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II tettek beszélnek 
Mától kezdődően több 

mint 1 millió úttörő és kis-
dobos közel 300 képviselő-
jét köszöntjük Szegeden, az 
V. Országos Üttörőparla-
menten. Budapest, Csille-
bérc, Nagykőrös és Székes-
fehérvár után Szeged ad 
otthont a vörös- és kék-
nyakkendős úttörők és kis-
dobosok országgyűlésének. 

Az úttörőmozgalom poli-
tikai és gyermekszervezeti 
jellegének erősítése e né-
hány nap tanácskozásainak 
és rendezvényeinek legfon-
tosabb célja és feladata. 
Szeptember óta az egész 
országban zajlanak az út-
törőparlamentek csapatok-
nál, városokban és megyei 
tanácskozásokon. Arról 
számolnak be ezeken a 
fórumokon a tanulók, hogy 
Miről beszélnek a tettek? 
A parlamentek demokrati-
kus, mozgalmi, közéleti ko-
hója az úttörőmozgalom el-
múlt kétévi eredményeit 
veszi számba, de ' lehetősé-
get ad az ötletek, javasla-
tok, kezdményezések felve-
tésére is. Az eddigi tanács-
kozások általános tapaszta-
lata, hogy a magyar gyere-
kek" komolyan, felelősen, 
kritikusan és önkritikusan 
mérlegelnek, okos és meg-
alapozott javaslatokat sora-
koztatnak fel, merész el-

képzeléseket vetnek fel, s 
a tanácskozásokat a fiatalos 
lelkesedés, a vidámság jel-
lemzi. 

Az a tény, hogy az V. 
Országos Üttörőparlament 
házigazdája Szeged városa, 
bizonyítéka annak, hogy 
Szeged tizennégyezer és 
Csongrád megye negyven-
ezer úttörője és kisdobosa, 
valamint pedagógusai és a 
mozgalom aktivistái nagy-
szerű munkát végeztek az 
elmúlt években. A megye 
és Szeged szeretettel fogad-
ja az ország legkülönbö-
zőbb részeiről érkező, közel 
háromszáz küldöttet, igyek-
szik jó házigazda módjára 
vendégül látni őket. 

Különös hangsúlyt és je-
lentőséget ad a mostani 
tanácskozásnak két közelgő 
dátum. Egész szocialista 
építőmunkánk nagy szám-
vetése lesz az MSZMP XI. 
kongresszusa, és társadalmi 
fejlődésünk határkövét, ha-
zánk felszabadulásának 30. 
évfordulóját is a jövő év 
tavaszán ünnepeljük. Tár-
sadalmunk az utóbbi évek-
ben központi kérdésként 
kezeli a felnövekvő ifjúság 
nevelését, érdekeinek foko-
zott érvényrejuttatását, a 
jövő generációja életének, 
munkájának és minden-
napjainak szebbé, tartal-

masabbá tételét. A fiatalok 
jogait és kötelességeit, a 
társadalmi gondoskodás fel-
adatait olyan jelentős do-
kumentumok tartalmazzák, 
mint az ifjúsági törvény, az 
MSZMP Központi Bizott-
sága és a KISZ Központi 
Bizottsága alapvető határo-
zatai. 

Az V. Országos Üttörő-
parlament a legfejlődőké-
pesebb, a legaktívabb, a 
legjobban alakítható-for-
máiható nemzedék nagy 
seregszemléje, felelős, tör-
vényhozó fóruma. Az a 
tény, hogy az ország úttö-
rőinek kétévenként meg-
rendezésre kerülő tanács-
kozását a Magyar Kommu-
nista Párt megalakulásának 
születésnapján — most, 
Szegeden 56. évfordulóján 
— rendezik meg, jelképe 
annak, hogy a mai vörös-
nyakkendős úttörők példa-
képeiknek tekinthetik elő-
deiket, a tegnapi és mai 
kommunistákat, folytatói 
kívánnak lenni a nagysze-
rű harcoknak, átveszik és 
továbbadják a fáklyavivők 
eszméit, fokozzák eredmé-
nyeiket. Majakovszkij sza-
vaival : „Kommunistának 
lenni annyit jelent, mint 
merni, akarni, küzdeni." 

Tandi Lajos 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

a Minisztertanács pénte-
ken ülést tartott. 

