
I haladás kulcsa 
Az MSZMP IX. kongresszusát megelőző eszmecseré-

ken, majd pedig a kongresszus visszhangjaként or-
szágszerte sokan hangoztatták: azt szeretnénk, ha 

erősödne a párt vezető szerepe. A tanácskozást figyelve 
mindenki elégedetten tapasztalta, hogy a kongresszus meg-
különböztetett figyelmet szentelt ennek. Kádár János elv-
társ a Központi Bizottság beszámolójában megállapította, 
hogy a párt vezető szerepének érvényesítése és további 
fejlesztése egyik legfontosabb feladatunk lesz az elkövet-
kező években, mert ez haladásunk meggyorsításának kulcs-
kérdése. 

Milyen tapasztalat és megfontolás indítja a dolgozó 
tömegeket arra, hogy a párt vezető szerepének erősítését 
kívánják? Ebben elsősorban az jut kifejezésre, hogy né-
pünk helyesli a párt politikáját, egyetért annak céljaival, 
és saját törekvéseire ismer benne. Másrészt általános a 
dolgozó emberek tapasztalata: ott és akkor mennek jól a 
dolgok, ha az élet valamennyi területén a párt politiká-
jának megfelelően hozzák meg a döntéseket, az intézkedé-
seket, viszont ott és akkor keletkezik feszültség és rossz 
érzés, amikor eltérnek a párt politikájától. A párt ve-
zető szerepe tehát akkor érvényesül, ha mindenütt és 
mindenben megvalósul a párt politikája. 

A párt vezető szerepének érvényesülése nem arány-
számok kérdése, nem attól függ, hogy valamely vezető 
munkakörben párttag dolgozik-e, vagy pártonkívüli. Szo-
cialista rendszerünkben minden vezetőnek a párt politiká-
ját kell képviselnie és végrehajtania, akár tagja a párt-
nak, akár nem. Hová is jutnánk, ha úgy oszlanának meg 
a dolgok, hogy a párt tagjai a párt politikáját, a párton-
kívüliek pedig valami más politikát követnének? Ná-
lunk — pártfunkció kivételével — pártonkívüliek is be-
tölthetőek bármilyen közéleti vezető tisztséget. De termé-
szetes, hogy munkájuk alapja, zsinórmértéke csakis a párt 
politikája lehet. Ez az elv magában foglalja a vezetők 
kiválasztásának követelményét: a szocialista rendszerhez, 
a Magyar Népköztársaság alkotmányához és törvényeihez 
való feltétlen hűség, továbbá a rátermettség, szakmai fel-
készültség és a képzettség, a végzett munka és a maga-
tartás. Ahol ettől — akár a vezető személyének kiválasz-
tásánál, akár valamely vezető munkájában és gyakorla-
tában — eltérnek, ott megsértik a párt politikáját 

Mindenekelőtt a párt a felelős a szocialista építés me-
netéért a haladás tempójáért, társadalmunk viszonyainak 
alakulásáért a munkásosztály, az egész dolgozó nép előtt 
A párt vállalja ezt a felelősséget A kongresszus előtt, és 
azóta is kicsendül a közvélemény hangjából az a kívánság, 
hogy a párt ne legyen elnéző, akármilyen irányban is 
próbálnák politikálát eltorzítani, vagy ha egyszerűen csak 
hanyagul, ímmel-ámmal hajtják végre. 

Hogyan formálódik kl a párt politikája? A párt a 
leghaladóbb tudomány: a marxizmus—leninizmus fény® 
ben méri fel a kor követelményeit a társadalmi fejlődés 
szükségleteit és jelöli meg haladásunk, lépteink irányát. 
Ugyané tudományos módszerekkel méri fel haladásunk 
konkrét feltételeit és lehetőségeit, az ország és a nép szük-
ségleteit törekvéseit igénveit. A párt politikájában mind-
ezek kerek egésszé ötvöződnek. Ennek eredménye az, hogy 
aki józan ésszel végig gondolja a párt politikájának tar-
talmi kérdéseit, helyeslően ezt mondja: saját törekvése-
Imre Ismerek, én is így csinálnám. Vessünk például egy 
pillantást azokra a határozatokra, amelyeket a IX. párt-
kongresszus elfogadott: a dolgozók munkaidejére, a szociá-
lis ellátás kiterjesztésére, a nők helyzetének lényeges ja-
vítására és még sok-sok más hasonló kérdésre vonatko-
zóan hozott Intézkedésekben, a közvélemény igényei és 
törekvései öltenek testet. Ez is jelzi, hogy maguk a dol-
gozó tömegek fő szerepet töltenek be a párt politikájának 
meghatározásánál. Viszont ez is megerősíti valamennyi-
ünk kötelességét, hogy helyeslő egyetértésünkön túl a ma-
gunk erejéből, a magunk posztján is mindent kövessünk 
el ennek a politikának megalapozásáért és végrehajtásá-
ért 

