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Az MSZMP Központi Bizottságának irányelvei 
a párt XI. kongresszusára 

(Folytatás a 3. oldalról) 
tását pártunk fontos társadalompolitikai, szociális feladat-
nak tekinti, biztosítjuk, hogy az eddiginél több állami la-
kás épüljön, s a jövőben is támogatjuk a saját erőből tör-
ténő lakás- és családiház-építést. 

A párt hazánk népesedési helyzetének alakulását nagy-
fontosságú nemzeti és társadalmi ügynek tekinti. A szocia-
lista társadalomban növekszik a család szerepe, arra kell 
törekedni, hogy emelkedjék a több gyermekes családok 
száma, s e családok élvezzenek megkülönböztetett támoga-
tást, övezze őket megbecsülés. Államunk, a népesedési cé-
loknak megfelelően — a bölcsődei és óvodai hálózat fo-
lyamatos bővítése, n gyermekélelmezés kiterjesztése mellett 
— növeli a pénzbeli juttatásokat, a családi pótlékot, a gyer-
mekgondozási segélyt. Budapesten, az öt nagyvárosban és 
az ipari centrumokban megközelítően kielégítjük az óvodai 
Igén veket. 

Javí t juk a szociáloolitikai ellátást, tovább egységesít-
jük nvugdíirendszerü"k«t és csökkentjük a korábbról meg-
maradt különbség°ket. Biztosítjuk a nyugdíjak reálértéké-
nek megtartását. Javí t juk a betegellátást, növeljük a szo-
ciális otthonok helyeinek számát, továbbfejlesztjük az 
üzemegészségügyet. 

Ideológiai 
és művelődési feladatok 

A X. kongresszus óta tovább erősödött hazánkban a 
marxizmus—leninizmus eszméinek befolyása. Ideológiai té-
ren tő feladatunk a tömegek szocialista tudatának fejlesz-
tése. Az elméleti munkában alkotó választ kell adni tár-
sadalmunk fejlődésének kérdéseire, idejében kell feltárni 
és elemezni a fejlődés ú j tendenciáit, s előremutató igény-
nyel kell általánosítani a tapasztalatokat. Különösen fon-
tossá válik szocialista távlataink világosabb körvonalazá-
sa, a szocialista életmód fölényének bemutatása a kapita-
lista életformával szemben. Szélesebb körben tegyük tuda-
tossá: a szocialista hnzaMság cselekvő hazafiság, társadal-
mi céljaink megvalósítását szolgáló felelős, aktív magatar-
tás és állandó készenlét vívmányaink védelmére. 

Egyértelmű, következetes marxista bírálatban kell ré-
szesíteni a jobboldali, ultraradikális, dogmatikus nézeteket. 
Határozott harcot kell folytatni az eszméinktől Idegen pol-
gári, kispolgári szemlélet ellen. Nagv figyelmet kell for-
dítani a nacionalizmus és a kozmopolitizmus bírálatára. 

A X. kongresszus határozatainak megfelelően fejlődött 
tudományos életünk, javultak a kutatómunka hazai felté-
telei. Törekedni kell az anyagi és szellemi erők összpontosí-
tására, a hazai és a nemzetközi kutatások körültekintőbb 
összehangolására. Az ideológiai, társadalomtudományi ku-
tatóhelyeken, a társadalomtudományok egész területén biz-
tosítani kell a marxizmus—leninizmus egyértelmű érvénye-
sülés4t. Bontakozzék kl Jobban vitázó szelleme az anti-
marxista nézetekkel szemben. 

A X. kongresszus óta eltelt Időben javultak a világ-
nézeti oktatás és nevelés feltételei, csökkent a tanulók túl-
terhelése; emelkedett az oktató-nevelő munka színvonala; 
bővült a diákönkormányzati tevékenység. Elsőrangú fel-
adat az általános iskola és a szakmunkásképzés feilesztése, 
a fizikai dolgozók gyermekeinek tanulmányi segítése va-
lamennyi Iskolafokozatban. Nagvobb társadalmi megbecsü-
lésben kell részesíteni a pedagógusokat. 

