatokat kap-
lak és a pártszervezetek segítették 
és ellenőrizték munkájukat. Bár 
voltak hibák, az egész város terü-
letet tekintve ebben az időben 
emelkedett a népnevelőmunka 
tartalmi színvonala. 

Helyesen oldották meg párt-
szervezeteink — a Párt-Végrehaj-
tóblzottság javaslatára — a nép-
uevelőmunka szervezését is, azzal, 
iiogy a népnevelőket körzetenként 
osztották be. A körzetek élén veze-
tő párt-, ál lami és gazdasági funk-
cionáriusok álltak, akik politikai 
tudásukkal és a mozgalmi munká-
ban való jártasságukkal nagyban 
c'usegítették * népnevelőmunka 
eredményességét. 

A Párt-Végrehajtóbizottság már 
a választás előtt felhívta a kerü-
leti pártszervezetek figyelmét ar-
ra. hogy a választási munka során 
létrehozott népnevelőhálózatot ne 
hagyják szétesni, mégis a válasz-
tás után a népnevelő-értekezletek 
elnéptelenedtek, a népnevelőmunka 
komoly mértékben visszaesett. 

Ennek elsősorban az az 
oka, hogy pártszervezeteink nem 
tadták mozgósítani népnevelőinket 
a soron következő feladatok meg-
valósítására. Maga a Párt-Végre-
Uajtóbizottság sem adott elég vi-
lágos választ arra, ml legyen a 
választás után népnevelőink fel-
adata. 

A másik oka, hogy azok a párt-, 
állami és gazdasági funkcionáriu-
sok, akik a választás előkészítése 
során szinte nap mint nap n ke-
rületekben dolgoztak, visszahúzód-
tak, sokan közülük a kerületi párt-
szervezeteknek tájára sem mennek. 
Ugyanezt mondhatjuk az üzemek-
ben dolgozó kerületi népnevelők 
többségéről is. Ennek következté-
ién jelenleg olyan kerületben, 
mint a Belváros L , ahol a válasz-
tás idején mintegy 260 népnevelő 
dolgozott, ma csak 20 népnevelő 
látogatja a családokat. Ugyanezt 
lehetne mondani a legtöbb kerületi 
pártszervezetről. Még Rókus I-ben 
U, ahol viszonylag jobb népnevelő-
innnka folyik, 220 népnevelőből ma 
csak 60—70 dolgozik. Különösen ke-
vés pártonkívüli népnevelő ma-
radt- A választás idején nagyon 
sok dolgozott nlapszervezeteinkben, 
akik, ha megkérik őket, most is 
szívesen vál lal ják ezt a megtisz-
telő és szép munkát. Rókus I . párt-
szervezetében például Polczncr Já-
nos. Tóth János és Hovanyecz Jó-
zsef pártonkívüli népnevelők a 
választások óta is rendszoresen vé-
geznek népnevelőmunkát. Polozner 
és Tóth elvtársakat jó munkájá-
nak elismeréseképpon cgy-ogy kör-
zet a népnevelő-gárdájának össze-
fogásával bízta mog a pártszerve-
zet, Tlovnnyeo elvtársat pedig az 
MHZT-szorvezet patronálásával. 

Nem így van azonban a legtöbb 
kerületi alapszervozetnél. Párt-
szervezeteink még mindig nem me-
rik eléggé bátran bevonni azokat 
a becsületes, jól dolgozó párton-
kivüllekot a népnevelőmunkába, 
akik a párt polit ikáját magukénak 
érzik és harcolni is akarnak meg-
valósításáért. 

