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BIZOTTS A G A NAK

Az edd.g lezajlott vezetőség-újjáválasztó taggyűlések megmutatták Szegeden a pártszervezetek vezetésének színvonalát. Megmutatták, hogy a pártvezetőség
mennyire ismeri a maga területén azokat a bonyolult,
egymással szorosan összefüggő feladatokat, amelyeket
a tervek gazdaságos teljesítéséért végre kell hajtani a
páltszervezetnek. A beszámolóból egy-két helyen kiderült, hogy a régi vezetőség nem tanulmányozta folyamatosan és állandóan az alapszervezet területén
uralkodó helyzetet, vagyis csak. az utóbbi hetekben
kezdte megvizsgálni, hogy milyen eredmények és
hibáit születtek az elmúlt két esztendőben. Ezért esett
kevés szó a. taggyűléseken például a Központi Vezetőség 1955 márciusi határozata előtti helyzetről, arról, hogy a pártszervezet milyen harcot folytatott a
jobboldali elhajlás veszedelmes
megnyilvánulásai
ellen.
Nem először hangsúlyozzuk: a Központi Vezetőség határozatait, a magasszínvonalú, olcsó és kifogástalan minőségű termelést csak erős pártszervezetekkel,
színvonalas pártvezetéssel lehet megvalósítani. Az ú j
pártvezetöségek munkája csak akkor lesz eleven és
hatékony, ha alaposan ismerik az életet, a termelés
közben felmerülő problémákat és mindennap közvetlenül is érintkeznek a kommunistákkal, a pártonkívüli dolgozókkal. Ezt nem szabad szem elől téveszteniük a pártvezetőség tagjainak, nem szabad megíeledkezniök arról, hogy a terveket az emberek váltják
valóra. A munkások, a dolgozó parasztok, az értelmiségiek munkája, segítsége nélkül teljesen értelmetlenné
válna a pátiszervezet minden erőfeszítése. A legjobban megszervezett pártmunka is a levegőben lógna
tartalom nélkül, ha elszakadna a valóságos élettől.
A pártszervezet vezetőinek szoros kapcsolata a
dolgozókkal — ez elengedhetetlen feltétele a konkrét,
eleven, sikeres vezetésnek. Csakis azok a vezető kommunisták kepesek megszervezni a párttagok és a pártonkívüliek nagy tömegeit a Központi Vezetőség határozatainak és a helyileg hozott párthatározatok végrehajtására, akik ismerik a dolgozók hangulatát, akik
tudják, kikre számíthatnak a gépek tökéletesítéséért,
a takarékosságért, a tervfegyelem megszilárdításáért
folytatott küzdelemben. A Jutaárugyárban, vagy a
Gyufagyárban a munkások azért dolgoznak szinte egy
emberként a párt politikájának megvalósításáért,
mert a pártszervezet Vezetősége velüik együtt dönti cl,
mit kell tenni a kitűzött célok eléréséért,
A vezetés elevensége és hatékonysága abban rejlik, hogy csirájukban észrevegyük a tervteljesítést
gátló jelenségeket, és ne engedjük ezeket elburjánzani.
Erélyesen fel kell lépni az olyan esetekkel szemben,
amelyek akár a legkisebb mértékben is megszegik a
párt- és az állami fegyelmet, a párt által kidolgozott
terveket, a pártélet szabályait. A pártvezetőségnek
kollektíven kell harcolnia napról napra az önelégültség. a nemtörődömség ellen, állandóan fejlesztenie
kell a párttagokban az éberséget. Minden kommunistának a párt szüntelen ellenőrzése alatt kell áMnia,
mert ez elejét veszi a gondatlanságnak, a beképzeltségnek és növeli a pártmunka iránti felelősséget. A
Belváros I. kerület pártszervezetében olykor azért
bukdácsolt az agitáció, a lakosság között végzett politikai felvilágosító munka, mert a vezetőség nem fordított állandó gondot az ellenőrzésre.
Nem szabad lebecsülni az eleven vezetés jelentőségét. A dolgozókkal való érintkezést, a velük való
szüntelen törődést nem pótolhatják az egyre-másra
tartott értekezletek, vagy az özönével kiadott utasítások. Akkor lehet helyes határozatokat hozni, ha a javaslatok nem az íróasztal mellett születnek meg, hanem a dolgozók kezdeményezésein alapulnak. Akkor
lehet jogosan elvárni a határozatok végrehajtását, ha
az ellenőrzés nem a pártiroda ablakából, hanem kint a
munkahelyen történik. A helyes vezetéshez az szükséges, hogy észre tudjuk venni és általánosítani tudjuk mindazt, ami ú j és haladó, ami a dolgozók kezdeményezéseinek az eredménye. Az élet mély ismerete,
a kollektív vezetés szigorú betartása elengedhetetlen a
konkrét pártvezetéshez. Ha a pártvezetöség minden
nap tudja, mi történik a pártszervezet területén, akkor nem fordul elő, hogy vezetőségi ülésen, vagy taggyűlésen egymástól elvonatkoztatva tárgyalják például a termelés ellenőrzését, ,a DISZ-szervezet munkáját, a pártoktatást, a tag- és tagjelöltfelvételt, az
agitációt stb. Az eddigi vezetőség-újjáválasztó taggyűléseken bizonyos mértékig megnyilvánult a dolgoknak, a problémáknak ez a szétszakítottsága.
A pártszervezetek eredményes munkájának elengedhetetlen feltétele, hogy a vezetőség következetesen
küzdjön a párton belüli demokrácia megvalósításáért
és minden erővel fejlessze a bírálatot és az önlbírálatot. Mint a világon minden dologban ós jelenségben,
így a pártszervezeteken belül is vannak ellentmondások, amelyeket csak úgy lehet megoldani, ha a kommunisták bátran, minden szépítés nélkül kritizálják,
ostorozzák a vezetés fogyatékosságait, vagy a saját
maguk által elkövetett hibákat. Minden erővel arra
kell tehát törekedni, hogy a legerősebb hajtóerő, a
pártszerű bírálat és önbírálat minél nagyobb mértékben kibontakozhassék.
Az életből merített tapasztalatok teszik képessé a
vezetőséget arra, hogy az egyes jelenségekből le tudiák vonni a megfelelő következtetést, általánosítani
tudjanak, ne tévedjenek el a politikában és szakadatlanul erősíthessék a párt és a dolgozó tömegek kapcsolatát.