A két kongresszus között is gvaranodott népünk mű-
veltsége. Erősítsük tovább a közművelődés világnézeti ha-
tását. fejlesszük a kultúra területén is a közösségi formá-
kat. Fordítsunk különös «ondot a munkásosztály tudásának 
gazdagítására, kultúrálódására. Törvényt kell alkotni, amely 
összefoglalja a közművelődés cél iáit és feladatait. A sport-
mozgalomban az iskolai testnevelést és a tömegsportot kell 
előtérbe helyezni. 

Az egves művészeti ágakban az elmúlt Idős'akban ér-
tékes művek születtek, növekedett a különböző művészeti 
rendezvénvek látogatottsága. Határozotabban keH támogat-
ni a szocialista realista, közéleti elkötelezettségű irodalmat 
és művészetet. A dolgozó osztályok, a társadalom életének 
közpn-tl k*rd 's-l kap 'anak jelentőségüknek megfelelő teret 
a művészeti alkotásokban. 

A párt a dolgozóknak, elsősorban a munkásoknak a 
legjobbjait veszi fel tagjai soróba, azokat, akik meggyőző-
déses hívei szocialista társadalmunknak, élen járnak a mun-
kában, a szocializmus elvei szerint élnek. A párt össze-
tételének fejlesztése érdekében gondoskodni kell a mun-
kások, különösen a szakmunkások megfelelő arányú felvé-
teléről. A tagfelvétel fő forrásai a nagyüzemek legyenek. 

Az állami szervek, társadalmi szervezetek működéséről 
szólva az irányelvek hangsúlyozzák: a párt az állami szer-
vek rendeltetésszerű működését elvi, politikai irányítással, 
helyes kádermunkával biztosítja. Fontos, hogy a párthatá-
rozatokat az állami szervek azonosan értelmezve, idejében 
valósítsák meg. 

A szakszervezetek tekintélye és befolyása nőtt. Hozzá-
értőbben gvakoroliák funkcióikat. Nem kielégítő még ne-
velőmunkájuk, belső életük demokratizmusa elmarad az 
igényektől és a lehetőségektől. Követeljék meg tagjaiktól 
a fegyelmezett, pontos munkát, élienek jogaikkal, képvisel-
jék és védjék bátrabban a dolgozók érdekeit, lépjenek fel a 
törvények, a rendeletek megtartásáért. 

A KISZ alapvetően betölti politikai, társadalmi szere-
pét, erősödött kommunista jellegé. A fiatalok körében folyó 
eszmei, politikai nevelésben növelni kell a társadalom min-
den szervezetének felelősségél és aktivitását. A KISZ-szer-
vezetek neveljék fiatalságunkat önállóságra, kezdeménye-
zésre. A nárt a 'nnsziwezeteihen í"vítani kell a KT<57 
pártirányítását, céltudatosan készítsék fel a legjobb fiata-
lokat a pártba való belépésre. A Magyar Úttörők Szövet-
sége szervezze a gyermekek közösségi életét, segítse az 
iskolai nevelést. 

A nőkről szóló párthatározat megvalósítása társadalmi 
összefogással sikeresen halad. Következetesebben érvénye 
sül a nők egyenjogúsága a munkahelyek betöltésében, s 
képzésben, az anyagi elismerésben. A választott testületek-
ben és a gazdasági vezető tisztségekben egyre több a nő 
A párt szervei és szervezetei tekintsék állandó feladatuk-
nak a nők helyzetével, politikai, szakmai fejlődésével ét 
társadalmi aktivitásának növelésével foglalkozó határozat 
valóra váltását. 

A párt szövetségi politikájának kerete a Hazafiar 
Népfront-mozgalom A szocialista nemzeti egység teljes 
kibontakoztatása azt igényli, hogy fokozódjék a Hazafias 
Nőr>'-nnt táreoiRoinv r>o'it'k"i s*erepe, a népfront avassa 
közüggyé legfontosabb céljainkat. 

VII. 

