
gondatlanság vádjával, mivel egy ellenõrzés alkalmával raktári hiányt találtak. A
tartományi pártbizottság bürója jóváhagyja Nagy Károly kizárását a pártból.

Szõcs Gyula: Kökös község alapszervezete zárta ki a pártból 1958. április 16-án.
A  sepsiszentgyörgyi  járási pártbizottság  bürója jóváhagyta az alapszervezet
döntését. Két év és hat hónap javítóbörtönre volt ítélve üzérkedésért – a 7 lejért
vásárolt bort 14 lejért adta el. A tartományi pártbizottság bürója jóváhagyja Szõcs
Gyula kizárását a pártból.

ANDJM, fond 1134, dos. 194/1958, 7–15. f. Géppel írt román nyelvû jelentés magyar
fordítása.

106.
Az RMP KV 1958. június 9–13-i határozatainak érvényesítésére

készített munkaterv

Marosvásárhely, 1958. július 31.

AZ RMP KV 1958. június 9–13-i plenáris ülés döntéseinek, a párt sorainak
gyarapításával, a káderek elõléptetésével, a Párt társadalmi összetételének rende-
zésével, egyes párttagok pártellenes és reakciós tevékenységével, és a közvagyon
állapotával kapcsolatos határozatok életbe léptetésének célja a párt megerõsítése
szervezeti szinten, valamint a tömegek politikai tevékenységének és a gazdasági
és társadalmi élet vezetésében való minél aktívabb részvételének ösztönzése.
Mindennek a Párt második kongresszusán elõirányzott feladatok további sikeres
megvalósításához kell majd hozzájárulnia, a gazdaság további fejlõdését, a munka
hatékonyságának növelését kell elõsegíteni, új lendületet kell adni a mezõgazdaság
szocialista átalakításához és a falusi és városi munkásemberek életszínvonalának
növeléséhez. E feladatok megvalósítása érdekében a tartományi, járási és városi
bizottságok a következõ intézkedéseket hozzák a továbbiakban:

1. A járási és városi bizottságok úgy irányítsák a pártszervezeteket, hogy a
pártba való felvételkor hangsúlyt fektessenek a jelentkezõk politikai-erkölcsi és
szakmai minõségére. Ebbõl a célból utasítsák az alapszervezetek büróit, hogy
vizsgálják felül a létezõ pártonkívüli aktívájukat, és egészítsék ki megfelelõ
elemekkel valamint névjegyzékek alapján hagyják azokat jóvá.

a./ Be kell vonni a pártonkívüli aktívába bizonyos számú nõt.
b./ Erdõszentgyörgy és Szászrégen járásban a pártonkívüli aktívába be kell

vonni a német lakossághoz tartozó dolgozókat is.
Határidõ: 1958. szept. 1.
Felelõs: az RMP járási-városi bizottságainak elsõ titkár elvtársai
Ellenõrzi: Adminisztratív Osztály

2. Az üzemek, intézmények, termelõszövetkezetek, mezõgazdasági társulások,
községek és városok pártcsoportjainak- és alapszervezeteinek megszervezése
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érdekében intézkedni kell a pártonkívüli aktíva megalakításáról, ezekre a helyekre
tagokat és tagjelölteket kell kiküldeni, tanítókat, technikusokat, akik a pártonkívüli
aktívával foglalkozzanak, és arra buzdítsák õket, hogy kérjék felvételüket a pártba;
ez biztosítaná az alapszervezetek és pártcsoportosulások létrehozását. (lásd a 2.
sz. mellékletet67).

Határidõ: 1959. április 1.
Felelõs: járási-városi pártbizottságok elsõ titkárai
Ellenõrzi: Adminisztratív Osztály
a./ Ahol van 1-3 párttag és párttagjelölt, ott már lehetõség nyílik pártszerve-

zetek megteremtésére, párttagokból és párttagjelöltekbõl álló vegyes csoportok,
párttagjelölt-csoportok, valamint párttagokból és IMSZ tagokból álló vegyes
csoportok létrehozására (lásd 2. sz. mellékletet).

