
A pártériekezleiekröl 
Jelentjük Nélkülözhetetlen 

az üzemi párt- és gazdasági 
vezetés együttműködése 
Pártértekezlet a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyárban 

A közrend 
és a közbiztonság 
tovább szilárdult 

Szombaton tartották pártértekezle-
tüket a Hódmezővásárhelyi Divat 
Kötöttárugyár kommunistáinak kül-
döttei. Az elnökségben foglalt he-
lyet Győri Imre elvtárs, a Csongrád 
megyei pártbizottság első titkára, 
Törköly Ferenc elvtárs, a hódmező-
vásárhelyi pártbizottság első titkára, 
Arvai Jenő, az üzem igazgatója is. 
Az üzemi pártbizottság beszámolóját 
Kiss István elvtárs, az üzemi párt-
bizottság titkára terjesztette elő. A 
beszámolóból kirajzolódott az a 

nagy fejlődés, amelyet ez a ma már 
Európa-szerte ismert gyár, az utób-
bi években elért. A második ötéves 
tervben mintegy 61 millió, a harma-
dik ötéves tervben pedig 320 millió 
forintos beruházással fejlesztik az 
üzemet, amelynek termékeit a hazai 
piac ellátásán kívül mintegy 40 or-
szágba exportálják. A párt belső 
életét, a tömegszervezet munkáját és 
az üzem gazdasági életének fontos 
területeit érintő kérdésekkel foglal-
kozó beszámoló elhangzása után 21-
en szólaltak fel a vitában. Felszó-

lalt Győri Imre elvtárs, a 
pártbizottság első titkára is. 

A küldöttértekezlet a vita végez-
tével egyhangúan jóváhagyta a be-

Tegnap, szombaton tartót- egy része államunk fokozott 
ták az MSZMP Csongrád demokratizmusát, a szoci-
megyei BM szervek pártérte- alista humanizmust, a nagy-
kezietét Szegeden, a rendőr- lokú türelmet kihasználják, 
főkapitányság épületének az állampolgári fegyelem la-

megyei nagytermében. A pártérte- zitására, a bűncselekmények 
kezlet elnökségébe a többi elkövetésére. 
között megválasztották Rózsa 
István elvtársat, a Csongrád 

számolót, majd 29 tagú üzemi párt- megyei pártbizottság titkárát, 
bizottságot választott és 15 küldöt-
tet a hódmezővásárhelyi városi párt-
értekezletre. Az újonnan megválasz-
tott pártbizottság a pártértekezlet 
után megtartotta első ülését és a 
pártbizottság titkárává Pál Jánost 
választotta meg, s vele együtt a 7 
tagú párt-végrehajtóbizottságot. 

dr. Kovács Lajos elvtársat, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság főelőadóját, továbbá Ur-
bán László, Csete György, 
Csikós Ferenc és Csikós Ru-
dolf küldött elvtársakat. 

A Csongrád megyei BM 

Fejlődő életünk hatása 
egyes bűncselekményfaj-
tákra csökkenő tendenciá-
val hatott, míg más bűn-
cselekmények száma meg-
nőtt. 

Növekedett például a hiva-
talos személy elleni erőszak, 

_ i • iw . . i v ez ittas járművezetés, a 
közveszélyes munkakerülés, a 

Győii Imre elvtárs felszólalása 
számolóját dr. Oskó Lajos 
elvtárs, a pártbizottság tit-
kára ismertette. A beszámo-

garázdaság, a köz- és ma-
gánokirat hamisítás. Megfo-

. . . . .. . . . . . . . , ,, ,. gyatkoztak a tiltott határát* 
» L °VTe , ° - V l t a w 4 f e l s Z 0 l a l t lépők, uszont növekedett 

Győri Imre elvtárs beszéde 
elejen atadta a megyei párt-
bizottság üdvözletét, majd 
többek között arról beszélt, 
hogy az elmúlt tíz év társa-
dalmi-gazdasági sikerei, a 
párt és a dolgozó nép közötti 
bizalom elmélyülése egyér-
telműen pártunk politikájá-
nak helyességét bizonyítja. A 
IX. kongresszuson arról szá-
molhat be pártunk, hogy a 
marxizmus—leninizmus ál-
tal vezérelt politika alapján 
jól szolgálta a magyar dol-
gozó népet. Ez a mai üzemi 
pártértekezlet is ezt fejezi ki. 
Az előrehaladásnak azok a 
jegyei — amelyeket a beszá-
moló tartalmazott — egész 
Csongrád megyére jellemzők. 
Ez az üzem is nagyot fejlő-
dött az elmúlt négy év alatt, 
akár a város, vagy a megye. 
Az iparban foglalkoztatottak 
száma Csongrád megyében 
ma már meghaladja a mező-
gazdasági keresők számát. A 
megye térképe átrajzolódik, 
új üzemek, bővített üzemek, 
új iparágak — közöttük a 
szénhidrogén kutatás ered-
ményeként az olajfúrótor-
nyok — jelentek meg a táj-
ban. Reméljük, rövidesen a 
helyi földgáz is nagyobb 
mértékben válik megyénkben 
az ipar kenyerévé és Hód-
mezővásárhelyen, Szegeden 
és másutt a háztartások se-
gítőivé. 

