
pértmaiUtásfciiidöUség 
hazánkban 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottságá-
nak meghívására Atanász 
Iemirlievnek. a Bolgár Kom-
munista Párt KB osztályve-
ze tő-helyettesének vezetésé-
vel hétfőn pártmunkáskül-
döttség érkezett hazánkba. 

A vendéglátó vállalat 
elnyerte a kiváló címet 
Ünnepségen jutalmazták a munka élen járáit 

es erdőgazdaság 
eiüzemei 

A földmüvelésügyi mi-
niszter a MEDOSZ, valamint 
a Vegyipari Dolgozók Szak-
szervezetének elnökségével 
egyetértésben a többi között 
élüzem címmel tüntette ki a 
Hódmezővásárhelyi Állami 
Gazdaságot, a Csongrád me-
gyei Mezőgazdasági Gépjaví-
tó Vállalatot, és a Csongrád 
megyei Állami Erdőgazdasá-
got. 

A Csongrád megyei Ven-
déglátó Vállalat a tavalyi 
országosan is kiemelkedő 
munkássága eredményeként 
elnyerte a kiváló i'állalat 
megtisztelő címet. Ebből az 
alkalomból tegnap, hétfőn 
ewte Hódmezővásárhelyen, a 
Béke Szálló nagytermében 
ünnepi termelési értekezlet-
re gyűltek össze a vállalat 
szegedi, hódmezővásárhelyi, 
szentesi és makói dolgozói. 
Az ünnepségen megjelent és 
az oklevelet átadva köszön-
tötte a vállalat dolgozóit 
Török László, a megyei 
párt-végrehajtóbizottság tag-
ja. a megyei tanács vb elnö-
ke. Ott volt Ozvald Imre, 
a Szeged városi pártbizott-
ság osztályvezetője, Sajti 

Vagoiiimport Ljubljanából 
A Nikex évről évre mintegy kétezer-háromezer vasúti 

teherkocsit szerez be külföldről a MÁV részére. Az import 
főleg a baráti országokból származik. Miközben az 1966-ra 
lekötött vagonok szállítását a bolgár és a román vállala-
tok megkezdték, a Nikex képviselői Budapesten tárgyalá-
sokat folytattak a ljubljanai Metál ka cég megbízottá ital és 
Jugoszláviából újabb háromszáz nagytérfogatú, nyolcvan 
köbméter befogadóképességű fedett vagont rendeltek ezévi 
ezaUi+asra. 

Fizikai,kémiai konferencia 
Három fő témát állítottak 

a Technika Házában hétfőn 
megkezdődött fizikai, kémiai 
konferencia tanácskozásainak 
középpontjába, a tudomány-
terület alapvető kérdéseit, 
továbbá alkalmazását a 
műszaki kémiában és a 
gyógyszertechnológiában. A 

Magyar Kémikusok Egyesü-
lete által rendezett három-
napos tanácskozáson kilenc 
szekcióban hazánk körülbe-
lül 350 és 16 más ország 130 
szakembere 12 plenáris és 
mintegy 170 szekcióelöadast 
vitat meg. 

Imre, a hódmezővásárhelyi 
tanács vb. elnöke és Kókai 
József, a KPVDSZ megyei 
bizottságának titkára is. 

A vállalat munkájáról 
Szabó József, a vállalat igaz-
gatója számolt be, s megkö-
szönte a dolgozók odaadó, 
jó munkáját. A vállalat ta-
valyi áruforgalmi tervét a 
szakmán belül országosan az 
atlag felett teljesítette. Saját 
készítésű ételforgalmukat 
1964-hez viszonyítva tavaly 
tíz százalékkal növelték. A 
hidegkonyhai készítmények 
forgalma 6 százalékkal emel-
kedett a tervezetthez képest. 
Túlteljesítést értek el a vál-
lalat dolgozói az eredmény-
tervnél és a termelékenységi 
tervnél. A szép sikerek an-

! nak is köszönhetők, hogy a 
! vállalatnál széleskörűvé vált 
a szocialista brigádmozga-
lom. Harminckét brigád több 
mint 500 fővel törekedett a 
szocialista cím kiérdemlésé-
re. 

Az ünnepségen megjutal-
mazták a munka élenjáróit. 
Huszonöt brigád kapta meg 
a szocialista címet és ehhez 
a pénzjutalmat, de pénzju-
talmat kapott, rajtuk kívül 
a vállalat 376 dolgozója, ösz-
szesen 166 ezer forintot osz-
tottak ki jutalomként. A 
vállalat ellenőrző szerve, az 
Állami Kereskedelmi Fel-
ügyelőség külön jutalomban 
részesítette a vállalat hat 
dolgozóját. 

A vállalat dolgozói és a 
meghívottak közös vacsoran 
vettek részt. 

