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Dr. Gosztonyi János 
látogatása Szegeden 

Dr. Gosztonyi János mű- Krajkó Andrással, az egye-
velődésügyi miniszterhelyet- temi pártbizottság titkárával, 
tes tegnap Szegedre érkezett Megbeszélést folytatott dr. 
és aktuális közoktatáspoliti- Hajdú Péter egyetemi tanár-
kai kérdésekről előadást tar_ ral. a bölcsészettudományi 
lott a József Attila Tudo- kar dékánjával és dr. Veczkó 
mánv egy etem bölcsészettu- Józseffel, a kari pártszerve-
dományi kara MSZMP-alap- zet titkárával, 
szervezetének taggyűlésén. Délután a városi tanács-

Még a délelőtt folyamán házán Papp Gyula, Szeged 
látogatást tett a megyei megyei város tanácselnök-
pártbizottságon. ahol dr. helyettesével tanácskozott az 
Ágoston József megyei tit- oktatási létesítmények ügyé-
kárra! tanácskozott. Felke- F®> m a j d Hódmezővásár-

, , _ , .. helyre utazott, ahol az új 
resée dr. Fodor Gezat, a JA- vendéglátóipari szakközép-
T£ rektorát és találkozott dr. iskolát tekintette meg. 

Vasúti 
megállapodás 

Kedden, szerdán és csü-
törtökön Debrecenben ülése-
zett a magyar—szovjet gaz-
dasági és műszaki-tudomá-
nyos együttműködési egyez-
mény keretén belül működő 
vasúti munkacsoport. 

Az ülésen értékelték az 
1973. évben végzett munkát, 
jóváhagyták az 1974. évi 
szállítási, továbbá a határ-
forgalmi csomópontok kapa-
citásának a növelésére vo-
natkozó rövid-, közép- és 
hosszú távú műszaki fejlesz-
tési terveket. (MTI) 

Szakszervezeti munka 
a dolgozók érdekében 

Tegnap, csütörtökön, ülést tartott a Szakszervezetek számú kórház (a Rókusi 
CSongrád megyei Tanácsa. Megtárgyalta az SZMT elnök- kórház) például /már nem is 
ségének beszámolóját az elmúlt esztendőben végzett mun- építhető újjá. Ledniczki 
kákról, valamint elfogadta azt a határozati javaslatot, András, a KSZV szakszer-
amely megjelöli a tennivalókat az idei évre. A testület vezeti tanácsának munka-
tagjai meghallgatták Turai Zoltánnak, az SZMT titkárának társa beszámolt arról, hogy 
szóbeli tájékoztatóját a munkahelyükre más településekről a nagyvállalat szervezete új 
bejáró dolgozók között végzett szakszervezeti munka hely- s t í . l u s t „ é s szervezeti rendet 

. . . , , . , " igenyelt munkajukban, 
zeterol es feladatairól. A tanácskozáson reszt vett Baranyai amelynek a szakszervezeti 
Tiborné, a SZOT elnökségének tagja, a textiles szakszer- testület is eleget tesz. ö/c-
vezet főtitkára, Kovács Imre, a Csongrád megyei tanács r ö s J á n o s > a pedagógus-szak-
általános elnökhelyettese, és Oláh Miklós, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságának munkatársa is. Oláh Mi- latos kérdéseket feszegetett, 
hálynak, az SZMT elnökének megnyitója után Hajas Lász- és megemlítette, hogy a sze-
lő, az SZMT titkára fűzött szóbeli kiegészítést az elnökség g e d i Pedagógusok élet- és 
írásban kiadott beszámolójához, majd Viszkok Lászlóné, az S T V S S 
SZMT számvizsgáló bizottságának elnöke beszámolt a tes- Józsefné, a HÖDIKÖT mun-
tiilet munkájáról. káslakás-építő tevékenységé-

ről adott számot, s azt is 
Az igen részletes írásbeli munkáslakások helyzetével, megemlítette, hogy a szak-