Az iparral egy időben nagy-
szerűen fejlődött megyénk 
szocialista mezőgazdasága. 
Kibontakozik a lakosság kul-
turális érdeklődése, emelke-
dik műveltsége, politikai 
felvértezettsége, s ha nem is 
ugrásszerűen, de jelentősen 
javultak a lakosság életvi-
szonyai. 

Mikor azt mondjuk, hogy 
az ipari munkásság száma 
az elmúlt négy év alatt mint-
egy 30 százalékkal növeke-
dett és méginkább meghatá-
rozó politikai és társadalmi 
erővé vált, gyakran hallani a 
kételyt, vajon ez a létszámá-
ban gyorsan fejlődő mun-
kásosztály képes-e úgy ve-
zetni, mint korábban, nem 
hígul-e fel túlságosan. Nyu-
godtan mondhatjuk, hogy 
megyénkben is a gyorsan fej-
lődő munkásosztály helyt állt 
a múltban, helyt áll ma is, s 
a jövőben is a szocialista 
építés meghatározó ereje lesz. 
Politikailag és gazdaságilag 
egyaránt, mert egészséges 
maggal, ideológiailag és szak-
mailag képzett törzsgárdával 
rendelkezik. Az új munkások 
átveszik a régiek magatartá-
sának pozitív jegyeit: a mun-
kaszeretetet, a szocializmus 
ügye iránti hűséget. Az üze-
mi szervezettség az új mun-
kásokat is átformálja, a párt, 
a szakszervezet, a KISZ poli-
tikai nevelő munkája esz-
meileg felvértezi őket. 

— Nincs igazuk tehát azok-
nak, akik féltik a munkásosz-
tály vezető szerepét — mon-
dotta a továbbiakban Győri 
Imre elvtárs. — Nem is első-
sorban azért képes a mun-
kásosztály a vezetésre, mert 
számszerűleg is a társadalom 
meghatározó osztályává vá-
lik, hanem azért valósul meg 
a vezető szerepe, mert a 
munkásosztályt az a párt ve-
zeti, amelyet a marxizmus— 
leninizmus biztos iránytűje 
vezérel. E fegyver birtokában 
tudja a munkásosztály, a 
párt harcba vezetni a dolgo-
zó népet a szocializmus épí-
tésének különböző időszaká-
ban és különböző feladatai-
nak megoldására. Ez a ta-

a gazdasági 

nácskozás azt szolgálja itt a miség közös akaratát kíván- siti meg. A 
Divat Kötöttárugyárban is, ta kifejezni. Arra törekszik természetesen 
hogy arról mondjunk véle- ezzel, hogy a szocializmus 
ményt, folytassunk eszmecse- teljes felépítésében lendüle-
rét, miként dolgozzon az el- tasebben haladjunk előre, a 
következő négy évben ennek gazdasági munka ésszerűbb 
az üzemnek munkásosztálya, és szervezettsége magasabb 
műszaki értelmisége, mit va- fokú legyen, 
lósítottak meg és mit kell 

devizagazdálkodást sértő 
bűntetteic száma. Mindezek 

sere épít. 
A pártszervek és a gaz-

— A Reform — mondotta dasági vezetés jó elvtársi 
még megvalósítani az elkö segít a szocializmus együttműködése nelkulozhe-
vetkező négy évben a szocia- gyorsabb építésében azért, tetlen a reform sikeres be-
lizmus építésének program- mert megteremti az aka- vezetésénél. A gazdasági ve-
jából. Ismételten hangsúlyoz- dályok elhárításának feltéte- zetéssel szemben elengedhe-

