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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJ ETEK! 

ÍMAGYARORSIA 

A X. pártkongresszusra ké-
szülve jelentős állomáshoz 
érkeztünk oártértekezletünk-
kel — kezdte a városi párt-
bizottság írásban kiküldött 
beszámolóiához fűzött szóbeli 
kiegészítését Sípos Géza elv-
társ. — Szeged kommunis-
tái és a párton kívüli dol-
gozók munkával készültek 
pár tunk e jelentős esemé-
nyére. Nemcsak a kongresz-
szusi készülődés időszakát, 
hanem a legutóbbi pár tér te-
kezlet óta eltelt időt is al-
kotó tevékenvség jellemezte 
Szegeden. Kiegyensúlyozott 
munka folyt a IX. kong-
resszus határozatainak meg-
valósításáért. a kitűzött cé-
lok teljesítéséért. Szeged 
kommunistái ebből példamu-

, tatóan vették ki részüket. Er-
ről adtak számot pártszer-
vezeteink az augusztusi és 
a szeptemberi taggyűléseken, 
az üzemi és intézményi párt-
értekezleteken. és ezt mél-
ta t ja a Szeged városi nár t 
bizottság beszámolója is. 

Pártszervezeteink — a párt-
értekezletre készülve — meg-
választották a vezetőségeket 
és a Pártbizottságokat. A 
taggyűléseken mélyreható vi-
taban elemezték a vegzett 

munkát , az eredményeket, 
gondokat és hibákat. Széles 
körű vita bontakozott, ki a 

kongresszusi irányelvekről és 
a Szervezeti Szabályzat mó-
dosításának tervezetéről is. 
A taggyűléseken elhangzott 
fontosabb kritikai észrevéte-
leket a következőkben ösz-
szegezhetiük: a kommunis-
ták bírál ták a munkaerő-
gazdálkodás ielenlegi helyze-
tét és sürgették a nagy mun-
kásvándorlás megszüntetését; 
kifogásolták, hogy a munka -
helyeken elnéző a magatar -
tás a fegvelmezetlenkedők-
kel szemben: sürgették az 
anyagellátás és az üzemen 
belüli szervezettség iavítását; 
kifogásolták egyes m u n k a -
helyek vezetőinek a munká -
sokkal szemben használt 
hangnemét és magatar tásá t ; 
bírálták a vállalati közpon-
tok és gyárak, gyáregységek 
ielenlegi viszonyát, hangsú-
lyozva. hogy a reform ösz-
tönzői és az üzemi demok-
rácia nem érvényesülnek 
kellőképpen: szóvá tették, 
hogv több lakást kellene jut-
tatni a fizikai dolgozóknak 
és végül hatékonyabb intéz-
kedéseket szigorúbb ellenőr-
zést sürgettek a gazdasági 
visszaélések megszüntetésére. 

Az úi Dártoizottsáenak e 
(Folytatás a 2. oldalon.) 

A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG TAGJAI: 
Árendás György, dr. Biczó György. Bódi László, 

Deák Béla. Kiss Károly. Kürti Lászlóné. dr. Márta Fe-
renc. F. Nagy István, dr. Ozvald Imre. Sipos Géza és 
dr. Varga Dezső. 

A Szeged városi pártértekezlet elnöksége 

Szeged kommunistáinak 
legmagasabb pár t fpruma, a 
városi pártértekezlet tegnap 
megtar tot ta tanácskozását a 
megyei tanácsháza üléster-
mében. A reggel 3 órakor 
kezdődött pártértekezleten 
294 küldött és 48 meghívott 
vett részt, képviselve Szeged 
valamennyi pártalapszerve-
zetét. dolgozó osztályát és 
rétegét. 

Miután a küldöttek bené-
pesítették az üléstermet. Si-
pos Géza, a Szeged városi 
pártbizottság első t i tkára ja-
vaslatot tett a pártértekezlet 
tiszségviselőinek és munka -
bizottságainak megválasztá-
sára. A pártértekezlet elnöki 
tisztével dr. Ozvald Imrét, 
a városi pártbizottság t i tká-

rát bízták meg a küldötted, 
az elnökségbe pedig Komó-
csin Zoltánt, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ját, a Központi BiZóttság t i t-
kárá t választották — aki el-
hozta és a vita során tolmá-
csolta Szeged kommunistái-
nak a Központi Bizottság és 
Kádár János személyes üd-
vözletét —, továbbá Győri 
Imrét, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagját , a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság első t i tkárát . Sípos Gé-
zát. a Szeged városi pár tb i -
zottság első t i tkárát , dr. Var-
ga Dezsőt, a városi pártbi-
zottság t i tkárát , dr. Biczó 
Györgyöt, a Szeged városi 
tanács vb elnökét, dr. Márta 
Ferenc akadémikust , a JA-

TE rektorát, Katona And-
rást, a' forradalmi munkás-
mozgalom veteránját , Széli 
Imrénét, a Szegedi Kon-
zervgyár Állami-díjas szo-
eialisfábrigád-vezetőjét és 
Kovács Annamária egyete-
mi hallgatót. 