Huszár István, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese tá-
jékoztatta a kormányt a 
magyar—szovjet gazdasági 
és műszaki-tudományos 
együttműködési kormányközi 
bizottság Moszkvában tar-
tott elnöki találkozójáról. A 
tárgyalások során áttekintet-
ték a két ország közötti gaz-
dasági együttműködés idő-
szerű kérdéseit. A kormány 
a jelentést jóváhagyólag tu-
domásul vette. Utasította az 
érdekelt minisztereket és or-
szágos hatáskörű szervek ve-
zetőit, hogy a tárgyalásokból 
adódó szükséges intézkedése-
ket tegyék meg. 

A Minisztertanács megtár-
gyalta a mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszter je-
lentését az őszi mezőgazda-
sági munkák helyzetéről. 
M e g á l l a p í t o t t a , hogy a gaz-
daságok jelentős előrehala-
dást értek el az őszi beta-
karítási munkákban, és az 
őszi búza vetésében. A kor-
mány felhívja a mezőgazda-
sági üzemeket, mielőbb fe-
jezzék be a búza vetését, 
gyorsítsák meg a kukorica 
betakarítását és a cukorrépa 
beszállítását, hogy minél 
több erőgép vehessen részt 
a mélyszántásban. 

A nehézipari miniszter je-
lentést tett a Miniszterta-
nácsnak a mecseki szénbá-
nyák Zobák bányaüzemé-
ben történt gázkitörésről, 
amelynek következtében 7 
bányász életét vesztette. A 
gázkitörés okairíSk és körül-
ményeinek vizsgálata tovább 
folyik. Addig is megtették a 
szükséges intézkedéseket a 
veszélyeztetett területek fo-
kozott biztosítására. A Mi-
nisztertanács kegyelettel 
adózik a tragikus körülmé-
nyek között elhunyt bányá-
szok emlékének. A kormánv 
a jelentést és a szerencsét-
lenséggel kapcsolatban tett 
intézkedéseket tudomásul 
vette. 

A pénzügyminiszter, vala-
mint az építésügyi és város-
fejlesztési miniszter előter-
jesztése alapján a kormánv 
rendeletet hozott az ország 
egyes településein — elván-
dorlás vagy egyéb okok kö-

vetkeztében — üresen álló 
családi házak értékesítéséről. 
Az ilyen üresen álló és mű-
szakilag még megfelelő ál-
lapotú családi házak tulaj-
donosai fe la jánlhat ják ingat-
lanukat értékesítésre az il-
letékes községi tanácsnak. A 
vevőket a tanács jelöli ki, 
ennek során előnyben része-

síti az állami vállalatoknál 
dolgozó munkásokat, továb-
bá a három- vagy többgyer-
mekes családokat. A vevő 
részére az Országos Taka-
rékpénztár hosszú lejáratú, 
kedvezményes kamatozású 
kölcsönt n y ú j t h a t 

A kormány ezután egyéb 
ügyeket tárgyal t 

Elutazott a jugoszláv 
pártmunkásküldöttség 
Pénteken elutazott Buda-

pestről a Jugoszláv Kom-
munisták Szövetsége Köz-
ponti Bizottságának pár t -
munkásküldöttsége, amely a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottsága 
meghívására Marko Bezer-
nek, a Horvát Kommunisták 
Szövetsége KB végrehajtó 
bizottsága tagjának vezetésé-
vel november 14—22 között 

látogatást tett hazánkban. A 
küldöttséget fogadta Németh 
Károly, a Politikai Bizottság 
tagja, a Központi Bizottság 
titkára. 

A jugoszláv pártmunkás-
küldöttséget a Ferihegyi re-
pülőtéren Klézl Róbert, a 
KB osztályvezető-helyettese 
búcsúztatta. Jelen volt Vran-
ko Vukusics, a budapesti ju-
goszláv nagykövetség taná-
csosa. (MTI) 

Beszámoló taggyűlésen s 

e a l í t a s o k 
€ s f s n @ z c i n 

A szegedi olajmező újdon-
sága már a múlté. Lassan 
végéhez közeledik a 6 mil-
liárdos építkezés, közel ezer 
olaj- és gázkút csurrantja a 
föld mélyének kincsét. A 
pókhálószerűen kiépített ve-
zetékrendszer összegyűjti a 
felszínre törő kőolajat, és 
gázt, majd az országos táv-
vezeték viszi tovább a fel-
dolgozó helyekre, a gázüze-
mekbe és a lakásokba a kor 
uralkodóvá váló nyersanya-
gát. A pionír korszak is vé-
get ért, a medencében dol-
gozó emberek immár törzs-
gárda-tagokká váltak. Ez az 
állapot tükröződött a gépé-
szeten dolgozó kommunisták 
beszámoló taggyűlésén is, 

