
A KISZ megyei küldöttértekeslete 
(Folytatás a 4. oldalról.) további fejlődésének kulcs- ság előtt álló nagy feladatok Tóth Ágnes, Tóth Imre, Tö-

rök Ferpnc, Vajó Péter, Var-
ga Gyula c- Zelei István. 

törők életében, 
helyzetben az 

A jelenlegi kérdése a gyermeki öntevé 
úttörőmunka kenység fokozása. 

Gyorsütemű fejlődés 
Csongrád megyében 1960- alatt. E KISZ-szervezetek ón-

ban 591 alapszervezet volt 21 állósága nehezen bontakozik 
ezer taggal, ma 905 alapszer- ki, mert kevés segítséget kap-
vezet működik, több mint 35, nak az iskolai pártszerveze-
ezer taggal. A gyorsütemű tektől és pártcsoportoktól 
szervezeti fejlődést nem kö- < Ezeken a 
vette a KISZ tartalmi mun- mielőbb változtatni kell. 
kaja színvonalának növeke- Megállapítható, hegy az el-
dése. A vezetőképzés is elma- múlt négy évben minden si-

megoldásában bátran lehet 
számítani megyénk minden 
becsületes fiataljára. Az ifjú-
ság érdekei találkoznak az 
egész felnőtt lakosság érde-
keivel a szocializmus építésé-
ben. 

A beszámoló elhangzása 
után Bíró Lajos elvtárs a kül-
döttértekezlet elé terjesztette 
elfogadásra a megyei KISZ-

hiánTreságckon b i z°ttság határozati javasla-
tát, mely egybefoglalta azokat 
a legfontosabb tennivalókat, 
melyek a megyében élő KISZ-

A KISZ-bizottság 
« * l s ő ü l é s e 

A küldöttértekezlet befeje-
zése után nyomban megtar-
totta első ülését a KISZ 
Csongrád megyei bizottsága 
és megválasztotta a KISZ 
Csongrád megyei végrehajtó 
bizottságát, melynek Btró Lg-

» c « n U M | H « » "-eo uvuv.. fiatalok szocialista tu- E(tzekas László, dr. Föj-
radt a szükséges;öl. Erísíteni kert a pártbizottság közvet- di Gábor, Janecskó János, 
kell a KISZ kommunista jel- . len segítségével érte el a KISZ ® ^ ^ . ^ . . " ^ a j a t a K _es e e- . Zoltánná. 
jegét is, és ezt a nags tagiét- Csongrád meg.ében. Jól dol- tenek fejlődését elősegíthetik. ^ ^ ^ Z o l U i n n é > 
szám miatt új módszerekkel : gozott a szövetség apparátusa István, Szabó Lajos. Szögi 
kell megoldani. A fiatal párt- .s, életképesnek bizonyultak a 4 revíziós bizottság Béla ós Vajnai Jusztina let-
taeok és tagjelöltek vezetői tavaly felállított társadalmi _ _ ® Lek taaiai. A KISZ Csőm érád 

beszámolója 
tagok és tagjelöltek 
munkájára egyra nagyobb osztályok. A KlSZ-bizottsá-
szűkség van. sok mellett általában 40—50 

Az üzemekben működő aktiva dolgozik állandóan. Ezután Czikora Sándor, a 
KlSZ-aiaps. ervezetek taglét- A KISZ VI. kongresszusára revíziós bizottság elnöke szá-
száma 4900-ról 8 ezerre nőtt, készülődve újjáválasztották a molt be az értekezletnek a 
de többségüknek nincs meg- KISZ valamepnvi alapszer- megyében működp KlSZ-bi-
felelö helyisége. A fejlődés a vezetének és bizottságának zottságok és alapszervezetek 
falusi szervezetekben a Jeg- vezetőségét. A megyében gazdasági és ügykezelési te-
lassúbb. A tanintézeti KISZ- több mint 4 ezer fiatalt vá- vékenységéről Majd megnyi-
szervezeíek közül a középis- lasztottak meg ifjúsági veze- . h„_. /á. 
kolások okozzák a legnagyobb tőnek. A választások idősza- t o u a K a v l T a t a K e t 

gondot: 3400-ról 10 ezer fölé kában a KISZ-szervezetek mólóról, valamint a hataro. 
nőtt a taglétszám négy év megerősödtek. A magyar ifjú- zati javaslatról. 

