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Üzemi lapjaink 
a verseny nyilvánosságáért

Pártunk III. kongresszusa 
tiszteletére nagyszerű lendüle
tű munkaverseny bontakozott 
ki szerte az országban és me
gyénkben. Ennek a verseny
nek is — mint minden ver
senynek — éltető eleme a nyil
vánosság. Az eredmények is
mertetésének, a versenyt gátló 
körülmények ostorozásának 
sokféle módja van. A faliúj
ságok, versenytáblák, „villá
mok“, a rádió és az üzemi új
ságok mind hathatós eszközei 
annak, hogy a munka területén 
vetélkedő dolgozók nagyszerű 
eredményeiről minél több em
ber tudomást szerezzen.

Valamennyi imént felsorolt 
eszköz közül az üzemi újságok 
számára nyílik a legtöbb lehe
tőség ahhoz, hogy a jó eredmé
nyeket ismertessék, bíráló cik
keikkel segítsék a versenyt. 
Nézzük, hogyan él a lehetősé
gekkel a dorogi bányászlap, a

SZÉNfflEDENCÉPJK
A Dorogi Szénbányászati 

Tröszt lemaradt terve teljesíté
sével. A lapnak szinte minden 
sora az adósság törlesztésére 
buzdít. A „Szénmedencénk“ 
első oldalán rendszeresen kö
zöl versenyeredményeket a leg
változatosabb formában. Rend
szerint az első oldalon találha
tó a tatabányai és a dorogi 
üzemek párosversenyének állá
sáról szóló jelentés, amiben 
igen helyesen, a két szénme
dence párosversenyszerződést 
kötött aknaüzemei eredményeit 
állítja szembe egymással. A 
kongresszusi munkaversenyben 
kimagaslóan jó eredményt el
érő dolgozók fényképeinek 
közlése is minden kétséget ki
záróan még jobb eredmények 
elérésére ösztönzi a dolgozó
kat. Nemcsak a jó eredmények 
ismertetésének szentel teret a 
„Szénmedencénk“, hanem buz
dítja a lemaradókat is. Ilyen 
például az április Il-i szám
ban a „Megint a hónap végén, 
tokodiak?“ című rövid kis írás, 
amelyben a cikk írója, az „ejh, 
Táérünk arra még“ elmélet és 
az ebből következő hóvégi 
„hajrák“ miatt rója meg a to- 
kodi vállalatot.

Az újságnak nemcsak az a 
feladata, hogy ismertesse a jó 
eredményeket, hanem az is, 
hogy feltárja a lemaradás 
Okait, serkentsen az adósság 
törlesztésére, s módszereket 
adjon ehhez.

A „Szénmedencénk“ igen jó 
ötlet alapján oldja meg e fel
adatát. Az újság munkatársai 
rendszeresen felkeresik vala
melyik dorogi akna tatabányai 
párosversenytársát, itt mindent 
alaposan megnéznek és észre
vételeiket, tapasztalataikat, a 
tatabányaiak munkamódszerét 
„Az ellenfél frontvonalában“ 
című cikkeikben megírják. 
Nagyon hasznos tapasztalat- 
csere ez, ami amellett, hogy 
buzdít a lemaradás behozására, 
legtöbbször jó módszereket is 
ad a versenyben hátuljáró ak
náknak.

Az üzemi újságnak fontos 
feladata, hogy segítse a fali- 
ujságmozgalmat, megvizsgálja 
egy-egy üzemi párt-, DISZ-, 
szakszervezet, vagy versenyfe
lelős munkáját éppen a ver
seny nyilvánosságának biztosí
tása szempontjából. Sajnos e 
téren nem végez olyan jó mun
kát a „Szénmedencénk“, mint 
amilyen jól gondoskodik maga 
a versenyeredmények ismerte
téséről, a hibák feltárásáról. 
Az utóbbi időben egy olyan 
cikk sem jelent meg a lapban, 
ami azzal foglalkozott volna, 
hogy egy aknában hogyan nép
szerűsítik a jól dolgozókat, és 
hogyan pellengérezik ki a ha
nyagságból lemaradókat.