Határidõ: 1958. november 1.
Felelõs: az RMP járási-városi bizottságainak elsõ titkár elvtársai
Ellenõrzi: Adminisztratív Osztály
b./ Fel kell mérni, hogy szükséges-e pártbizottságok megalakítása az üzemek-

ben (az IFFT, a Simó Géza bútorgyár, a szentkeresztbányai üzemek, a köpeczi
bányák, a TRCL, a régeni IFIL), a javaslatokat az RMP KV Adminisztratív
Osztályához kell eljuttatni jóváhagyás végett.

Határidõ: 1958. szeptember 10.
c./ Tanulmányozni kell, és javaslatokat kell tenni az erdõkerületek alapszerve-

zeteinek megalakításával kapcsolatban, valamint a rendõrõrsök milicistáinak
besorolásáról a nekik legmegfelelõbb alapszervezetbe.

Határidõ: 1958. szeptember 15.
Felelõs: járási pártbizottságok elsõ titkár elvtársai
Ellenõrzi: Adminisztratív osztály
d./ A munkások létszámának növeléséért a pártban, és a párt sorainak

szükséges gyarapításáért a falvakon, valamint az értelmiségiek befogadásával
kapcsolatban, a járási és városi pártbizottságok vegyék figyelembe a 3. melléklet-
ben foglalt százalékos leosztást.

Tisztviselõket csak kivételes esetekben kell felvenni, mindegyik esetben elõze-
tesen elõ kell terjeszteni a tartományi pártbizottságnak, hogy miért szükséges az
illetõ felvétele.

Felelõs: az RMP járási és városi bizottságainak elsõ titkár elvtársai
Ellenõrzi: Adminisztratív osztály
e./ A járási és városi pártbizottságok kiemelten foglalkozzanak a jelöltidõ

lerövidítésével egyrészt a már 5 éve folyamatosan a termelésben lévõ munkások
számára, másrészt 6 hónappal azoknál a termelõszövetkezeti tagoknál, akiknek 2
év régiségük van, ténylegesen hozzájárulnak a szövetkezet fellendítéséhez és
teljesítik a 2. mellékletben foglalt párttagsági feltételeket (8-9. rubrika).

Határidõ: folyamatos
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Felelõs: járási- városi pártbizottságok elsõ titkár elvtársai
Ellenõrzi: Adminisztratív osztály
f./ A járási és városi pártbizottságok intézkedjenek, hogy folyó év szeptember

1-ig számolják fel a párttag felvétellel kapcsolatos elmaradásokat, vagyis vegyék
fel azokat a jelölteket, akiknek lejárt a jelöltségi idejük.

Felelõs: járási és városi pártbizottságok elsõ titkár elvtársai
Ellenõrzi: Adminisztratív osztály

3. A járási és városi pártbizottságok intézkedjenek, és véglegesen tisztázzák
azoknak az elemeknek a párthelyzetét, akik a múltban a fasiszta pártok tagjai
voltak és szerepelnek a járási és városi pártnyilvántartásokban.

Határidõ: 1958. szeptember 1.
Ugyanakkor alapszabály szerint intézkedjenek azokkal a párttagokkal szemben,

akik a magyarországi ellenforradalom idején meg nem felelõ módon viselkedtek,
valamint azok ellen, akik nem pártos szellemben nyilvánultak  meg,  mint
Constantin Pop, Kugler Irén, Ioan Oprea és mások.

Felelõs: járási és városi pártbizottságok elsõ titkár elvtársai
Ellenõrzi: Adminisztratív osztály
a./ A járási és városi pártbizottságok vizsgálják felül a párttagjelöltek kizárá-

sáról szóló eddigi határozataikat, külön-külön nézzenek át minden esetet, és ahol
észreveszik, hogy a kizártaknak nem voltak súlyosabb elhajlásaik, s csak azért
voltak kizárva, mert nem sikerült felemelkedniük a párttagoktól megkövetelt
szintre, ott térjenek vissza a kizárási határozatra és döntsenek a jelölt tagságje-
löltségének megvonásáról; mindezt 1958. november 1-ig.

Felelõs: járási és városi pártbizottságok elsõ titkár elvtársai
Ellenõrzi: Adminisztratív osztály

4. Ami a párt társadalmi összetételének javításával kapcsolatos intézkedéseket
illeti, a párt tartományi bizottságának bürója november 1-ig értékelje ki az utóbbi
év eredményeit ezen a területen.

Ilyen jellegû kiértékelõ gyûléseket tartsanak a járási és városi pártbizottságok
bürói is 1958. október 1-ig.

