
Megkezdődtek 
a moldovai 

kulturális napok 
Vasárnap éjjel K. F. Ilja-

senko, a Moldvai SZSZK 
Legfelső tanácsa elnökségé-
nek elnöke vezetésével hat 
tagú baráti küldöttség érke-
zett Budapestre a hétfőn 
megkezdődött moldvai kul-
turális napok alkalmából. A 
küldöttséggel együtt népes 
művész-delegáció is érkezett.. 

A vendégeket a Keleti-pá-
lyaudvaron Kisházi ödön, az 
Elnöki Tanács helyettes el-
nöke, Mihályfi Ernő, a Ma-
gyar—Szovjet Baráti Társa-
ság elnöke, Katona Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, Darvasi István, 
a Központi Bizottság osztály-
vezetőhelyettese. Demeter 
Sándor, a Kulturális Kapcso-
latok Intézetének alelnöke 
fogadta. 

Hétfőn este a Vígszínház-
ban tartott megnyitó ünnep-
séggel megkezdődött a 
moldavai kulturális napok 
eseménysorozata. 

Az ünnepségen megjelent 
és az elnökségben foglalt 
helyet Kisházi Ödön, az 
Elnöki Tanács helyettes el-
nöke. Ott volt F. J. Tyi-
tov, a Szovjetunió budapes-
ti nagykövete is. 

A himnuszok elhangzása 
után Mihályfi Ernő, az 
MSZBT elnöke üdvözölte a 
megjelenteket és megnyitot-
ta a hazánkban első ízben 
megrendezett moldavai kul-
turális napokat 

Ezután Katona Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a múlt év 
őszén Moldavában. a ma-
gyar kultúra napjain részt 
vett küldöttség vezetője 
mondott ünnepi köszöntőt, 
majd K. F. Iljasenko. a 
Moldavai SZSZK Legfelső 
Tanácsa Elnökségének elnö-
ke tolmácsolta ünnepi be-
szédében a Moldavai Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottsága, a köztársaság Leg-
felső Tanácsának Elnöksége 
és | minisztertanácsa üdvöz-
letét 

Az ünnepség után a mol-
davai művészek adtak ma-
gas színvonalú műsort. (MTI) 

Az ösztönzés példája 
Semmi máson, mint fölös 

óvatosságon alapulna ez a 
szemlélet? Nem, van benne 
egyéb is, ami bántóbb az 
óvatoskodásnál, benne van 
az a megritkult, de még fel-

Mennyi lesz a nyereségré- sabbá és teljesebbé, sokré-
szesedés, mennyit terveznek, tűbbé és átgondoltabbá ten-
várnak? — érdeklődik év- ni ezt a lendítőerőt is. 
közben az újságíró az üze- / • j / o .11. , 1 " U L 
mekben és jó érzéssel veszi / J{J ITIllllOVQl tÖDD 
tudomásul a kedvére való 
választ: „Tavaly hat napot I d é n 1 3 0 millióval na- lelhető káros beidegzettség 
értünk el, annyit már eddig gy° b b összeget fizettek ki hogy az iroda dolga csak a 
is megszolgáltunk, most az- hazánkban az 1966-os nyere- számolás, a műhelyeké a 
tán gyürkőzünk, mert sze- segrészesedés címen, mint termelés, a kettő közt pedig 
retnénk ráduplázni a tava- e v v e l ezelőtt, az 1965. bizonyos válaszfal szükségel-
lyira." Különösen jó, ha évi eredmények fejében, tetik. 
nemcsak az irodákban adják Szegeden is több helyütt m o n n { o v ilven Dontosan a választ ha- szembeszökő a javulás. Szá- H °gv mennyire nem így uyen pontosan a vaiaszt, na- h fizettek ecész van. arra már az is példa, nem a munkatermekben is m°s üzemben tizeitek egesz • munkás fel-iéi t á i é k n z o t t a k a r l n l e o z ó k honapot, másutt a korábbi amiKor egy-egy munxas rei jol tajekozottaK a dolgozok - . . . s i k ( s r ü l t szólal a tanácskozáson: — az anyagi erdekeltseg e leg- megtelelő szintet sikerült m o s ta -
főbb összetevőjéről. Azért is E l a nap termriéT szl-
helyen való ez, mert állandó, ^ ü t f ott vIn S t t ü k az zalékát, ő azt állandóan tud-

az incselkedés is: több is le- m szeretne. Pedig ebben 
hetne, meg az a kérdés: c s a k 3 napi es egyem telje-
hogyan lehetne több? sítmény szemmel kísérésc-

