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A tulajdonosok 
képviseletében
Miről volt szó a szombaton 

véget ért szakszervezeti kong
resszuson, ahol — a referátu
mokat és a külföldi vendégek 
üdvözlő beszédeit nem szá
mítva — 65 hozzászólás hang
zott el? Nehéz erre röviden 
válaszolni, hiszen mindenről 
szó volt, ami a szakszerveze
tekkel es a dolgozó emberrel 
összefügg. A dolgozó emberrel, 
elsősorban munkavállalói és
— tulajdonosi minőségében. 
Ez az utóbbi vonatkozás 
könnyíti meg végül is a vá
laszadást.

— Gyakran halljuk, hogy a 
munkások tulajdonosok is — 
mondotta Gáspár Sándor, a 
SZOT főtitkára. —■ Igen. A mi 
rendszerünkben a munkásosz
tály tulajdonos A gyár, a vál
lalat az övé is. De érzi-e ezt 
a munkás a napi munka gya
korlatában? Nem érzi kellő
képpen. — Majd így folytatta:
— Az üzemi demokrácia lel
ke és értelme az, hogy az 
üzemekben a munkások min
denről tudjanak, és tapaszta
latuk, tudásuk, aktivitásuk 
kibontakozhassék.

Az időszerű gondolatokat 
oly gazdagon termő tanácsko
záson, ahol a hozzászólók sok
oldalúan jellemezték a szak- 
szervezetek mai, megnöveke
dett és több tekintetben meg 
is változott feladatait, e fönti 
megfogalmazásból érzéklete
sen kitűnik a szakszervezetek
re váró sok és bonyolult ten
nivaló. Mindenekelőtt az. hogy
— a kormány és ,a SZOT El
nöksége rendszeressé vált vé
leménycseréjéhez hasonlato
san — a párt-, az állami, 
gazdasági szervek és a szak- 
szervezetek minden szinten al
kotó együttműködést alakít
sanak ki.

Az eredményes szakszerve
zeti munkára, ha úgy tetszik, 
a „szakszervezeti gondolko
zásmódra” vonatkozólag, több 
útbaigazítást említhetnénk. 
Biszku Béla, a Központi Bi
zottság titkára például a jól 
végzett munka még nagyobb 
anyagi és erkölcsi megbecsü
lésével kötötte össze a szak- 
szervezetek magasabb színvo
nalú tevékenységét.

Egyesek hajlamosak a szak- 
szervezetek érdekvédelmi 
munkáját meglehetősen egy
oldalúan felfogni. Nem értik, 
vagy nem akarják megérteni, 
hogy annak legfőbb vonása: 
érvényt szerezni a szocialista 
állam törvényes rendelkezé
seinek és fellépni azokban az 
esetekben, amikor ezeket a 
dolgozó emberek rovására 
megsértik. Az Ilyen esetekben 
ugyanis — mint Biszku Béla 
hangsúlyozta — a kollektívák 
és az egyes dolgozók érdeke 
társadalmi érdek is.

Soha még ennyi bíztatást a 
szakszervezetek, a szakszerve
zeti aktívák nem kaptak, a jó, 
eredményes munkára, s en
nek kapcsán az önálló gondol
kozásra és cselekvésre. Fock 
Jenő miniszterelnök is első
sorban ezt emelte ki a kong
resszuson elhangzott beszé
dében. „Ügy vélem, tevékeny
ségünk a kormányzati és a 
szakszervezeti munkában is 
annál eredményesebb lesz, 
minél inkább merünk ön
állóan, felelősségteljesen cse
lekedni, hiszen ismerjük a 
párt irányvonalát” —- mon
dotta.

Ez a követelmény .ienn” és 
„lenn”, minden felelős posr- 
ton érvényes. A dolgozó em
berek sokat várnak a _ szák
szervezettől. Félreértés ne 
essék: nem minden gondjuk, 
bajuk azonnali orvoslását, kí
vánságaik hiánytalan teljesítő
iét. Hanem elsősorban ezek 
Uapos ismeretét, hiszen vol
tképpen ezzel kezdődik a jó  
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A választások legfőbb jellemzője:

Bizalom és egység
A Hazafias Népfront Országos Elnöksége 
értékelte a választásokat — Közlemény a 

pólválasstások eredményeiről
Hétfőn ülést tartott a Haza

fias Népfront Országos Elnök
sége. Az ülésen részt vett és 
felszólalt Kádár János, a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának első 
titkára. Az ülést Kállai Gyu
la, a Hazafias Népfront el
nöke nyitotta meg. Ezután 
Bencsik István, a Hazafias 
Népfiont főtitkára beszámolta 
népfrontmozgalomnak az or
szággyűlési es tanácsi válasz
tások sikeréért végzett mun
kájáról.

