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A leve lezőntozgg alom  addigi eredményeiről*  
a  további feladatokról beszéltek levelezőink  

a kom árom m egyei levelezőkönferencián

A kapitalista sajtó ellensége, 
a szocialista sajtó barátja, segítőtársa a dolgozóknak

ügyet és a volt boltvezetőt állásából 
felmentették. A továbbiakban arról 
beszélt Nagy elvtársnő» hogy orszá
gunkban egyre erőteljesebben fej
lődik a levelezőmozgalom. Egyre 
több munkás és dolgozó paraszt, 
haladó értelmiségi keresi fel leve
leivel a sajtót és a rádiót.

Levelezőmozgalmunk fejlődése
Az utóbbi egy év alatt megyénk

ben nagyot fejlődött a levelező
mozgalom. Jelenleg 60 állandó le
velezője van a szerkesztőségnek, 
akikre bátran bízhatunk nagy fel
adatok elvégzését, mint Bertalan 
József, Fekete Márton, Szűcs Jó
zsef né, Vanyó János, Torna esek Jó- 
zsefné, Bálint Vilmos elvtársakra, 
de rajtuk kívül még számos aktív 
levelező maradék nélkül végrehajt
ja a reá bízott feladatot és leveleik
kel, tudósításaikkal rendszeresen 
felkeresik a megyei sajtót, de éppen 
így írnak a Szabad Néphez és a 
többi országos lapoknak is.

— Levelezőmozgalmunk nem
csak mennyiségileg, de mmőségileg 
is sokat fejlődött. Fejlődött a leve
lek politikai, tartalmi színvonala.

— Az állandó levelezők mellett 
számos olyan levelezőnk van, akik 
időnként egy-égy nagyobb ese
ménnyel kapcsolatban keresik fel 
leveleikkel a sajtót. Havonta 200. 
250 levél érkezik szerkesztőségünk
be. amelyek visszatükrözik a me
gye életét, a megye dolgozóinak 
problémáit, hangulatát, véleményét 
az eseményekről, dolgokról. Ezek a 
levelek jelentős mértékben elősegí
tek a sajtó munkáját, hogy az új
ság, a megyei lap valóban a megye 
problémáival foglalkozzék, segíteni 
tudjon a megye dolgozói előtt álló 
feladatok végrehajtásában.

A levelezőmozgalom 
fejlődésének akadályai

A továbbiakban arról beszélt 
Nagy elvtársnő, hogy bár jelentős 
eredményeket értünk el a levelező
mozgalom szélesítése terén, az még 
mindig nem fejlődik a kívánt mér
tékben, s a pártszervezeteknek, va
lamint a szerkesztőségeknek min
dent el kell követni, hogy a fenn
álló hibákat kiküszöböljék s az ed
digi eredményeket megsokszoroz

hassuk. Beszélt Nagy elvtársnő ' a 
hibáktól. amelyek ievelezömun- 
kánk fejlődését gátolták. Többek 
között, hogy megyei lapunk szerkesz
tősége csak az elmúlt év ' utolsó 
hónapjaiban ismerte fel teljes egé
szében a levelezőmozgalom jelen
tőségét, s ekkor foglalkozott vele 
olyan mértékben, ahogy azt ez a 
munka megkívánja. Hibát követett 
el a szerkesztőség abban, hogy 
több esetben a dolgozók leveleit 
megválaszolatlanul hagyta, vagy 
késve válaszolt és nem egy eset
ben a beérkezett panaszok kivizs
gálására nem fordított elég gondot, 
nem ellenőrizte, hogy az illetékes 
szervek, ahova a panaszt a szer
kesztőség továbbította, kijavították-e 
a felvetett hibákat, megszüntek-e a 
panaszok okai. Kétségtelen, mind
ezek hozzájárultak ahhoz, hogy a 
levelezőmozgalom nem fejlődhetett 
a kívánt mértékben, de hozzájárult 
ehhez az is, hogy a szerkesztőség 
nem figyelt fel eléggé azokra a je
lekre, amelyek azt mutatták, -hogy 
levelezőink üldözésnek vannak ki
téve, hogy az üzemek vezetősége 
ellenőrizni próbálja a leveleket, ame
lyeket dolgozóink írnak, befolyásol
ni igyekeznek őket, hogy a kritika 
hangját megkíséreljék elnyomni. A 
szerkesztőség nem egy ilyen esettel 
találkozott, mégsem vette fel kemé
nyen ez ellen a harcot. De hasonló
képen elsikiottak ezek felett a párt- 
szervezetek és a pártbizottságok is. 
Sőt az is megtörtént, hogy épen a 
X-es akna üzemi pártszervezete pró
bálta elfojtani a bírálat hangját a 
leveleken keresztül be akarta vezet
ni a levelek ellenőrzését.