Értékes, hasznos felszólalások 
Siklós János, az MSZMP KISZ megyei bizottságának 

Csongrád megyei bizot^tsá- tagja az ifjúságvédelemmel 
gának titkára felszólalásának kapcsolatos feladatokat is-
bevezetőjóben tolmácsolta 
a Csongrád megyei pártbi-
zottság üdvözletét a KISZ 
megyei küldöttértekezlete 
résztvevőinek. Hangsúlyozta, 
hegy a KISZ erőteljes fejlő-
dése az ifjúsági szövetség jó 

mertette. Simon Sándor, a 
Hódmezővásárhelyi Magter-
meltető Vállalat igazgatója 
javasolta, hogy a fiatalok 
többször vegyék igénybe az 
ifjúsági mozgalom régi har-
cosainak tapasztalatait, élet-

politikai, eszmei munkáját is ismeretét mai munkájuk el-
bizonyítja. Ezután arról be- végzéséhez, 
széli többek között, hogy az 
ifjúság körében még inkább 
ki kell fejlődnie a fizikai 
munka becsületének,' szerete-
tének. A művelt, iskolázott 
szakmunkásokra nagy szük-
ség van a szocializmus épí-
tésében, a tanulás, a tudás 
nem azt jelenti, hogy min-
denkinek szükségképpen író-
asztal, „fehér köpeny" jut. 

Több küldött az üzemi 
munkásfiatalok életéről szá-
molt be. Sugár József, a 
Hódmezővásárhelyi Divat-
és Kötöttárugyár KISZ-
bizottságának titkára el-
mondta, hogy vállalatuknál 
a kongresszusi munkaver-
seny igen szép Bikert ara-
tott A KISZ építőipari véd-
nökségvállalásával foglalko-

A megyei pártbizottság zott Lukátsy Éva, a Szegedi 
titkára felhívta a fiatalok Tervező Vállalat mérnöke, 
figyelmét arra, hogy ne fe- Gábor Erzsébet, a Kender-
ledjék soha: a tehetség, a fonó- és Szövőipari Vállalat 
tudás az érvényesülés egye- KISZ-bizottságának titkára 
dűli mércéje, mindannyiunk arról beszélt, hogy milyen 
kötelessége, hogy a kommu- eredményeket értek el az 
nista morált, a kommunista ifjúsági 
erkölcsöt erősítsük, maga- sabb célkitűzésében, 
tartásunkkal„ munkánkkal melés segítésében 
becsülettel szolgáljuk a szo-
cializmust építő társadalmat. 

A Kommunista Ifjúsági 

mozgalom legfonto-
a ter-
Meg je-

gyezte azonban, hogy az 
eredmények még szebbek is 
lehetnének, ha jobb volna az 

Szövetség Központi Bizottsá- együttműködés a többi tár-
ga nevében Vajó Péter, a sadalmi szervezetteL 
KISZ KB tagja üdvözölte a A termelőszövetkezeti fia-
küldöttértekezletet Felszóla- talok problémáját ecsetelte 
lásában főképpen az ifjúság Palócz János. Janecskó Já-
tudatformálásának, erkölcsi nos, a megyei KISZ-bizottság 
nevelésének kérdéseivel fog- tagja, a Gorzsai Állami Gaz-
lalkozott A kommunista er- daság főagronómusa külpnö-
kölcsniek kialakultak mái- a sen a nyáron szervezett ku-
normái, s ezeket be is le- koricacímerező táborok hasz-
het tartani. Az is bebizonyo- nos munkájáról ejtett szót. 
sodott, hogy a kommunista Libor Antal, az Eperjesi If-
erkölcs csak a kollektívában jú Gárda Tsz.agronómusának 
bontakozhat ki igazán. felszólalását követően több 