beszámoló körültekintően Harmatos József, az SZMT munkásképzésben a tan-
szamot adott a termelést, a közgazdasági bizottságának könyvek nagyon elmaradtak 
gazdálkodást segítő szak- vezetője elmondta, hogy eb- a technika gyors ütemű fej-
szervezeti munka tapaszta- ben a kérdésben a szakszer- lődésétől. Szabó Sándor, a 
latairói. a szakszervezeti vezeteknek egyre nagyobb paprikafeldolgozó szakszer-
testületek érdekvédelmi te- szerepet kell játszaniuk, vezeti bizottságának ti tkára 
vékenységéről, az eszmei, Sajnálattal állapította meg, az üzemorvosi ellátás né-
politikai és kulturális neve- hogy bár teljesítjük lakás- hány ellentmondó gyakorla-
lőmunkáról, valamint a építési terveinket, de a tárói mondott példákat. Ko-
szakszervezeti szervek ve- megvalósuló 20 ezer lakásból vács Imre, a megyei tanács 
zető-irányító tennivalóiról, (a negyedik ötéves tervidő- általános elnökhelyettese vá-
és az üzemi demokrácia fe j - szak összes lakásépítése) ke- zolta a szakszervezeti tiszt-
lesztésében elért eredmé- vesebb lesz az állami erőből ségviselők előtt azokat a tö-
nyeiröl. Valójában több megvalósuló otthon, mint rekvéseket, amelyeket a ta-
mint 140 ezer szervezett dol- amennyire eredetileg számi- nácsi szervek szeretnének 
gozó, illetve szakszervezeti tottak. Helyesnek tartaná, valóra váltani a dolgozók 
tag érdekeiről, élet- és ha jobban koncentrálnák az életkörülményeinek további 
munkakörülményeiről esett anyagi lehetőségeket. A vál- javítása érdekében, 
szó a testület ülésén. A szó- lalatok lakásépítést támoga- A fejlesztést annak meg-
beli kiegészítés és a vita tó pénzösszege tavaly már felelően rangsorolják, hogy 
külön is említést érdemel. meghaladta a 40 millió fo- milyen helyet foglal el a te-

A szakszervezeti vezető rintot, s körülbelül minden lepülés a környezetébén. El-
testületek következetesek harmadik ú j lakás tulajdo- ismerte, hogy a negyedik öt-
voltak a múlt esztendőben nosa, bérlője valamilyen éves tervidőszakra elhatáro-
végzett munkájuk során — formában élvezhétte a vál- /.ott 7230 állami lakás nem 
mondta bevezetőjében Hajas lalatok anyagi támogatását, épül fel, mert, a tanácsok-
László, majd megemlítette, Sok vállalatnál sajnos nem nak nincs elegendő pénzük, 
hogy a siocialista brigádok, is merítették ki a támogatás hogy lépést tartsanak az 
amelyeknek száma Csongrád lehetőségeit. A vállalatok la- árak emelkedésével, de ettől 
megyében 4229, a tagok szá- kásépítési alapjából a taná- függetlenül a tervezett 20 
ma pedig több mint 45 ezer, esi lakásba költözők 10, a ezer lakás vagy annál vala-
egyre nagyobb támogatást szövetkezeti lakásokba 10, mivel több is felépül, a 
nyújtanak a várospolitikai OTP-öröklakásokba 34, míg tervidőszak végére. 1980-ra 
munkák megoldásához. A a családi házakat építők 45 minden települést ellátnak 
szakszervezeti testületek vé- százalékban részesedtek, vezetékes ivóvízzel, Szege-
leményt nyilvánítottak a amely arány körülbelül meg- d en szennyvíztisztítót épí-
városok rekonstrukcióinak felel a hazai lakásépítkezé- tenek. s az ötödik ötéves 
terveinél, a gyermekintéz- sek összetételének is. Meg- terv végére teljes egészében 
menyek fejlesztésének, a említették azt is, hogy a je- megoldják Szegeden az óvo-
munkáslakások építésének lenlegi munkáslakás-akció d a j és bölcsődei kérdési, 
kérdéseiben, de feladatuk- 1 ényegében csak kedvezme- amelyhez nagy segítséget 
nak tekintettek a fogyasztók nyes öröklakás-variáció, nyúj tanak az üzemek és a 
erdekeinek védelmét, az amelynél a törlesztések na- szocialista brigádok is. Ba-
egeszsegügyi. kulturális es gyon magasak, ezert arra ranyai Tiborné arra biztatta 
szociális ellátás javítását a kellene törekedni, hogy a a szakszervezeti tisztségvi-
lakóterületeken. Ezért is családos munkásemberek ta- selőket, hogy éljenek job-
fontosnak tartják a szak- nácsi rendelkezésű lakáshoz han a szakszervezeteknek 
szervezetek, hogy a tanácsi jussanak egyre nagyobb biztosított jogokkal, s az 
vezetők jobban figyeljenek számban. MSZMP KB legutóbbi hatá-
fel az üzemekben elhangzó Sponner Jenő, a Szegedi rozatának szellemében fog-
munkásjavaslatokra, hiszen Jutaárugyár igazgatója kifő- lalkozzanak többet a mun-
a gyári fórumokon nem csu- gásolta, hogy a szakszerve- kások helyzetével, a i=űve-
pán termelési kérdésekről zeti vezető testületek képvi- lődéspolitikai kérdésekkel, 
beszélnek a dolgozók. ha- selői keveset tartózkodnak a és az üzemi demokrácia ki-
nem a lakóterület gondjai- gyárakban. Elmondta a be- szélesítésével. 
ról, helyzetéről is. Jelenleg járó dolgozók szállításával 
fő feladatuknak tar t ják a kapcsolatban, hogy a juta-
szakszervezeti testületek, árugyár például szívesen vá-
hogy zökkenőmentesen meg- sárolna ú j autóbuszt, de az 
oldják a kereskedelmi dol- Ikarus-gyár, illetve a Mer-
gozók munkaidejének csök- kur Vállalat még két év 
kentését úgy, hogy egyben múlva sem tudja kielégíteni 
védjék a dolgozóknak, mint igényeiket. Dr. Tóth Károly 
fogyasztóknak is az érdekeit, egyetemi tanár, az egész-
E kettős feladata mindig is ségügyi dolgozók szakszer-
megmarad a szakszerveze- vezete megyei bizottságának 
teknek: szervezni és mozgó- elnöke, mérsékeltnek minő-
sítani a termelési sikerek sítette a megye egészségügyi 
érdekében, s ugyanakkor a intézfnényeinek fejlődését, 
termelésben részt vevő em- z s ú f o l t a k a k ó l $ á z a k , é s 
berek erdekeinek fokozot-
tabb védelme. nemelyik nagyon elavult ál 