Beszélt Nagy elvtársnő arról is, 
hogy járási pártbizottságaink, 
pártszervezeteink nem segítik meg
felelően a ‘ levelezőmozgalom kiszé
lesítését. Sőt nem is ismerik még 
eléggé annak jelentőségét. Néhány 
pártszervezetünk úgy képzeli el a 
segítséget, hogy kijelöl az üzemből 
levelezőket. Természetesen nem ez 
a segítés módja, hanem pártszerve- 
zeteink vezetői, párttitkáraink és 
propagandistáink sohase mulasz- 
szák el dolgozóink figyelmét fel
hívni a levelezés fontosságára, 
arra, hogy panaszaikat, örömüket, 
az üzemben tapasztalt eredménye
ket és hibákat írják meg a Szabad 
Népnek és a megyei sajtónak.

Feladataink a levelezőmozgalom kiszélesítése terén

Vasárnap, január fS-án ünnepé
lyes keretek között hatalmas lelke
sedéssel zajlott le Tatabányán' a 
feldíszített X-es körzeti párthelyi
ségben a komárommegyei levele
zők konferenciája. A megye minden 
részéből, bányákból, üzemekből, fal
vakból és szocialista szektorainkból

A megjelent vendégek és levele
zők üdvözlése után Nagy Jóesefné 
elvtársnő, a megyei pártbizottság 
ágit. prop. osztályának vezetője 
mondotta el beszámolóját. Beszéde 
elején Nagy elvtársnő méltatta a 
magyar sajtó napját, a Szabad Nép 
megjelenésének 10 éves évforduló
ját s a magyar kommunista sajtó 
munkájának, építő harcának jelen
tőségét. Majd beszéde további ré
szében a nemzetközi helyzetet 
ismertette, kihangsúlyozva, hogy a 
világ ma két táborra szakadt, 
egyik oldalon az imperialista há
borús uszítok tábora, a másik olda
lon a Szovjetunió vezette, szám
ban és erőben megnövekedett béke
tábora áll.

— Nőtt a háborús veszély —■ mon
dotta többek között Nagy elvtársnő 
—, de nőtt a népek elszántsága is 
a beke védelmében. A népeken, 
rajtunk múlik, hogy valóra váljon 
a békemozgalom célkitűzése. Ke
mény harc kérdése ez. Ebben a 
harcban erős fegyverünk a kom
munista sajtó.

Nagy elvtársnő párhuzamot vont 
a kommunista sajtó és a tőkések 
szolgálatiban áUó burzsoá sajtó 
között. Megemlítette azt. a szemte
len és aljas* provokációt, amelynek 
nem régen voltunk tanúi, amikor az 
összes angol lapok világgá kür
tölték. hogy Tatabányán 80 sztráj
koló bányászt agyonlőttek. Bányá
szaink csattanós választ adtak a 
rágalmakra.

— A szocialista sajtó gyökerében 
különbözik a burzsoá sajtótól 
mondotta többek között Nagy elv
társnő. — A szocialista sajtó ha
talmas nevelő, szervező és mozgó
sító erő, amely felbecsülhetetlen je
lentőséggel bir a békéért, a szo
cializmus építéséért folyó harcban. 
Lenin és Sztálin elvtársak arra ta 
nítanak, hogy a szocialista sajtó 
a párt és a tömegek közötti kap
csolat állandó erősítésének eszköze, 
összekötő kapocs a párt és a dol
gozó nép köztit. A szocialista 
sajtó h a tá so s sá g , mozgósító ereje 
és ezzel jelentőségé alapvetően a 
tömegekkel való kapcsolatától függ. 
Sztálin elvtárs 1901-ben a bolsevik 
sajtó meghatározására a következő
ket írta a Brdzola hasábjain. „A 
lap elsőrendű kötelessége, hogy 
mind közelebb álljon a munkások 
tömegéhez, hogy állandóan hatás
sal lehessen a tömegekre, hogy a 
munkástömegek tudatos és vezető 
központja legyen.” A tömegekkel 
való kapcsolat legfőbb eszköze, 
közvetítő aparátus a levelezőmoz
galom. amely a munkás- és paraszt
levelezőkőn keresztül a legszéle
sebb tömegeket közvetlenül bevonja 
a párt- és államvezetés, az ellen
őrzés munkájába.