Felelõs: Ioan Bãþagã elvt. és a járási és városi pártbizottságok elsõ titkár
elvtársai

5. Az IMSZ szervezetek mûködésének megerõsítése érdekében a járási és városi
pártbizottságok intézkedjenek, hogy azok az IMSZ-tagok, akik párttagok, párttag-
jelöltek vagy azokká válnak, és nem kaptak egyéb feladatot pártvonalon vagy a
tömegszervezetek vonalán, továbbra is maradjanak annak a IMSZ-szervezetnek a
tagjai, amelyiknél addig tevékenykedtek. Ennek érdekében az RMP alapszerveze-
teinek bürói álljanak szóba a fent említettekkel és osszanak le nekik ezzel
kapcsolatos feladatokat 1958. augusztus 10-ig. Az alapszervezetek bürói idõrõl
idõre értékeljék ki az illetõ személy IMSZ-ben kifejtett tevékenységét.
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Határidõ: 1958. augusztus 15. Felelõs: az RMP tartományi bizottságának
adminisztratív és propaganda-agitációs osztálya

6. A tartalék-káderek megfelelõ biztosításának érdekében a járási és városi
pártbizottságok intézkedjenek folyamatosan a káderek kiválasztásáról és nevelé-
sérõl azért, hogy bármelyik felelõs pozícióban dolgozó kádert – az alapszerveze-
tektõl kezdve, a pártszervekig és a gazdasági és állami szervekig – bármelyik
pillanatban lehessen helyettesíteni.

Felelõs: Ioan Bãþagã elvt. és az RMP járási és városi bizottságainak elsõ titkár
elvtársai

7. A tartományi pártbizottság intézkedjen a tartományi-, járási- és városi
pártbizottságokhoz intézett észrevételek összesítésérõl, vizsgálja ki és 3 hónapon
belül oldja meg az ügyeket.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: Csupor Lajos elvt.

8. A tartományi pártbizottság intézkedjen, hogy folyó év augusztus 1-ig tegyék
ki a Vörös Zászló szerkesztõségébõl a politikai szempontból nem megfelelõ
szerkesztõket, mint Fóri Mihályt és másokat.

a./ Az Orvosi- és Gyógyszerészeti Intézetben és a Színmûvészeti Fõiskolán
folytassák a diákok verifikálását, és azokat, akik egészségtelen származásúak és
nem megfelelõ a viselkedésük, zárják ki az Intézetekbõl folyó év december 30-ig.

b./ Azokat a tanítókat, akiknek ellenségeses megnyilvánulásaik vannak népi-
demokratikus rendszerünkkel szemben, ki kell tenni a tanügybõl. E célból a
tartományi néptanács végrehajtó bizottsága, a járási pártbizottságokkal való
tanácskozás után, készítse elõ az elbocsátáshoz szükséges anyagot mindegyik
tanítóra és tanárra vonatkozóan. A következõ tanév kezdetéig a katolikus falvak
római-katolikus tanítóit és tanárait, akik vallásos megnyilvánulásaik révén rossz
hatással vannak a diákok nevelésére, helyezzék át más vallású falvakba (fõként
Csík, Gyergyó, Kézdivásárhely és Udvarhely járásról van itt szó).

c./ Az állami tanítók és tanárok kihelyezésénél és áthelyezésénél figyelni kell,
hogy a párttagok és párttagjelöltek azokba a falvakba kerüljenek, ahol nincsenek
pártszervezeteink.

Felelõs: Szövérfi Zoltán elvt.

9. A párttagok és párttagjelöltek pártos nevelése érdekében a tartományi
Kabinet a következõ konferenciákat készíti elõ:

– A pártélet lenini normái
– A pártfegyelem
– Harc a marxizmus-leninizmus ideológiai tisztaságáért
– A párt vezetõ szerepe az állam vezetésében és az ebbõl fakadó feladatok az

alapszervezetek és párttagok részére

344



A járási pártbizottságok titkárai vagy felkészültebb aktivistái tartsanak elõadá-
sokat a fenti témákról az alapszervezetek minden rendes gyûlésén.

Felelõs: Török K. és Fodor G. elvt.