LÁTOGATÁS AZ ÜJJAALAKITOTT
TISZA-MALOMBAN
(3. oldal)
MI TÖRTÉNT A KÜLPOLITIKÁBAN?
(2. oldal)
FOKOZÖDÓ TÜNTETÉSEK
A BAGDADI EGYEZMÉNY ELLEN
(2. oldal)
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Harcos, eleven pártvezetést!
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a Ruhagyár diszislái elfogadlak

Köszönet a tanácsnak

a Kenderfonógyár Hiúsági

A múlt év nyarán r-agy öröm érte az újszegedi Déryné utca lakóit: az I. kerületi
Tanács teljesítette az itt lakók kérését és
bevezettette az utcába a villanyt. Az utca
lakói társadalmi munkában kiásták a villanyoszlopok helyét és a DÁV dolgozóinak
segítettek a villanyáram bekötésének nagy
munkájánál. Nemsokára kigyulladt a fény
a Déryné utcában.
Ahogy épült, fejlődött ez az ú j utca, úgy
épült ki az utcában a közművesítés is. Az
utca dolgozói a vízvezeték-hálózat kiépítésében is segítkeztek társadalmi munkával, s így több kútkifolyó került az utcasarkokra. És most a legújabb öröme a
Déryné utcában lakóknak, hogy kikövezik a gyalogjárdát is. Köszönet érte az I.
kerületi Tanácsnak.
Az utca lakói nevében:
Barta Mihály
tizedes