Fiatal szakemberek 
A központ tanácskozó szo-

bájában gyűltek össze a gé-
pészeti üzemrész alapszerve-
zetének tagjai, hogy számot 
vessenek az elmúlt négy-öt 
év munkájával. Egy valami 
azonnal fel tűnt: a megjelent 
párttagok többsége aligha 
múlt el harminc éves, mind-
nyájan csupa fiatalok, laka-
tos, műszerész, szerelő szak-
emberek és technikusok. Va-
laki azt mondta, hogy ra j tuk 
áll, vagy bukik a szegedi 
szénhidrogénmedence normá-
lis üzemmenete. Való igaz, E 
távol áll tőlünk, hogy meg-
sértsük azokat az idősebb, s 
falvakból, a tanyákról bejá-
ró embereket, akik szorgal-
masan eleget tesznek fel-
adatuknak, de az is igaz, 
hogy a gépészeti szakterüle-
ten dolgozó, magasan kvali-
fikált mesterek, technikusok 
képviselik a modern szocia-
lista ipar munkásbázisát. 
Nélkülük valóban megállna 
az élet a kutak körüL 

Az üzemvezető mérnök 
mondta: 

— Ha elromlik egy kút. 
meghibásodik a műszer, vagy 
a szivattyúkkal történik va-
lami baj, akkór a gépésze-
ké a döntő szó. Ezek a fiatal-
emberek tanult mesterségük 
mellé megszerezték az olaj-
ipari ismereteket is, valóban 
kezükben nyugszik az olaj-
mező sorsa. 

A dicséret mellé, — nem 
azért, mert így szokták — 
egy kritikai megjegyzés is 
indokolt. A gépészeti üzem 
pártalapszervezetének közel 
ötven tagja van, de közülük 
a beszámoló taggyűlésről tá-
vol maradtak tizenöten. Az 
elmaradók igazolták ugyan 
elfoglaltságukat, de mégis el-
gondolkodtató. hogy miféle 
feladat elvégzése tartotta tá-
vol őket e fontos megbeszé-
lésről. 

Móra János, az alapszerve-
zet t i tkára jól megfogalma-
zott beszámolót terjesztett a 
tagság elé. Azzal kezdte, 
hogy széttagolt, nagy terüle-

ten dolgoznak, végzik min-
dennapi feladataikat, s az el-
múlt öt esztendő során, bi-
zony nem is egyszer átszer- - , 
vezés volt az üzemben, így [ | g | ] | ( y j j j j 
a párttagság is hol elkerült 
az alapszervezettől, hol visz-
szajött. Az érdemi munkárói 
a vezetőség és a pártcsopor-

tok közösen készítettek össze-
foglalót. Lássuk, mit mond-
tak önmagukról. 

határozatainak végrehajtá-
sáért, sa ját munkaterületük 
felvirágoztatásáért. 

Elmondták, hogy a gazda-
sági feladatok szerteágazóak, 
különösen nyáron nehéz 
helyzetbe kerülnek, hiszen a 
legtöbb dolgozó akkor veszi 
ki szabadságát Még a tag-
gyűlések megtartása is gon-
dot okoz a pártvezetőségnek, 
amit bizonyít néhány elma-
radt rendezvény is. A gépé-
szeti üzem pártalapszerveze-
te akkor alakult meg, ami-
kor maga az üzem is rendes 
kerékvágásba jutott. Figyel-
mük középpontjába érthető-
en a gazdasági és a műszaki 
kérdések kerültek, s a pár t-
csoportok sem tudtak sokáig 
mást tenni, mint beszedték 
a tagdíjakat, továbbadták a 
vezetőség értesítéseit, ö t 
pártcsoport működik az alap-
szervezet kebelében, s min-
den bizalmi szorgalmasan 
végzi feladatát, úgy dolgoz-
nak, mintha önálló alapszer-
vezetek lennének. Az olaj-
ipari pártbizottság határoza-
tait „aprópénzre" vált ják a 
maguk körében. 

A pár tmunka lényegét, stí-
lusát a maguk speciális fel-
adatához igazítják. Dicsére-
tes, hogy a párttagok többsé-
ge nem csupán résztvevője a 
különféle és fa j ta oktatás-
nak, hanem cselekvően segí-
tik is a szakszervezeti és a 
szakmai oktatást. Az üzem-
ből hatan elvégezték, vagy 
most végzik majd el a 
marxizmus—leninizmus esti 
egyetemet, 30-an já rnak a 
marxista középiskolába, s 
hatvanan-hetvenen alapfokú 
politikai oktatásban vesznek 
részt. 