10. A járási és városi pártbizottságok intézkedjenek az új tagokat és tagjelölteket
célzó nevelõmunka javításáért. Az 1958/1959-es évben minden párttagjelöltet és
új párttagot be kell vonni a pártoktatásba.

Az RMP KV 1958. június 9–13-i plenáris ülésén hozott határozat értelmében
intézkedni kell az összes bíró, ügyész és felelõs munkát végzõ rendõrségi káder
besorolásáról valamilyen, a feladataiknak megfelelõ, politikai oktatási formába.
Az õrnagy- és rendõr kádereket a tartományi milícia politikai osztálya által
szervezett politikai oktatáshoz kell besorolni.

Felelõs: Ciuchinã N. és Fodor G. elvt.

11. A propagandistáknak, az 1958/1959. év pártoktatására felkészítõ kurzusá-
nak anyagát, valamint a tartomány által szervezett kurzus szövegét az RMP KV
1958. június 9–13-i plenáris ülésén hozott határozatának szellemében kell össze-
állítaniuk.

Határidõ: 1958. augusztus 15.
Felelõs: Fodor Géza elvt.
a./ AZ RMP KV 1958. június 9–13-i plenáris ülésén hozott határozatról szóló

szerkesztõségi cikket tanulmányozzák a részvevõk a tanítók továbbképzõ kurzu-
sain, valamint a könyvtárosoknak szervezett tartományi szintû, Marosvásárhelyen
megrendezésre kerülõ kurzuson. A tanulmányozás után megbeszéléseket kell
szervezni a cikkrõl a kurzus részvevõivel.

Határidõ: 1958. július 30. Felelõs: Fodor Géza elvt.
b./ A tartományi-, járási- és városi pártaktíva, ideértve az alapszervezeteket is,

politikai-ideológiai nevelése érdekében kurzust kell szervezni tartományi és járási
szinten, ahol 8 vagy 10 elõadást kell tartani ideológiai kérdésekrõl és pártunk
aktuális politikai témáiról.

Határidõ: 1958. szeptember 30. Felelõs: Török C. és Fodor G. elvt., és a járási-
városi pártbizottságok elsõ titkár elvtársai

12. A tartományi pártkabinet készítsen elõ elõadássorozatot a pártról, és a
pártnak a dolgozók érdekében a békéért és a szocializmusért folytatott harcáról.
Ezeket az elõadásokat a párton kívüli aktívának kell megtartani, minden mezõ-
gazdasági termelõszövetkezetben és minden faluban, ahol nincs még RMP-szerve-
zet, hogy így a leghaladóbb, a szocializmus építésének ügyét támogató dolgozó
parasztokat bevonjuk a párt soraiba, és pártszervezeteket alakítsunk ezekben a
falvakban. Meg kell szervezni a fenti elõadásokat azokban az üzemekben és
falvakban, ahol német nemzetiségû dolgozókról tudunk.

Felelõs: Fodor Géza elvt.
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13. Az Igaz Szó, Mûvészet és Orvosi Szemle folyóiratok szerkesztõségei havonta
közöljenek cikkeket a mûvészetben és tudományban jelenlévõ pártosságról, az
ideológiai harc problémáiról, a polgári ideológiák megnyilvánulásainak leküzdésé-
rõl, különös tekintettel a revizionizmusra, nacionalizmusra és objektivizmusra.

a./ A tartományi pártbizottság bürója utasítani fogja a 3 színház igazgatóságát,
az Állami Székely Együttest és az Állami Filharmóniát, hogy olyan eredeti és
klasszikus magyar, román és szovjet mûveket tûzzenek mûsorukra, melyek
tükrözik népeink harcát a békéért és a szocializmusért.

b./ A tartományi pártbizottság utasítani fogja az Írószövetség és a Képzõmû-
vészek Szövetségének tartományi kirendeltségét, hogy az írók és mûvészek
összpontosítsanak mûveikben a szocializmus építésének problémáira hazánkban,
ezzel is hozzájárulva a dolgozó nép hazafias és internacionalista neveléséhez.

Felelõs: Erdélyi István

14. A tartományi és járási néptanácsok végrehajtó bizottságai, a tartományi és
járási bizottságok irányításával alakítsanak munkacsoportokat, a kuláklistákról
törölt kulákok helyzetének felülvizsgálatára. Errõl a kérdésrõl a tartományi
néptanács végrehajtó bizottságának 1958. szeptember 1-ig tájékoztatnia kell a
tartományi pártbizottság titkárságát.

