
Folytatja munkáját az M S Z M P IX. kongresszusa 

NÉMETH KÁROLY: 
Egységesen értelmezzük a párt 

határozatait! 

Táviratok Szeged 
testvérvárosából 

Jelentjük 

A budapesti pártértekez-
let azzal bízta meg kong-
resszusi küldötteit — mon-
dotta Németh Károly —, 
hogy a 168 ezer fővárosi 
kommunista nevében fejez-
zük ki egyetértésünket pár-
tunk fő politikai vonalával, 
s az eddig folytatott politika 
megerősítését és tovább-
folytatását kérjük a kong-
resszustól. 

A kongresszusi Irányel-
vekről folytatott viták, a 
vezetőségválasztó taggyűlé-
sek és partértekezletek egy-
behangzóan megerősítették, 
hogy a budapesti kommu-
nisták egyetértenek a VIII. 
kongresszus óta végzett 
munka értékelésével és a 
megjelölt feladatokkal. A 
bírálatok arra irányultak — 
akár helyi budapesti, vagy 
országos vezető szervek 
munkáját érintették —. 
hogy nagyobb knvetkezetes-
seget tanúsítsunk politi-
kánk megvalósításában. 

A főváros politikai, gaz-
dasági és kulturális élete a 
VIII. kongresszuson kitű-
zött irányba fejlődött. Bu-
dapest dolgozói a kongresz-
szus tiszteletére kibontako-
zott munkaversenyben a 
szocialista munka nagysze-
rű tetteit végrehajtva is-
mét tanújelét adták bizal-
muknak, támogatásuknak. 

A második ötéves tervben 
10 milliárd forintnál is na-
gyobb öSszeget fordítottunk 
Budapest fejlesztésére. Több 
mint 200 nagyobb épít-
ménnyel, köztük az Erzsé-
bet-híddal, új lakótelepekkel, 
szállodákkal, utakkal, okta-
tási, egészségügyi és szo-
ciális intézményekkel gaz-
dagodtunk. 

A második ötéves terv 
Időszakában 25 százalékkal 
nőtt a fővárosban a kiske-
reskedelmi áruforgalom. A 
lakosság ellátása lényegesen 
javult. A legutóbbi ötéves 
ierv időszakában 64 ezerről 
300 ezer fölé emelkedett a 
fővárosi televízió-előfizetők 
száma, 165 ezer mosógépet, 
111 ezer hűtőszekrényt, és 
B korábbinál lényegesen 
több bútort vásároltak Bu-
dapesten. Ebben az időszak-
ban is együtt járt a szo-
cializmus építése és az élet-
színvonal növekedése. Ez 
erőt, biztatást ad a nehézsé-
gek és gondok leküzdésé-
ben. mert a főváros lakos-
ságának és a kommunisták-
nak eredményei és gondjai 
is közösek. 

A gondok közül egyet 
említek, amely a megoldás-
ra várók sorában a legfon-
tosabb. Ez a nehéz lakás-
helyzet a fővárosban. Párt-
értekezletünk minden ille-
tékes fővárosi kommunista 
feladatává tette, hogy a 
harmadik ötéves tervvel 
összhangban kezdeményez-
ze és támogassa a többlet-
források megteremtését és 
ezáltal a budapesti lakás-
építkezés üteme az elő-
irányzottnál jobban növe-
kedjék. Meggyőződésünk, 
hogy lesz erőnk a lakás-
építési terv túlteljesítéséhez. 

Eltökélt szándékunk, ho©' 
a lakáselosztást a főváros-
ban igazságosabbá tesszük. 
Állami lakáshoz elsősorban 
az arra rászoruló, alacso-
nyabb jövedelmű és nagy-
családú munkásoknak kell 
jutniuk. 

Ügy gondolom. amikor 
erről az égető szociális kér-
désről szólunk, méltatást ér-
demel társadalmunk erőfe-
szítése. amelynek eredmé-
nyeképpen a második ötéves 
terv idején Budapesten 51 
ezer új lakásba mintegy 
170 ezren költöztek be. Eny-
nvi lakás öt év alatt a fő-
iárosban még soha nem 
épült fel. 

