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Tanácskozik q M a g y a r Szocialista Munkáspárt X, kongresszusa 
(Folytatás a 3. oldalról.) 

hozzájárulnak országaink 
fejlődéséhez. A szocialista 
országokkal való tudományos 
és műszaki együttműködés 
mellett készségesen létesí-
tünk kapcsolatot a világ bár-
mely országával. 

A külkereskedelmi forga-
lomnak távlatilag is a nem-
zeti jövedelemnél gyorsab-
ban kell növekednie. Ez is 
a nemzetközi munkamegosz-
tás kiterjesztésének szüksé-
gességére utal. Ahhoz, hogy 
e célt elérjük, határozottab-

ban kell kezdeményeznünk a 
sokoldalú gazdasági együtt-
működés bővítését mind az 
országok, mind a formák és 
módszerek vonatkozásában. 
Ehhez szükséges, hogy a to-
vábbiakban is mindenkor 
teljesítsük nemzetközi köte-
lezettségeinket. a szocialista 
és más országokkal megkö-
tött egyezményekben fog-
lalt szállításokat. 

Ezt követően Fock elvtárs 
külpolitikánk helyességéről 
szólott. 

Előreléptünk a szocializmus 
felé vivő úton 

A Központi Bizottság be-
számolója joggal szólt arról, 
hogy az eltelt években nem 
kis eredménnyel dolgoztunk, 
s jó néhány lépést tettünk 
előre a szocializmus felé vi-
vő úton. A beszámolóban 
sokoldalú kritikai elemző-
munka alapján, őszintén és 
felelősséggel igyekeztünk 
feltárni az eredményeket és 
a fogyatékosságokat, a meg-
tett utat. Ezek mérlegelése 
alapján vázoltuk fel a kö-
vetkező Időszak főbb felada-
tait 

Az alapvetően pozitív ér-
tékelés nem feledteti ve-
lünk, hogy amikor a dolgo-
zókkal hétköznapi életünk-
ről beszélgetünk, az eredmé-
nyek és fogyatékosságok 
nem ilyen arányban jelent-
keznek. Ezekben a beszélge-
tésekben érthetően nagyobb 
teret kapnak a gondot oko-
zó problémák, mint az el-
ért eredmények, o figyelem 
középpontjában az indokolt-
nál több a bírálat, mint a 
dicséret. Ez a jelenség tár-
sadalmi méretekben a fej-
lődés irányát ugyan nem 
érinti, de időről időre be-
bolyásolhatják, ronthatják a 
dolgozók hangulatát, mun-
kakedvét. 

Régebben, amikor az álla-
mi vezetést rengeteg rész-
utasítás jellemezte. akkor 
sem volt ez teljesen igazsá-

gos, de érthető volt, hiszen 
a kisebb jelentőségű dolgo-
kat is magas állami szinten 
döntötték el. Most azonban, 
hogy nagyobb önállóságot, 
felelősséget, döntési lehető-
séget adtunk az alsóbb ál-
lami, tanácsi szerveknek, a 
vállalatoknak,, nem helyes 
és nem is igazságos minden 
hibáért rögtan a felsőbb 
szerveket felelőssé tenni. Az 
ügyintézésért, a döntések jó 
vagy rossz következményei-
ért nagyon konkrétan, 
mondhatnám „címzett" jel-
leggel azokat kell megdi-
csérni vagy elmarasztalni, 
akik ezeket a döntéseket 
hozták, akik a jó vagy rossz 
munkát végezték. Igaz, le-
hetnek és vannak is olyan 
esetek, amikor a hiba már 
nem elszigetelt, hanem tár-
sadalmi méreteket ölt, ál-
talánossá válik. Ebben az 
esetben már a legfelső kor-
mányzati szervek elmarasz-
talása is Indokolt lehet. 