Csikós Mihály, az ÉDOSZ fiatal tanintézetének KISZ-
megyei bizottságának titkára munkájáról adott számot, 
a Szakszervezetek Megyei Tóth Imre, a 600-as számú 
Tanácsa nevében köszöntötte szegedi Móra Ferenc Iparita-
az összegyűlt fiatalokat. nuló Intézet KlSZ-bizottsá-
Szűcs Márton, a Magyar gának titkára, Rója István, a 
Testnevelési Sportszövetség makói iparitanuló-intézet 
Csongrád megyei elnöke a KISZ tanácuadó tanára. Ko-
sport" szerepéről beszélt az csis Luca, a csongrádi Bacsá-
ifjúság nevelésében. Bordás nyi gimnázium KISZ-titkára, 
Ferenc rendőralezredes, a Sarró Ferenc, a makói Jó-

zsef Attila gimnázium KISZ-
bizottságának titkára azokról 
a problémákról beszélt, me-
lyek az ipari tanulókat, illet-
ve a középiskolás diákokat 
foglalkoztatják. Mészáros Jú-
lia, a KISZ szentesi végre-
hajtó bizottságának tagja, 
kollégiumi felügyelő, a me-
gyében működő diákotthonok 
nevelőm unkáját ismertette. 

Az úttörők munkájáról, 
életéről adott szemléletes ké-
pet Jenei János, a megyei 
úttörőelnökség tagja, a makói 
Bajza József általános iskola 
úttörőcsapatának vezetője. 
Elmondta, hogy az Expedíció 
a jövőbe mozgalomban 1572 
úttörő őrs vett részt, és 1304 
zászlójára is szegezhette a 
mozgalom vörös csillagát. 

A Szegedi Tanárképző Fő-
iskola küldötte, Komáromi 
Attila a KISZ pedagóguskép-
zéssel kapcsolatos védnöksé-
géről, azokról a fiatalokról 
beszélj, akik KlSZ-megbízó-
levélleí kerülnek a főiskolá-
ra. 

Molnár Gizella általános is-
kolai igazgatóhelyettes a ti-
szaszigeti Búzakalász Ter-
melőszövetkezet KlSZ-szer-
vezetének propagandistája 
oktatáisi kérdéseket vetett fel. 
Dr. Tóth Imre, a József At-
tila Tudományegyetem fiatal 
oktatói KISZ-szervezetének 
kiildötte a tömegsport meg-
szervezésének fontosságát 
hangsúlyozta. Benedek Tibor, 
a KISZ városi bizottságának 
társadalmi osztályvezetője, a 
MÁV igazgatóság küldötte a 
közlekedésben dolgozó fiata-
lok munkájáról számolt be. 
valamint elmondotta, hogy 
elsőnek az országban Szege-
den alakult meg az a társa-
dalmi osztály, mely a fiata-
lok külföldi utazásának meg-
szervezését segíti elő. 

Az értékes, hasznos vitát 
Bíró Lajos elvtárs zárta be. 
Ezután a küldöttértekezlet 
elfogadta a beszámolókat és 
a határozati javaslatot, és a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottságát felmentette tisztsé-
ge alól. 

Az újjáválasztott KISZ-bizottság 
és a kongresszusi küldöttek 

Ezt követően a jelölőbizott- kös Zo]tenné, Lapost József, Andrásné. Kovács Jánosné. 
ság javaslata alapján a kül- Márton Nándor, Nagy Antal. dr. Soltész Éva, Tamcsu Sán-
clot (értekezlet megválasztotta Nagy Eszter, Nóvák István, dorné. 

KISZ Csongrád megyei bi- Palócz János, Rakity Danica, 
Rakonczai Jánoe, Sebestyén zoltságának 41 tagját es 10 

póttagját, a 11 tagú revíziós 
bizottságot, valamint azt a 33 
küldöttet, aki a VI. kongresz-
szuson képviseli majd a me-
gye ifjúságát. 

' A KISZ Csongrád megyei 
bizottságának tagjai lettek: 
Ba jkó Ferenc, Bajomi 

Vera, dr. Strausz Istvánné, 
Szabó B. Imre, Szabó Fe-
renc, Szabó Lajos, Szögi Bé-
la, Térjék Erzsébet, dr. Tóth 
Imre, Ujj László, Vajnai 
Jv Ina. 