VIJ 
A párt- és tömeg-

szervezetek feladatai 
Szocialista építésünk vezető ereje a párt. A X. kong-

resszus óta eltelt időszakban pártunk vezető szerepe rtieg-
felelően érvényesült. A vezető szerep még következetesebb 
érvényesítését követelik meg azonban a szocialista építés 
soronievő feladatai: ennek előfeltétele a párt politikájának 
megvalósítása, a párttagok eszmei, politikai felkészültségé-
nek gyarapítása, az ideológiai munka javítása, ^a pártfe-
gyelem megszilárdítása. Tovább kell erősíteni a pár tmun-
ka politikai-mozgalmi jellegét, fel kell lépni a hivatalnoki 
stílus és az indokolatlanul sok papírmunka ellen. Nagyobb 
alapszervezetek létrehozásával meg kell szüntetni a szét-
aprózottságot minden olyan helyen — üzemben, községben, 
hivatalban —. ahol ehhez a feltételek megvannak. 

A párt sikeres tevékenysége döntően eszmei, politikai, 
szervezeti és cselekvési egységen alapul, az egység maga-
sabb színvonalra emelése állandó fo lyamat Pártunk hű a 
demokratikus centralizmus lenini elvéhez — húzzák alá az 
irányelvek, majd nyomatékosan szólnak arról, hogy a párt-
demokrácia fejlesztésének fontos eleme a párttagság széles 
körű bevonása a határozatok előkészítésébe, a döntésekbe, 
a centralizmus fejlesztésének pedig lényeges összetevője a 
határozatok hiánytalan végrehajtása és az ellenőrzés. A 
döntést seeítő demokratikus vita után. a kommunista bí-
rálat alanján következetesebben kell számonkérni a párt 
minden tagjától és funkcionáriusától a fegyelmezett mun-
kát. a határozatok melletti elvszerű és érvelő kiállást 

A párt vezető szerepének erősítése szükségessé teszi a 
kádermunka színvonalának emelését. Növelni kell a tes-
tületek szerepét a személyi kérdések eldöntésében, erősíte-
ni kell a kádermunkában a bizalom, az őszinteség, a nyílt-
ság légkörét. 

A párt nemzetközi 
tevékenységének, 

kapcsolatainak 
fejlesztéséről 

A Magyar Szocialista Munkáspárt megkülönböztetett 
jelentőséget tulajdonít a szovjet testvérpárthoz fűződő vi-
szonyának, és azt minden téren fejleszti. A Szovjetunió 
Kommunista Pár t ja szerezte a legtöbb, a legátfogóbb ta-
pasztalatokat a szocialista építésben, a nép eszmei-politikai 
egységének megteremtésében, az imperializmussal vívott 
harcban. A legtöbbet teszi a nemzetközi kommunista moz-
galom fejlődéséért, forradalmi elméletünk lenini öröksé-
gének megvédéséért és gazdagításáért. Pártunk ápolja ét 
erősíti kapcsolatait a szocialista országok közösségének 
minden párt jával ; még szilárdabbra ötvözzük országaink 
és népeink barátságát, fejlesztjük együttműködésünket 
Pártunk kész további erőfeszítésekkel hozzájárulni az im 
peria1 '_oT's ellen hor-n'ó erők H"rpörít4* íve7. a k^zös ak 
ciók sikeréhez. Szélesíti kapcsolatait, erősiti szolidaritását 
a tőkés világ és a fejlődő országok marxista—leninisu 
párt jaival : tán-vvatia a7- 1mr,',ri*1l",taeil,,n«'S nsszefocás ér-
dekében kialakított együttműködésüket más haladó politi-
kai erőkkel. 