Ezen a téren a tatabányai 
bányászlap, a

több eredménnyel dicsekedhet. 
A legutóbbi számban jelent 
meg egy cikk „Üzemi faliúj
ságjainkról“ címmel. A cikkíró 
az írás eleján leszegezi, hogy 
mi a feladata a faliújságnak a 
kongresszusi versenyben. Majd 
ebből a szempontból megnézi,

hogy több tatabányai üzem fa- 
liuságja hogyan tölti be hiva
tását. Ezt megelőzően az ápri
lis 1-i számban „A munkaver
seny nyilvánosságáról“ címmel 
jelent meg cikk. Ez az írás a 
tatabányai Xl-es és a XV-ös 
aknák versenytábláinak fogya
tékosságait bíráljá és egy-két 
ötletet ad ahhoz, hogyan, mi
lyen módon lehetne még élőb
bé, ösztönzőbbé tenni a verseny 
ismertetését.

Maga az újság, mint a ver
seny nyilvánossága biztosítá
sának egyik eszköze is megáll
ja a helyét. Változatos össze
állításban, rendszeresen közli 
a kongresszusi verseny ered
ményeit. Különösen helyes az, 
hogy az újság hasábjain bá
nyászok, műszaki vezetők ma
guk mondják el, hogy ered
ményeiket hogyan érték el és 
mit akarnak még tenni.

Tekintve azonban, hogy a 
Tatabányai Szénbányászati 
Tröszt teljesíti a tervét és a 
vezetők részéről némi elbiza
kodottság tapasztalható, ez 
érezhető a lapon is. Nem igyek
szik jó módszereket adni ah
hoz, hogy például a mennyi
ségi tervét teljesítő akna veze
tői, dolgozói mit tegyenek an
nak érdekében, hogy a szén 
minősége is kifogástalan le
gyen; vagy — javuljon a mun
ka szervezettsége; vagy — 
még kevesebb legyen a fegyel
mezetlen, műszakot mulasztó 
dolgozó. Pedig ezek mind fon
tos összetevői a kongresszusi 
versenynek. Nyilvánvaló, hogy 
ahol nincs különösebb pro
bléma a terv mennyiségi telje
sítésével, ott a következő lépés 
a minőség javítása, az olcsóbb 
termelés biztosítása. Ezzel kel
lene most már fokozottabban 
törődnie a „Harc a szénért“- 
nek.

Jobban kell vigyáznia az 
újságnak a tatabányai és a do
rogi aknák közötti párosver
seny eredményeinek közlésénél 
is. A „Harc a szénért“ mecha
nikusan — ahogy az újságíró 
a telefonjelentés alapján sorba 
leírta az aknákat — közli a 
„vízállásjelentést“. Ebből a 
rossz gyakorlatból sokszor az 
a furcsa helyzet adódik, hogy 
a tatabányai aknák száma 
több, és a dorogi kevesebb, 
vagy fordítva. Minden akná
nak van párosversenytársa, s 
az a helyes, ahogy „Szénme
dencénk“ teszi, hogy a ver
senytársakat állítja szembe 
egymással. Ezzel elkerülhető,

ÚJ EMBEREK A FALVAKBAN
MÁRCIUS I-e óta új em

berek, a járási pártbizottságok 
instruktorai jelentek meg me
gyénk falvaiban. Pártmunkás 
előtt ma kevés nagyszerűbb 
feladat állhat, mint a járási 
instruktorok előtt. Az a tudat, 
hogy ezentúl együtt élnek a 
község dolgozóival, osztoznak 
örömükben, bánatukban — 
csak növeli az instruktorok fe
lelősségét. Feladatuk nem ke
vesebb, mint megismerni a 
területet, a dolgozókat, segí
teni a párt- és tömegszerveze
tek munkáját, erősíteni a szo
cialista szektorokat, egyszóval 
a kijelölt területen segíteni a 
párt és a kormány határoza
tainak, különösen a Központi 
Vezetőség júniusi és decem
beri határozatának végrehaj-