Rózsa István elvtárs is. 
pártbizottság A vita lezárása után a 

nem veszi át pártértekezlet küldöttei meg- ismeretének birtokában a 
szervak mun- választották az MSZMP BM szervek kommunistái 

kaját, hanem a kommunis- Csongrád megyei BM szer- munkájukban számolnak áz-
tak egybehangolt cselekvé- vek 25 tagú pártbizottságát, zal, hogy napról napra el-

valamint négy küldöttet a lenséges személyekkel, min-
Csongrád megyei pártértekez- cien hájjal megkent búnö-
letre. Az újonnan megvá- zűkkel kerülnek kapcsolat-
lasztott pártbizottság első ba. Ezek az elemek saját fe-
ülésén a pártbizottság tát- lelősségük enyhítése végett, 
kárává ismét dr. Oskó Lajos a felelősségre vonás alóli ki-
elvtársat választották meg, a búvás érdekében úgy adják 

ni kell, hogy a munkásosztály leit és lehetővé teszi a ha- tetlen követelmény, hogy he- végrehajtó bizottság tag ami elő vedekezesuket hogy az-
vezető szerepét elsősorban tékonyabb gazdaságfejlesz- lyes politikai szemlélettel és P*dig: f f - ,VtTí52« holtan, ^ szánalmat ö l t senek ma-
nem az dönti el, hány kom- tésd eszközök alkalmazását felelősségérzettel rendelkez- Bnmbl Gyula Tamás István, guk Iránt, s elterítsék szán-
munista áll vezető poszton, A gazdasági mechanizmus zék, hogy jól együttműköd- ^ S i f t ^ á ^ * 
hanem, hogy mindenütt meg- reformja azt is igényli, hogy jék a dolgozókkal és az okét n a J n a i csxvan eivtarsaKat. 
valósítják-e a munkásosztály, jobban kihasználjuk, a szo- képviselő szervekkel. A gaz- a pártértekezlet beszámo-
a párt politikáját Már itt a cialista gazdaságban rejlő dasági vezetőknek viszont lója és a felszólalások egy 
beszámolóban is elhangzott, lehetőségeket, szorosabb le- kötelességük a párt politiká-
hogy számos pártonkívüli gyen a vállalat és az álla- jának szellemében irányíta-
gazdasági vezető ebben az mi érdekek egysége. A gaz- niok. Tevékenységükért fe-

lelősséggel tartoznak min-üzemben is a munkásosztály 
célkitűzéseit kiválóan szol-
gálva jutott el a pártba való 
belépésig. Ezért tökéletesen 
helyes az az igény, hogy a 
szakma alapos ismerete mel-
lett minden vezető politikai-
lag is álljon a munkásosztály 
ügyének talaján. 

Ezután arról beszélt a me-
gyei pártbizottság első tit-
kára, hogy a szocializmus 
alapjainak lerakásával a 
munkásosztály, a párt vezető 

daság alapvető szerveinek, 
a vállalatoknak — az ipar-
ban és a mezőgazdaságban 
egyaránt — nagyobb önál-
lósággal, több felelősséggel, 
a szükségletekkel jobb össz-

aránt elemezték a BM 
szervek kommunistáinak 
sokrétű munkáját. 

Az elmúlt négy évben Csong-

a velük szemben intézkedő 
rendőröKet. S ebből a szem-
pontból nagyon is érthető a 
BM szervek pártbizottságá-
nak az a törekvése, hogy 

munkájában a legfonto-
sabb feladatok közé sorol-
ta az ideológiai, a politikai 
nevelő és felvilágosító 
munkát. 

hangban," a piac követeimé- előtt, amelynek bizalma kecitek. A nyomozáselrende- g ez érvényesül is 

denekelott annak a szervnek r a d m e g y e k özrendje és köz-
amelytol megbízatásukat bi?tonsága továhb sziIárduU 
kaptak, ugyanakkor politika- a l , n a k e l I e n é r e > h o g y a z 
ilag felelősek a pártszerve- ügyek számszerűleg emel-

nyeinek megfelelően kell 
dolgozrűak. Az anyagi érde-
keltség fejlesztése útján 
olyan fejlődést ösztönöz a 
reform, amelynek alapján 
a vállalatok eredményes mű-
ködését a dolgozók szemé-

fontos feltétele eredményes tosek azonban azt tükrözik, munkában, 
munkájuknak. h o g y a z elkövetett bűncse 

a napi 

szerepe számára kedvezőbb lVes jövedelmükön keresztül 
előfeltételek teremtődtek, hi- mé0 jobban fogják érezni. 
szen a munkásosztállyal sző- A gazdaságirányítás re-
vetséges osztályok és rétegek farmjától természetesen nem 
helyzete is megváltozott. Itt k e i l csodát várni, de ha 
Hódmezővásárhelyen — de az következetesen megvalósít-
egész megyében és az or- iuk> akkor nemcsak az aka-