Felelõsségre kell vonni azokat a párttagokat, akik hozzájárultak kulákok
törléséhez a listákról, mint például Bertalan, Mittler és más elvtársak.

Felelõs: Bugyi Pál elvt.

II.
1. A szocialista tulajdon védelmében, a tartományi pártbizottság irányításával

a következõ intézkedéseket kell foganatosítani:
a./ 1958. augusztus 1-ig a tartományi néptanács intézkedjen bizalmi emberek-

bõl álló munkacsoportok létrehozásáról, akik vizsgálják át az üzemek, intézetek,
valamint gazdasági-, állami- és szövetkezeti szervezetek ügyvitelét. A felülvizsgálat
eredményeirõl a néptanács havonta tájékoztassa a tartományi pártbizottságot.

Felelõs: Bugyi Pál elvt.

2. Az Elvtársi Ítélõbizottságok aktivizálása érdekében helyettesíteni kell a
bizottságok nem megfelelõ tagjait, és kurzusokat kell szervezni a tagok számára
a számukra kijelölt feladatokról.

Határidõ: 1958. szeptember 15.
Felelõs: a járási, városi pártbizottságok elsõ titkárai
Ellenõrzi: Adminisztratív osztály
3. A néptanácsok végrehajtó bizottságai, a járási és városi pártbizottságok

irányításával intézkedjenek a közösségi ellenõrzõ bizottságok újraszervezésérõl és
aktivizálásáról, ugyanakkor intézkedjenek kurzus szervezésérõl e bizottságok
tagjai számára.

Határidõ: 1958. szeptember 13.
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Felelõs: az RMP járási- városi bizottságainak elsõ titkár elvtársai
Ellenõrzi: Adminisztratív osztály

4. A tartományi milícia intézkedjen és utasítsa az alárendelt szerveket, hogy
minden olyan lopás esetében, melynek értéke nem haladta meg a 200 lejt,
tanácskozzanak elõbb az üzem vezetõségével és a szakszervezeti bizottságokkal
annak eldöntése végett, hogy az eset a Törvényszék vagy az Elvtársi Ítélõbizottság
jogkörébe tartozik a 255/1953. sz. rendelet értelmében.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: Csupor Lajos elvt.

5. A járási és városi pártbizottságok annak érdekében, hogy a közvagyon
megkárosítói ellen tömeghangulatot tudjanak kelteni, utasítsák a pártszervezete-
ket, szakszervezeteket és IMSZ-szervezeteket, hogy a szóban forgó törvényszékek-
kel és a megkárosított intézmények vezetõségével együtt szervezzenek – a
törvényszéki tárgyalások után, de még a határozat kihirdetése elõtt – gyûléseket
a dolgozóknak, ahol a sikkasztókat és tolvajokat nyilvánosan leplezzék le elkövetett
bûneikért. Ezeket a gyûléseket úgy kell megszervezni, hogy a tömeg kérje a
vádlottak példás megbüntetését.

A gyûléseket úgy kell megszervezni, hogy a bemutatóban, a pozitív példák
mellett, leplezzék le azokat a védelmezõket (ügyvédek, orvosok), akik kihasználva
védõi minõségüket, minden áron, akár az állami szervek rágalmazásán keresztül,
fel akarják menteni védencüket a jól megérdemelt büntetés alól. Ezekrõl az
esetekrõl a helyi sajtó is írjon.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: a járási és városi pártbizottságok elsõ titkár elvtársai

6. A járási és városi pártbizottságok a pártszervezeteken keresztül intézkedje-
nek, hogy az üzemi bizottságok tanácskozásain, a szakszervezeti csoportok
gyûlésein idõrõl idõre dolgozzanak fel a sikkasztások, lopások és más, a közvagyont
károsító megnyilvánulások okainak megelõzésével és megszüntetésével foglalkozó
problémákat is.

Felelõs: a járási és városi pártbizottságok elsõ titkár elvtársai

7. A tartományi bizottság, valamint a járási- és városi pártbizottságok utasítsák
a néptanácsok végrehajtó bizottságait, a tartományi Milíciát és az üzemek,
gazdasági intézmények (ÁTG, KG68) vezetõségét, hogy 1958. szeptember 1-ig
intézkedjenek egységeik õrzésének megerõsítésérõl megfelelõ elemekkel. Ugyan-
akkor a pártbizottságok utasítsák a néptanácsokat, hogy elõadásaikon a közvagyon
védelmével kapcsolatos témákat is dolgozzanak fel.