üzemrészének versenyfelhívását
A Szegedi Kenderfonógyár ifjúsági üzemrésze — amint ezt lapunk január 7-t,
szombati számában közöltük — párosversenyre hívta a Szegedi Ruhagyár ifjúsági
szalagját. A Ruhagyár 33. ifi-szalagjának
dolgozói elfogadták a kihívást és megtették vállalásukat.
A ruhagyári ifjúsági szalag tagjai felajánlották, hogy termelési tervüket 100.5
százalékra teljesítik, kifogástalan minőséggel. Ígérték, hogy szalagjukban 100 százalékon alul teljesítő nem lesz, sem igazolatlanul hiányzó és későnjövő. A belső
visszavetést a társadalmi ellenőrzés megszilárdításával 50 százalékkal csökkentik.
Megígérték azt is a ruhagyári fiatalok,
hogy szalagjuk minden dolgozója résztvesz
a pártoktatásban, s ott lesznek a Ságvári
emlékversenyen is és segítik az ifjúsági
vízi-telep megépítését.

Levelezőink írják

Érdemes a
segítségét
Hosszú időn keresztül előfordult, ha esett az esö, lakásunk beázott, sokszor az
ajtón sem tudtam belépni a
vízfelfogó
edények miatt.
Másfél évig jártam a házkezelőséghez, a KIK műszaki
részlegéhez, jelentettem, a hibát, hogy a lakás festése teljesen tönkrement, s a konyha, a hálószoba mennyezete
becsurog: mindig csak előjegyezték a kijavítását. Másfél
év után elfogyott a türelmem
és elmentem a kerületem
egyik tanácstagjához, Piskolti
elvtárshoz.
Elpanaszoltam
neki, hogy a beázások következtében már a villanyveze-

tanácstagok
kérni

ő
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A Juhász Gyula
Szabadegyetem
mai előadása:

A tanácstagok jogai
ÉS kötelességei
Ma, kedden este 7 órakor
dr. Horváth Zsikó László
egyetemi adjunktus tartja
meg a Juhász Gyula Szabadegyetem jogi tagozatának so-»
ronküvetkező előadását a városi tanácsháza
üléstermeben. Az előadás címe: «A tanácstagok jogai és kötelességei-.

— Csütörtökön mutatja be
a szegedi Szabadság Filmszínház az Egy pikoló világos
című ú j magyar filmet. A
film forgatókönyvét Máriássy Judit írta, a filmet Máriássy Félix rendezte.

Munkára készen állnak
a Fémipari Vállalat
újításokat kivitelező részlegében
A -Delimagyarország" január 8-i, vasárnapi számában: "Újításokat
kivitelező
üzem Szegeden" címmel vezércikket közölt. A cikk a
többi között megállapította,
hogy
a Szegedi Városi Párt-végrchajtóbizottság az újítások kivitelezésének, a dolgozó emberek alkotó kezdeményezésének
minél
jobb elősegítésére intézkedéseket tett. hogy várósunkban újításokat kivitlező üzemrész működjék.
"Ltinek nyomán — állapitolta meg a cikk — a Fémipari és Finommechanikai
Vállalatnál végzik majd az
újítások kivitelezését, erre a
célra létesített
részlegben.
Meg kell mondanunk, hogy
a városi tanács ipari osztálya nem fordít elég gondot
erre a kérdésre-,
A városi tanács ipari osztályának vezetője,
Szélér
elvtárs válaszolt a cikkre, A
többi között megállapította,

hogy a városi tanács ipari
osztálya a szükséges létszámot és béralapot az újításokat kivitelező részleg megteremtésére
biztosította.
A
Fémipari Vállalatnál a részleghez szükséges adottságok
megvannak, csupán a forgácsoló részleg kapacitása nem
kielégítő. Ezért a városi ta*
nács ipari osztálya a vállalat részére tárca-beruházásbó1
darab
esztergapadot
biztosított.
A napokban érkezik meg
a Fémipari
Vállalathoz
egy függőleges marógép.