A párt politikájának, a párt vezető szerepének ér-
vényesülése azt is jelenti, hogy mindnyájan egv irányban 
húzunk. Szocialista haladásunk egyik fő erőforrása az, 
hogy a párt egyetlen közös mederbe tereli az egész dol-
gozó nép alkotó erejét, egyesíti ezt az erőt, és úgy szer-
vezi meg a társadalom munkáját hogy mindnyájan 
ugyanazokért a követendő célokért dolgozunk. A párt po-
litikája mindnyájunk szerepét és feladatait kijelöli. Kö-
zös cselekvésünk fő összetartó ereje pedig az. hogy egyéni 
munkánkban is a párt politikája az útmutatónk. 

A párt vezető szerepe nem azt jelenti, hogy az élet 
adta minden kérdésben, minden alkalommal a pártnak 
kell döntenie. Az állami és a tanácsi szerveknél, a válla-
latoknál, a tömegszervezetekben felelős emberek kezében 
van az elhatározás és az intézkedés joga. Hogy esetenként 
hogyan foglalnak állást, ezt meghatározzák a párt elvi 
jelentőségű politikai döntései, útmutatásai, az állam tör-
vényei és törvényes rendeletei. Természetesen minden ki-
sebb-nagyobb helyi intézkedésben ezek szellemében kell 
érvényre jutnia. A párt feladatát pedig a IX. kongresszus 
abban jelölte meg, hogy minden fokon a fő tennivalókkal 
foglalkozzék. Vagyis a párt vezető szervei, a párttagsággal 
és a dolgozó emberekkel tanácskozva elemzik az élet adta 
taoasztaíatokat, feltáriák az ellentmondásokat, kidolgoz-
zák a megoldás módját, ehhez kiválasztják és nevelik a 
megfelelő embereket, majd végül ellenőrzik a követke-
zetes végrehajtást Így biztosítják a párt vezető szerep® 
nek még teljesebb érvényesülését. 

A IX. kongresszus határozatai alapján most az élet 
minden területén meggyorsítjuk haladásunkat. Ezt 
szolgáüa a gazdaságirányítás új rendszere, amely-

nek alapos előkészítése és bevezetése a legközelebbi, nagy 
horderejű lépés ezen az úton. Ebben a munkában külön 
nyomatékot kap a párt vezető szerepe még fokozottabb 
érvényesítésének követelménye. A kongresszus rámuta-
tott- ez a döntő feltétele annak, hogy gyorsabban halad-
hassunk növelhessük a gazdasági munka eredményeit és 
ezeknek alapján az életszínvonalat. ^ ^ j 6 z S E p 
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Szerda este hazaérkezett 
Szófiából a magyar kor-
mányküldöttség, amely Ap-
ró Antalnak, a Miniszterta-
nács elnökhelyettesének ve-
zetésével részt vett a KGST 
tanácsának 20. ülésszakán. 

Az USA újabb arcátlan kihívása 
Aa amerikai légikaióaok lemét bombázták Hanoit 

A VDK kormányának tiltakoaó nyilatkozata 

Tízmilliós építkezés 
a Bajai úton 

Elkészült a Szerszámkovács Ktsz üzomházának 
a lapozása 

Az ország kéziszerszám eddig bevált berendezések 
Ipara minden valószínűség mellé korszerű új forgácsoló 
szerint Szegeden talál ott- és présgépeket vásárolnak, 
honra. Nemrég a szegedi k® Ezzel a ktsz számos új ter-
ziszerszámgyár többmillió fo- mék előállítására készül, 
rlntos beruházásáról számol- Többek között fokozzák a 
hattunk be, most pedig a kis sorozatú bőripari szerszá-
Szerszámkovács Ktsz nagy- mok gyártását, országos ke-
arányú fejlesztése került na- resletre, az eddigi nyugati 
pirendre. importból beszerzett kovács-

A ktsz igen jó eredménye- satukat is itt készítik majd. 
ket ért el az elmúlt évek- A fejlesztő munka sikerrel 
ben: évi termelési értéke biztat: erre mutat az is, 
meghaladta a 18 és fél mii- hogy az idén már jónéhány 
liót, nyeresége pedig a 3 mii- fajta prototípust dolgoztak 
lió forintot. Számos term® ki és szintén import pótlás-
kük minősége javult, s így ra, 8400 szabóollót adtak át 
azokat exportálták is. A to- a kereskedelemnek, 
vábbi fejlődést sokáig aka-
dályozták a nem megfelelő 
körülmények: a városban 
több helyen szétszórtan mű-
ködő szűkös, sötét, „kisipari" 
műhelyek. 