A pártépítés az olajosoknál 
sokkal nagyobb jelentőséggel 
bírt az elmúlt években, mint 
a korábban már jól össze-
rázódott üzemeknél. A gépe -
szet alapszervezetébe az el-
múlt években 21 párttagot 
vettek fel, akik közül húszan 
szakmunkások, s a többség 
fiatal, amit ékesen bizonyít, 
hogv az ajánlók közül 12 
esetben a KISZ-vezetőság 
vállalta e tisztséget. A pár t -
szervezet jó munkakapcsola-
tot teremtett az üzem gaz-
dasági vezetőivel és a társa-
dalmi szervezetekkel is. Sum-
mázva azt állapította meg a 
vezetőség beszámolója, hogy 
minden tőlük telhetőt elkö-
vettek a X. pártkongresszus 

A vita igazán élénk volt; 
hiszen tizenöten véleményt 
mondtak, a beszámolóhoz 
kapcsolódva. Többen kifogá-
solták az olajipari pártbi-; 
zottsag értékelését, hiányol-
ták annak a megfeszített 
munkának az elismerését, 
amelyet a gépészeti üzem 
munkásai és párttagjai tet-
tek az elmúlt esztendőkben 
azért, hogy a szétszórt, ide-
iglenes műhelyekből, bara-
kokból úgy sikerült átvezet-
ni a közösséget az ú j végle-
ges műhelyekbe, hogy az 
olajmezőn a termelésben 
semmi fennakadás nem tör-
tént. Érdekes és megszívle-
lendő dolgokat hangoztatott 
például Györki János szere-
lő, aki az üzem KlSZ-szer-
vezetének a titkára. Elmond-
ta többek között, hogy az if-
júság igényelné az idősebbek, 
különösen a párttagság se-
gítségét politikai nézeteik 
csiszolásában, de annak is 
örülnének, ha az idősebbek 
olykor visszakérdeznének r á . 
juk, számadást kérnének 
eredményeikről. Több, szinte 
csak a hibákat kereső fel-
szólalások után szólt Ungor 
Imre művezető reális érté-
kelése azokról a szép ered-
ményekről, amelyet az olaj-
munkások az elmúlt eszten-
dőkben elértek. Az rendbele-
vőnek is látszik, hogy a gépé-
szeti üzem kommunistái nem 
az eredmények öntömjénezé-
sével altatták el lelkiismere-
tüket, de éppen úgy hiba 
volna említés nélkül hagyni, 
mindennapi erőfeszítéseik si-
kerét, amely végeredmény-
ben a közös munka gyümöl-
cse, ahol a kommunisták á 
legjobbak között harcoltak és 
helyt álltak nap, mint nap.' 

Szóba került a pártfegye-
lem kérdése is, s kiderült, 
hogy az olajmunkások nem 
ismernek pardont e tekintet-
ben sem. Keményebben 
akarnak fellépni azok ellen, 
akik nem teljesítik pá r tmun-
kájukat , s fegyelmezetlenek. 
A múlt években már tanúje-
lét adták a felelősségrevonás-
nak is, kizártak az alapszer-
vezet tagjai közül három 
olyan személyt, akik feléje 
sem néztek a pártszervezet-
nek, vagy az élet más terü-
letén viselkedtek úgy, hogy 
a kommunisták nem vállal-' 
ták velük a közösséget. 

Végül azzal távoztak a gé-
pészeti üzem alapszervezeté-
nek tagjai a beszámoló tag-
gyűlésükről. hogy az új, s a 
nagyobb feladatok végrehaj-
tására képesek lesznek. 

Gazdagh István 

Szélesítik 
az ES-öst 
Szélesítik az E5-ös utat a 

Dorozsmai úti csomópontban 
az Aszfaltútépítő Vállalat 
dolgozói. A hét végéig a ter-
vek szerint a Fonógyári útig 
készítik el a két rétegű asz-
faltburkolatot, sőt ha az idő 
engedi, még a kopóréteget is 
elterítik. Ha az útszakasz el-
készül, lehetőség nyílik a jár-
művek 55-ös útra tereléséhez. 
Képünkön a Finishcr az első 
aszfaltréteget teríti az út-
alapra, a Dorozsmai úti cso-
mópont közelében. A gép 
mögött a dolgozók kiigazít-
ják az egyenetlenségeket. 

Somogyi Károlynó felvétele 