Határidõ: 1958. szeptember 1.
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8. A tartományi Néptanács végrehajtó bizottsága, a tartományi Milícia, az
Ügyészség és a Törvényszék intézkedjenek mindazon meg nem felelõ elemek
kizárásáról, akik engedékenynek bizonyulnak a tolvajokkal és sikkasztókkal
szemben és paktálnak az ellenséges elemekkel. Ugyanakkor intézkedjenek, és
biztosítsanak folyamatos képzést a dolgozók számára a közvagyon védelmét érintõ
törvényekrõl, párt- és kormányhatározatokról, és azok helyes végrehajtásáról.

Határidõ: 1958. augusztus 1.
Felelõs: Csupor Lajos elvt.

9. A tartományi pártbizottság utasítsa a tartományi Néptanács végrehajtó
bizottságát, hogy vázolják fel az adóelmaradásokat, az ebbõl fakadó adósságokat
és a leltári hiányokat. A Pénzügyi osztály derítse ki az erdészeti vétségekbõl eredõ
összegeket, és 1958. december 31-ig vázolják fel az államnak az összes pénzelma-
radást.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: Csupor Lajos, Bugyi Pál és Szász Mihály elvt.

10. A tartományi-, járási- és városi pártszervezetek bürói ellenõrizzék a
rendõrségi szervek és az ügyészség teljes tevékenységét, és félévenként értékeljék
ki ezek bûnüldözõ tevékenységét. Figyelni kell a párttagok megfelelõ beosztására
ezekben a szervekben, hogy ezáltal biztosítani tudjuk a párt vonalának érvényesí-
tését e szervek tevékenységében.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: a járási és városi pártbizottságok elsõ titkár elvtársai

11. A tartományi-, járási- és városi pártbizottságok intézkedjenek, hogy a
büntetések alkalmazásának osztályjellege érdekében a népi ülnököket csakis a
párttagok, pártaktivisták, IMSZ-tagok, és a tömegszervezetek tagjai közül, vala-
mint az állami apparátusból és a mezõgazdaság szocialista szektorából válasszák;
legyen jó politikai felkészültségük és örvendjenek megbecsülésnek az emberek
között; az illetõ pártszerv havi felkészítésüket köteles biztosítani.

Határidõ: 1958. augusztus 1.
Felelõs: az RMP járási és városi bizottságainak elsõ titkár elvtársai

12. A sikkasztások, lopások és más, a közvagyont károsító megnyilvánulások
okainak megelõzése és megszüntetése érdekében a tartományi pártbizottság
utasítsa a tartományi szakszervezeti bizottságokat, a tartományi Néptanácsot, az
IMSZ-t, a nõbizottságot és tartományi törvényszéki szerveket, hogy közösen
szervezzenek egy elõadássorozatot a bûntények megelõzéséért, jelezve az elõadá-
sok esetleges eredményeit is. Elõzetes terv alapján ezeket az elõadásokat a
klubokban, vörös sarkokban és kultúrotthonokban tartsák a dolgozóknak. Az
eladásokat politikailag is jól felkészült és párthû jogászok tartsák.

Határidõ: augusztus 1. Felelõs: Szövérfi Zoltán elvt.

348



13. A tartományi pártbizottság utasítsa a tartományi Milícia és ügyészség
vezetõségét, hogy válasszanak ki néhány kádert (könyvelõket, orvosokat, építõ-
munkásokat stb.) a legtisztességesebbek és rendszerhûek közül, akiket a közva-
gyonnal kapcsolatos különbözõ szakértõi vizsgálatoknál fogunk felhasználni.

Határidõ: 1958. augusztus 1.
Felelõs: Csupor Lajos elvt.
14. A helyi újságok, a Vörös Zászló és Steaua Roºie közöljenek tanácskozási

anyagokat és cikkeket a lenini pártnormákról, a tartományi-, városi- és községi
pártbizottságok és az alapszervezetek tevékenységérõl az illetõ pártszervezetek
munkájának és társadalmi összetételük javításának érdekében. Népszerûsítsék a
közvagyon megkárosítói, a tolvajok és sikkasztók leleplezése érdekében hozott
törvényeket, párt- és kormányhatározatokat, rendszeresen közölve a szocialista
tulajdon védelmével és megerõsítésével kapcsolatos információkat.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: Szövérfi Zoltán elvt.

