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Mérlegen a szegedi 
pártszervezetek munkája 
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S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 

Szélesítik az E5-ös nemzetközi utat Szeged határában, a 
házgyári bejárótól a Dorozsmai úti elágazásig, az Aszfalt-
útépítő Vállalat dolgozói. Csiszár Lajos és szocialista bri-
gádjának tagjai 7 méterrel szélesítik az utat. A teherbírás 
növelésére erős betonlapokat készítenek, amelyre majd 

aszfaltburkolatot terítenek. 

Megállapította tegnapi ülé-
sén a városi pártbizottság, 
hogy társadalmi és gazdasági 
életünk rohamos fejlődése 
tovább növelte az alapszer-

f vezeti pártmunkával szem-
ben támasztott követelmé-
nyeket. Miután az MSZMP 
Politikai Bizottsága 1972 de-
cemberében megjelölte az 
alapszervezeti munka tovább-
fejlesztéséhez szükséges ten-
nivalókat, a Szeged városi 
pártbizottság mindezeket tit-
kári értekezleten közelebbről, 
tehát a helyi sajátosságoknak 
megfelelően is meghatározta, 

j Most azt kellett fölmérni, 
mire jutottunk másfél esz-

; tendő alatt a szervezeti élet-
ben, a pártépitésben, az ideo-
lógiai és propaganda munká-
ban, a gazdaságirányításban 
stb. Az értékelő-elemző vizs-
gálat summája: a több mint 
370 szegedi pártszervezet fon-
tos föladatának tekintette a 
X. kongresszus határozatai-
nak végrehajtását. 

Növekvő behozatal 
a szocialista 
országokból 

— Ez év első négy hónap-
jában a szocialista országok-
kal kedvezően, a tőkés or-
szágokkal kielégítően, de a 
tavalyinál kedvezőtlenebbül 
alakult külkereskedelmi for-
galmunk — mondotta csü-
törtöki sajtótájékoztatóján 
Veress Péter külkereskedel-
mi miniszterhelyettes. Szo-
cialista viszonylatban a z ex-
port és import közötti arány-
talanság lényegesen csök-
kent. Importunk jelentősen 
fokozódott, az export pedig 
kisebb mértékben nőtt. mint 
tavaly. Az év első négy hó-
napjaban 16,5 százalékkal 
több árut vásároltunk a szo-
cialista országoktól, mint ta-
valy ilyenkor, kivitelünk pe-
dig 4 százalékkal emelke-
dett. 

A tőkés országokba janu-
ár 1. és április 30. között 55 
százalékkal többet exportál-
tunk, s onnan 62 százalékkal 
többet vásároltunk (szerző-
déses paritásban), mint ta-
valy ilyenkor. Ez kedvezőtle-
nebb az elmúlt évinél, pasz-
szívumunk azonban így is 
kisebb, mint 1971—72-ben 
volt. A tavalyihoz mért el-
tolódásokat főként a tőkés 
világban végbemenő infláci-
ós folyamat idézte elő. 

Ami a további kilátásokat 
illeti, az idén nem számol-
hatunk a világkereskedelem-
ben a tavalyihoz hasonló 
mértékű növekedésre. A tő-
kés országokban a konjunk-
túra a múlt év végén elérte 
csúcspontját, gazdasági nö-
vekedésük üteme lelassult, 
sőt néhány országban vissza-
esett az ipari termelés. Fő 
nyugati kereskedelmi part-
nereink — Franciaország. 
Anglia, Olaszország és az 
NSZK — gazdasági növeke-
dési üteme az idén mérsé-
kelt. 

A fejlődő országok gazda-
sági helyzetét a differenciá-
lódási folyamat erősödése 
jellemzi. Az anyagban sze-
gény és a rossz időjárás által 
sújtott országok gazdasági 
helyzete romlott. 

Legjelentősebb külkeres-
kedelmi partnereinknél. a 
szocialista országok többsé-
gében. a gazdasági növeke-
dés az 1973. évivel azonos 
ütemű lesz. Az egész szocia-
lista közösség beruházási te-
vékenységét a dinamizmus 
jellemzi. 

Hazánkban is legfontosabb 
feladat a gazdasági élet 

egyensúlyának biztosítása. 
Kivitelünk növekedése a vi-
lágpiaci helyzet említett vál-
tozásai miatt mérsékeltebb 
lesz, mint az előző eszten-
dőkben. A szocialista orszá-
gokkal folytatott kereskedel-
münkben az aktívum várha-
tóan kisebb mértékben nő, 
mint a korábbi években, mi-
vel az államközi megállapo-
dások kontingensei lehetővé 
teszik az import fokozását. 
Hitelkedvezményt is nyújt az 
állam a szocialista országok 
termékeit vásárló vállalatok 
részére. 