Rövidesen ez a probléma 
is megoldódik. 

Tíz millió forint beruhá-
zással új üzemházat épít a 
ktsz Szeged nyugati ipari 
övezetében, a Bajai úton. A 
munka — amely szeptember-
ben kezdődött — jól halad. 
A Csongrád megyei Állami 

Az AFP hanoi Jelentése kötelékei egymást követték 
szerint a VDK fővárosát Hanoi és elővárosai fölött, 
szerdán az eddigi leghosz- A helyi idő szerint 15 óra-
szabb és leghevesebb légi- kor elrendelt légiriadó 17 
támadás érte. órakor ért véget. 

Egy órán keresztül az Vietnami közlés szerint az 
amerikai vadászbombázók amerikai gépek szerdán 

ugyanazokat a célpontokat 
támadták, mint az előző na-
pon. A repülőgépek a kül-
földi követségek negyedét 
rakétákkal támadták. 

A hanoi rádió közlése sze-
rint nyolc amerikai gépet 
lelőttek és többet megron-
gáltak. 

A VDK külügyminiszt® 
riumának szerdán délután 
kiadott hivatalos nyilatkoza-
ta szerint a Hanoi ellen 
végrehajtott legutóbbi két 
amerikai légitámadás k® 
vetkeztében több mint szá-
zan vesztették életüket, 
vagy sebesültek meg. 

A Vietnami Demokratikus 
Köztársaság kormánya szer-
dán nyilatkozatot tett és 
abban bejelenti, hogy ame-
rikai repülőgépek decem-
ber 13-án és 14-én tömeges 
légitámadást hajtottak vég-
re a VDK fővárosa ellen, 
bombázták és lőtték a vá-
ros lakónegyedeit — köz-
tük azt a kerületet, ahol a 
külföldi nagykövetségek he-
lyezkednek el — v a l a m i n t 

Gyáravatás Debrecenben 
Szerdán a debreceni Bigal dezett ünnepségen dr. Sze-

Gyógyszergyár és a tiszavas- kér Gyula, a nehézipari mi-
vári Alkaloida Vegyészeti n l s z t e r e l s 6 helyettese mon-
Gyár ünnepséget tartott d o t t ü n n e p i beszédet Utána 
Debrecenben, abból az alka- . . . . . . , . . 

kitüntetéseket és Jutalmakat 
lomból, hogv befejeződött 

Építőipari Vállalat a napok- rekonstrukciójuknak túlnyo- a d t a k 8 k é t g y á r d o l g o z ó 1 -ban fejezi be a 3 ezer négy- . K t i v O Q nak, majd Varga János, az ráíiirá „i„r.r,7ását moreszt a második ötéves **• 
tervben lebonyolított első Alkaloida Vegyészeti Gyár 
szakasza. A Biogal Gyógy- Igazgatója zárta be az ün-
szergyár nagytermében ren- népségét. (MTI) 

zetméteres épület alapozását 
Az új telephelyen külön 

helyezik el az egyszintes. 
100 méternél hosszabb, 18 
méter széles üzemi épületet, 
valamint a szociális házat. 
Az egyszintes csarnokban a 
kovács, csiszoló, szerelő, gal-
vanizáló részlegek kapnak 
helyet. A város területén 
csak a javító-szolgáltató mű-, 
helyek maradnak, hogy a la-
kosság Igénveit ezentúl is za-
vartalanul kielégíthessék. 

A szociális ház kétszintes-
re épül. Emeletén az irodá-
kat, földszintjén a korszerű 
— fekete-fehér — öltözőket 
szerelik fel. 

Az új üzemház technol® 
giai tervét a ktsz vezetőségé-
vel közösen Szabó János 
műszaki vezető készítette el. 
Az előzetes elképzelések sze-
rint az új üzemház 1968-ra 
készül el. Ekkor a termelést 
két műszakban szervezik 
meg, s a ktsz évi termelési 
értéke megduplázódik, eléri 
az évi 34 millió forintot. 

Az új üzemcsarnokban az 

Hanoi peremvárosalt él 
környékét. 