Németh Károly ezután a 
fővárosi pártszervezetek 
fejlődéséről szólott, majd 

. elmondotta, hogy a pár-
tunkban érvényesülő kol-
lektív vezetés erejét növeli, 
ha fontos döntések előtt 
gyakrabban kikérjük és f i-
gyelembe vesszük a párt-
tagság véleményét, miként 
azt a Központi Bizottság a 
pártpolitika egészét illetően 
a kongresszus előtt, tette. 

A pártdemokrácia fej-
lesztésével egy időben erő-
sítenünk kell a centraliz-
must is. Ezt azért is szóvá 
kell tenni, mert helyen-. 
ként és esetenként a jogo-
kat gyakorolják, a köteles-
ségeket pedig elhanyagol-
ják. 

Fontos, h o © pártunk ha-
tározatait egységesen értel-
mezzük és ennek megfelelő 
©'akorlatot folytassunk. 
Kádár elvtárs is szólt azok-
ról a helyes elvekről, ame-
lyeket a VIII. kongresszus 
a kádermunka alapjául 
meghatározott, s ezeket. a 
jövőben is iránymutatónak 
kell tekintenünk — mon-
dotta. 

Pártunk befolyásának nö-
vekedése annak is köszönhe-

tő. h o © nem tért ki e©etlen 
kérdés elől sem, amelynek 
megoldását az élet napirend-
re tűzte v a © feltételei meg-
érlelődtek. A következetes, 
elvi alapokon nyugvó © a -
korlat pártunk n a © politikai 
tőkéjévé vált. A politikát 
nelvtelen irányba befolyá-
solni akaró nézetek elleni 
harcban a türelmes, meg-
© ö z ő munka volt a fő mód-
szerünk. 

Történelmi tapasztalataink 
megtanították pártszerveze-
teinket arra. hogy a párt po-
litikáját jobbra v a © balra 
torzító, káros eszméiket ma-
kacsul hirdető elemeknek 
nincs helyük a pártban. A 
párt egységéért viselt felelős-
ségünket ú © fogjuk fel, h o © 
az mindenekelőtt eszmei, 
politikai munkát ró ránk. 
Akik viszont visszaélnek a 
párt türelmével, azokkal 
.szemben a jövőben sem le-
hetünk engedékenyek. Nem 
lehet olyan érdem, amely 
felmentést adhatnak az e©'-
ségünk ellen irányuló akna-
munkának. 

Németh Károly ezután a 
pártszervezetek feladatairól 
beszélt. 

A kongresszust, megelőző 
tag©'űléseken, pártértekez-
leteken egyaránt szóba ke-
rült, h o © miképp kell to-
vábbfejlesztenünk a párt-
munkát, f i©elembevéve az 
új gazdasági irányítási rend-
szer reformját. Bizonyos út-
keresés, találgatás, sőt bi-
zonytalanság is jellemzi 
pártszervezeteinket e kérdés-
ben. 

A pártszervezetek, a kom-
munisták feladatai az új 
irányítási rendszer viszo-
nyai között is változatlanul 
azon alapulnak, hogv értsék. 
ma©arázzák, képviseljék, 
érvényesítsék a párt politi-
káját, céljait. Biztosítsák 
a kommunisták e©'séges fel-
lépését, élenjáró, kezdemé-
nyező szerepét. Eszmei-poli-
tikai irányítói legyenek a 
különböző társadalmi és gaz-
dasági szervek munkájának, 
ellenőrizzék és segítsék őke: 
a' párt politikájának meg-
valósításárén. Megkülönböz-
tetett figyelmet fordítsanak 
a káderek munkájára, neve-
lésére és a dolgozó emberek 
öntudatának, élet- és munka-
körülményeinek alakítására. 

Befejezésül a felszólaló a 
vállalatok önállóságának nö-
velésével és a gazdasági ve-
zetők feladataival foglalko-
zott. 