Tőkés exportunk a kon-
junktúra lanyhulása és a ha-
zai felhasználás növekedése 
miatt mérsékeltebben nő, 
mint tavaly, ugyanakkor a 
tőkés országokból származó 
import a korábbinál gyor-
sabb ütemben emelkedik. A 
tőkés országokból ugyanis 
70—80 százalékban nyers-
anyagot vásárolunk s ennek 
ára emelkedik. Ezért foko-
zottan kell javítani a gazdál-
kodást, takarékoskodni kell 
az importanyagokkal. Szük-
séges hogy valamennyi ar-
ra illetékes szerv. illetve 
vállalat alaposabban, szer-
vezettebben tanulmányozza 
a világpiaci helyzetet. 

Továbbképző 
tanfolyam 

Az MSZMP KB párt- és 
tömegszervezetek osztálya 
május 6—16. között rendezte 
meg Budapesten a fővárosi, 
a megyei, és a megyei váro-
si pártbizottságok népfront-
tal foglalkozó munkatársai 
továbbképző tanfolyamát. A 
tanfolyamon áttekintették a 
párt X. kongresszusa szövet-
ségi politikára vonatkozó ha-
tározatainak végrehajtását, 
illetve a népfrontmunka idő-
szerű kérdéseit. 

A tanfolyamon előadást) 
tartott Pullai Árpád, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának titkára. Berecz János. 
Jakab Sándor. Kornidesz 
Mihály, az MSZMP KB osz-
tályvezetői. Sarlós István, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának főtitkára, vala-
mint a SZOT. a KISZ. a 
Hazafias Népfront és a Ma-
gyar Nők Országos Tanácsá-
nak több veztő munkatár-
sa. 

A tanácskozás résztvevői 
tapasztalatcserén vettek 
részt a Központi Fizikai Ku-
tató Intézetben és a Csepel 
Vas- és Fémművekben. Be-
szélgetést folytattak a XII. 
és a XXI. kerület párt- és 
népfrontvezetőivel. 

A továbbképző tanfolyam 
Baranyai Tibornak, az 
MSZMP KB osztályvezető-
helyettesének zárszavával 
ért véget. 

Huszonöt ország 
az eiso tavaszi BNV-n 

Sajtótájékoztató 
Az új budapesti nemzet-

közi vásárközpontban tartot-
ta meg csütörtökön a Hung-
expo az első tavaszi BNV-
nyitó sajtótájékoztatóját, 
amelyen több száz magyar 
és hazánkban akkreditált 
külföldi újságíró vett részt. 
Ott volt dr. Fodor László, 
az MSZMP KB agitációs-
és propagandaosztályának 
helyettes vezetője. Lakatos 
Ernő, a Minisztertanács Tá-
jékoztatási Hivatalának el-
nökhelyettese és Gábor Pál, 
a MUOSZ megbízott főtit-
kára. 

Panctwr Pterenc, a BNV 

igazgatója számolt be az új 
vásárcentrumról és a nagy-
közönséget szombattól foga -
dó első tavaszi BNV-ről. a 
beruházási javak szakosított 
vásáráról. A városligeti vá-
sárvárost felváltó ú j cent-
rum jóval korszerűbb állan-
dó otthont nyújt a kiállítá-
soknak. A szakvásáron — 
25 ország képviseletében — 
a vállalatok már nem külön 
nemzeti pavilonban, hanem 
iparcsoportok szerinti meg-
oszlásban — így az első ta-
vasz; BNV-n 9 szakcsoport-
ban — egymás mellett mu-
tatják be hasonló cclt szol. 
gáló termékeiket. 
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A sok-sok dicsérendő mun-
ka mellett — mint ahogy az 
már lenni szokott — fogya-
tékosságok is kiderültek. A 
munkások aránya például a 
pártszervezetek többségében 
alacsony, ezért a vezetőségek 
most kitartó, erőteljesebb 
munkával igyekeznek ezen a 
helyzeten javítani. Főleg az 
ipari üzemekben fordítanak 
nagy gondot a fizikai dolgo-
zók, a munkásfiatalok, a 
munkásnők fölvételére. Leg-
több helyen havonként ren-
desen megtartják a taggyű-
lést, jóllehet a párttagságot 
nem mindenütt és mindenkor 
tájékoztatják előzőleg arról, 
hogy a beszámoló miről szól, 
milyen kérdéseket vet föl. 
Az alapszervezeteknek csak 
mintegy 20 százalékánál is-
mertetik pártcsoport-értekez-
leten a megtartandó taggyű-
lés anyagát azzal a szándék-
kal és nyilvánvaló céllal, 
hogy ki-ki fölkészülhessen 
tartalmasabb, hasznavehe-
tőbb hozzászólásra. Érdekes, 
néhol tartózkodnak az ilyen 
információadástól, mondván, 
hogy ebben az esetben ke-
vésbé lesz aktív a taggyűlés, 
vagyis ott már alig szólnak 
majd hozzá a beszámolóhoz. 
Kérdés azonban, nincs-e más 
oka is ennek. Az például, 
hogy a titkár elvtársak né-
melyike gyakran csupán a 
maga mondanivalóját ismer-
teti a taggyűlésen, itt-ott 
összefüggéstelenül, a beszá-
moló tehát ez esetben alig-
ha tükrözi a vezetőség egé-
szének álláspontját, az úgy-
nevezett kollektív bölcsessé-
get, ezért nem alkalmas arra, 
hogy átfogó, életizű, izgalmas 
problémákat vessen föl. 