Sofcar. foglalkoztak 

Szövetségi politika 
- osztálypolitika 

A szocializmus az egész emberiségnek 
a jövője, százmillióknak pedig mái-
ma mindennapos élete, tevékenysé-

ge. így van ez nálunk is, ahol tulajdon-
képpen az egész nemzet: munkások, pa-
rasztok, értelmiségiek, önálló kistermelők 
élete és sorsa, osztályos és egyéni boldo-
gulása a legszorosabban összekapcsolódik 
a szocializmussal. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt szö-
vetségi politikája híven fejezi ki társadal-
munknak ezt a közös érdekeltségét. S mi-
nél tudatosabb a kölcsönös érdekeltség fel-
ismerése, annál erőteljesebb lesz népünk 
szocialista nemzeti egysége, a társadalmi 
haladásnak és felemelkedésnek ez az alap-
vető forrása. 

Igaz, az egyes osztályok és a főbb tár-
sadalmi rétegek helyzete ma még sok min-
denben különböző és eltérő. Ebből követ-
kezően elválasztó, esetenként szembeállító 
érdekkülönbségeik is lehetnek. Ezek azon-
ban egészen más terihészetűek, mint azok, 
amelyek a kizsákmányoló társadalmakat 
feszítik. Nálunk éppen a legfőbb dolog a 
szocialista tulajdon, és a hatalom vonat-
kozásában alapvető az egység. Az elsődle-
ges tehát az, ami összeköt, és ehhez ké-
pest mindaz, amit szétválaszt, elkülönít — 
legyen bármilyen jelentős is — csupán 
másodlagos. 

A párt a szövetségi politika fejlesztése 
során számol a szövetségen belüli ellent-
mondásokkal, eltérő érdekekkel, nézetkü-
lönbségekkel. E politika lényeges vonása, 
hogy idejében felismeri ezeket az ellent-
mondásokat, megelőzve kiéleződésüket és 
a súlyosabb konfliktusokat. A párt olyan 
megoldásokat dolgoz ki, amelyek az egy-
ség erősítésére és egyre magasabb színvo-
nalon való megszilárdítására irányulnak. 

A társadalmi haladás szocialista célki-
tűzéséből és az összefogásban részt vevők 
helyzetének különbözőségéből fakad, hogy 
az egyes társadalmi osztályok és rétegek 
nem azonos politikai súllyal és felelősség-
gel szerepelnek a szövetségben. Ebből az 
eltérésből következik, hogy ezt a szövet-
séget a munkásosztály vezeti, ő ennek az 
összefogásnak a vezető ereje. 