A nyilatkozat hangsú-
lyozza, hogy mindez rend-
kívül komoly, új fokozat a 
vietnami agresszív háború 
interzívé tételének és kisz® 
lesítésének útján. Arcátlan 
kihívás ez a világ minden 
békére és igazságosságra t® 
rekvő népével szemben. 

A Vietnami Demokratikus 
Köztársaság kormánya — 
hangsúlyozza a nyilatkozat 
— erélyesen követeli az 
Egyesült Államok kormá-
nyától, hogy haladéktalanul 
vessen véget a bombázások-
nak és a VDK ellen irá-
nyuló egyéb hadműveletek-
nek, vonja ki saját csap® 
tait és csatlósainak csapa-
tait Dél-Vietnamból, szá-
molja fel a Dél-Vietnamban 
levő amerikai katonai tá-
maszpontokat, következete-
sen tartsa tiszteletben a vi-
etnami nép legfontosabb 
nemzeti jogait, amelyeket 
elismertek a Vietnamra vo-
natkozó 1954-es genfi egyez-
mények. 

A Vietnami Demokratik a 
Köztársaság kormánya fi-
gyelmeztet arra, hogy az 
Egyesült Államok kormá-
nyára hárul a teljes fele-
lősség Hanoi és a VDK t® 
rülete bombázásának ml® 
den következményéért. 

Washingtoni hivatalos sze-
mélyek szerdán a kora dél-
előtti órákban nem voltak 
hajlandók nyilatkozni a 
Hanoi ellen intézett ké* 
légitámadásról. Amerik il 
részről azt hangoztatja í, 
hogy „nincs tudomásuk 1® 
kóövezetek bombázásáról* 
és az amerikai légierő „ki-
zárólag katonai célpontoka* 
támadott Hanoi térségében '. 
Ugyanakkor katonai részr"l 
elismerik, hogy ezek a cél-
pontok csak „hét-tíz kilóm® 
terre" vannak a város lak® 
telepeitől. 

A magyar katonai küldöttség az NDK-bau 
Az NDK-ban tartózkodó magyar kato-

| nai küldöttség vidéki körútja során szer-
I dán Kamenzben meglátogatta a légierő és 

a légvédelem Framz Mehringről elnevezett 
tiszti iskoláj át. 

A látogatás befejezésekor Czinege Lajos 
vezérezredes, honvédelmi miniszter a 
Magyar Néphadsereg „Kiváló katona" jel-
vénnyel tüntette ki az itikoia 12 élen járó 
hallgatóját. 

A tsz-tagok űj nyugdíjrendszeréről, 
a bányászat helyzetéről 

tanácskozott a SZOT elnöksége 
X SZOT Elnöksége meg-

tárgyalta és jóváhagyta a 
mezőgazdasági termelőszö-
vetkezeti tagok új nyugdíj-
rendszeréről szóló előter-
jesztést, és elhatározta, hogy 
azt a kormány elé terjeszti. 

Az elnökség egyetértett a 
Nehézipari Minisztérium és 
a Bányászszakszervezet kö-
zös állásfoglalásával, amely 
« szénbányászat távlati ter-

vének végrehajtása során 
felszabaduló dolgozók elhe-
lyezésére vonatkozik. Az ez-
zel kapcsolatos javaslatokat 
ugyancsak a kormány elé 
terjesztik. 

A továbbiakban az ez évi 
üdültetés eredményeiről tár-
gyalt az elnökség. Az idén 
213 ezer felnőtt és 51 ezer 
gyermek üdültetéséről gon-
doskodott a SZOT. A kül-

földi csere-, turista- és haj® 
üdülésben 12 370-en vettek 
részt. Az üdülőházak fej-
lesztésére, berendezésük fel-
újítására több mint ötven-
millió forintot költöttek. 

Az ülésen Gáspár Sándor, 
a SZOT főtitkára tájékoz-
tatta az elnökséget a Szak-
szervezeti Világszövetség F® 
tanácsának nemrég lezajlott 

16. üléséről. (MTI) 

Délután a drezdai Fridrich Engels Ka-
tonai Akadémiát kereste fel a magya* 
küldöttség. 

A látogatást követően az Akadémia p® 
rancsnoka vacsorát adott a küldöttség 
tiszteletére. 

Este a delegáció megtekintette a Drezdai 
Állami Operaház előadását, majd külön-
vonaton a vidéki körút következő állomé® 
helyére, Magdeburgba utazott. (MTI) 

AJANDÉKLOBOGÖ. Kari—Heinz Hoffmann nemzetvédelmi miniszter a német—• 
magyar barátsági nagygyűlésen átveszi Czinege Lajos bonvédelmi miniszter aján-

déklobogóját 
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