15. A faliújságok szerkesztõbizottságai tegyék ki a faliújságokra a közvagyon
megkárosítóinak fényképét és karikatúráját kiemelt címekkel, mint például: A
közvagyon fosztogatói, és rövid cikkben leplezzék le ezeket az elemeket. A szatirikus
újságokban vagy a faliújság tréfás részében esetenként jelentessenek meg olyan
anyagokat, melyek a gúny és humor minden lehetséges eszközét felhasználva
leplezik le a közvagyon megkárosítóit. Az illetõkrõl költsenek gúnydalokat,
melyeket az agitációs brigádok adjanak le a tolvajok leleplezése végett.

16. A mûvészi agitációs brigádok és a rádióadók készítsenek elõ olyan
mûsorokat, melyek a népet a törvények tiszteletére és védelmére, a közvagyon
megerõsítésére neveljék, és alakítsanak ki tömeghangulatot a sikkasztók és
tolvajok ellen.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: Fodor Géza elvt.

17. A tartományi pártbizottság értékelje ki:
a./ bizottsági ülésen a negyedik évharmadban ki kell értékelni, hogyan

alkalmazták a jelen munkatervet, melyek az eredmények és a hiányosságok.
b./ büróülésen tájékoztatások alapján ki kell értékelni:
– hogyan alkalmazták az RMP KV 1958. június 9–13-i plenáris ülésén hozott,

a párt sorainak gyarapításával, a káderek elõléptetésével és a párt társadalmi
összetételével kapcsolatos határozatokat.

Határidõ: 1958. szept.
Felelõs: Ioan Bãþagã elvt.
– hogyan harcolnak a párt szervei és szervezetei a szocialista tulajdon

védelméért és megerõsítéséért.

349



Határidõ: 1958. augusztus
Felelõs: Csupor Lajos elvt.
– az IMSZ tartományi bizottságának tevékenységét a fiatalság közvagyonnal

kapcsolatos elképzeléseinek szocialista szellemû alakítása irányában
Határidõ: október
Felelõs: Bãþagã Ioan elvt.
c./ A titkársági üléseken [fel kell dolgozni]:
– az üzemek, intézmények, valamint állami és szövetkezeti gazdasági szerve-

zetek ügyviteli ellenõrzésének eredményeit
Határidõ: 1958. szept. 1.
Felelõs: Bugyi Pál elvt.
– a lopások és sikkasztások okozta károk megtérítésére hozott intézkedéseket
– az ügyviteli és felelõs pozíciókban lévõ meg nem felelõ elemek helyettesíté-

sére, a 240/1955. sz. Minisztertanácsi Rendelet értelmében hozott intézkedéseket
Határidõ: 1958. szept. 1.
Felelõs: Szász Mihály
– A tartományi pártbizottság titkársága intézkedjen a gazdasági bizottságon

keresztül könyvelési káderek felkészítésérõl az iskolákban, valamint a létezõ
könyvelõ káderek részére kurzusok szervezésérõl.

Határidõ: 1958. okt. 1.
Felelõs: Szász Mihály

A tartományi pártbizottságnak, valamint a járási és városi pártbizottságoknak
és pártalapszervezeteknek kötelességük, hogy éljenek ezzel a hathatós eszközzel.
Az RMP KV 1958. június 9–13-i plenáris ülése a párt folytonos megerõsítéséért,
a pártegység és pártfegyelem megszilárdításáért, a párttagok és -tagjelöltek
politikai-ideológiai szintjének emeléséért, a revizionizmus és mindenféle burzsoá
ideológiai hatás leküzdéséért, a párt vonalától és határozatától való elhajlásokkal
szembeni megalkuvás leküzdéséért, a párt politikai vezetõ szerepének megerõsí-
téséért a dolgozó nép harcában a szocializmus építésének útján és a béke
védelmében.69

ANDJM, fond 1134, dos. 194/1958, 33–42. f. Géppel írt román nyelvû munkaterv magyar
fordítása.
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