A munkásosztálynak, mint a társadalmi 
haladás élen járó osztályának ez a külön-
leges szerepe történelmileg alakult ki, és 
ma is döntő jelentőségű. Ez az osztály ér-
dekelt legjobban a szocialista viszonyok 
fejlesztésében, erősítésében, védelmében. 
Tevékenysége alapvető és meghatározó a 
társadalmi gyakorlatban, nem utolsósorban 
azért, mert a szocialista nagyipar döntő 
szerepet játszik az egész népgazdaság kor-
szerű fejlesztésében, az anyagi javak ter-
melésének minden szférájában, ezen ke-
resztül pedig a társadalom jólétének, szel-
lemi kul túrájának növelésében. 

A munkásosztály vezető szerepének ér-
vényesülése egyáltalán nem hátrányos a 
többi dolgozó osztály számára. Éppen el-
lenkezőleg, előfeltétele annak, hogy alap-
vető érdekek, sajátos törekvéseik megva-
lósuljanak. Ez a közös érdekeltség magya-
rázza, hogy a munkásosztály vezető sze-
repe ma nálunk társadalmilag elfogadott. 
Ez mindenekelőtt abban nyilvánul meg, 
hogy a többi dolgozó osztály és réteg szi-
lárd híve a szocializmusnak, tevékenysé-
gükkel a munkásosztály politikai céljait 
szolgálják, egyre inkább azonosulnak esz-
méivel és mind jobban magukénak vall-
ják a szocialista életformát. 

Manapság gyakran esik szó a munkás-
osztály vezető szerepével és a szövetségi 
politikával összefüggésben az osztálypoii-
tikúról. illetve annak következetes érvé-
nyesítéséről. Ezen nem mindenki ugyan-
azt érti. Nemegyszer leszűkítik a problé-

mát a munkások létfeltételeinek javítá-
sára, anyagi, szociális, társadalmi, kultu-
rális körülményeik, életszínvonaluk eme-
lésére. Ezek természetesen nélkülözhetet-
len elemei az osztálypolitikának, amelynek 
központi célkitűzése, hogy folyamatosan 
javítsuk azokat a feltételeket, amelyek 
közvetlenül és kedvezően befolyásolják a 
munkások helyzetét, erősítik öntudatukat, 
növelik társadalmi aktivitásukat. 

Ám bármilyen fontos összetevője is ez 
az osztálypolitikának, az mégsem merül 
ki csak ebben. Ide tartozónak kell tekin-
teni mindazt, ami a/, egész szocialista fe j -
lődést, a társadalmi haladás ügyét szol-
gálja: tehát a szocialista külpolitikát, bel-
politikát, gazdaság- és kultúrpolitikát is. 
Hiszen végső fokon a munkások közvet-
len élet- és munkafeltételeit is azok az ál-
talános feltételek határozzák meg, ame-
lyek a társadalom szocialista fejlődésében 
jutnak kifejezésre. 

Az utóbbi évtizedben végbement társa-
dalmi, gazdasági fejlődés kedvező felté-
teleket teremtett a szövetségi politika si-
keréhez. A munkásosztály, mindenekelőtt 
a szocialista iparra támaszkodva, olyan 
társadalmi-gazdasági, műszaki-technikai 
bázist hozott létre, amely megtelelő ala-
pot biztosít mind a mezőgazdaság, mind 
pedig a szellemi élet fejlődéséhez. 

Ezen az alapon bontakozik ki nálunk . 
mezőgazdaságnak a zárt rendszerű, ipari 
jellegű termelési rendszerekre való átté-
résé. Ezek alkalmasak arra, hogy maximá-
lisán kiaknázzák a tudományos-technika, 
forradalom eredményeit, es csökkentve ;; 
két dolgozó osztály közti lényeges különb 
ségeket, magasabb színvonalra emeljék . 
munkás-paraszt szövetséget. E folyama 
további kibontakoztatása és erősítése nag' 
társadalmi összefogást igényel, részben a 
szocialista állam sokoldalú közreműködt 
sét, az ipari hát tér zavartalan működései, 
másrészt a mezőgazdasági dolgozók anyagi 
hozzájárulását, készségüket a fejlett tech-
nológiák alkalmazására. 