Erre is, arra is, egészé- nek igénye nyilvánul meg. 
ben pedig magára az ösztön- E z z e l együtt, de meg inkább 
zésre kifejező példa a 10-es kíváncsi ki-ki a gyár „tel-
AKÖV nyereségrészesedésé- jesítménylapjára" is. Nem-
nek krónikája. Ez a krónika c s a k negyedévenként, hanem 
végül is azért zárulhatott szinte mindig naprakész al-
minden korábbinál maga- lapotban. S nem is nehéz, 
sabb nyereségrészedés kifize-
tésével, mert állandóan nyi-
tott könyv volt a vállalat 
valamennyi dolgozója számá-
ra. S mert ebben a „könyv-
ben" együtt lapoztak a ve-
zetőkkel a törzsgárdatagok, 
szocialista brigádvezetők, 
munkások is. Szeptember 

mindenre kiterjedő kapcso 
latra mutat a vezetés és a 
végrehajtás vonatkozásában. 

Nem elvont 
fogalom 

A nyereség fogalma és 
ezen keresztül a nyereség-
részesedésé egyre inkább 
megszűnik elvont fogalom 
lenni. A munkások tudják 
mit akarnak, mennyit sze-
retnének, s azt is, hogy mit 
kell ezért tenni. És a cél 
tudatában rendszerint ered-
ménnyel meg is teszik. An-
nál inkább, mert a tizen-

viszont hálás és hasznos do-
log kielégíteni ezt az igényt. 

Simái Mihály 

Kitüntetett szegedi ktszek 
Negyven versengő Csöng- portálták, kiviteli térképü-

rád megyei ktsz közül há- kön a Szovjetunió, Csehszlo-
rom szegedi szövetkezet vákia, az NDK, az EAK, 
nyerte el a kitüntető címet: Szíria, sőt India felé is mu-
Kiváló Kisipari Szövetkezet tatnak nyilak. Sikereikben 
lett a Szegedi Vas- és Fém- nagy része volt az erőteljes 
ipari Ktsz, a Szegedi Szűcs- verseny- és szocialistabri-
ipari Ktsz és a Csongrád gád-mozgalomnak is. 
megyei Papírfeldolgozó Ktsz Szegeden és a megyében 
— a tavalyi jó munka jutal- napjainkban egyre nagyobb 
maként. az igény a korszerű csoma-

A szövetkezeti „élüzemek" golóeszközök iránt. Ezt elé-
között is külön súlya és te- . gíti ki termékeivel a Csong-
kintélye van a Szegedi Vas- rád megyei Papírfeldolgozó 
és Fémipari Ktsz múlt évi Ktsz, kapcsolatai azonban 
produktumának. Az évről messze túlterjednek a me-
évre lendületesen fejlődő gye határain is. A HTJNGA-
üzem tavaly már közel 48 ROTEX Külkereskedelmi 
millió forintos termelési ér-
téket állított elő. Valamikor 
csak forgókészítéssel, gépja-
vítással foglalkoztak ezekben 
a közös műhelyekben, ma 
már szerszámokat, kisgépe-
ket, laboratóriumi berende-
zéseket, esztergapadokat 
egyaránt gyártanak. Idén 
pedig valóságos gépgyárrá 
lép elő a ktsz; dolgozói az 

Vállalaton keresztül mint-
egy kétmillió forint értékű 
közvetlen exportot bonyolí-
tanak le. 

A divattal, a megrendelők 
igényeivel lépést tartó. jó 
munka, a javító-szol gá 1 ta tó 
tevékenység sikeres ellátása 
és az exporttülteljesítés 
nyerte el jutalmát a Szűcs-
ipari Ktsz mostani kitün-

ország legnagyobb szövetke- tetésével. Termékeiket szá-
zeti beruházásaként épülő mos nyugat-európai cég hoz-
üzemházat veszik majd bir- za forgalomba, de Kanadá-
takukba. Tavaly már készít- ba is eljutnak a szegedi 
ményeik 60 százalékát ex- mesterkezek szűcsmunkái. 

harmadik hónap egyre job- ^ m á r W - c n g o t hűz-
ban számításba jöhet a csa-
lád „költségvetési naptárá-
ban" is. A remélt nyereség-
részesedésnek már a „fami-
liáris" beruházások közt is 
megvan a maga helye, 
adott esetben akár ki is le-
heti pipáim, erre már meg-
kerestük a fedezetet De 
még jó lenne, ha . . . 