A nemzetközi osztályharc megköveteli a kommunistr 
és munkáspártok egységének állandó erősítését. Ezért szük 
ségesnek tar t juk, hogy a két- és sokoldalú találkozókon a 
jövőben is rendszeresen kicseréljük tapasztalatainkat a 
többi testvéroárttal. és az úi v>«znnvr>knak me<»f«*'elöer 
összehangoljuk feladatainkat, munkánkat . Ezen az elvi ala-
pon támogatjuk az európai testvérpártok értekezietene. 
megtartását. Aktívan fellépünk a kommunista és munkás-
pártok soronkövetkező nemzetközi tanácskozásának elő 
készítéséért. A kommunista mozgalom szerves részének te-
kint jük a testvérpártoknak a világ különböző térségei 
egyes földrészek és övezetek sajátos követelményeive' 
összhangban álló, egységünket erősítő tanácskozásait. 

A kommunista mozgalom sorainak szorosabbra zárá-
sa, valamennyi imperialistaellenes erő tömörítése elválaszt-
hatatlan az opportunizmus jobb- és „baloldali", s a ma-
napság különböző helyeken jelentkező, úgynevezett újbal-
oldal válfajai ellen vívott elvi-politikai harctól. Az oppor-
tunizmus mindegyik változata kárt okoz mozgalmunknak 
Alhatatosan harco'ni kell a marxista—leninista elmélet 
forradalmi tisztaságának megőrzéséért. Határozottan visszr 
kell utasítani a soviniszta, nacionalista és szovjetellenes né 
zeteket. Elítéljük a maoista vezetés álláspontját és törek 
vését, amely eltorzítja a nemzetközi osztályharc valódi tar-
talmát és céljait. 

P á r i " i k a társadalmi haladó® .sr<)-kóh„n a forradalrr 
szolidaritás, az egyenjogúság elvei alapján fejleszti kap-
csolatait az ant i impeuaas la erőkkel, a nemzeti demokra 
tikus pártokkal, a hazájuk függetlenségéért, szabadságaér' 
harcoló felszabadító mozgalmakkal. Együttműködésre tö-
rekszünk a szocialista és szociáldemokrata pártokkal, a 
nemzetközi enyhülés és biztonság erősítése, a munkásosz-
tály akcióegysége érdekében minden lehetséges területen 
és kérdésben. Mély meggyőződésünk, hogy a kommunista 
és munkásmozgalom egysége, a béke erőinek összefogása 
a szocializmus, a haladás eszméinek győzelmét segíti elő 

• 
A Központi Bizottság biztos benne, hogy a kongresz-

szus ú j lendületet ad gazdasági és kulturális építőmun 
kánknak. Tovább gyarapítjuk anyagi, szellemi értékeinket 
erősft i"k tér9-" ,n'mitnk smnlol'sta ioii»«rZt Pántunk a szo 
ciallzmus felépítésére törekszik, nagy lépést tesz a kom-
munizmus íelé vezető úton E cél jegyében szilárd eszmei 
politikai egységben dolgozzunk tovább a Magyar Népköz 
társaság felvirágoztatásán, népünk felemelkedésén. (MTI) 

A pártkongr 
tiszteletére 

:us 

a konzervgyár 
A kedvezőtlen időjárás okoz-

ta nehézségek ellenére az év 
vége előtt jó három héttel 
végrehajtotta a Szegedi Kon-
zervgyár az idei feladatait. 
December 5-re teljesítették a 
dolgozók a 651 millió forin-
tos termelésiérték-tervet, így 
a túlteljesítés várhatóan 24 
millió forint lesz. 

A belföldi igényeket mái-
maradéktalanul kielégítették, 
sőt többletterméket is juttat-
tak a kereskedelemnek. Ezzel 
a tavalyi ellátáshoz képest 17 
százalékos túlteljesítést értek 
el. Jól sikerült az exportter-
mékek őszi kiszállítása is — 
a tavaszi borsóhiány, majd 
a később jelentkező vagon-
hiány ellenére eleget tettek 
a Szovjetunió megrendelései-
nek. 

A jó eredmények elsősor-
ban a szocialista brigádok 
szervezett, alapos munkájá-
nak köszönhetők. A lelkes 
munka nyomán a tervezett-
nél magasabb lett az egy dol-

gozóra jutó termelési érték. 
A dolgozók és a termelés 
irányítói jól gazdálkodtak a 
nyers- és segédanyagokkal. A 
munka színvonalát emeli az 
egyre több munkaterületen 
bevezetett Dolgozz Hibátla-
nul munkarendszer, amely a 
munkafegyelem és a termé-
kek minőségének javulásához 
vezet. 