A népnovclőmunka ma nem ke-
vésbé szükséges, mint a választás 
idején. Tartalma a belpolitikai 
kérdések mellett most a bókeharc 
égetően fontos kérdésével bővül-
Azok az olvtársak, akik a válasz-
tás idején felvilágosították a csa-
ladokat n Hazafias Népfront cél-
kitűzéseiről. legtöbb helyen ma I* 

szívesen várt vendégek lennének, 
sőt, a családok hiányát érzik an-
nak, hogy a külpolitika előtérbe 
került kérdéseit, az imperialisták 
háborús törekvéseinek okait és ki-
látásait nem mennek el a népne-
velők megmagyarázni. Szükség 
lenne arra, hogy a népnevelők fo-
kozottabban ismertessék a párizsi 
szerződések és ez Egyesült Álla-
mok tajvani agressziós törekvései 
ellen világszerte kibontakozó t>6ke-
mozgnlmat és ennek a mozgalom-
nak harcosai közé bevonják azo-
kat a választókat, akik annakide-
jén békés építésünkre, életünk to-
vábbi javulására adták szavazatu-
kat éppen az ő népnevelőmunká-
juk nyomán. 

Róluk vár az a feladat, hogy 
erőnkről, a szocializmus táborának 
békég törekvéseiről tájékoztassák a 
város lakosságát- Mélyítsék el a 
város lakólban azt a gondolatot, 
hogy a békét nem elég óhajtani, a 
békéért harcolni is kell, jelenleg 
úgy, hogy mindenki becsületesen 
megáll ja a helyét a munkában. 
Ki tűnő alkalom erre a békealáírá-
sok gyűjtése, amelyek során ú jra 
feleleveníthetik kapcsolatukat azok-
kal a családokkal, akiket a vá-
lasztási munka során meglátogat-
tak. 

Belpolitikánk akkori célkitűzé-
sei, a tanácsok megválasztása óta 
a megvalósulás út jára léptek. Ér-
dekli a lakosságot, hogyan valósít-
ják meg a tanácsok a Hazafias 
Népfront programját, hogy a Ha-
zafias Népfront célkitűzéseiért 
harooló munkásság, dolgozó pa-
rasztság fa értolmiség milyen ú j 
eredményekkel gazdagítja hazánk 
építését. 

R á kell mutatniok népnevelőink-
nek azokra a kérdésekre is, ame-
lyük gátjai, akadályai munkánk 
eredményességének. K i kell kérni-
ök a dolgozók véleményét., hasznos 
tanácsait, hogy építőmunkánk mi-
nél szélesebb alapokon nyugodjék. 
Á népnevelők feladata a dolgozók 
javastatalt, észrevételeit továbbíta-
ni a pártszervezetekhez és tanács-
szervekhez. 

Népnevelőmunkánk tehát tovább-
ra lg sokrétű feladatot hárít azok-
ra az elvtársakra, akik a válasz-
tás idején áldozatos munkával har-
colták ki a sikert. 

A kerületi pártszervezetek 
feladata most az, hogy a vá-
lasztás után azétesott népnevelő-
hálózatot ismét életre hívják. A 
körzeti beosztást továbbra is java-
soljuk. A népnevelők szivesebben 
mennek mindig ugyanazokhoz a 
családokhoz és a családok is szi-
vesebbon fogadják azokat a nép-
nevelőket, akiket már ismernek. 
Csak ezáltal alakulhat k i a köl-
csönös bizalom alapján olyan ben-

sőséges viszony, hogy a lakosok 
bátran, őszintén elmondhatják pro-
blémáikat a népnevelőknek- Ah-
hoz azonban, hogy a pártszerveze-
tek megfelelően tudják beosz* 
tani a népnevelőket, egy körzet 
ugyanazon lakóihoz, elegendő szá-
mú népnevelővel kell rendelkez-
niük. Ezt a saját erejükből nem 
tudják biztosítani. Az, üzemi párt-
szervezetek feladata, hogy kerületi 
népnevelőket minél előbb a lakó-
helyük szerint működő pártszerve-
zetekhez irányítsák. A Jutafonó-
gyár, Konzervgyár, Köztisztasági 
Vál lalat pártszervezetei megértve 
a népnevelőmunka jelentőségét 
népnevelőiket, már a kerületi párt-
szervezetekhez irányították. A 1 ke-
rületi pártszervezetek is foglalkoz-
nak már a népnevelőhálózat meg-
erősítésével. Rókus I . pártszerve-
zetének vezetősége január 26-án 
összehívta a körzetfelelős elvtársa-
kat. Az értekezleten a megjelent 
12 elvtárs örömmel vállalta a 
munkák 