A Hazafias Népfront Elnök
sége megállapította, hogy a 
magyar nép a választáson sza
vazataival kifejezést adott a 
párt és a népfront politikája 
iránti bizalmának. A válasz
tásokon egységesen jutott ki
fejezésre, hogy népünk he
lyesli a szocializmus építésé
nek programját, azt nemzeti 
programnak tekinti, és támo
gatja a Magyar Népköztársa
ság külpolitikáját, a nemzet
közi békéért, biztonságért, a 
társadalmi haladás érdekében 
kifejtett erőfeszítéseit.i

A választópolgárok, az új 
választási törvény adta lehe
tőségekkel élve, éretten és 
megfontoltan határoztak. Be
bizonyosodott, hogy . helyesek 
azok a törekvések, amelyek 
államéletünk demokratizmu
sának fejlesztését szolgálják. 
A választás eredményei to
vábbi lehetőséget teremtettek 
arra, hogy még nagyobb len
dülettel folytatódjék a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt 
X. kongresszusának határoza
taiban megjelölt nemzeti cé
lok megvalósítása. A Hazafias 
Népfront Elnöksége köszöne
tét és elismerését fejezte ki a 
választások előkészítésében és 
lebonyolításában részt vett 
népfront-szerveknek, az oda
adó és lelkes munkát végzett 
társadalmi munkások, a kü
lönböző bizottsági tagok száz

ezreinek, akik tevékenyen 
hozzájárultak az elért siker
hez. Kéri mindannyiukat, 
hogy továbbra is hasonló oda
adással vegyenek részt a nép
frontmozgalom politikai, tár
sadalmi megmozdulásaiban. 
Az Elnökség ezután az or
szággyűlési és tanácsi válasz
tásokkal, valamint az ország- 
gyűlés alakuló ülésével kap
csolatos kérdésekről tárgyalt. 
Az Elnökség ülése Kállai 
Gyula zárszavával fejeződött 
be.

Mint ismeretes, az április 
25-én tartott általános válasz
tásokon három országgyűlési 
es 81 tanácstagi választókerü
letben nem kapták meg a je
löltek a választási törvényben 
előírt szavazattöbbséget.

A pótválasztásokat a buda
pesti 21-es és 32-es, valamint 
a Békés megyei 5-ös számú 
(kétegyházai) országgyűlési 
választókerületekben az Or
szágos Választási Elnökség 
május 9-re, a meg nem vá
lasztott tanácstagok esetében 
pedig a helyi választási elnök
ségek . április 30—május 9-e 
közötti időre tűzték ki.

A pótválasztások a választá
si törvény előírásai szerint 
rendben lefolytak. Az érintett 
választókerületekben a név
jegyzékbe felvett 71 585 vá
lasztópolgár közül 64 947 (90,7 
százalék) járult ismét az iir- 
nákhoz. Betöltötték a három 
országgyűlési képviselői és a 
81 tanácstagi posztot. Az Or
szágos Választási Elnökség 
megállapította, hogy vala
mennyi választókerületben 
megválasztották az országgyű
lési képviselőt, illetőleg a he
lyi tanácstagot.

A fővárosi 21. választóke
rületben Búza Barna, a 32. 
sz. választókerületben Lakatos 
Józsefné, a Békés megyei 5. 
választókerületben Sebes 
Lászlóné kapta meg a szüksé
ges szavazattöbbséget.

E gységes elvek a lap ján
Lucio Luzzatto, az olasz kép

viselőház alelnöke, a Proletár 
Egység Olasz Szocialista Párt
ja (PSIUP) vezetősége nem
zetközi osztályának vezetője 
Budapesten részt vesz a Bé- 
ke-világtanács budapesti ülé
sén. Elutazása előtt nyilatko
zatot adott az MTI római tu
dósítójának.

Nyilatkozatában kijelentet
te, hogy a BVT ülését igen 
nagy jelentőségű eseménynek j 
tartja. Az ülésen egységes el
vek alapján vitatják majd 
meg a világ előtt álló prob
lémák összességét. Súlyos 
problémákról van szó, ame
lyek komolyan fenyegetik a 
békét az egész világon — han
goztatta. Utalt arra, hogy Vi
etnamban, Laoszban és Kam
bodzsában új szakasz követ
kezett be az amerikai agresz- 
szióban. A Közel-Keleten a 
béketárgyalások összehívására 
irányuló kísérletek mind a 
mai napig nem jártak ered
ménnyel, Afrikában tovább 
tart a portugál fasiszta kor
mány háborúja — a NATO 
támogatásával.