A valóságos helyzetünk-
nek megfelelő közhangulat 
kialakítása érdekében na-
gyon fontos, hogy különbsé-
get tegyünk a vélt és a va-
lóságos állami érdek között. 
A szocialista állam vállala-
tának feladata az egész 
dolgozó nép érdekeinek szol-
gálata és ezen belül a vál-
lalati kollektíva helyzetének 
javítása. 

Gyakori azonban még ma 
is, hogy a vállalatok, illet-
ve a vállalaton belül dogo-
zó csoportok pillanatnyi va-
lóságos vagy vélt érdekeik 
miatt háttérbe szorítják a 
társadalmi összérdekeket. 
Ezért a fogyasztó esetenként 
a vállalatok kénye-kedvére 
kiszolgáltatottnak érzi ma-
gát. Ez pedig nem jó do-
log. 

A szocialista demokratiz-
musnak, a korszerű követel-
ményeknek megfelelő mun-
kastílus kialakításában nagy 
szerepük van a vállalat gaz-
dasági vezetőinek, de leg-
alább ilyen szerepük van a 
helyi párt- és tömegszerve-
zeteknek is. E politikai tes-
tületek akkor végzik való-
ban jól munkájukat, ha egy-
szerre tudják szolgálni az 
általános társadalmi érdeket 
és a szűkebb közösségét. 

Az ilyen munkastílus ki-
alakítása egyáltalán nem 
könnyű, hiszen az érdekek 
esetenként ütközhetnek, s ez 
időnként komoly problémá-
kat vet fel. Az ilyen mun-
kához szükséges bátorságot 
nem lehet egyik napról a 
másikra megszerezni. Még-
sem lehet a problémát meg-
kerülni, ' mégcsak elodázni 
sem, hiszen nálunk a párt 
és a kormány és annak min-
den szerve a népért van, a 
népért kell hogy dolgozzék. 
Munkánkat úgy kell végez-
nünk, hogy a dolgozókban 
mindinkább erősödjék az az 
érzés: ebben az országban 
minden a nép érdekében, a 
népért történik. 

A kormány elnöke végül 
megállapította, hogy a IX. 
kongresszus határozatainak 
helyességét bizonyítják 
mindazon sikerek, amelyeket 
a végrehajtás során elér-
tünk. Meggyőződésünk, hogy 
a X. kongresszus vitája és 
határozatai új lendületet, 
erőt adnak az állami mun-
ka javításához, tökéletesíté-
séhez, amellyel hozzájárul-
hatunk a szocialista társa-
dalom teljes felépítéséhez 
hazánkban, a Magyar Nép-
köztársaságban. 

Dr. Márta Ferenc elvtárs 
felszólalása 

A kedden kezdődött be-
számoló feletti vitában fel-
szólalt dr. Márta Ferenc 
egyetemi tanár a szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem rektora, Csongrád me-
gye küldötte, aki a felső-
oktatás helyzetével és prob-
lémáival foglalkozott. El-
mondta: hazánkban a fel-
szabadulás előtti helyzethez 
képest, a hallgatók száma 
hét-nyolcszorosára emelke-
dett, ugyanakkor az intéz-
mények száma is mintegy 
ötszörösére nőtt. Ez jelen-
'ösen megnövelte a felsőfo-
kú képzés lehetőségét, 
ugyanakkor egyes teriilete-
ken felületesebb tömegkép-
zést és minőségi hígulást is 
eredményezett. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy felső-
oktatásunk fejlesztésében a 
következőkben a minőségi 
kérdések kerüljenek előtér-
be. 

A kiválasztásról szólva 
hangsúlyozta: a legfonto-
sabb, hogy egyetlen tehet-
ség se kallódjon el. Sajnos, 
jelenleg nem rendelkezünk 
a tehetség, a rátermettség 
méréséhez szükséges meg-
bízható módszerekkel. Ne-
hezíti a képességek pontos 
meghatározását az is, hogy a 
középiskolákban csakúgy, 
mint az egyetemeken, a 
„minél többet megtanitani"-
szemlélet dominál, nem 
pedig a gondolkodásra való 
nevelés. Ennek hátrányai 

szerek miatt. Felhívta a 
figyelmet arra is, hogy az 

/ oktatás korszerűsítése ob-
jektív feltételeinek javításá-
ra az anyagi erőket nem 

..<:< minden esetben használtuk 
fel átgondoltan és össze-
hangoltan. 