A körzetfelelős elvtársak szemé-
lyesen felkeresik a körzetükben la-
kó üzemben dolgozó kerületi nép-
nevelőket és a pártszervezethez 
tartozó elvtársakat akik korábban 
is végeztek népnevelőmunkát. Meg-
beszélik az elvtársakkal hogy vál-
lalják-e továbbra is ezt a megbíza-
tást. A körzetfelelős elvtársak és 
a pártszervezet vezetősége ezenkí-
vü l beszélget az üzemi pártszerve-
zetek vezetőségével is. Az üzemi 
pártszervezetek segítséget tudnak 
adni abban, hogy a hiányzó kör-
zetfelelősök helyére javasolják a 
legjobban dolgozó népnevelőket. 
Nem feledkezik meg a pártszerve-
zet a tanácstagokról sem. Azokat a 
tanácstagokat, akiknek nincs külö-
nösebb elfoglaltsággal járó munká-
juk, szintén bevonják a népnevelő 
munkába. A körzetfelelősök az 
egyéni beszélgetésen felül népneve-
lőikkel együtt is megbeszélik a 
feladatokat, felosztják a területet. 
Tóth elvtárs, a N IVÖ játéküzem 
dolgozója a 94. körzet felelőse feb-
ruár 2-án tartott igen jólsikerült 
megbeszélést. 

Feladat van tehát elég 1 
E feladat megvalósítása a pártszer-
vezetek irányítása mellett azokra a 
népnevelő elvtársakra vár, akik a 
tanácsválasztás idején bebizonyí-
tották a párthoz és a néphez való 
hűségüket lelkes, odaadó munká-
jukkal. Bízunk abban, hogy a to-
vábbiak során éppen olyan jó 
munkát fognak végezni, hogy ez-
zel elősegíts éle pártunk politikájá-
nak megvalósítását és a béke meg-
erősítésének ügyét! 

Rózsa Istvánné, 
a Szegedi Párt-Végrehajtó-
bizottság agít, prop. osztá-

lyónak munkatársa 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsa 
Szövetségi Tanácsának és Nemzetiségi 

Tanácsának február 8-i együttes 
nyilatkozata 

A szegedi sztahanovisták megbeszélése 

Tegnap délután fél 4 órától, a 
Ká lv in téri székházban megbeszé-
lésre gyűltek össze Szeged üzemei-
nek legjobb sztahánovistái. A 
Sztahánov-mozgalom, s ezzel együtt 
a felszabadulási munkaverseny kér-
déseit beszélték meg, hogy újabb 
sikereket érjünk el. 

A sztahánovistók tanácskozásán 

Hévízi János elvtárs, a Szegedi Vá-
rosi Párt-Végrehajtóbizottság ipari 
osztályának munkatársa ismertette 
a Sztahánov-mozgalommal, a mun-
kamódszerátadással, versenymozga-
lommal kapcsolatos beszámolót. 

A tanácskozásról lapunk holnapi 
számában közlünk részletes tudósí-
tást. 