Az MSZMP IX. kongresszusa alkalmából Szeged szovjet 
testvérvarosából, Odesszából a városi tanács vb-elnöke, 
Zajarnij elvtárs dr. Biczó Györgynek, a Szeged m. j. városi 
tanács vb-elnökenek címére küldött táviratot, amelyben a 
következőket írja: 

„A dolgozók küldötteinek Odessza városi tanácsa forró 
baráti üdvözletét küldi az MSZMP IX. kongresszusának al-
kalmából. Teljes szivünkből kívánunk Önöknek, drága elv-
társainknak sikeres tanácskozást, amelynek eredményei új 
sikerekre viszik a pártot a szocializmus építésében, a nép 
boldogságáért folytatott harcban, a Magyar Népköztársaság 
felvirágoztatására. Erősödjék és virágozzék az országaink 
közötti barátság!" 

A Dél-Ma©-arország odesszai testvérlapjának főszer-
kesztője. P. K. Volosanyuk elvtárs lapunkhoz küldött táv-
iratában köszöntötte a Dél-Magyarország olvasóit, munka-
társait a Znamja Kommunizma szerkesztőségének kollektí-
vája és százhúszezer olvasója nevében. 

Tízmilliós túlteljesítés 
A Szegedi Ruhagyár kép-

viselője — Szabó Sándor fő-
mérnök — Csongrád megye 
és Szeged város kommunis-
táinak bizalmából ott van a 
most ülésező IX. kongresz-
szuson. A gyár dolgozói azt 
mondják, h o © ha szót kap 
főmérnökük a kongresszu-
son, szép eredményekről 
számolhat be. Valóban si-
kereket hozott az elmúlt ti-
zenegy hónap, s e sikerek-
ben nagy szerepet játszott 
a kongresszus tiszteletére 
indult szocialista munka-
verseny. 

A Szegedi Ruhagyár dol-
gozóinak vállalása reális 
feladatok teljesítését céloz-
za, Az éves terv túlteljesí-
tését határozták el, olyan 
területeken, ahol arra igen 
nagy szükség van: az ex-
portban és a hazai keres-
kedelemben hiánycikként 
jelentkező áruknál. Vállalá-
suk összes értéke tízmillió 

j forint. 
Eddig körülbelül 7 millió 

forinttal teljesítették túl 
éves tervük időarányos ré-
szét. E célkitűzés valóra-
váltása azt. is jelenti, hogy 
idei exportjukat 10 százalék-
kal növelik. 

A hazai piac is enyhítheti 

gondjait: még ebben az 
esztendőben 40 ezer darab 
kiváló minőségű és fazonú 
orkánkaoátot szállít a gyár 
a belkereskedelem üzletei-
be. A kongresszusi munka-
versenv hatással volt a gyár 
gazdaságosabb tevékenysé-
gére is. Eredetileg úgy ter-
vezték, hogy ötnapi bérnek 
megfelelő nyereségrészese-
déssel zárják az évet. Azon-
ban a jó munka eredménye-
képpen máris 7,5 napi nye-
reségrészesedésre számíthat-
nak a dolgozók. 

A Magyar Kábelművek 
szegedi gyárában a terme-
lékenységi terv túlteljesítésé-
vel vállalták a termelés meny-
nyiségének emelését. A 
kongresszusi munkaverseny 
ebben a gyárban is komoly 
eredményeket ért el, mivel 
a vállalt 1.2 százalékos ter-
melésemelkedés helyett 1,3 
százalékot teljesítettek, 
amelynek értéke közel 3 
millió forint. 

A PVC alapanyagból 15 
ezer kilogramm megtakarí-
tást vállaltak. Most öröm-
mel tudatják a gyáriak, 
hogv eleget tettek vállalá-
suknak: a kongresszus ülé-
sének kezdetére teljesítet-
ték. 