Németh Károly elvtárs felszólalása 
Tisztelt kongresszus! Ked-

ves elvtársnők, elvtársak! 
— A budapesi kommunis-

ták P Központi Bizottság ha-
tározata alapján a párt szer-
vezeti rendjének megfelelően 
készültek a X. kongresszusra 
— mondotta bevezetőben 
Németh Károly, maid így 
folytatta: — A taggyűlések 
és a pártértekezletek legfon-
tosabb tanulsága: a buda-
pesti kommunisták maguké-
nak vallják a Párt politiká-
ját. igénylik annak folytatá-
sát megvalósításáért mint 
eddig, ezután is készek har-
colni, dolgozni. 

— Egyetértésüket, támoga-
tásukat azzal is kinyilvání-
tották. hogy » kommunisták' 
kai együtt, munkástársadal-
munk dolgozó emberéhez 
méltó tettekkel köszöntik 
pártunk X. kongresszusát. A 
kongresszus tiszteletére ki-
bontakozott munkaverseny-
ben vállalt kötelezettségeiket 
eredményesen teljesítik. A 
főváros dolgozói, a kormány 
felhívásának megfelelően, a 
tervezettnél többel járulnak 
hozzá a nemzeti jövedelem 
növeléséhez, jelentős részt 
vállaltak az árvíz által oko-
zott súlyos károk enyhítésé-
ből. A szocialista brigádok és 
a törz6gárda öntudatos mun-
káját dicséri elsősorban, hogy 
ez év első kilenc hónapjá-
ban — az ipari termelés 4,4 
százalékos növekedését, meg-
haladó mértékben — 7,6 szá-
zalékkal emelkedett a mun-
ka termelékenysége javult a 
termelés hatékonysága. 

— A fővárosi dolgozók 
munkájáról készült számve-
tésünk is jelzi: eredménye-
sen teljesítettük a IX. kong-
resszus és a Központi Bizott-
ság egész társadalmunk éle-
tére kiható, nagy jelentőségű 
határozataiból Budapestre 
háruló feladatokat. 

— Jelentős eredményként 
könyvelhetjük el. hogy a 3. 
ötéves tervben — a 44 órás 
munkahétre való áttéréssel 
egyidőben — a fővárosi ipar 
termelésnövekedése teljes 
egészében a termelékenység 
emelkedéséből adódik. 

A budapesti kommunisták 
politikai tapasztalatai ismer-
tetéséről szólva Németh Ká-
roly rámutatott: 

— A fővárosi kommunis-
ták kongresszusra való fel-
készülését az eredmények jó-
zan, reális mérlegelése jelle-
mezte. s az. hogy őszintén 
feltárták a munka gyenge-
ségeit is. Külön kiemelem azt 
a felelősségteljes magatar-
tást és nagyfokú aktivitást, 
amelyet a munkás párttagok 
tanúsítottak. A fővárosi mun-
kásság zöme a tisztességgel, 
becsülettel végzett munka 
híve. Sürgetik a határozott 
fellépést a szervezetlenség, a 
fegyelmezetlenség, a hanyag-
ság. a népgazdaságnak kárt 
okozó munkaerő-vándorlás 
ellen. A becsületesen dolgo-
zó többség elvárja tőlünk — 

ós ebben tamogat bennün-
ket —• hogy határozottan 
fellépjünk azokkal szemben, 
akik, ügyeskedéssel, törvé-
nyeinket kijátszva, a közös-
ség rovására akarnak boldo-
gulni. Feltétlenül egyet kell 
érteni azzal a következtetés-
sel. amelyre a viták során a 
kommunisták jutottak: a szo-
cializmus magasabb szinten 
történő építése megköveteli a 
dolgozók szélesebb körű be-
vonását, aktív részvételét a 
munkahelyi feladatok kidol-
gozásában és végrehajtásá-
ban. Feltételezi a rendszeres 
véleménycserét és az őszinte 
tájékoztatást. Erre kedvezőek 
a feltételek. 