Noha 1973-ban tovább ja-
vult a taggyűlések látoga-
tottsága, vagyis az aktivitás-
növekedés határozottan ész-
lelhető, néhol még mindig 
alacsony a megjelenési átlag. 
Ennek egyik oka kétségtele-
nül az, hogy az igazolatlanul 
és indokolatlanul távol ma-
radókat csak ritkán vonják 
felelősségre, sőt azt sem tart-
ják fontosnak, hogy emiatt 
beszélgessenek velük. A má-
sik hiba, hogy esetenként for-
málisak a taggyűlések: azért, 
hogy hamarabb túl legyenek 
rajta, szó szerint fölolvassák 
a felsőbb pártszervek hatá-
rozatát, ehhez alig hangzik 
el kommentár, vagy véle-
mény, a helyi tennivalók 
megjelöléséről, pláne a vég-
sehajtae ellenorzéserői szó-

sem esik. Vannak egy-két 
óra hosszat tartó taggyűlé-
sek, ahol rendszerint a gaz-
dasági témák tárgyalásakor 
nagyobb az aktivitás, a párt-
élet kérdéseihez aránylag ke-
vesen szólnak hozzá. 

Igen fontos megállapítása 
a városi pártbizottságnak, 
hogy a pártvezetőségek álta-
lában ismerik a felsőbb párt-
szervek döntéseit, határoza-
tait, s igyekeznek annak 
megfelelően végezni a dolgu-
kat. A végrehajtás közben 
azonban előfordulnak kisebb-
nagyobb problémák, ameny-
nyiben több helyütt nehezen 
tudják, illetve képtelenek a 
határozatokat saját munkahe-
lyüknek. viszonyaiknak meg-
felelően alkalmazni. Talán ez 
az oka annak, hogy viszony-
lag kevés alapszervezetben 
rögzítik úgynevezett intézke-
dési tervben a föladatokat. 
Némelyik ipari szövetkezet-
ben és iskolában — tehát az 
5—10 tagú alapszervezetek-
ben — szembetűnő a „majd 
lesz valahogy" szemlélet, in-
kább csak az év végi taggyű-
léseken próbálják értékelni 
az eltelt 12 hónapban vég-
zett pártmunkát. 

2. 
Egyértelműen megállapít-

ható, hogy a pártvezetőségek 
többsége azonban rendszere-
sebben, tervszerűbben dolgo-
zik, mint korábban, de még 
mindig vétenek jellemző hi-
bákat is. Csak néhány ezek 
közül: az ülések irányítása 
nem elég határozott, ennek 
következtében sok témát, 
problémát fölvetnek, a fő 
mondanivaló azonban szét-
esik, máshová összpontosul 
vagy szétszóródik a figyelem; 
a reszortfelelősök némelyike 
nem ismeri jól a föladatát, s 
ennélfogva képtelen saját 
munkájának megszervezésé-
re; gyakori, hogy nem szer-
zik be a pártmunkát segítő 
központi kiadványokat, illet-
ve keveset gondolnak rá, hogy 
ezeket a tagság elolvashas-
sa, tanulmányozhassa; a gaz-
dasági. vagy társadalmi szer-
vek vezetőinek beszámolta-
tása néhol túl általános, 
szétfolyó, nem sokra lehet 
velük menni: a pártvezetősé-
gi tagok tájékozottsága nem 
mindig megfelelő olyan kér-
désekben sem. amelyeknek 
eldöntésébe bele kellene szól-
niuk; jellemző a párttitkárok 
túlterhelése, mivel igencsak 
ők szaladoznak mindenhová, 
s majdnem mindig ők képvi-
selik személyesen a pártve-
zetőséget. Jó dolog, hogy ja-
vult a vezetőségi tagok párt-
iskolai végzettsége, noha több 
üzemi párttitkár arról is pa-
naszkodik, hogy a pártveze-
töségi tagok egy részének 
semmiképpen sem megfele-
lő a z ideológiai felkészült-
sége. 