Póttagok: Csiszár Imre, dr. 
Erd^s Sándor, dr. Hackl La-

György. Bakos Erz, ébet, Btro josné, Ludányi Andrásné. 
Lajos, Fazekas László, dr. 
Földi Gábor. Gábc. Erzsébet. 
Görbe Mihály, Hám Mária 
Hevér László Hős Nagy De-
zső, Janecskó János, Jánoska 
Gergely, Jenei János, Joó 
Imre, dr. Kárpáti Zoltán, Ke-
szi Zoltánt-'» Kiss La jos. Ko-
rom Pál. Lele Andrásné, Le-

Molnár Mária, Olló György. 
Ormándi Gábor, Oszlár 
György. Vellyon Aladárné, 
Varga Gyula. 

A revíziós bizottság tag-
jai: dr. Antal Dezső, Baga-
méri László, F '"ghi Sándor, 
Bérezi Sán ' r, Csehó József, 
dr. Harangozó József, Kaku-

le Béla, Libor Antal, dr. Lő- szi László, dr. Kékes Szabó 

Az értekezlet 33 küldöttet 
választott a Kommunista If-
júsági Szövetség VI. kong-
resszusára. A küldöttség tag-
ja lett: Ágoston József Ba-
jomi György, Bíró Lajos. dr. 
Erdős Sánd™ forrni Mihály, 
dr. Földi Gábor. Gábor Er-
zsébet, Gémes Antal, Görbe 
Mihály, Hevér László, Ja-
necskó János. Keszi Zol'án-
né, Kiss T,ajos, Kocsis Luca 
Lukátsy Éva, M' -kovits Ka-
talin. Mészáros Júlia, Molnár 
Gizella, Molnár Istvánné Pa-
lócz János. Papp Gyula, Sar-
ró Ferenc. Sebestyén Vera. 
Sugár József, Szabó Bertalan. 
Szabó Lajos, dr. Széli Éva, 

tek tagjai. A KISZ Csongrád 
megyei bizottsága első titká-
rául Btró Lajost, a bizottság 
titkárául Szögi Bélát válasz-
tották meg. A revíziós bizott-
ság elnöke dr. Soltész Éva 
lett. 

Komszomol-kiildöttség 
Szegeden 

A KISZ Központi Bizott- A szovjet vendégeket a 
ságának meghívására egy Szegedi Üttöröházban Nagy 
hete hazánkban tartózkodó Károly, az úttörőház igazga-
háromtagú szovjet Komszo- tója fogadta. Kíséretében a 
mol-küldöttség tegnap csöng- a vendégek ellátogattak a 
rád megyébe látogatott. A makói járásban és Makóra* 
küldöttség vezetője. Dzsem- ahol általános iskolásokkal* 
ma Aszratyán, az örmény úttörőkkel találkoztak. Aa 
Komszomol Központi Bizott- esti órákban megtekintették 
ságának másodtitkára, tag-
jai: Ludmilla Kuzmina, q 
gorkiji járási komszomol bi-
zottság titkára és Vágyim 
Paporov, a Pionerszkaja 
Pravda nemzetközi informá-
ciós osztályának vezetője. A 
küldöttséget Csongrád me-
gyei útjára elkísérte Rékási 
Encjrérté. a KISZ Központi 
Bizottság úttörő osztályának 
munkatársa. 

•á Szegedi Üttöröház néhány 
szakkörének munkáját, majd 
elbeszélgettek a megyei ®s a 
Szeged várcsi úttörő elnök* 
ség munkatársaival. 

Ma g küldöttség tagjai el-
látogatnak a Szegedi Tanár-
képző Főiskolára, majd az 
új Tisza-parti girnná/.iurnot 
tekintik meg. A vendegek 
a délutáni órákban utaznak 
vissza a fővárosba. 