Németh Károly a továb-
biakban hangsúlyozta: 

— Vannak. akik nem 
hailandók felismerni a jogok 
és a kötelességek egységét, a 
szocialista demokrácia lénye-
gét. A józan munkásközvé-
lemény ebben ls helyesen 
foglalt állá6t. A demokrácia 
nem jog a jogtalan követelé-
sekre. a rend és a fegyelem 

megbontására. A kommunis-
táknak a közösség érdekeit 
szolgálva, igazukba vetett 
hittel kitartóan, fáradhatat-
lanul kell harcolniok. hogv 
a szocialista demokrácia 
szellemében, a jogok és a 
kötelességek együtt és egy-
szerre érvényesüljenek, hog" 
a jogok a kötelességek telje-
sítésével arányban legyenek 

A továbbiakban a főváros' 
pártmunka tapasztalatain)' 
beszélt, és egyebek közt meg -
állapította: a munkások fel-
vétele a pártba abszolút szá-
mokban növekszik, de ará-
nyuk kismértékben csökken 
Elsősorban a munkásosztál' 
soraiban végzett munkán 
gyengeségéről van itt 6zc 
Vagyis: csak a kommunis 
táknak a munkások köréber 
végzett. munkáin színvonalán 
múlik, hogy pártunkban nö-
vekedjék a munkások szám-
aránya. Ez a pártban nem 
statisztika dolga. Soraink 
munkásbázisának állandó 
erősítése pártunk jellegéből, 
politikánk lényegéből fakadó 
követelmény. 

— Ügy vélem, ez pártépítő 
munkánk alapkérdése marad 
a jövőben is. Ebben nekünk 
nagy a felelősségünk, mert a 
fővárosban dolgozik a ma-
gyar munkásság több mint 
egyharmada. A Párt sorai-
nak erősítése éppúgy, mint 
eddig ezután sem lehet spon-
tán folyamat, hanem csakis 
céltudatos politikai és szer-
vező munka eredménye. 

Németh Károly a Központi 
Bizottság beszámolójával, a 
Központi Ellenőrző Bizottság 
jelentésével egyetértett, s el-
fogadását. javasolta, mert — 
mint mondta —. pártunk az 
elmúlt időszakabn is híven 
teljesítette a munkásosztá-
lyunkkal, népünkkel, a nem-
zetközi kommunista és mun-
kásmozgalommal szembeni 
kötelezettségeit. 

Teljesített ígéret 
A Nagyalföldi Kutató 

és Feltáró Üzem szegedi 
üzemegységének dolgo-
zói kedden, tegnap je-
lentették, hogy teljesí-
tették idei évi tervüket. 

A szegediek 65 olaj-
és gázkutat készítettek az 
algyői szénhidrogén-me-
dencében, s összesen 165 
ezer méternyi fúrást mé-
lyítettek. 

A Nagyalföldi Kőolaj-
és Földgáztermelő Vál-
lalat szegedi üzemének 
dolgozói ígéretük szerint, 
határidőre befejezték a 
Szánk és Algyő közötti 
53 kilométer hosszú ga-
zolin távvezeték építé-
sét. Az új vezetéken 
kedden érkezett meg Al-
győre a szankl új gáz-
üzem mellékterméke, a 
gazolin. 

megmutatkoznak a fizikai 
dolgozók gyei-ekeinek egye-
temre jutásában is. A fel-
szólaló véleménye szerint a 
fizikai dolgozók gyerekel-
nek egyetemi jelentkezési 
aránya elsősorban nem 
anyagi okok miatt csőkken, 
hanem az általános és kö-
zépiskolai oktatásban túl-
tengő ismeretközlés! mód-