. .. , , lokmények zöme kisebb sú-- Az üzem kommunistái- ] ü a i a c s o n y a b b k á r ö s s z e g ű 
nak, a partbizottsagnak a é s egyszerú megítélésű. A 
reform elokesziteset annak b , - n e l k ö vetők személyi kö-
tudataban kell vegezmok, r ü i m é n y c i t vizsgálva megál-
hogy megvalositasa vala- !api-thatúk, hogy azok komp-
mennyi dolgozó ember, az l f c x módon jelentkeznek. 
egesz nep erdekeit szolgál- például a túlzott mértékű 
ja. A gazdasagi irányítás alkoholfogyasztásban, a gva-
reformjanak megvalósítása k o r i munkahely- és lakár-
revén tovább fejlődik a szo- változtatásban, a keresettel 
cialista társadalom, erősödik arányban nem _ . , _ álló költeke-

szágban — néhány évvel ez- dályozó tényezőket csökkent- a munkások és parasztok ál- zésben, az egyik napról a 
előtt még a kisgazdaságok jük, hanem minden bizony- l a m a — mondotta Győri lm- másikra való élésben, az 
tengerén gazdálkodó paraszt- nyal javul a munkaszerve- r e elvtárs, majd beszéde be- alacsony műveltségben, a specális munkájukhoz mér 
sáe volt a munkásosztály zettség, az anyagellátás, ennek fejező részében részletesen rendezetlen családi körül- lék a politikai oktatást é 

ma pedig a nyomán jobban kifejezésre elemzett — a vitában is fel- menyekben. Jelentkezik ok 

A BM szervek kommunis-
táinak munkája megfelelt 
azoknak a követelménvek-
nek, amelyeket az MSZMP 
VIII. kongresszusának hatá-
rozatai tartalmaztak számuk-
ra, ugyanakkor eleget tettek 
a Csongrád megyei pártbi-
zottság határozatainak is. 
Időről-időre olyan 

aktuális kérdések megvita-
tását 

tűzték napirendre, amelyek 
megfeleltek adottságaiknak, 

ság volt a 
szövetségese, 
mind egységesebbé váló szo- jut majd a bérezésben a 
cialista egységes szövetkezeti szocialista elosztás elve is: 
paraszti osztály. a parasztság « több és jobb munkáért 
ma már éppúgy a nagyüzemi magasabb, a kevesebb és 
gazdaságban látja felemelke- rossz munkáért alacsonyabb 
désének alapját, mint a kö- bér. Jóllehet a gazdaságirá-
töttárugyári munkás. nyitás reformja 1968-ban 

Az elért eredmények esti- k<*-ül bevezetésre, de az 
pán a fejlődés állomásai. A üzemi pártértekezlet helye-
dolgozó nép joggal várja az ŝ ™ teszi, hogy máris fog-
élet- és munkakörülmények, lalkozik ezzel a kérdéssel, 
a közegészségügy további — A z újonnan megvá-
j avulását, a szocialista kul- lasztásra kerülő pártbizott-
túra további áldásait. Ennek ságnak az eddiginél még 
megteremtésében is a mun- felkészültebbén kell fog-
kásosztálvra hárul a legtöbb lalkozrua a gazdasági kér-
dolog és a legnagyobb fele- désekkel. Politikai szervező 
lősség. Egyebek között ab- munkájának középpontjába 
ban, hogy a harmadik ötéves a p á r t gazdaságpolitikájának 
terv nagyobb hányadát je- viszonyokra való al-
lentő, az iparfejlődést szol- kalmazása, megvalósításá-
gáló beruházások olvan ter- rLak segítése kell, hogy áll-
mékekben realizálódnak-e, , A vállaiatok önállósá-
amit a hazai szükséglet és a ganafc es felelőssegének nö-
külföldi piac igényel. Nagy- velesevel együtt megnövek-
részt a munkásosztálytól függ szik a pártbizottságok, párt-
a falu felemelkedése is, szervezetek onallosaga és fe-
amely ipar nélkül lehetetlen, lelossege itt, ebben az uzem-
Az is jórészt az ipari mun- b e n ls- A partszervezetek ak-
kásságtól függ, hogy meg- « v szervező és meggyőző tevé-
kapia-e a szocialista mező- kf;nysegukkel, a kommunis-
gazdaság a gépeket, elké- i