ték is tönkrement. Kértem,
segítsen ezen a helyzeten,
hasson oda, hogy a KIK valóban mielőbb helyrehozza a
hibát.
Másnap már meggyőződtem -arról, hogy érdemes volt
a tanácstag segítségét kérni:
megjelent a házunknál a tetőfedő és nemcsak az én lakásomnál, hanem a többi lakásoknál is megszüntették a
beázást, amit a házkezelőség
legalább tízszer előjegyzett
és leadott a műszaknak, ahol
én ötször sürgettem az ügyet,
A Fémipari Vállalat vezeAz egész munka nem volt
tői, s Szélér elvtárs is megtöbb, mint három óra. Ez az
állapították, hogy már muneset is igazolja azt, hogy
kára készen állnak az újítások jó eredmény mellett a
sokat kivitelező részlegben.
DlSZ-műszak az EcsetKIK megóvná magát a kiiMost már az a fontos,
gyárban a pártvezetöség lönböző zakllatásoktól és előhogy minden szegedi üzem
jegyzésektől és főleg
az
újjáválasztásának
vezetői gondoskodjanak aranyagi károktól) ha a kisebb
tisztele ére
ról, hogy az egyes újítájavításokat időben megcsisok kivitelezésével megnálná.
A Szegedi Ecsetgyár DISZbízzák a Fémipari VállalaVarga János
fiataljai ifjúsági műszakkal
tot.
Jósika u. 25.
köszöntötték az üzemi pártalapszervezet
vezetőségének
újjáválasztását. Az ifjúsági
műszakban újból megmutatták a fiatalok a párthoz való
ragaszkodásukat.
Nagyszerű
Egy kicsit szomorúnak hívül bőven van játék gondjaira.
se is azt mondja: jól
eredményeket ért el Kosocz- és
borúsnak
látszik is a napirendben, sőt,
Valamikor a szülői: érzem magam ebben a
ki Dezsőné, Németh Klára, ilyenkor a vidék itt a kézimunkáznak és fcs- itt is idegenkedtek at- szép és tiszta birodalomBugyi Istvánné. Insperger város peremén, ha az tenek is. Néha még tói a gondolattól, hogy ban.
Sándor, Mező Károly, Rom- ember a szegedi Falc- mozit is néznek. Nem másra bízzák gyermeAz üzem vezetői is
bos Gyorgyne, Kopasz Ilona, me-^r
bölcsőde és oly régen kaptak egy keiket. Ma már azon- érzik, hogy milyen fon«
Faplogo _ banaorne,
a o napköziotthonónak
ha- kis vetítőgépet, s azóta ban nyugodtan dolgoz- tos intézmény az otthon,
ban orne es a o íe " is.
talmas üvegablakai tnö- nagy érdeklődéssel né- nak az üzemben, cs jól Tudják, hogy nagy kincs
Egyre elevenebb a DISZ
„é-j a tájat. A nagy zik a kicsik ..Piroska cs tudják, hogy itt sokkal a gyermek, és megértik,
faliújságja. Ezért Vajnai Ja- játszókert fáiról elfogy- a farkas", „Hófehérke", jobb kezekben van a hogy sokkal könnyebnos es Kovács Karoly erde- taj. a ieve)ek< üresek a no meg a „János vitéz" gyermek,
mint esetleg ben dolgozik az a szülő,
rnel dicseretet
UK azok, hintók és a padok, s a történetét.
nélkülük odahaza. A aki tudja, liogy a gyers
Sí
ítL SZ°hofSir
Pbospettyes labdák se
Ebben a kis biroda- szülői szív különben is meke jó kezekben van,
kel
köztudomásra
hozzák repülnek a levegőben, lomban vigyáz negyven hamar
észreveszi
a Ezt mutatja az anyagi