KiUintelték a Szegedi Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat 
jó munkát végző dolgozóit 

Ünnepelni gyűltek össze vasár-
nap délután a Szegedi Élelmiszer-
kiskereskedelmi Vállalat dolgozói. 
Vasárnap tartották az elmúlt év 
utolsó negyedévi munká juknak ér-
tékelését. Itt kapta meg a vállalat 
15 dolgozója a „Kiváló dolgozó" 
jelvényt és oklevelet 100—200 fo-
rint jutalom kíséretével. Az 1954. 
év utolsó negyedének jó munkájá-
ért 58 dolgozó kapott „Élenjáró 
dolgozó" oklevelet. Ugyancsak itt 

adták át a vállalat versenyzászlaját 

az 57-es áruda (Aradi vértanúk te-

re) dolgozóinak, akik jó munkájuk-

kal elnyerték a „Kiváló áruda" cí-

met. Jutalmat kaptak még a válla-

lat jó tanulmányi eredményt elérő 

tanulói és a jó munká t végző köz-

ponti dolgozók. Az ünnepséget tánc-

mulatság követte. A vállalat dolgo-

zói és hozzátartozói jó hangulatban 

szórakoztak. 

Márciusban megindul a kutatás a mezőgazdasági 
isotop-laboratoriumban 

Február végén az Agrokémiai 
Kutató Intézetben elkészül a me-
zőgazdasági kutatások céljait szol-
gáló izotop-laboratórium. 

A mesterséges Tádlóaklív anya-
gokkal , az úgynevezett izotópokkal 
folytatott kísórletok a mezőgazda-
sági kutatások ú j út ja i t nyitják 
meg. 

A kísérletekhez használt sugár-
zó atomok segítségével a nö-
vényi táplálkozás, a tápanyag-
forgalom, a fejlődés sok olyan 
folyamatát lehet vígigkisémi, 
amelyek felderítésére eddig nem 

volt lehetőség. 

A sugárzó anyagokat tartalmazó 

táptalajon tenyésztett kártevő gom-

bákkal, baktériumokkal — ame-

lyek a táptalajtól maguk is su-

gárzóvá válnak — figyelemmel le-

het kisérni viselkedésüket a nö-

vény testében. Sugárzóvá tett mű-

trágyával nyomon lehet követni a 

tápanyag beépülését a növénybe. 

Az xíj laboratóriumban, amely a 

Magyar Tudományos Akadémia 

központi izotóp-bizottsága ellenőr-

zése alatt áll, már a jövő hónap-

ban megindul a kutatómunka-

Moszkva (TASZSZ) Február 8-án 
13 órakor a Kreml palotában 
együttes ülést tartott a szövetségi 
tanács és a nemzetiségi tanács. 

A kormánypáholyokban a Szov-
jetunió Kommunista Párt jának és 
a Szovjetunió kormányának veze-
tői, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa 
Elnökségének tagjai, miniszterek 
foglalnak helyet. Az ülésen nagy-
számú vendég is jelen volt. Meg-
teltek a diplomáciai testület, a 
szovjet és a külföldi sajtó páho-
lyai. 

A. P. Volkov küldött, a szövet-
ségi tanács elnöke közli, hogy nyi-
latkozat érkezett az együttes ülés 
elnökéhez G. M . Malenkovtól, a 
Szovjetunió Minisztertanácsa elnö-
kétől s ebben kéri, hogy mentsék 
fel őt a Szovjetunió Minisztertaná-
csa elnökének tisztsége alól. 

A. P. Volkov küldött felolvasta a 
nyilatkozat szövegét. 

G. M. MALENKOV-
NY ILATKOZAT 

A szövetségi tanács és a nemze-
tiségi tanács együttes ülésének el-
nökéhez. 

Kérem, hozza a Szovjet Szocia-
lista Köztársaságok Szövetsége Leg-
felső Tanácsának tudomására azt a 
kérésemet, hogy mentsenek fel a 
Szovjetunió Minisztertanácsa elnö-
kének tisztsége alól. 