Fokozott együttműködés az áruszállításban 
Szocialista szerződés a MAI es az AKUT 

A 10-es Autóközlekedési 
Vállalat Csongrád megyében 
8 vasútállomáson végzi a 
különböző vállalatuk részéve 
érkező áruk fuvarozását és 
rakodását. Az eddigi tapasz-
talatok szerint 

hrÍQfidtai között 
álljon rcnrlelke-útj kocsi 

•/.ósre. 
A szerződésben vállalt fel-

adatokat negyedévenként ér-
tékelik és a legjobb dolgo-
zók jutalmat kapnqk. 4 b " 
hoz. hogy a szocialista bri-
gádok maradék nélkül tél-

Vállalt fel-

lat dolgozói pedig vállalták, 
hogy az érkezett árut idő-
ben kirakják és elszállítják, 
így tehát 

minimálisra csökkentik a 
vasúti kocsik állását, 

Fokozottabb szerepel kap a 
a szállíttató vállalatok igen szocialista szerződés — az 
elégedettek az Autóközip- AKÓV és a MÁV dolgozói- jesítpni tudják 
kedésj Vállalat tevékeny- nak aktív együttmükődé-e adatukat, 
ségével. — jövőre. 1(165 első négv hó. a fuvaroztató vállalatok sre 

A jobb és pontosabb száilí- napjában közlekedés-építési. gjtségét kérik, 
tás érdekében a 10-es Autó- valamint egyéb építési anya- A vállalalok fogadják a fő-
közlekedési Vállalat munka. gok előszállítását végzik. Ez- szűkre érkező árut. különö-
sai szocialista szerződést kp- zel közösen biztosít ják, hogy sen vonatkozik ez az é jsza-
töttek a vasútállomások dal- a mezőgazdasági termékek kai. valamint a vasárnapi 
goízóival. begyűjtésének időszakára érkezésekre. 

A szocialista szerződések- elegendő gépjármű és vas. Pataki Sándor 
ben a legfontosabb feladató. 
kat rögzítettéH. A vasutasqk 
többeík között vállaltak, 
hogy időben értesítik az 
AKÖV-brigádokat a vasúti 
kocsik érkezéséről. 

A vállalások között szerp-
{>el ezenkívül a társadalmi 
ulajdon fokozottabb vé-

delme. 
Ennek érdekében szigorúan 
ellenőrzik az árukirákáskor 
a számlákat és a lehetősé-
gek szerint lemérik az árut. 

Az Autóközlekedési Válla-

Brezsnyev taskenli beszéde 
S z o v i e t - Ü z b e k i s z t á n jubileuma 

Negyvenéves az Üzbég kezdődött, amelyen Leonyid 
Szovjet Szocialista Köztár- Brezsnyev. az SZjíP Köz. 
saság és az Üzbég Kommu- ponti bizottságának első tit. 
nista Párt. A jubileum at~ hára-ís részt vett. 
halmából Taskentben, a köz-
társaság fővárosában pénte-
ken délelőtt ünnepi ü|é? 

Ember a ládában 
E m b e r r a b l á s * v a g y p r o v o k á c i ó ? 

Detéktívregénybe ülő dip- Az olasz külügyrpiniszté-
lomáciai inqdensről számul- rium szerdán kiutasította az 
nak be a római és a kairói EAK nagykövetségének két 
lapok. diplomatáját, akik a pepij-

Kedden délután a római lőtérre kisérték a csomagot, 
Fiumicino-repülőtéren az ugyanakkor pedig tiltakozó 
EAK nagykövetségének kpt jegyzéket intézett a kairói 
diplomatája egy diplomáciai kormányhoz. Az EAK rp-
futárcsomagot készült fel- mai nagykövete kijelentette: 
adni a Kairóba induló repü- egészen bizonyos, hogy az 
lőgépre. amikor az utazóit}- olasz rendőrség birtokában 
dából nyögések szűrődtek ki. jevő utazúláda nem azonosa 

A vámörök hallották, nagykövetség áltól eredeti-
amint valaki elhaló hap- leg a repülőtérre küldött Já-
gon spgítségért kiált. dával. 