Csak általában kielégítők a 
pártszervezetek és a hatás-
körükbe tartozó társadalmi 
és tömegszervezetek kapcso-
latai — állapította meg a 
városi pártbizottság. A szak-
szervezeti tevékenység pél-
dául többnyire az érdekvé-
delem keretei között mozog. 
Jóllehet, az üzemi szakszer-
vezeti szervek testületi mun-
kája elég rendszeres, a ter-
melési tanácskozások és az 
üzemi demokrácia egyéb fó-
rumai kevésbé színvonalasak 
és hatékonyak. Ezért az il-
letékes pártvezetőségek is hi-
báztathatok, mert néha egy-
egy kérdésben elmulasztják 
ismertetni az alapszervezet 
véleményét. Ahol a párttag-
ság előiskolájának fogják föl 
a szakszervezeti tevékenysé-
get. ott nagyon jó az össz-
hang, ahol viszont nem te-

kintik pártmegbízatásnak a 
szakszervezeti ügyekben való 
fáradozást, ott nyilvánvalóan 
hiányzik a megfelelő együtt-
működés. 

A KISZ pártirányításának 
módszerei közé tartozik, 
hogy a pártvezetőségek rend-
szeresen képviseltetik magu-
kat az ifjúsági szervezet 
rendezvényein, olykor közös 
párt- és KISZ-taggyűléseket 
tartanak, mint például leg-
utóbb az ifjúsági parlamen-
tek tapasztalatairól: az aktí-
vabb KISZ-tagokat meghív-
ják a párttaggyűlésekre is. 
Sajnos, nem mindenütt ilyen 
élő-eleven a kapcsolat, és 
előfordul, hogy a KISZ-tag-
gyűléseken „elfelejtik" is-
mertetni, magyarázni a part-
határozatokat, illetve hang-
súlyozni a végrehajtás fon-
tosságát. Üdvözölendő, hogy 
a KISZ városi bizottsága 
mostanában több társadalmi 
munka vállalására szerző-
dést kötött a Hazafias Nép-
front városi bizottságával és 
ennek következtében jelen-
tősen meg is nőtt a fiatalok 
aktivitása a város szépítése, 
fejlesztése érdekében. 

A pártszervezetek figye-
lemmel kísérik a munkás-
műveltség alakulását is, 
hangsúlyozzák ennek fontos-
ságát. Megállapítható, hogy a 
szakmai továbbképzés szor-
galmazása és szervezése ál-
talában megfelel a követel-
ményeknek, s a politikai 
tanfolyamok hallgatóinak 
száma is évről évre körülbe-
lül azonos. Noha az ideoló-
giai képzéssel és továbbkép-
zéssel általában mindenütt 
problémák vannak, a tag-
gyűléseken ritkán lehet ez-
zel a témával találkozni, s 
úgy tűnik — főleg ipari 
üzemekben —, hogy az ide-
ológiai és politikai művelt-
ség továbbfejlesztésével a 
gazdasági vezetők egy része 
nem szívesen foglalkozik. A 
Marxizmus—Leninizmus Kö-
zépiskola népszerűsége egy-
re növekszik, s jóllehet ez 
az oktatási forma nem any-
nyira ideológiai megalapo-
zottságot. hanem inkább po-
litikai tájékozottságot nyújt, 
a munkások aránya itt is 
elég alacsony. 

i 3. 
Végül megállapította a 

Szeged városi pártbizottság, 
hogy az alapszervezetekben 
— a Központi Bizottság 1972. 
novemberi határozatának kö-
vetkeztében — megjavult a 
pártépítő munka. Kezdetben 
a tagfölvételek előkészítése-
ben tapasztalható volt ugvan 
némi bizonytalanság, később 
határozottan megjavult a 
munkásfölvételek aránya. A 
pártszervezetek helyesnek 
tartják a pártba jelentkezők-
kel szemben állított maga-
sabb követelményeket, s a 
vezetőségek szívesen, nagv 
odaadással foglalkoznak az 
arra érdemes munkások, ér-
telmiségiek kommunistává 
nevelésével. Ezt bizonyítja, 
hogy a vártnál jóval többen 
jelentkeznek párttagnak 
1974-ben is. A dolgozókkal 
való kapcsolat határozottan 
javul, nagyon sok pártonkí-
vüli is természetesnek tart-
ja, hogy problémáival a 
párttitkárhoz, vagy valamely 
vezetőségi taghoz forduljon. 
A kommunisták által kezde-" 
ményezett munkaverseny 
rendszerint messzemenő 
megértésre talál, a dolgozók 
helytállnak a kommunista 
műszakokban, szívesen vál-
lalnak munkát a társadalmi 
és tömegszervezetekben, 
részt vesznek a pártoktatás-
ban. a megbízatásokat fele-
lősséggel teljesitik. 
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