Kérésem indítékai tárgyi megfon-
tolások, nevezetesen, hogy meg 
kell erősíteni a minisztertanács ve-
zetését és célszerű, hogy a Szov-
jetunió Minisztertanácsa elnökének 
tisztségét más elvtárs töltse be, aki 
az á l lami munka Terén nagyobb 
tapasztalatokkal rendelkezik. Vilá-
gosan látom, hogy a miniszterta-
nács elnöke bonyolult és felelősség-
teljes kötelezettségeinek teljesítésé-
nél hátrányos az, hogy nem rendel-
kezem elégséges tapasztalatokkal, a 
helyi munkában, továbbá az, hogy 
nem volt a lkalmam minisztérium-
ban vagy valamilyen gazdasági 
szervben közvetlenül irányítani a 
népgazdaság egyes ágazatait. 

Kötelességemnek tartom továbbá 
a jelen nyilatkozatban kijelenteni, 
hogy most, amikor a Szovjetunió 
Kommunista Párt ja és országunk 
dolgozói különös erőfeszítéseket 
összpontosítanak a mezőgazdaság 
mielőbbi fellendítésére, különösen 
világosan látom hibámat és felelős-
ségemet a mezőgazdaságban ki-
alakult nemkielégítő helyzetért, 
mivel ezelőtt több éven keresztül 
nekem volt kötelességem ellen-
őrizni és irányítani a helyi mező-
gazdasági szervek munkájá t , vala-
mint a helyi pártszervezeteknek és 
a szovjetek szervezeteinek a me-
zőgazdasággal kapcsolatos munká-
ját. A Kommunista Párt az S Z K P 
központi bizottságának •kezdemé-
nyezésére és vezetésével már ki-
dolgozott és megvalósít több nagy-
arányú intézkedést a mezőgazda-
ság elmaradottságának leküzdésére. 
Kétségkívül az Ilyen fontos intéz-
kedések közé tartozik a mezőgaz-
dasági adó reformja, amelyről meg 
akarom mondani, hogy az SZKP 
központi bizottságának kezdemé-
nyezésére és javaslatára hajtották 
végre és most látható, milyen fon-
tos szerepet töltött be ez a reform 
a mezőgazdaság fejlesztésében 
Most, mint ismeretes, az S Z K P 

központi bizottságának kezdemé-
nyezésére és irányításával átfogó 
programot dolgoztak ki a mezőgaz-
daság elmaradásának megszünteté-
sére és a mezőgazdaság minél gyor-
sabb ütemű fejlesztésére. Ez * 
program az egyedül helyes alapra 
— a nehézipar minden eszközzel 
való továbbfejlesztésére — támasz-
kodik, és csupán ennek végrehaj-
tása teremti meg a szükséges fel-
tételeket valamennyi szüksége 
közszükségleti cikk termelésének 
tényleges fellendítéséhez. 

Várható, hogy a különböző bur-
zsoá klikkecskék rágalmazó kohol-
mányokat tákolnak össze jelen nyi-
latkozatommal és magával a Szov-
jetunió Minisztertanácsa elnöki 
tisztségéből való felmentésem té-
nyével kapcsolatban. De mi, kom-
munisták és szovjet emberek, ügyet 
sem vetünk e hazugságokra és rá-
galmakra. Mindannyiunk számára 
mindennél előbbre valók a haza, a 
nép, a Kommunista Párt érdekel. 

Amikor előterjesztem azt a ké-
résemet, hogy mentsenek fel a 
Szovjetunió Minisztertanácsa el-
nökének tisztsége alól, biztosítani 
akarom a Szovjetunió Legfelső Ta-
nácsát arról, hogy a rámbízott ú j 
területen, az S Z K P egységben és 
összefogásban összeforrott központi 
bizottságának és a szovjet kor-
mánynak irányításával a leglelki-
ismeretesebben fogom teljesíteni 
kötelességemet és azokat a kötele-
zettségeket, amelyekkel megbíz-
nak. 

G. MALENKOV , 
a Szovjetunió Minisztertanácsának 

elnöke. 
1955. február 8. 
Ezután A. M. Puzanov küldött 

emelkedik szólásra. Kijelenti, hogy 
a G. M. Malenkov nyilatkozatában 
kifejtett indoklást teljesen helyes-
nek tartja és javasolja, fogadják el 
G. M. Malenkov nyilatkozatát és 
mentsék fel őt a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsa elnökének tisztsége 
alól. 