AZ INSTRUKTOROK szá
mukra eddig teljesen ismeret
len területen kezdték el a mun
kát. Első feladatuk természe
tesen a terület megismerése 
volt. Ezt tette Tóth elvtárs, a 
tatai járási pártbizottság 
instruktora is. Vértesszőllős, 
Agostyán, Baj, Tardos és Vér
testolna községekben lévő köz
ségi, termelőszövetkezeti, ál
lami gazdasági pártszervezetek 
és a tömegszervezetek vezetői
vel és tagjaival, azok munká
jával ismerkedett meg. Ismer
kedés közben munkához is lá
tott. A vértesszöllősi pártszer
vezetnek segítségre volt szük
sége a tag- és tagjelöltfel
vételi munkához. A pártépí
tésnek ez a része az utóbbi 
évek során nagyon lassan és 
vontatottan haladt a község
ben. Az elmúlt vezetőségújjá
választó taggyűlésen hoztak 
ugyan határozatot a tag- és 
tagjelöltfelvételi munka meg
javítására, de a határozatot 
nem hajtották végre. Az alap
szervezetben még mindig vol

tak olyan elvtársak, akiket 
több mint egy éve vettek fel 
tagjelöltnek. Tóth elvtárs se
gítségével a régi tagjelölteket, 
köztük két termelőszövetke
zeti dolgozót a taggyűlés fel
vett párttagnak. A pártszerve
zet megerősítése céljából kö
zösen a pártszervezet vezetősé
gével újabb tagjelöltfelvételt 
készítenek elő. Tardoson Mé
száros Károly elvtárs tagköny
ve több mint egy éve a párt
titkár fiókjában porosodott. 
Tóth elvtárs segített a párt- 
szervezetnek felszámolni az 
ilyen hibákat. Mészáros Ká
roly elvtárs is megkapta a 
tagkönyvét és a párt gyűlésein 
rendszeresen résztvesz.

NAGY SEGÍTSÉGET nyúj
tanak az instruktorok azoknak 
a pártszervezeteknek, amelyek 
hibáira a járási pártbizottság 
eddig nem figyelt fel, vagy 
képtelen volt hathatósabb se
gítséget nyújtani. Az egyszerű, 
pártmunkában még járatlan 
falusi párttitkároknak például 
nagy gondot okozott eddig e 
taggyűlések beszámolójának 
elkészítése. A beszámolók in
kább külpolitikai tájékoztatók 
voltak. Sok alapszervezetben 
a beszámoló nem foglalkozott 
a pártvezetőség eddig elvég
zett munkájával. Nem mozgó
sította a párttagságot a felada
tok elvégzésére. Az utóbbi idő
ben emiatt sok taggyűlés ma
radt el. így volt ez Bököd és 
Dad községekben is. Ezen a te
rületen Szabó József elvtárs 
lett az instruktor. Szabó elv
társ most segít a beszámolók 
elkészítésében és a taggyűlés 
megszervezésében. E segítség 
nyomán Dad és Bököd község 
pártszervezetének legutóbbi 
taggyűlésén a párttagság 98 
százaléka jelent meg.