in: ennyit volt az előre ter-
vezett évi nyereségrészese-
dés. Mindenki egyetértett 
abban, hogy három nappal 
megtoldható ez a teljesít-
mény. A „hogyant" is a köz-
okosság döntötte el. S az 
akarás megtalálta a célhoz 
vezető utat. módot. Április 

Ismét áradás a Tiszán 
A Felső-Tisza vidékén hul-

lott újabb csapadék összeta-
lálkozott a napsütés hatásá-
ra a hegyekben megindult 
hóolvadással. A Tisza víz-
szintjének újabb emelkedé-
sével most már az idén a 
negyedik árhullám alakult 
ki, s Tokajtól Szegedig ára-
dást mértek a vízmércék. 

Több mint egy hónapja, 
hogy rendkívül nagytömegű 
víz mossa a töltések alját, s 

első napjaiban kétheti bért 
Egy szó, mint száz, fontos, borítékolhattak a múlt évi 

de még helyenként nem egyheti helyett. A minden-
eléggé megbecsült szerepe k ° £ ^ j g j f * ű i ^ s w v e T ' 
van a részesedési téma ál- mtézedésekkeü váUMások 
landó felszínen tartásának az révén mennyivel lehetne ja-
ősztőnzésben. Pedig a „meg- vítani; kamatozott 
éri" szó jelentése és jelen- » . , 
tősége egyre világosabb; IyGITI OZ ITOGO 
egyre jobban, hatékonyab- A ( \ \ a n 
ban alkalmazzák is az 
anyagi ösztönzést a vállala- Mennyi lesz a nyereségré-
tok. Érdemes hát hangsúlyo- szesedés — érdeklődik év 

vége felé az újságíró a kü-
lönböző vállalatoknál. Sok 
helyütt magabiztosan vála-
szolnak, pontos számmal. 
Másutt óvatos becsléseiket 
mondják el, s némelyik 
üzemben még esztendő vé-
gén is hiánycikk a felelet: 
még nem tudjuk, erről in-
kább későbben nyilatkoz-
nánk. 

Akad aztán olyan vállalat 
is, ahol közölnek ugyan ada-
tot a tizenharmadik havi fi-
zetésről, de sietve hozzáte-
szik: azt persze még nem 
aktuális publikálni, hiszen a 
dolgozók akkor pontosan 
ennyire számítanak s mi lesz 
végül is, ha kevesebbre si-
kerül az összeg? ! 

az átázás most már mind 
erősebb. Vasárnap mintegy 
ezer főnyi árvízvédelmi ké-
szültség dolgozott a vízügyi 
igazgatóság területéhez tar-
tozó gátakon. S ennek meg-
felelően állították munkába 
a gépi erőket is. Szombattól 
hétfőig 16 centimétert áradt 
a Tisza Szegednél és inten-
zív az áradás a Maroson is. 
Algyőig elrendelték a har-
madfokú árvízvédelmi ké-
szültséget. 

Tíz év a nép szolgálatában 
A munkásőrség szegedi kiállításának megnyitója 

Már a hivatalos megnyi-
tás előtti órákban sok ér-
deklődő nézte végig vasár-
nap délelőtt a „Tíz év a 
nép szolgálatában'" cimű 
munkósőr,-kiállítást a sze-
gedi Móra Ferenc Múzeum 
Horváth Mihály utcai be-
mutatótermében. 

A megnyitón Mákos Ist-
ván, a munkásőrség Csong-
rád megyei parancsnoka kö-
szöntő szavai után Siklós 

dotta Siklós elvtárs — 
olyan kommunisták, haza-
fiak, akik munkájuk mel-
lett, térítés nélkül végzik 
felelősségteljes, nehéz szol-
gálatukat. A párt katonái 
ők, mint ahogyan a többi 
fegyvernemben szolgáló 
munkások, parasztok, értel-
miségiek, idősebbek és fia-
talok is, akik a párt uta-