A párt általános politikája kedvező fel 
tételét jelenti a munkásosztály és az ér-
telmiség szövetségének is. Ennek a szö-
vetségnek nagy történelmi múlt ja van. Mi-
óta a szocializmus tudománnyá lett, és 
iránytűként szolgál a munkások mozgal-
mának, azóta e szövetség élő valóság. Ma 
is e kölcsönhatásban fejlődik: a munká-
sok szocialista mozgalma teremt a tudo-
mány, a civilizáció, a humanista gondolat 
számára olyan természetes közeget, amely-
ben az szabadon és korlátlanul fejlődhet, 

papjainkban ez a szövetség különös N" jelentőségű. Egyrészt az értelmiség 
szám szerint is egyre népesebb, 

egyre nagyobb részét alkotja a társada-
lomnak. Másrészt tevékenységének funk-
ciói is szélesednek, és egyre jelentősebbé 
válnak, szinte az egész társadalmat átfog 
ják. A gazdasági és politikai tevékenység 
minden szférában egyre inkább magas fo-
kú hozzáértést, tudományosan megalapo-
zott szakmai ismeretet követel, ami növeli 
az értelmiség szerepét. Az ennek megfe-
lelő társadalmi gyakorlat kialakítását meg-
könnyíti az a körülmény, hogy egyre töbu 
az értelmiség műveltségi színvonalán állo 
munkás, illetve a munkásból lett értelmi-
ségi, akik számára a politikum es a szak-
szerűség ilyen fa j ta kapcsolata természetes 
és magától értetődő. 

A szocialista építés magasabb szintjén 
sem csökken tehát a munkásosztály szö-
vetségi politikájának jelentősége. A vái-
tozó viszonyok közepette változatlanul 
szolgálja valamennyi dolgozó osztály ás ré-
teg együttes boldogulását. 

( l a k o s I m r e 

30 százalékos engedménnyel 

Időszakos szén- és brikettvásár 
Kezdődik a tiizelöhitel-akció 

A szénbányászat egyenle- költségvetési támogatással ként a várpalotai kocka da-
tes termelését segíti a kor-
mány az idén is azzal, hogy 

Ünnepi közgyűlés 
Megalakulásának 25. év- Susánszky László, az egye. 

l'ordulója alkalmából csü- sülét főtitkára beszámoló jú-
törtökön ünnepi küldöttköz- ban az eddig elért eredmé-
gyűlést tartott a Híradás- nyékről és feladatokról be-
technikai Tudományos Egye- szélt. Mint egyebek között 
sülét a Technika Házában. A elmondotta, az egyesület tár-
gyűlésen megjelent Asztalos sadalmi tevékenységével elő-
- . , mozdítja a híradastechnika, 
Lajos koho_ es gépipar, m,- e I e k t r o

J
m k a . 

lehetővé tette, a hazai bri- rabos lignitre, míg a tatai,\ 
kettek és mintegy 12-féle a dorogi, az, oroszlányi, az 
hazai Szén engedményes, ózdvidéki a közép-dunántúli 
időszakos árusítását. A tüze- és a nógrádi szenet valamint 
lőanyag-értékesítő vállalatok az iszapszenet, a Haldex-sze-
és szövetkezetek országszer- net, a háztartási szenet, a 
te április 1-től 30 százalékos berentei diót, és a dura sze 
kedvezményt adnak a lakos- neket 10 forinttal ' olcsóbban 
ság tüzelővásárlásaihoz. Az árusítják, 
engedményes akcióba köz-
pontilag mintegy 920 ezer Ugyancsak április 1-én 
tonna hazai szenet és briket- kezdődik a dolgozók és a 
tet vontak be. nyugdíjasok tüzelő hitelak-

A kedvezményes akció cicja. Az utalványokra szin-
idején a tatai, a dorogi, a tén érvényes az időszakos 30 
várpalotai és a mecseki bri- százalékos kedvezmény azzal 
kett mázsánként egységesen a további előnnyel, hogy az 
15 forinttal olcsóbban kap- engedményes akció idején , valamint a 

niszterhelyettes, és dr. Valko gyártásszervezés és számítás-. ható, ugyancsak 15 forint bármilyen időszakra szóló 
a lőporban ven, a szegedi l -es Endre. aa MTESZ főtitkára, technika továbbfejlődését. | engedményt adnak mázsán-; hitelutalvanyt beváltanak. 