kongresszusnak 
Lendületes munkaverseny 

bontakozott ki a pártkong-
resszus tiszteletére a Sze-
gedi Ecset- és Seprűgyárban 
is. Az eredeti versenyválla-
lást év közben felülvizs-
gálták, s a jelentkező ex-
port- és belföldi igények 
alapján újabb felajánláso-
kat tettek a dolgozók: kö-
rülbelül 2,5 millió forint ér-
tékben 250 ezer seprű el-
készítését vállalták export-
ra, s az idehaza hiánycik-
ként számontartott lapos 
lakkecsetekből 1,5 millió fo-
rint értékben 300 ezer da-
rabot. A kongresszus kezde-
téig mindkét vállalást túl-
teljesítették: 273 ezer sep-
rűt gyártottak és exportál-
tak tőkés piacon, s 307 ezer 
ecsetet készítettek belföld-
re. A gyár dolgozói távirat-
ban üdvözölték a tanácskor 
zó pártkongresszust. Ebben 
a következőket írták: „Üze-
münk kollektívája szeretet-
tel köszönti az MSZMP IX. 
kongresszusát. Dolgozóink a 
kongresszus tiszteletére je-
lentős mennyiségű áru © á r -
tását vállalták terven fe-
lül. Jelentjük, h o © válla-
lásunkat maradék nélkül 
teljesítettük, s az éves ter-
vet december 3-ig befejez-
zük. Hisszük, hogy a kong-
resszus népünk érdekében 
hasznos és eredményes mun-
kát végez, melyhez a részt 
vevő elvtársaknak erőt. 
egészséget kívánunk". 

Barbados elnyeri függetlenségét 
Űj, önálló állam „Iratkozik 

fel'" ma a független országok 
„listájára": a 430 négyzetki-
lométer kiterjedésű, 250 ezer 
lakosú (kétharmadrészben 
afrikai származású négerek) 
Barbados sziget felett szűnik 
meg a több, mint háromszáz 
esztendős angol fennhatóság. 

Barbadossal az úgyneve-
zett törpe államok sora gya-
rapodik: Barbados kisebb, 
mint Budapest (a ma©-ar fő-
város területe 52R négyzetki-
lométer) s bár gazdaságilag 
— adottságainál fogva — 
kurrens helyzetben van, az 
önállóság jelentős anyagi 
megterhelést is ró a kis szi-
getállamra. 

Barbados Venezuelától 
északra, a Kis-Antillák szi-
getcsoport tagjaként terül el. 
Éghajlata trópusi, a csapadék 
mennyisége megközelíti az 
évi 3500 millimétert. Legfőbb 
terméke a cukornád, amely-
nek feldolgozása jelenti a 
szigeten a fő ipari tevékeny-
séget s a cukor, a rum és a 
melasz pedig Barbados fő 
exportcikke. E három ..tétel-
ből " kerül ki a barbadosi ex-
port 95 szazaléka. 

A Brit Nyugat-India ne-
vet viselő ..államszövetség" 
1962-ben esett szét. Jamai-
ca. majd Trinidad és Tobago 
lett füeg-tlen. Most pedig 
Barbados is ezt az utat vá-
lasztotta. 

Az új független ország fő-
varosa a csaknem 19 ezer la-
kosú Bridgetown lesz. 
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& közgyűlés negatív 
állásfoglalása 

9 New York (AP, AFP) 
Az ENSZ-közgyűlés az 

ú©nevezett kínai kérdésről 
folytatott vitában kedden 
este 66 szavazattal 48 elle-
nében, 7 tartózkodással elfo-
gadta az Egyesült Államok 
és 14 más állam határozati 
javaslatát, amely szorgal-
mazta, hogy a kínai ENSZ-
képviselet kérdését nyilvá-
nítsák kétharmad többséget 
igénylő „fontos kérdésnek". 

Ezután bocsátották szava-
zásra Kambodzsa és tiz más 
állam határozati javaslatát 
arról, hogy állítsák helyre a 
Kínai Népköztársaság törvé-
nyes jogait a világszerve-
zetben és távolítsák el on-
nan a csangkajsekisték kép-
viselőjét. A 121 tagú köz-
gyűlés 57 szavazattal 46 el-
lenében, 17 tartózkodással 
elutasította az indítványt. 
Laosz képviselője nem vett 
részt a szavazásban. A nagy-
hatalmak közül a Szovjet-
unió, Franciaország és Nagy-
Britannia a határozati ja-
vaslat mellett, az Egyesült 
Államok pedig ellene fog-
lalt állást. 