KONGRESSZUSI MŰSZAKOK 
A közérdeklődés közép-

pontjában van az MSZMP 
X. kongresszusa. Hírt ad-
tunk már az elmúlt napok-
ban arról, hogy a legtöbb 
szegedi vállalatnál, a kong-
resszusi verseny finisében 
külön felajánlásokat tettek 
a dolgozók november utolsó 
hetére. A kongresszus idejét 
ünnepi műszakokkal kö-
szöntik és szeretnék, ha to-
vábbi sikerek, kiemelkedő 
eredmények születnének a 
mindennapi termelőmunká-
ban. 

A kongresszusi munka-
verseny, a kongresszusi mű-
szakok élenjárói között ta-
láljuk a Szegedi Konzerv-
gyár szocialista brigádjait. 
Az is köztudott, hogy az ott 
dolgozó Vosztok nevet viselő 
brigád a kezdeményezők kö-
zé tartozik. A konzervgyári 

munkások valóban szép si-
kerekkel dicsekedhetnek, hi-
szen kevesebben voltak, mint 
tavaly, de mégis magasabb 
termelési eredménnyel büsz-
kélkedhetnek. Elöreálthatóan 
5300 vagon konzervet gyár-
tanak az esztendő végéig. 
Ebben talán az a legszebb, 
hogy a termelékenységi ter-
vüket hozzávetőleg 11 száza-
lékkal túlteljesítik. A vál-
lalat árbevétele is várhatóan 
7 százalékkal lesz nagyobb 
a tervezettnél, mivel jelen-
tősebb, több árut adtak el a 
tőkés országokban, mint 
amennyire előzetesen számí-
tottak. Tavaly csak 290, az 
idén viszont 420 vagon kon-
zervet szállítanak nyugati 
üzletfeleiknek, így a tökés-
export 30 százalékkal lesz 
nagyobb a múlt évinél. 

A jó eredményeket érlelő 
szocialista munkaversenynek 

nagy lendületet adott a 
kongresszusi különfelajánlás, 
amelynek célja a minőség 
javítása, anyagtakarékosság, 
s a munka hatékonyságá-
nak javítása. A konzervgyá-
ri dolgozókhoz hasonlóan a 
szegedi kenderfeldolgozó 
ipar munkásai ls külön ver-
senyszakaszt tartanak ezen 
a héten, hasonló célkitűzé-
sekkel: a minőség további 
javításával, termelékenység 
növelésével, de több ter-
mékféleségnél a mennyiség 
növelésével, 

A kendergyári pártalap-
szervezetek tagjai élénk fi-
gyelemmel kísérik a párt X. 
kongresszusának munkáját, 
s pártcsoport értekezleteken 
nap mint nap megbeszélik a 
kongresszusi eseményeket. 
Tegnap például a Szegedi 
Kenderfonógyár 8-as párt-
alapszervezetének a tovább-

feldolgozó üzemrészben dol-
gozó tagjai tartottak párt-
csoport-értekezletet. Már 
előzőleg elhatározták, hogy 
a kongreszus Idején részlete-
sen is megbeszélik tenniva-
lójukat. 

A pártcsoport-értekezleten 
elmondták, nagyon örülnek 
annak, hogy a kongresszusi 
beszámolóban viszonthallot-
ták mindazokat, amelyekről 
maguk is beszélgettek, a 
kongresszusi irányelvek vi-
tájában. A pártcsoport egyik 
tagja elmondta, hogy őszin-
te, nyílt szavakat hallottak 
Kádár elvtárs kongresszusi 
beszámolójában, amellyel 
teljes mértékben egyet érje 
nek. 'Hangsúlyozták, hogy 
ezen az úton kell továbbha-
ladni. Megnyugvással veszik 
tudomásul, hogy a pártkong-
resszus is hasonlóképpen 
összegezi tennivalójukat. 