János, az MSZMP Csongrád s í t ó s á r a a d o l ó n é ^ 
megyei bizottsaganak titka- , , , , , * 

dekeben cselekszenek. 
— A munkásőrség tízéves 

dokumentu-
mai, képei azt is mutatják, 
hogy mi e tekintetben is 
a testvéri népek, nemzetek, 
a munkás-paraszt hatalmak 
szövetségéhez tartozunk. A 
szocialista tábor, a nemzet-

ra méltatta a kiállítást. El-
mondotta, hogy az 1919-es 
magyarországi proletárfor- történetének 
radalom példája nyomán 
1956 végén az ellenforra-
dalmi erők visszaszorítá-
sára. megsemmisítésére, 
majd a nép hatalmának 
biztosítására hozta létre a 
párt a munkásőrséget. A 
munkásosztály, a parasztság, 
az értelmiség legjobbjaiból, 
önkéntes alapon szervező-
dött ez az azóta nagy nép-
szerűséget élvező, jól kép-
zett fegyveres testület, 
őszinte, mély kapcsolat és 
együttműködés alakult ki a 
munkásőrök és a többi 
fegyveres testület: a rend-
őrség, a karhatalom, a ha-
tárőrség és a néphadsereg 
tagjai között. 

— A munkásőrségben a 
párt és a néphatalom akti-
vistái működnek — mon-

tásnak a magyarországi for-
radalmi mozgalom mártír-
jainak és hőseinek — a 
munkásőr-alakulatok név-
adóinak — fényképeit tar-
talmazó hatalmas tabló, s a 
párt Központi Bizottságá-
nak, a tízéves jubileumát 
ünneplő munkásőrség tag-
jaihoz küldött levele. 

A művészi fényképfelvé-
telek az 1919-es proletár-
hadsereget, a spanyolorszá-
gi forradalmi harcok ma-
gyar egységeit, a testvéri és 
haladó népi milíciákat mu-
tatják be, történeti sorrend-
ben megismertetik a nézőt 
a munkásőrség megalakulá-
sának körülményeivel: a vé-
res ellenforradalmi napok 

kőzi kommunista mozga- emlékeivel és a munkásőr-

tlletve megnyeréséért A bolsevikok 
felvilágosító munkája nyomán, vala-
mint a néptömegek saját tapasztala-
tainak alapján győződtek, volna meg, 
hogy érdekeiket csak a bolsevikok 
képviselik, ők érdemlik meg bizalmu-
kat A munkás-paraszt demokratikus 
diktatúra ezáltal osztályok és pártok 
harcainak eredményeként, de fegyve-
res harc nélkül alakult volna át 
proletár diktatúrává. A fejlődésnek ez 
az útja feltétlen előnyös a munkás-
osztály számára, mert kisebb megráz-
kódtatással, nagyobb rombolás, élet 
és anyagi javak pusztulása nélkül jut 
hatalomra. Ezért szorgalmazta a Le-
nin vezette bolsevik párt az átmenet-
nek ezt az útját. Mint ismeretes nem 
a bolsevikokon múlott, hogy ez nem 
sikerült. 1917 július elején megszűnt 
a kettőshatalom, napirendre került a 
fegyveres felkelés előkészítése. Lenin 
és a bolsevikok egy pillanatra sem 
feledkeztek meg a fő célkitűzésről: a 
proletariátus hatalmának kivívásáról, 
ha az békés úton nem megy, akkor 
fegyveres felkelés eredményeként. 
Mindkét lehetőséggel számoltak és a 
történelemben eddig nem tapasztalt 
alapossággal készültek a burzsoá dik-
tatúra megdöntésére. 

A szovjetekkel összefüggésben a 
tézisek másik nagyon jelentős megál-
lapítása a proletárdiktatúra államfor-
májára vonatkozott. Lenin a Párizsi 
Kommün, az 1905-ös, 1917-es forra-
dalmak tapasztalatai alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy az át-
meneti korszak államának — prole-
tárdiktatúra — legmegfelelőbb for-
mája nem a parlamentáris köztársa-
ság, hanem a Szovjetek Köztársasá-
ga: „Nem parlamentáris köztársaság 
— a Munkásküldöttek Szovjeteitól 

ehhez visszatérni hátrafelé tett lépés 
volna —, hanem a Munkás-, Béres-, 
és Parasztküldöttek országszerte alul-
ról fölfelé felépített Szovjetjeinek 
Köztársasága". 

Az áprilisi tézisekben Lenin megfo-
galmazta a párt legfontosabb gazda-
sági célkitűzéseit is. A feladatok kije-
lölésénél egyrészt Oroszország gazda-
sági adottságaiból, másrészt abból a 
felismerésből indult ki, hogy a győz-
tes proletárforrádalom után nem le-
het rögtön megteremteni a szocializ-
must. A szocialista gazdasági rend 
létrehozása és irányítása vonatkozá-
sában Lenin különösen fontosnak tar-
totta a társadalmi termelés és elosz-
tás feletti munkás-ellenőrzés hala-
déktalan megvalósítását, valamint a 
bankok egyesítését, a szovjetek által 
ellenőrzött nemzeti bank kiépítését. 
A párt agrárprogramjának megfele-
lően a tézisek követelték a földesúri 
földek elkobzását, nacionalizálását és 
azt, hogy a földdel a paraszt- és bé-
resküldöttek szovjetjei rendelkezze-
vk. 