FELADATUK az instruk
toroknak megtanítani az alap

szervezetek vezetőit a vezetés 
helyes módszerére, arra, ho
gyan kell irányítani a község 
életét. Molnár Károly elvtárs, 
instruktor például Héreg köz
ségben különböző helytelen 
dolgokra lett figyelmes. Egy 
hónapja, hogy a hangszórón a 
következő szöveget közölték a 
lakossággal. „Ma este taggyű
lés lesz, melyre minden pár- 
tonkívülit is szeretettel elvár 
a pártvezetőség“. Vagy pél
dául: a bokodi tanács elnöke 
utasította a párttitkár elvtárs
nőt, hogy járja végig a falut 
és gyűjtsön be tojást, mert el
maradtak a beadással. Amíg a 
párttitkár elvtársnő a házakat 
járta, a tanács alkalmazott 
meleg, fűtött szobában várták 
az eredményt. Ezek a jelensé
gek bizonyították, hogy Mol
nár Károly elvtársra nagy 
feladatok megvalósítása vár 
Meg kell, hogy tanítsa a párt
vezetőséget arra, — mint 
ahogy ezt már el is kezdte 
Molnár elvtárs — hogy a t>árt- 
taggyűlés a kommunisták ta
nácskozása, melyen pártonkí- 
vüliek nem vehetnek részt. A 
taggyűlés határozatáról és az 
ezzel kapcsolatos feladatokról 
a népnevelők értesítik a la
kosságot. Másodszor pedig 
meg kell, hogy tanítsa az egyes 
alapszervezetek vezetőit arra. 
hogy a begyűjtés végrehajtása 
a begyüjtőszervek feladata.

A FALU ÜJ EMBEREI, a já
rási pártbizottságok instruk
torai megkezdték munkájukat. 
Megismerték a falut és a dol
gozók szokásait. További jó 
munkájuktól függ, hogy terü
letükön pártunk és kormá
nyunk határozatai mielőbb 
maradéktalanul megvalósulja
nak. Mindenek előtt a legelső 
és legfontosabb feladatuk, se
gítséget nyújtani a hibák fel
számolásához. Dékay István

A  propagandisták feladatai 
az oktatási év befejezése előtt

Az oktatási év során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, 
hogy propagandistáink többsé
ge átérezte megbízatásának je
lentőségét, Jól felkészültek a 
foglalkozásokra, segítették a 
hallgatókat a tanulásban, har
coltak a lemorzsolódás ellen. 
Elmondhatjuk ezt többek kö
zött Nagy Lászlóné elvtársnő 
tárkányi, Inotai Sándor elv
társ almásfüzítői propagan
distákról.

Vannak azonban hibák is. 
Elekes Ferenc elvtársat a járá
si pártbizottság az oktatási év 

hogy valamelyik akna az uj- j elején az ászári termelőszövet- 
ságban társ nélkül marad. Ez kezet politikai iskolája I. év
nem nagy dolog, apróság csu- j folyamának vezetésével bízta 
pán, de figyelmet érdemel a ' meg. Elekes elvtársat a járási 
versenyállás pontossága, hite- pártbizottság többször figyel-

I meztette, ennek ellenére még- 
és ! is előfordult, hogy nem ment 

' el megtartani a szemináriumot.

lessége szempontjából.
A Tatabányai Cement- 

Mészművek üzemi lapja, a

I

általában csak az első oldalon 
közöl kongresszusi verseny- 
eredményeket. Nagyon jó, ösz
tönző hatású az a fényképsoro- j miatt, 
zat, amit a „Cement“ a már
cius 30-i számban közölt a
kongresszusi verseny élenjáró 
dolgozóiról. Hiba azonban, |
hogy az újság túl rózsaszínben' 
látja a kongresszusi versenyt.
Csak azokról ír, akik teljesítik 
vállalásukat, ugyanakkor el
hallgatja azt, hogy az üzem 
nem teljesíti tervét, sok-sok

Kisigmándon Süveg elvtárs, 
propagandista hanyagsága 
miatt a szeminárium teljesen 
feloszlott. De feloszlott a sze
minárium többek között Ba- 
konyszombathely, Ácsteszér, 
Császár, Hánta és Kerékteleki 
községekben is — sokszor a 
propagandisták hanyagsága

Pár hét múlva a pártokta
tásban résztvevő elvtársaknak 
számot kell adni az eddig ta
nultakról. Az évvégi összefog
lalók sikerében nem kis részük 
van tehát a propagandisták
nak. Rajtuk múlik elsősorban, 
hogy az összefoglalókon még 
azok a hallgatók is jól felelje
nek, akik évközben hiányoz
ták. Mit tegyen tehát a propa
gandista, hogyan tudja előké
szíteni hallgatóit az össze
foglalókra? Mindenekelőtt 
gondoskodni kell arról, hogy a 
párttörténet, és a politikai 
gazdaságtan tanfolyamainak 
ismétlésein résztvegyenek a 
hiányzó hallgatók is. Az is
métlések ideje alatt pedig az 
egyes kérdések megbeszélése 
ne legyen száraz, unalmas, ha
nem megfelelő dokumentációs 
segédanyagokkal tegye színes 
sé, érdekessé a foglalkozásokat. 
Ehhez kérje a Pártoktatás Há
za vezetője, vagy a járási párt- 
bizottság segítségét.