A rendőrség letartóztatta a A z esetről csütörtökön 
két diplomatát és a diplo- n a e y terjedelemben számol-
máciai csomaggal egvütt az n a k b e a kairói lapok. Hang-
ostiai rendőrállomásra vij- súlyozzak, hogy izraeli ügy-
te őket. Itt a ládát felbop- r»kök óaszesküvéséről van 
tották és festett hajú, szőikp, ?zo- A z A1 -Ahram azt írja, 
30 éves. félig ájult férfit tó- h°gy 
láltak benne. Kitűnt, hogy 
a ládát' kifejezetten ember-
szállításra rendeztek be: 
volt benne ülés. rögzítőbe-
rendezés és megoldották a 
szellőzést is. A férfi, amikor C é l j u k v o l t - Wa a ««P 

az összeskiivöknek sike-
rült kicserélniük a diplo-
máétól küldeményt egy 
másik ládával, és ebben 
volt Luk. 

magához tért. marokkói ál-
lampolgárnak vallotta magi}1 

és Georges Daljan névep 
mutatkozott be. később 
azonban bevallotta, hogy út-
leyele hamis. Valqjábap | 
Mordehájben Masszud Luk- | 

—, hogy kárt okozzanak az 
EAK-nak és római nagykö-
vetségének. A lap közli Luk 
és az utazóláda fényképét. 

Az ünnepi beszédet Sarai 
Rasidov. az Üzbég Kommu-
nista Párt Központi Bizott-
ságának első titkára mon-
dotta. 

Beszédet mondott Leonyid 
Brezsnyev. Kijelentette: a 
szovjet külpolitika számára 
nincs fpntosabb feladat, 
mint az. hogy biztosítsa a 
'"ékés viszonvokat a kommu-
nizmus építéséhez. Érőt. fá-
adságot nem kímélve arra 

törekszünk, hogy a proletár 
nemzetköziség megbízható 
alapján erősítsük a szocia-
lista közösséghez tartozó or-
szágok barátságát és egysé-
gét. A kapitalista államok-
kal valp kapcsolatainkat jl-
'etően- következetesen síkra-
s7állunk a békés együttélés 
plvéért. 

— Aki baráiságpt kíván 
velünk, az nálunk mindig 
barátságra fel. Aki ®zívén 
yiseii a nemzetköz/ feszült-
ség enyhülését, a nemzetkpzi 
yiszonypk megjavítását, az a 
Szovjetunióban mindig kész-
séges és megbízható part-
nerra talál. Mindazoknak, 
akik elő kívánják mozdítani 
a nemzetközi helyzet nor-
ma) ízül fisa nak ügyéi azt ja-
vasoljuk. hogy egyesítsék 
erőf» özjléseiket velünk a né-
peket foglajkozfotfl alapvető 
problémák megoldása érde-
kében. 

nak hívják és korábban Iz-
raelben élt. 

A rendőrség megállapítot-
ta, hogy Luk, aki tíz nyel-
ven beszél, egy Tel Aviv kö-
zelében levő kisvárosban élt. 
és meglehetősen terjedelmes 
priusz tulajdonosa. Maga az 
olasz rendőrségen azt val-
lotta. hogy 

az EAK hírszerző szervei-
nek ügynöke, és pénzügyi 
nézeteltérése volt a főnö-
keivel. 

Földrengés és íté?eüdő 
Jugoszláviában 

Skopljeban. Macedónia fő- Közben Szabadkán való-
. árosában péntekre virradó ságos ítéletidő tombolt. A 
éjszak3 ismét megindult a délutáni órákban elsütéie-
íóld. A négyes erejű földien- de.tt az ég, és a szél hirtp-
gés pánikot okozott: a la- len viharossá vált A száz 
kosok tömegével hagyták el kilométepe® sebeggégge) szá-
otthonaikat. de szerencsét- guldó vihar a háztetőkről 
lenség és súlyosabb anyagi cserepeket sodort le és fá-
kár nem keletkezeti Skopl- kat csavart ki. Az orkán a 
jehap az emlékezetes tavaly városban akkora port ka-
júliusi katasztrófa óta ez vart fel. hogv a látótávolság 
volt az 589. földrengés. réhány pfeférre csökkent 
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