A pártértekezlet a követke-
ző napirendet fogadta el: 

1. Az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának beszámo-
lója négyéves munkájáról . 
Előadó: Sípos Géza. 

2. Az MSZMP Központi 
Bizottsága kongresszusi 
irányelveiről és a Szervezeti 
Szabályzat módosításának 
tervezetéről szóló vitaindító. 
Előadó: dr. Varga Dezső. 

3. Együttes vita a két elő-
terjesztés felett. 

I. A- pártbizottság tagjai-
nak és a felsőbb pártér te-
kezlet küldötteinek megvá-
lasztása. 

Dr. Ozvajd Imre megnyitó-
ja után a pártértekezlet a 
fenti napirend szerint meg-
kezdte tanácskozását. A 
pártbizottság írásban kikül-
dött beszámolójához Sípos 
Géza mondott vi taindító 
előadást. 

Sípos Géza: 

A VÁROSI PÁRTBIZOTTSÁG ELSŐ TITKÁRA: 
Sípos Géza. 

A VÁROSI PÁRTBIZOTTSÁG TITKÁRAI: 
Dr. Ozvald Imre és dr. Varga Dezső. 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG TAGJAI: 
Dr. Dáni Mihály, Gaái Géza. Havalecs Istvánné. 

Nagy Miklós, Petvai Ferenc, dr. Szekszárdi János és 
Török István. 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE: 
Dr. Dáni Mihály. 

Szegei kommunistáinak 

Megtartotta ülését 
a Szeged városi 
pártértekezlet 

Beszámoló Szeged négyéves fejlődésérő! — Elénk vita a gazdasági 
és társadalmi élet kérdéseiről — Megválasztották a Szeged városi 

pártbizottságot 

A Szeged városi pártértekezlet napirend szerint 
megválasztotta a szegedi kommunis ták 135 küldöttét a 
Csongrád megyei pártér tekezletre és az 55 tagú Szeged 
városi pártbizottságot. 

A VÁROSI PÁRTBIZOTTSÁG TAGJAI: 
Árendás György. Balog István, dr. Biczó György, 

Bódi László. Bódi Lászlóné. Bogdán Imréné. Börcsök 
Ferenc, dr. Cserháti István, dr. Dáni Mihály, Deák Bé-
la, dr. Fehér István, Fontos Sándor, Fükö József. Gyó-
lai István. Gyutis János, Hajas László. Halász Árpád, 
dr. Havasi Zoltán, Hevér László, Hojgesang Péter. dr. 
Jármai Tibor, Juhász Géza, Katona András. Kispál 
Jenő. Kiss Károly, Kónya Sándorné, dr. Kovács Lajos. 
dr. Kuti Árpád. Kürti Lászlóné. Lacsán Mihály. Liptai 
Veronika, dr. Márta Ferenc, Móczán Lajosné. F. Nagy 
István, Nóvák Mihály. Oskó Lajosné. dr. Ozvald Imre. 
ördögh Jánosné. Papp Gyula. dr. Piros László. Polák 
Zoltán. Prágai Tibor. Sipos Géza. dr. Somfai Attila, 
Szabó G. László, dr. Széli Eva. dr. Szilárd János. Szűcs 
József, dr. Tari Jánosné. Temesvári Lajos. Török. Ist-
ván. dr. Valkusz Pálné, dr. Varga Dezső. Vass Jánosné, 
Virág János. 

A pártértekezlet ülésének szünetében az ú jonnan 
megválasztott városi pártbizottság megtar tot ta első 
ülését. Győri Imrének, az MSZMP Csongrád megyei 
bizottsága első t i tkárának a felsőbb pártszerv nevében 
tett javaslata a lapján a pártbizottság megválasztotta 
tisztségviselőit: titkos szavazással 11 tagú végrehaj tó 
bizottságot. 7 tagú fegvelmi bizottságot, párbizottsági 
első t i tkárt és pártbizottsági t i tkárokat . 

A pártértekezlet résztvevőinek egy csoportja 

Á Szeged városi 
portbizottság tagjai 

és tisztségviselői 