Példaképünk a szovjet sajtó
Példaként hozta fel Nagy elv- 

társnő a Szovjetunió újságjait, az 
„Iszkrát”, a „Brdzolát”. a ..Prav
dát”, amelyek nyomán a Szabad 
Nép es megyei sajtóink is egyre

dolgozóink legjobbjai, a magyar 
sajtó levelezői vettek részt ezen 
a konferencián: A levelezőket
és a vendégeket a Bányász 
Szakszervezet zenekara fogadta, 
majd néhány perccel 9 óra után 
megkezdődött az értekezlet.

mélyítik a tömegekkel való kapcso
latukat. Számos, a sajtóban megje
lent levél bizonyítja ezt, amelyekben 
dolgozóink lendületesebb munkára, 
a feladatok gyorsabb ütemű végre
hajtására szólítják fel dolgozótár
saikat, amelyre maguk is ígéretet, 
vállalást tesznek az újság hasáb
jain keresztül. Ezt bizonyítja Gál 
János, Tatabánya X-es aknai csa
patvezető levele, amikor a Szabad 
Népnek küldött levelében többek 
között a következőket írja Rákosi 
elvtárs 1951. november 30-i be
széde után. „Mi, a X-es aknai dol
gozók a kormány intézkedésére 
békeműszakkal válaszolunk.” Kos
suth Géza farkaslyuk'i sztaháno- 
vista vájár, a Szabad Nép hasáb
jain keresztül hívta versenyre Vi
di cs József tatabányai sztahano
vista vájárt.

Pótolhatatlan erőforrás . ..
— A levelezömozgalom pótolha

tatlan erőforrás építő munkánkban 
— folytatta Nagy elvtársnő —, a 
tömegek ellenőrzésének fontos meg
nyilvánulása és egyben segíti a 
tömegméretű és alulról jövő ellen
őrzés kibontakozását. Számos példa 
bizonyítja ezt. Dóka Géza, az Al
másfüzitői Timföldgyár dolgozója, 
pártunk megyei lapja hasábjain 
hívta fel a figyelmet, hogy a mun
kaügy: osztály akkori vezetője gán
csolni próbálja a munkavérsenyt, 
zűrzavart teremt a bér kérdésében, 
durván bánik a dolgozókkal. Dóka 
e'.vtárs levele alapján vizsgálat in
dult, kiderült, hogy a munkaügyi 
osztály vezetője ellenség és el is 
távolították az üzemből.

Dolgozó parasztjaink is
bátran vetik fel a hibákat

Nem kisebb a levelezőmozgalom 
jelentősége falun sem, — mondotta 
a továbbiakban Nagy elvtársnő. — 
Parasztlevelezőink a párt- és kor
mányhatározatok végrehajtására 
szólítják fel dolgozótársaikat, szá
mos levélben ígérik meg beadási 
előirányzatuk teljesítését, szélesítik 
a tapasztalatcserét, felhívták a dol
gozó paraszttársaikat a korai ve
tés fontosságára, a mélyszántás, az 
idejében végzett mezőgazdasági 
munka jelentőségére. Hasonlóan je
lentős a levelezőmozgalom tömeg- 
ellenőrzése is, községeinkben, szo
cialista szektorainkban. A múlt év 
novemberében érkezett a szerkesztő
ségbe Séma Imre levele, Dadról. 
A levél írója a földművesszövetke- 
zeti bolt vezetőjének túlkapásaira 
hívta fel a szerkesztőség figyelmét. 
A boltvezető az üzletbe érkező áruk 
szétosztásánál gyakran előnyben 
részesítette a község, kulákjait és a 
szövetkezeti bolt alkalmazottainak 
rokonságát. A levél nyomán elin
dulva, a szerkesztőség kivizsgálta 
a panaszt, megállapította, hogy az 
állítás megfelel a valóságnak, 
amelvre a szerkesztőség felhívta a 
MÉSZÖV figyelmét, A -'MÉSZÖV 
megyei központja kivizsgálta az

Beszélt Nagy elvtársnő a felada
tokról is, amelyeket meg kell való
sítanunk, hogy levelezőmunkán
kat a kellő mértékben kiszélesít
sük. Ennek- érdekében nemcsak a 
szerkesztőségnek, hanem maguknak 
a levelezőknek is jobb munkát kell 
kifejteni. De elsősorban fontos, 
hogy:

— pártbizottságaink és pártszer
vezeteink az eddiginél sokkal na
gyobb segítséget és tám ogatást ad
janak levelezőinknek, igyekezzünk 
mindjobban kifejteni levelezőinkben 
a kritikai szellemet, a bírálat és el
lenőrzés szükségességét — hangsú
lyozta Nagy elvtársnő —. pártbi
zottságaink és pártszervezeteink in
dítsanak kemény és következetes 
harcot a levelezők üldözése ellen, 
vonják keményen felelősségre mind
azokat, akik gátolni igyekeznek a 
levelezők munkáját.