üzemünk jó és rossz munká- A kis játékvödrökböl gyerekre és vállalja az gyermeke mosolyából és támogatás is. 160 ezer
ját.
hiányzik a homok, s a édesanyák
szeretetével az óvónénihez való ra- forintot fordítanak költ<
Makra János
pancsolómedence
kör- a kicsikkel való törődést gaszkodásból az otthon- ségvetcsükben
egy év
nyéke is árva. Hiába, Hatvani Lcjosné,
az nak a gyermekekkel va- alatt az otthonra. EzenEgy órai munkadíj — az eljött már a tél!
otthen vezetője,
két' ló szeretetteljes tőrödé- kívül még számos jutItt bent, a jó meleg óvónővel és három gon- séf.
tatásban is részesül a
Olimpia e l ő k é s z ü l e t r e
szobában úgy érzi ma- dozóval.
A FalemezÖröm nézni az egész- bölcsőde. Nemrégen ai»
A Szegedi Férfi Szabó Ksz gát az ember, mintha gyár messze esik a vá- ségtől duzzadó csöppsé- ró szekrénykéket kapdolgozói békegyűlésen tár- " törpék birodalmában rostál, s így a gyere- geket. (Nem is csoda, tak, azután mozigépet,
gyalták meg a Magyar Olim- járna. Apró, fehér szé- keh nappal is, meg éj- hisz külön konyhája meg új játékokat. No,
piai Bizottság
felhívását, kek és asztalkák sora- jel is az óvodában tar- van az otthonnak,
a meg Télapó is
sok
Tóth Ferenc elvtárs, a szö- hoznak egymás mellett, tózhodnak. Hétfőn reg- kamrában pedig egymás ajándékot hozott a gyér.
vetkezet dolgozója ismertette Ezer játék a polcokon, gel hozzák be őket a mellett állanak a fino- mekeknek.
a felhívást, amelyben az A ruhákon, kendőkön szülök,
és szombaton mabbnál finomabb cse- A szülök is azt mondOlimpiai Bizottság a magyar és törülközőkön apró délben térnek velük is- megél: és befőttek). Két ják, hogy amit csak
sport
barátaihoz
fordult, jelek. Ebben a korban mét haza. Más megöl- hónapos borától kezdve kérnek, lehetőség szchogy anyagi támogatásukkal még így ismerik meg a dás itt nem lehetséges, itt él a kis Czahó An- rint mindent megad az
járuljanak hozzá a magyar tulajdonukat a gyerekek. Túl kora volna még a na. Szülei mindketten üzem a bölcsödének és
sportolók olimpiai előkészü- Öröm nézni őket, amint gyerekeket
reggel ma- itt dolgoznak a gyárban, a
napköziotlhonnak.
leteinek és kiküldetésének ülnek a kis székeken, gukkal hozni, amikor a Van itt két testvérke is: Meg is látszik! Nem is
költségeihez. A szövetkezel az asztalkák
mellett, szülök munkába indul- az öthónapos Maróti hiába mondják,
hogy
tagjai egyhangúan elhatá- mesét hallgatva, vagy nak.
Hétközben csak Ilona és a másfél éves a szegedi Falemezgyárrozták. hogy egy órai mun- verset tanulva.
be-bekukkantanak, egy- Ágnes. Az „idősebbek" ban van a faipari üzekadíjukat
felajánlják
az
Az élet azért télen is egy csókot dobnak nz csoportjából pedig Ber- mek között a legszebb
olimpiai előkészületekre.
elég változatos. Mert a apróságoknak,< s rábíz- ta Marika a legvidá- bölcsödéje.
VARGA LAJOS mesén és a daloláson zák őket az óvónénik mabb, s huncut neveié•>
(— ij

Bölcsőde a város peremén