A Szovjet Szocialista Köztársa-
ságok Szövetségének Legfelső Ta-
nácsa határozatba foglalja: elfo-
gadja G. M. Malenkov nyilatkoza-
tát és felmenti őt a Szovjetunió 
Minisztertanácsa elnökének tiszt-
sége alól. 

Az ülést ezután délután 4 óráig 
felfüggesztették. 

Február 8-án délután 4 órakor a 
szünet után folytatódott a szövetsé-

A Szovjetunió Minisztertanácsá-
nak elnöki tisztségére való jelölés 
kérdésében N. Sz. Hruscsov kül-
dött kapott szót. A Szovjetunió 
I" mmunista Párt ja központi bi-
zottságának és a korelnökök taná-
csának megbízásából javasolta, 
h.gy N. A. Bulgan" '- ' "eve—tic k i 
a Szovjetunió Minisztertanácsának 
elnökévé. Hrusfcsov küldött kiváló 
pártmu.ikú ként és államférfiként 
jellemezte Bulganyint. 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsa 
egyhangú határozatot hozott, amely 
szerint N. A. Bulganyint nevezik ki 
a Szovjetunió Minisztertanácsának 
elnökévé. 

Ezután V. M. Molotov, a Szovjet-
unió Minisztertanácsának első el-
nökhelyettese emelkedett szólásra, 
hogy megtartsa beszámolóját a 
nemzetközi helyzetről és a Szovjet-
unió kormányának külpolitikájáról. 

Bónis György szegedi egyetemi tanár tart előadást 
az Akadémián Montesquieu halálának 

200. évfordulója alkalmából 
A Béke-Világtanács határozata 

értelmében évek óta világszerte 
megünneplik a kultúra és a hala-
dás kimagasló képviselőinek neve-
zetesebb évfordulóit. Ez a kezde-
ményezés azt a célt szolgálja, hogy 
a különböző nemzetek a közös ér-
tékek megbecsülésével közelebb 
jussanak egymáshoz. Ez a gondolat 
ú jabb sikert aratott az UNESCO 
montevideoi közgyűlésén, ahol a 
magyar küldöttség javasolta, hogy 
az UNESCO tagállamai vegyenek 

részt az évfordulók megünneplésé-
ben. A közgyűlés közös magyar— 
indiai javaslatot fogadott el és en-
nek értelmében az idén Montes-
quieu halálának 200.. Micsurin szü-
letésének 100. és Mickievlcz, a 
nagy lengyel költő halálának 100. 
évfordulóját az UNESCO összes 
tagállamaiban, megünneplik. 

Az első ünnepség február 10-én, 

Montesquieu halálának 200. évfor-

dulóján lesz. 

Sándorfalván fart előadási 
a Szegedi Állami Nemzeli 

Színház Táj színháza 

A Szegedi Ál lami Nemzeti Szín-

ház Tájszínháza ismét megkezdte 

rendszeres falusi előadásait. A Táj-

színház ma este Sándorfalván mu-

tatja be a Volponét. Az együttes 

rövidesen Hódmezővásárhelyen is 

előadja ezt a darabet. Szőregen pe-

dig a közeljövőben a János vitézzel 

lép a közönség elé, 

Vöröskeresztes nagygyűlés 
Nagygyűlést tart a Városi Tanács 

nagytermében február 10-én dél-

után 5 órakor a Hazafias Népfront 

Szegedi Városi Bizottsága, a Vá-

rosi Tanács Egészségügy! Osztálya 

cs a Magyar Vöröskerc-zt szegcdi 

szervezete. A nagygyűlés előadója 

Jancsi Aranka elvtársnő, a Magyar 

Vöröskereszt Országos Központjá-

nak főtitkárhelyettese. 

« 