A szerkesztőségünk feladata, hogy 
mindazokat a lazaságokat felszá
molja', ' ätffSiyek a levelezés terén a 
levelek elintézésében, megválaszo

lásában mindezideig a szerkesztő
ségen belül fennálltak és a levelek
ben felvetett kérdések elintézésére 
nagy gondot fordítson. A jövőben 
nem fordulhat elő az, hogy a dol
gozók által felvetett panaszok 
kivizsgálatlanul maradjanak. A 
szerkesztőség feladata az is, hogy a 
felvetett hibák kijavítását minden 
esetben leellenőrizze.

Pártszervezeteink 
fokozottabban segítsék 
a levelezőmozgalom 

kiszélesítését
Pártbizottságaink, pártszerveze

teink és a szerkesztőség fontos fel
adata, hogy nagyobb gondot for
dítson a levelezők politikai és 
szakmai nevelésére. Emelni kell a 
levelezők szakmai színvonalát, mert 
csak így tudnak példamutatóan 
helytállni azon a területen, ahol 
dolgoznak. Emelni és fejleszteni 
kell a levelezők ideológiai színvo

nalát, hogy a sajtón keresztül is 
eredményesebben harcolhassanak 
pártunk és kormányunk határoza
tainak végrehajtásáért, aktívabb se
gítséget nyújthassanak az ellenség 
leleplezésében, a béke védelmében.

Levelezőink szocialista 
kötelezettségvállalása 
a levelezőkonferencia 

tiszteletére
Nagy segítséget jelent ezek

nek a feladatoknak a végrehajtá
sához az a lendület, amellyel leve
lezőink készültek a megyei levelező- 
konferenciára és ahogyan a ma
gyar sajtó tízéves évfordulójának 
napjára a levelezők első országos 
kongresszusára tesznek felajánlást, 
fogadalmakat, öszinté lelkesedéssel, 
a munkában elért jó eredményekkel 
készülnek levelezőink a konferen
ciára, amit megmutatnak azok a 
felajánlások, amelyeket levelezőink 
már eddág is tettek. Például Mohá
csi József, az Esztergomi Szer
számgépgyár dolgozója a konferen
cia tiszteletére vállalta, hogy ezévi 
tervét április 4-re, 1953. évi tervét 
pedig december 21-re befejezi. Sza
bó József levelező, a szökepusztai 
állami gazdaság dolgozója úgy lát
ta, hogy környékükről nincsen le
velező. Éppen azért azt vállalta, 
hogy február 10-ig öt új levelezőt 
szervez a sajtó számára. Szűcs Jó- 
zsefné, a Komáromi Lenfonógyár 
levelezője 10 új levelező beszerve
zését Vállalta az országos levelező
konferencia, a magyar kommunista 
sajtó tízéves évfordulója tiszteletére. 
Egyben versenyre hívta a megye 
minden levelezőjét.

Ezek a vállalások levelezőink lel
kesedését mutatják. A szerkesz- 
tőségbe érkező egyre több le
vél bizonyítja, hogy levelezőink 
kapcsolata egyre szorosabbá vá
lik a sajtóval, s ezen keresz
tül a párttal, hogy látják a 
levelezés jelentőségét, s további 
levelezők beszervezésével szélesítik 
a levelezőtábort, növelik annak ered
ményét, hogy még biztosabb tám a
szai lehessenek pártunknak, a fel
adatok végrehajtásáért, az ötéves 
terv sikeréért, a béke megvédéséért 
vívott harcban.

Nagy Józsefné elvtárs hatal
mas lelkesedéssel fogadott beszéde 
után levelezőink s a meghívott 
vendégek jelentkeztek szólásra, 
hogy elmondják gondolataikat, ja 
vaslataikat.

Levelezőinknek nyitott 
szemmel kell járni,

— mondotta Nagy Sándor
elvtárs, levelező

Az első hozzászóló Nagy Sándor 
elvtárs, a Szabad Nép levelezője, 
a Dorogi I-es aknáról, a levelezés 
jelentőségéről beszélt.

— Szívből üdvözlöm a levelező 
elvtársaimat — kezdte felszólalá
sát Nagy Sándor elvtárs —, nagy 
öröm és megtiszteltetés számomra, 
hogy a megyei levelezökonferen- 
cián részt vehetek. A levelező 
munka — folytatta Nagy e lv lá rs— 
nagy megtiszteltetés,- de egyben ha
talmas segítség is pártunk számá
ra. Mi mindannyian tartozékai va
gyunk egy pontosan működő gépe
zetnek, egy nagy családnak, raj
tunk, a mi levelezési munkánkon 
jut el a dolgozók óhaja, panasza, 
kívánsága a sajtón keresztül, pár-