Dz amerikaiak elfogadták 
a DKFF javasolta fegyverszünetet 
9 Saigon (UPI) 
A UPI saigoni jelentése 

szerint az amerikai katonai 
vezetők — vonakodva bár — 
de elvben elfogadták a sza-
badságharcosok által java-
solt két fegyverszünetet. A 
hivatalos bejelentés akkor 

várható, amikor az ameri-
kaiak döntenek a fegyver-
szünet időtartamáról. A 
szabadságharcosok kétszer 48 
órára jelentették be a tá-
madó akciók felfüggeszté-
sét, viszont amerikai részről 
csupán 30—30 órás f e©ver -
szünetet terveznek. 

Félbeszakadlak a bonni 
koalíciós tárgyalások 

0 Bonn (MTI) 
Kedden délután összeült a 

két koalíciós párt parlamen-
ti képviselőinek csoportja, 
hogy véglegesen megálla-
podjék a koalíciós kormány 
összetételében. A megbeszé-
lések azonban meglepetés-
szervien félbeszakadtak, és 
folytatásukat szerda reggelre 
halasztották. A felek nem 
tudtak megegyezni egy sor 
olyan kérdésben, mint példá-
ul a miniszteri tárcák elosz-
tása. gazdasági és pénzü©'i 
vonatkozású problémák. A 

szociáldemokraták — értré 
sülések szerint — a tárcák 
egyenlő elosztását követel-
ték, míg a keresztényde-
mokraták a parlamenti kép-
viseleti arányt akarták ala-
pul venni. 

A kérdés eldöntése szer-
dára maradt. Valószínűleg 
szerdán nyújtja be Erhard 
kancellár hivatalos lemon-
dását a köztársaság elnöké-
nél. Az új kancellárt csü-
törtökön választják meg. 
Kiesingert kedden fogadta 
Lübke elnök. 

államcsíny Burundiban 
40 Eujumbura (Reuter, 

AFP) 
Mint. a Reuter jelenti. Mi-

ohel Micombero, a négy éve 
független Burundi miniszter-
elnöke hétfőn este rádióbe-
szédben bejelentette V. Nla-
re királyságának megdönté-
sét és a köztársaság kikiáltá-
sát. 

A miniszterelnök közölte, 
hogy a kormányt feloszlatta 
és a tartományi kormányzó-
kat leváltotta. A hatalmat 
egy ideiglenes nemzet-
forradalmi bizottság veszi át, 
amely kizárólag katonatisz-
tekből áll, élén az eddigi mi-
niszterelnökkel. A miniszter-
elnök azt is bejelentette, hogy 
ő veszi át a köztársasági el-
nöki tisztséget. 

V. Ntare, burundi király 
(Mwame) jelenleg a kongói 
fővárosban, Kinshasában tar-
tózkodik, ahol a Mobotu ha-
talomrajutásának első évfor-
dulója alkalmából rendezett 
ünnepségeken vett részt. 

Az uralkodó e©ébként 
alig néhány hónappal ezelőtt, 
pontosan július 8-án ugyan-
csak államcsínnyel döntötte 
meg apjának IV. Mwambut-
sának uralmát, amikor az 
külföldön tartózkodott. A 18 
éves trónörökös nem sokkal 
később nevezte ki miniszter-
elnökké a 26 éves Micombero 
századost. 

A nyugati hírügynökségek 
értesülései szerint a bujum-
burai fordulat során nem ke-
rült sor vérontásra. 

Ulabb magas rangú 
brit képviselő 

utazott Rhodesiába 
0 London (MTI) 
Wilson miniszterelnök ked-

den délután az alsóházban 
bejelentette: sir Morrice Ja-
mes-nek. a nemzetközösségi 
ügyek államtitkárának sze-
mélyében hétfőn este újabb 
magasrangú brit képviselő 
utazott Salisburybe, h o © 
„konkretizáljon bizonyos 
pontokat, amelyek Bowden 
miniszter jelentéstétele során 
merültek fel". 

Sir Morrice James kedden 
este Salisburybe érkezett. 
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