^ enin már a szocialista forradalom 
előkészítése időszakában szükséges-
nek tartotta a legfontosabb pártfel-
adatok kijelölését. A pártélet terüle-
tén a tézisek a pártkongresszus ha-
ladéktalan összehívását jelölték meg 
azzal a céllal, hogy az elért eredmé-
nyek és tapasztalatok alapján módo-
sítsák a párt programját és változ-
tassák meg a párt elnevezését; szo-
ciáldemokrata helyett kommunista 
pártnak nevezzék el a munkásosztály 
élcsapatát. S végül Lenin sürgette a 
forradalmi III, Internacionálé létre-
hozását. 

A rövid áttekintésből is egyértel-
műen kitűnik, hogy az 50 évvel ez-

előtt kidolgozott és megjelent áprili-
si tézisek a szocialista forradalom 
előkészítésének és győzelmére vitelé-
nek kész stratégiai és taktikai tervét 
képezték. Roppant nagy segítséget 
nyújtottak a kommunista pártnak ab-
ban, hogy a bonyolult helyzetben he-
lyesen határozta meg a forradalom 
erői előtt álló legközelebbi teendőket 
és egyáltalán abban, hogy a párt igen 
rövid idő alatt döntő győzelemre tud-
ta vezetni a proletariátust. Nem csök-
kentheti az áprilisi tézisek történel-
mi jelentőségét az, hogy Oroszország-
ban 1917-ben a forradalom alakulása 
nem mindenben a tézisekben foglal-
taknak megfelelően történt. Ismert, 
hogy nem a tézisek helyességén, vagy 
a bolsevikokon múlott az, hogy 
Oroszországban nem békés úton, ha-
nem fegyveres felkelés útján győzött 
a szocialista forradalom. A Magyar 
Tanácsköztársaság, majd a második 
világháborút követő években lezajlott 
népi demokratikus forradalmak ta-
pasztalatai ebben a tekintetben is 
igazolták a lenini tézisekben foglal-
tak helyességét, ötven év távlatából 
azt is megállapíthatjuk, hogy az áp-
rilisi tézisekben foglaltak nemcsak 
azoknak a kommunista és munkás 
pártoknak nyújtottak nélkülözhetet-
len segítséget, amelyek már győze-
lemre vezették a szocialista forradal-
mat, de azokat is segíti, amelyek még 
e nagy feladat megoldása előtt áll-
nak, illetve sikeres megoldásán fá-
radoznak. Áz elmúlt 50 év történel-
mének szocialista forradalmai a 
marxizmus forradalom és állam el-
méletét jelentősen gazdagító és to-
vábbfejlesztő áprilisi téziseket is. 
mint általában, Lenin alapvető taní-
tásait igazolták. 

RACZ JA.NOS 

lom vörösosztagaival, par-
tizánjaival, alkotó, teremtő 
emberek tíz- és százmilliói-
val együtt képez a mi fegy-
veres erőnk, a mi munkás-
őrségünk is nemzetközileg, 
világviszonylatban legyőz-
hetetlen erőt 

A megnyitó után Kelemen 
Sándor, a munkásőrség Sze-
ged városi parancsnoka kö-
rülvezette a teremben a lá-
togatókat, bemutatta a do-
kumentumokat. és a mun-
kásőrség harci készültségét 
demonstráló nehéz fegyve-
reket. 

Különös értéke a kiállí-

ség fejlődésével. Látható a 
szovjet hadsereg és a ma-
gyar fegyveres testületek 
magas színvonalú technikai 
készültsége, s együttműkö-
désük a munkásőrséggel. 

A kiáillítást már az első 
napon több százan tekintet-
ték meg, közülük nagyon 
sokan bejegyezték nevüket 
és elismerő szavaikat a ven-
dégkönyvbe. A kiállításon 
alkalmi postahivatal mű-
ködik, amely a jubileumi 
bélyeget első napi bélyegző-
vel árusította és nagy for-
galmat bonyolított le. 

K. J. 
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