Minden lehetséges erőfeszí
tést meg kell tenni az euró
pai államok értekezletének 
összehívása érdekében, azért, 
hogy véglegesen elismerjék a 
Közép-Európában fennálló 

.de íatto helyzetet, — kfliopg»

sen, ami Németországot és 
annak határait illeti — s azért, 
hogy elismerjék a Német De
mokratikus Köztársaságot.

— Mindezekről a kérdések
ről — mondta végül Luzzatto 
— az elkövetkező napokban 
érdekes eszmecserét folytat
hatunk majd Budapesten.

Mai
számunkban:
Időben megtett lépések

3. old.

Három város 
művészeti találkozója

4. old.

A Vadászati Világkiállítás
előkészületeiből
Stopposok

5. old.

Megalakult 
Komárom város 

új tanácsa
Szabó Imréné, korelnök irá

nyításával kezdte meg mun
káját hétfőn délelőtt a komá
romi városi tanács alakuló 
ülése. A tanácskozáson részt 
vett Izsáki Mihály, a megyei 
párt-végrehajtóbiziottság tagja, 
a Hazafias Népfront megyei 
titkára és dr. Fábián László, a 
megyei tanács vb-titkára is.'

A tanács elnökének dr. Túró 
Antalt, elnökhelyettesének
Mózes Pált választották. A 
végrehajtó bizottság többi tag
ja lett: Brányik Lajos, Gábris 
Ferenc, Hilbert Ignác, Kiss 
Antal, Nagy László és Petőcz 
Erzsébet.
’ A végrehajtó bizottság tit
kárául dr. Mikolasek Sándort 
nevezte ki a • tanács.

Megyei tanácstaggá válasz
tották Izsáki Mihályt, Szama- 
ránszky Józsefnét, Takács Jó
zsefet és Zsinka Lászlót.

30 ország szakszervezeti 
küldöttei Esztergomban

Vasárnap délelőtt Eszter
gomba látogatott a szakszer
vezetek XXII. kongresszusán 
részt vett külföldi delegációk 
népes tábora. Harminc ország 
jórészt a dél-amerikai és az 
arab államok delegátusait a 
Technika Háza nagytermében 
Homor Imréné, a városi tanács 
vb-einökhelyettese fogadta, 
majd tájékoztatta a vendége
ket a város történelméről, 
műemlékeiről és jelenéről.

A vendégek ezután az SZMT 
munkatársaival, élükön Budai 
Károly vezető titkárral, sétát 
tettek a városban. Megtekin
tették a Bazilika rekonstruk
cióinak munkálatait, a vár . 
feltárását és a kincstárat.

A vendégek Esztergomban 
ebédeltek, majd a késő délutá
ni órákban utaztak vissza Bu
dapestre.

Egy portré a soka
ságból : az iraki

küldött

A Várhegyen folyó műemlékvédelmi munkálatokról nagy 
elismeréssel nyilatkoztak a delegátusok.

Esztergom panorámájában gyönyörködik a vendégek egy 
csoportja

Vasárnap is dolgoztak...
Az jdei tavasz az átlagos

nál nagyobb erőfeszítést igé
nyelt, hogy a közös munkában 
sehol ne legyen elmaradás.

...Szom ódon
Makkos András, a Március 

15. Tsz kertészetének a veze
tője mostanában gyakran 
kémleli az eget: eső is legyen, 
napsütés is, szóval minden, 
ami a növényeknek kell. A 
huszonöt holdas telepről egy
millió kétszázezer forintot 
remél a kertész. A gazdaság
talan veteményeket már 
száműzték a kertészetből. He
lyettük fűszerpaprikát, para
dicsomot termelnek. Csak pa

radicsomból hárommillió pa
lánta nevelésére, illetve érté
kesítésére kötöttek szerződést 
a mosonmagyaróvári konzerv
gyárral.

A későn beköszöntő tavasz 
miatt alaposan összetorlódott 
a munka a szomódi kertészet
ben. így különösen nagy se
gítséget jelent a tatai 
mezőgazdasági szakiskola ta
nulóinak a munkája.