A politikai iskolák I. és II. 
évfolyamának propagandistái
ra azonban még nagyobb fel
adatok várnak. Ezekben az ok
tatási formákban tanuló elv

társak többsége az előző évben 
nem vett részt pártoktatásban 
Érthető tehát, hogy igyekeze
tükhöz, felkészülésükhöz ko
molyabb segítséget várnak : 
propagandistáktól. A tanfolya
mokat vezető elvtársak ne saj
nálják az időt, a fáradságot. 
Esténként keressék fel hallga
tóikat a lakásukon és közös 
tanulás közben beszéljék meg 
az anyag egy-egy, a hallgatók 
számára nehezebben érthető 
részeit.

Szólni kell még, hogy mi 
történjék azokkal a hallgatók
kal, akik évközben többször 
mulasztottak. Mivel a mulasz
tások többsége a propagandis
ta és a pártszervezet vezetősé
gének hibájából adódott, helyes 
lenne, ha a propagandisták ma
guk is, de főként a párt nép
nevelői felkeresnék, és újra a 
hallgatók közé szólítaná őket. 
Megyénk propagandistái eze
ket a feladatokat csak úgy 
tudják végrehajtani, ha a párt- 
szervezetek vezetői és a járá
si pártbizottság tagjai még na
gyobb segítséget nyújtanak 
munkájukhoz, éppen az össze
foglalók sikere érdekében.

A csehszlovák-magyar kapcsolatok fejlődése

tonna cementtel adósa nép
gazdaságunknak, s az a pár 
dolgozó, aki ereje megfeszíté
sével küzd adott szava valóra- 
váltásáért, kevésnek bizonyul 
az egész gyár adóssága törlesz
téséhez.

ö t  évvel ezelőtt, 1949 április 
16-án írták  a lá  a  csehszlovák 
és a  m ag y ar nép képviselői a 
b a rá tság i, együttm űködési és 
kölcsönös segélynyuitási szer
ződést. A csehszlovák és m a
gyar dolgozók testvérkén t be
csülik egym ást, vállvetve h a 
ladnak  előre a békés fe lv irág
zás ű tián .

A csehszlovák-magyar árucse
reforgalom már 1948-ban a há- 

Mozgósítson, lelkesítsen az borúelőtti árucsereforgalom há- 
ujság a vállalások teljesítésére, romszorosára emelkedett, azóta
Keresse meg egy-egy vállalás 
nemteljesítésének az okait e s  
rántsa le a leplet kíméletlenül 
azokról, akik valamilyen for
mában akadályozzák a terv, a 
vállalás teljesítését. Helyes 
lenne az is, ha a „Cement“ ke
mény harcot indítana a mun
kafegyelem lazasága, a terv
szerűtlen munka, a vezetésben 
meglévő „fej felett való átnyú- 
lás“-ok ellen, amik nyilvánva
lóan a terv nemteljesítésének 
szubjektív okai és kiküszöbö
lésük nagy lépéssel vinné előre 

a cementgyár tervteljesítését é~ 
a munkaversenyt is. -

V. Z.-né

pedig évről évre nőtt. Magyar- 
ország, gépipari gyártmányokat, 
vegyi cikkeket és mezőgazdasá
gi termékeket szállít Csehszlo
vákiának, Csehszlovákia pedig 
nehézipari alapanyagokat, gépi 
berendezéseket, szerszámgépe
ket, faféleségeket és vegyipari 
gyártmányokat küld Magyaror
szágra.