t a k n a k a munkaban tanusi-
szülnek-e időre és jó minő- to" Példamutató magatarta-
ségben az épületek. Mindez ®u k t o a l k e l 1 segitemok a re-
azt igazolja, hogy nem csök- f o r™ megvalósítását. _ A 
ken, hanem törvényszerűen Pártbizottság, de az üzem 
növekszik a szocializmus épí- kommumstá-
tésének előrehaladásával « orko+e f c ^ afelett, hogy 
munkásosztály vezető szere- ? vállalati erdek osszhang-
pe, de felelőssége is. Ezzel b a .n ° ™pgazdasagi 
együtt kell járnia természe- erdeiekéi 
tesen a parasztság felelőssé- A lövőben is konkrét cse-
gének is a szocializmus épí- l e k v e s i programot kell ki-
tésében, az ország ellátásá- dolgozni a párt gazdaságpo-
ban. Mindenesetre azt mond- litikájának szellemében a 
hatjuk, hogy a munkás-pa- kommunisták számára és az 
raszt szövetség ma erősebb, ° kezdeményezésükkel az 
mint bármikor. üzem összes dolgozóit be 

E szövetség erősítését az kell kapcsolni a program 
új gazdasági mechanizmus megvalósításába. A létrejö-
is elősegíti. Amikor a párt vő új pártbizottság akkor 
ezt kezdeményezte, a mun- dolgozik jól a reform érde-

vetődött — néhány nemzet- ként bizonyos mértékben 
közi kérdést. úgy is, hogy az elkövetők 

politikai oktatást és 
nevelést, amely adott eset-
ben szorosan kapcsolódott a 
szakmai feladatokhoz. 

ká.sosztály, a szocializmus 
útjára lépett parasztság és 
a néppel együttérző értei-

kében, ha az üzem kommu-
nistáinak, dolgozóinak vé-
leményét és akaratát teste-

Kisteleken, a felszabadulás emlékére 

Magyar-Szovjet Barátság Tsz 
A szovjet nagykövetség képviselője a tsz-gazdák ünnepi gyű'ésén 

Tegnap volt 22 esztendeje, 
hogy a szovjet hadsereg 
harcosai felszabadították 
Kisteleket. Két nagy katonai 
tömegsírban pihennek itt a 
Szovjet hősök. 

A nagy évforduló örök 
emlékére szombaton benső-
séges hangulatú ünnepséget 
tartottak a községben. A 
Felszabadulás Tsz gazdái fe-
lejthetetlenül szép közgyűlé-
sükön termelőszövetkezetük-
nek a Magyar—Szovjet Ba-
rátság Tsz nevet adták. 

A tsz névadásán a 
szövetkezeti gazdák köré-
ben meghívásukra ott 
volt és felszólalt a buda-
pesti szovjet nagykövetség 
képviseletében Alekszej 
Karpacsov elvtárs, a nagy-
követség sajtóattaséja. A 
hazánkban ideiiglenesen tar-
tózkodó szovjet alakulatok 
képviseletében Mihail Ba-
csenyin alezredes elvtárs 
köszöntötte a szovjet embe-
rek kisteleki igaz barátait 
Csápenszki István elvtárs, a 
szegedi járási pártbizottság 
olső ti tikára beszédében a 
felszabadulás felejthetetlen 

(Somotrvlnd felvétele) 

A közgyűlés szünetében a szovjet vendégek a szövetkezeti 
gazdákkal beszélgetnek 

zett, s szólt Kistelek erőtel-
jes szocialista fejlődéséről. 

A közgyűlésen a szövet-
óráit is visszapergette. Bálán kezeti gazdák az MSZMP 

IX. kongresszusának tiszte-
letére újabb munkavállalást 
tettek: október 22-re, a já-
rási pártértekezlet napjára 
befejezik a vetést. 

Végül az ideiglenesen ha-

Miklós elvtárs, a kisteleki 
községi pártbizottság titká-
ra és Busa Vilmos elvtárs, 
a tsz e'nöke ugyancsak a 
szabadságot meghozó szovjet 
katonákra, hősökre emléke-

zánkban tartózkodó szovjet 
alakulatok művészegyüttese 
és az ÉDOSZ Szeged-tánc-
együttese adott nagy sikerű 
műsort. 

Az ünnepi közgyűlés után 
Kistelek népének képvise-
lői megkoszorúzták a szov-
jet hősök helyi emlékmű-
vét. 
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