A kongresszusi munkaver-
seny eredményeinek első ki-
lenchónapi értékelésekor már 
látható volt, hogy az egészsé-
ges versengés jól segíti a kö-
zös célkitűzések megvalósí-
tását. S a siker december 
5-re kézzelfoghatóvá v á l t 

Munka a gyümölcskonyhában. 

Tanácstagi 
beszámolók 

December 9-én, hétfőn 
délután 5 órai kezdettel az 
alábbi helyeken tartanak 
tanácstagi beszámolót. Nagy-
mihály Lászlóné 30-as vá-
lasztókerület, a Dugonics ál-
talános iskolában, Miklós 
lózsefné 17-es választókerü-
let a Belváros 4-es párt-
szervezet helyiségében (Föld-
vári utca 3.), Forgó Pálné 
24-es választókerület, a Mé-
rey utcai általános iskolá-
ban, Horváth Károly a 99-es 
választókerület az élelmi-
szeripari főiskolán, dr. Ju -
hász Géza 108-as választó-
kerület a Gagarin általános 
iskolában, Turi Lászlóné 65-
ös választókerület a Petőfi 
III-as iskolában (Balatoni 
utca) Lesch Mihályné (86-
os választókerület) Petőfi I -
es iskolában (Benczúr utca). 
Fél 6 órai kezdettel Major 
Gyuláné a 68-as választó-
kerület, a Tar ján l-es isko-
lában. dr. Kardos János 
103-as választókerület, Mó-
ra Ferenc általános iskolá-
ban. Mangó Ferencné 133-as 
választókerület a kiskundo-
rozsmai tanácsházán. Forgó 
András 135-ös választókerü-
let ugyancsak a kiskundo-
rozsmai tanácsházán, Regő-
czi István 44-es választó-
kerület az újszegedi párt-
házban. Tóth András 45-ös 
választókerület a Rózsa Fe-
renc sugárúti általános isko-
lában Gyimesi József 19-es 
választókerület a Béke utcai 
általános iskolában. Délután 
6 órai kezdettel Farkas Mi-

hály a 129-es, és Peták J á -
nosné 131-es körzet kiskun-
dorozsmán a Vadliba-bisztró-
ban, Szurmai Tibor a 95-ös 
választókerület Algyőn. a 7-
es számú italboltban. Berta 
József 91-es választókerület 
Tápén a Kossuth utcai is-
kolában, Dr. Kulka Frigyes 
4-es választókerület a Nép-
front szegedi székházában, 
Vörösmarty utca 3., Pig-
niczky György 16-os válasz-
tókerület a Ságvári 
ziimnban. Délután 1 
Paronai János 97-es 
tókerület a Rákóczi 
téeszközpon tban 

gimna-
órakor 
válasz-

telepi 
(Algyő). 

December 10-én, kedden 
délután 5 órakor Venkei Edit 
56-os választókerület az olaj-
ipari vállalatnál (Dorozsmai 
út.). Bézi Ferenc 76-os vá-
lasztókerület a felsővárosi 
pártházban (Római körút 
31.> Délután fél 6 órai kez-
dettel Papp Gyula, a 7-es 
körzet, a belváros l-es pár t-
szervezet helyiségében (Vic-
tor H. u. 3.), dr. Kovács 
Lajos 10-es választókerület 
az Árpád téri általános Is-
kolában, Hörömpő József 
39 -es választókerület az ú j -
szegedi pártházban. Délután 
6 órakor Bódi János 50-es 
választókerület a szóregi Fa-
bő iskolában. dr. Kotfván 
Rezső 93-as körzet Algyőn 
a Kolozsvári utcai általá-
nt>s iskolában, dr. Tapody 
Dömötör 130-as választó-
kerület a ktsk indorozsmai 
tanácsházán tart beszámo-
lót, 