■k
Magyarország és Csehszlová

kia kapcsolatainak fontos része 
a kulturális együttműködés. 
Nagyszámban jelennek meg

Magyarországon csehszlovák 
írók és költők művei, Csehszlo
vákiában pedig a magyar nem
zetiségű dolgozók számára ki
adott magyarnyelvű könyveken 
kívül — szlovák és cseh nyelven 
is megjelennek a klasszikus és 
a mai magyar irodalom alkotá
sai. A két ország művészei, tu
dósai, ösztöndíjasai meglátogat
ják egymás hazáját, a kiváló 
magyar dolgozók egy része a 
Tátrában, számos csehszlovák 
dolgozó pedig a Balaton part
ján üdül. A csehszlovák és ma
gyar filmek a dolgozók száz
ezreivel ismertetik meg a ba
ráti ország múltját és jelenét. 

*

A múltban a burzsoá-naciona- 
listák a nemzetiségek elnyomá
sával is szították a mesterséges 
ellentéteket a két ország népe 
között. A sztálini nemzetiségi 
politika szellemében a Magyar 
Népköztársaság és a népi demo
kratikus Csehszlovák Köztársa

ság egyaránt biztosítják a nem
zetiségek egyenjogúságát és sa
ját nemzeti kultúrájuk virágzá
sának feltételeit. A csehszlová
kiai magyar nemzetiségű dolgo
zók gyermekei magyar nyelven 
tanulnak, naponta jelenik meg 
az „Uj Szó”, a Szlovák Kom
munista Párt magyarnyelvű na
pilapja, számtalan helyi csoport
ja van a Csehszlovákiai Magyar 
Dolgozók Kultúregyesületének, 
nemrég ünnepelte egyéves fenn
állását a komáromi Magyar Te
rületi Színház, néhány héten be
lül pedig bemutatkozik a cseh
szlovákiai Magyar Népi Együt
tes.

A valamikor elhanyagolt ke
letmagyarországi szlováklakta 
falvakba is új életet hozott a 
sztálini nemzetiségi politika. A 
szlovák gyermekek anyanyelvü
kön tanulnak, a szlovák dolgo
zók tagjai a helyi tanácsoknak, 
rendszeresen megjelenik a „Na
sa Sloboda”, a magyarországi 
szlovákok lapja.

Dulles
nyugateurópji uf ázásának 

angliai visszhangja
A „Daily Worker" diplomá

ciai tudósítója írja:
Dulles Anglia ellenségeként 

jött ide. Azt követeli, hogy Ang
lia ellenezze Indokína népének 
függetlenségét, de voltaképpen 
Anglia függetlenségére mér 
csapást.

Dulles azt akarja, hogy Genf-
ben csak hasbeszélö bábuk ül
jenek mellette, az egyiknek a j felirata „Bao Daj” legyen, a 
másiké, „Anglia". Ez a célja 
multheti nyilatkozatának, ame
lyet most az angol kormánnyal 
akar aláíratni.

Thomas Driberg munkáspárti 
képviselő írja a „Reynold’s
News"-ban:

Eláll a lélekzetünk Dulles 
határtalan szemtelenségétől. 
Kína elleni heves kirohaná
sával csaknem felrobbantot
ta a berlini értekezletet 
Most a genfi értekezlet ki
látásait igyekszik előre 
megsemmisíteni. E célból 
nyilatkozatot akar kicsikar
ni a vonakodó Angliától és 

Franciaországtól.
John Strachey munkáspárti 

képviselő, volt hadseregügyi mi
niszter kerületében mondott be
szédében kijelentette:

Dulles azért jött ide, hogy 
ígéretet csikarjon ki tőlünk: bi
zonyos körülmények között har
colunk majd Indokínában, és 
hozzájárulunk ahhoz, hogy Ame
rika ostromzár alá vegye, s 
megtámadja Kínát, előrelátha
tólag atom- és hidrogénbombák
kal, az új amerikai stratégia el
gondolásai alapján.