. . .  T a tá n
Temesi László az Egyetér

tés Tsz-ben eddig csak „fél
kézzel” irányította a növény- 
védelmi teendőket, az idén 
azonban már a gyomok és a

A békehónap megyei megnyitója
Az évek óta meghonosodott 

szokás szerint ismét megren
dezik hazánkban a békehóna
pot. A május 9-től június 10- 
ig tartó szakasznak legjelen
tősebb eseménye a Béke-vi- 
lágtanács budapesti közgyűlé
se.

A békehónap megyei meg
nyitóját hétfőn délután tar
tották Komáromban. A Cso
konai klub nagytermében a 
megtelt széksorok előtt dr. 
Nedeczky Árpád, a Hazafias 
Népfront városi bizottságának 
elnöke köszöntötte a megje
lenteket közöttük elsőként az 
elnökségben helyet foglaló 
Tolmácsi Ferencet, a megyei 
pártbizottság titkárát, Krosz- 
ner Lászlót, a megyei tanács 
eiaqiseU Lasajti Mihályt, s

Hazafias Népfront megyei bi
zottságának titkárát, a megyei 
párt-végrehajtóbizottság tag
jait, a járás és a város veze
tőit.

Nagy Antal, a Hazafias Nép
front megyei bizottságának el
nöke ünnepi beszédében a 
többi között hangsúlyozta, 
hogy a béke kivívása áldoza
tokat kívánt. A szovjet nép 
örök dicsősége, hogy megfé
kezte, szétverte a hitleri fa
sizmust. A győzelem napja, a 
béke napjává vált.

A továbbiakban összefoglal
ta a jelenlegi nemzetközi hely
zet legfontosabb vonásait, 
majd rámutatott, hogy a vi
lágtörténelem első szervezett 
békemozgalma egyesíti a kü- 
iűqpcue  vuaacteaemek multo-

it. Az ő vágyaikat fejezi ki 
az a 800 külföldi küldött is, 
aki részt vesz a Béke-világta- 
nács budapesti közgyűlésén. 
Itt olyan fontos kérdések ke
rülnek majd napirendre, mint 
az európai biztonság, az indo
kínai béke helyreállítása, a 
közel-keleti agresszió következ
ményeinek rendezése, a fajül
dözések elleni harc, a neoko- 
lonializmus felszámolása és 
mindenekelőtt a leszerelés,

A mi feladatunk, hogy 
munkánkkal, politikai állás- 
foglalásunkkal váltsuk valóra 
pártunk, kormányunk útmuta
tásait. így erősítjük a béké
ért küzdők millióinak akcióit.

A gyűlés a Csokonai kórus 
művészien előadott énekszá
maival, dr. Nedeczky Árpád 
zárszavával fejeződött be.

kártevők elleni eredményes
invázió irányítása az egyetlen 
feladata.

A hetven hold burgonyát és 
a nyolcvan hold cukorrépát 
teljes egészében vegyszerrel 
kezelik. A hétszáz hold kuko
ricát is. A növényvédő véle
ménye: a vegyszerre költött 
pénz az év végére kamatostól 
visszatérül.

Az Egyetértés Tsz határá
ban sem szünetelt a munka 
vasárnap; a hét végén földbe 
került utolsó kétszáz hold si
lókukoricát vegyszerezték a 
gépek. Megnyugtató, hogy há
rom gépkezelő a télen növény- 
védelmi tanfolyamon volt, így 
az óvintézkedések pontos be
tartása mellett valóban szak-; 
szerűen folyik a munka. ,

. . .  Dadon
Kugler Géza, az Aranyka

lász Tsz főagronómusa a hét 
végén Katona Imre főállatte
nyésztővel járta a határt. Kí
váncsiak voltak többek között 
a rozsos-bükkönyre, mert ez
úttal jelölték ki, hogy a tábla 
mely sarkában kezdje meg a 
gép a kaszálást. Innen a 93 

holdas borsó-táblára vezetett 
az útjuk: a vegyszerezőket el
lenőrizték. A téli hónapokban 
a vegyszerezés tudnivalóit 
könyvből tanulták a traktoro
sok, s amint az ellenőrzés bi
zonyította: a szorgalmas tanu
lás nem volt hiábavaló.

Vasárnap már kora reggel 
elégedettek lehettek a tsz ve
zetői: jól benépesült a negy
venholdas mák-tábla. A tsz- 
tagok és bedolgozók között 
szétosztott földön reggeltől^ 
cstta karoltak, a  mákot.