Angliának kereken vissza 
kell utasítania minden ilyen 
javaslatot. Az angol népnek 
kényszerítenie keli és kény
szeríteni is fogja kormá
nyát: nyugodjék bele abba, 
hogy népünk sohasem tűr 
ilyen őrültséget, amely a tel
jes kiirtás veszélyének ten
ne ki bennünket az igazság
talan francia gyarmati po

litika érdekében.
Richard Crossmann munkás

párti képviselő írja a „Sunday 
Pictorial"-ban: Dullei azért jött 
ide, hogy feltétlen bizonyosság
gal meghiúsítsa a borzalmas 
indokínai háború tárgyaláson 
alapuló elintézését a genfi érte
kezleten. A franciák halálosan 
belefáradtak a reménytelen küz
delembe, viszont biztatja őket a 
szovjet álláspont, amely fegy
verszünetet sürget. A franciák 
hajlandók a békére azzal a fel
tétellel is, hogy Kínát vegyék fel 
az ENSZ-be, aminek úgy is meg 
kell történnie. A cikkíró ezután 
rámutat, hogy a hidrogénbom
barobbantások sorozatát az 
amerikaiak fenyegetésnek szán
ják arra az esetre, ha nem fo
gadják el az amerikai feltétele
ket. — Churchilinek — írja to
vábbiakban Crossmann — kö
telezettsége kereken közölni 
Dullessal: 1. Anglia elutasítja 
ezt a hidrogénbomba-diplomá- 
ciát és elfogadja a háromhatal
mi megbeszéléseket a hidrogén
bombáról; 2. Anglia elutasítja az 
indokínai egységes akció ter
vét és elfogadja a tárgyaláson 
alapuló elintézést Genfben.

M e g je le n i
a „Társadalmi Szemle“ 

új száma

A ..T ársadalm i Szem le”  m ost m eg
jelent m árciusi szám ában a M agyar 
T anácsköztársaság  m egalakulásának 
35. évfordulója alkalm ából Réti László 
e lv társ  Irt cikket ..Az első m agyar 
p ro le tá rd ik ta tú ra” címmel. ..Lenin és 
a M agvar T anácsköztársaság”  című 
cikkében Nemes Dezső e lv tá rs  össze
gezi Leninnek a M agyar Tanácsköz
tá rsaság ra  vonatkozó m egjegyzéseit 
és ú tm u ta tása it.

Fehér Lajos e lv társ  tanulm ánya 
pártunk parasz tpo litikáiának  központi 
kérdésével foglalkozik; a középpa
rasz tta l való szőve 'ség  legfontosabb 
e lm é le t és időszerű gyakorlati pro
blém áit elemzi. Bíró József elv társ 
cikke a pártm unka m egnyitásának 
egvik alapvető fe lté te lé t^  p á rth a tá ro 
zatok vég rehajtása  elenőrzésének elvi 
és m ódszerbeli kérdéseit tá rg y a lja  ,.A, 
vezetés m ódszereinek sajá to ssága i az 
á llam appará tu sban”  című cikkben 
H árs István  e lv társ  főként az  egysze
mélyi felelős vezetésnek, a kollektív 
vezetés érvényesülésének, és a büro
krácia elleni harcnak az állam i szegö
vekben és különösen a tanácsokba*’ 
felm erülő problém áival foglalkozó 
Frdey-G rűr Tibor elv társ cikke * 
Központi Vezetőségnek a közoktatá ' 
ról hozott h a 'á ro za ta  a lan ián  tá rg y a 1 
?a a közoktatás helyzetét és felad.- 
ta ít.

A ..K önyvism ertetések”  rovatba n 
Rákos Ferenc e lv társ  ..Állam és At 
kotm ánv a M agyar T a n á c s k o z tá l  
ság b an ” című m unkáját Beér Ján cr 
e lv társ, Kuczka Péter e lv társnak  
IQIQ-es tanácsköztársaság ró l szó ’ ' 
költem ényeit pedig  Rényi Péter V 
ke!L