Ami pluszként jelentkezik 
A kommunisták szerepe az államigazgatási munkában 

Az alapszervezeti párttit-
káitok járási értekezletén a 
felszólalók egyike alaposan 
mozgásba hozta az addig pi-
henő véleményeket: szavait 
követően pro és kontra újból 
es újból összecsaptak a néze-
tek, szenvedélyes szavak, 
higgadt okfejtések egyetlen 
téma körül sűrűsödtek — a 
krwmrmfn isták feladatai a 
tanácsapparátus munkájá-
nak javításában. 

Látszat és roJéság 

Jó néhányan varrnak, akik 
nehezen találják meg 
a helyes és célravezető mód-
szereket az államigazatási 
munka és a pártszervezetek 
tevékenységének ös&zekap-
fsolásária — helyben. Azon 
nincs vita, hogy országos 
s z i n t e n hogyan érvényesül e 
területen is a pártirányítás. 
Annál több azon, hogv a 
községi, városi, járási taná-
csoknál mi a kommunisták 
feladata. 

A látszat: törvények, ren-
deletek, felsőbb szervek uta-
sításai határozzák meg a 
helyi államigazgatási felada-
tokat. A valóságban azonban 
mindezeken túl ezernyi más 
hatás is érvényesül, illetve 
— kell. hogy érvényesüljön. 
A községpolitika irányelvei-
nek jó megalapozásától a 
szakosztályok. szakelőadók 
munkáján keresztül a lakos-
ság panaszainak, beadványai-
nak intézéséig az államigaz-
gatási munka egyetlen rész-
területe sem nélkülözheti a 
kommunisták aktív segítsé-
gét. a pártszervezetek kollek-
tív bölcsességét. 

Nem egy esetben, elsősor-
ban a községi pártszerveze-
teknél tapasztalható, hogy 
olykor a tanács helyett in-
téznek ügyeket: elmerülnek 
apró-cseprő dolgok részletei-
ben. s közben a lényeget, a 
munka politikai részét elha-
nyagolják. Megtörtént, hogy 
a párttitkár szaladgált anyag, 
építőipari kapacitás biztosí-
tása után. hogy a művelődé-
si házhoz tervezett bővítés 

mielőbb meglegyen. Ez. s 
ehhez hasonló lenne a kom-
munisták dolga? Semmi eset-
re sem. 

A lényegre rátapintva 

Az államigazgatásban dol-
gozó kommunisták munka-
stílusa az utóbbi években so-
kat fejlődött, asakúgy mint a 
pártszervezetek e területre 
kiterjedő tevékenysége. Sok 
helyen jól átgondolt munka-
terv alapián időről-időre 
megtárgyalják a szakigazga-
tási területek munkáját. s 
döntő súllyal az ott dolgo-
zó kommunisták tevékenysé-
gét. A törvényéknek, rende-
leteknek érvényt kell szerez-
ni, de — hogyan? A pana-
szokat gyorsan és jól kell 
elintézni — de melyek ennek 
fe l tételei? Segí thetnek ebben 
a kommunisták? Igen sokat! 
A szakmai képzettség növe-
lése, az emberek ügyének 
alapos, megértő, türelmes és 
tapintatos intézése mind 
olyan kérdés, amelyekre el-
sősorban a kommunistáknak 
kell felfigyelniök. Az állam-
igazgatási munka szocialista 
humanitástól átitatott lég-
körének megteremtése nagy-
szerű és — nehéz feladat. A 
ridegség, a lélektelenség ál-
talánosságban idegen a mi 
közigazgatásunktól, de itt-ott 
mégis meglelhető. Az ügyin-
tézés bonyolultsága, az akta-
tologatás. a döntések lassú-
sága ugyancsak olyan prob-
léma. amelyre ki kell. hogy 
terjedjen a kommunisták fi-
gyelme. 

Az említett értekezlet egyik 
felszólalója ezt úgy fogal-
mazta meg: ..Esete válogatja, 
hogy mi kerül előtérbe: a 
mi-t vagy a hogyan? Az kell. 
hogy meghatározza: hol ta-
pintható ki leginkább a lé-
nyeg. hol a leghatásosabb az 
észrevételezés." Ez utóbbi ki-
fejezésnél érdemes megállni: 
az intézkedés nem a kom-
munisták dolga. Mivel lehet 
csökkenteni a papírmunkát — 
határozzák ezt meg a szak-
igazgatási szervek. Armak 

Fiatalok szolidaritása 
Találkozók, politikai gyűlések Szegeden és a járásban 

A gyarmati ifjúság napja 
alkalmából vasárnap és 
hétfőn is több forró hangu-
latú találkozót, politikai gyű-
lést tartottak a szegedi és a 
környékbeli fiatalok, s eze-
ken kifejezték szolidaritásu-
kat a szabadságért harcoló 
hősi vietnami nép iránt, 
felemelték szavukat, az ame-
rikai imperialisták barbársá-
ga ellen. 

Éjfélig tartó 
beszélgetés 

észrevételezése azonban, hogy 
— például — a végrehajtó 
bizottság vezetői igen keve-
set járnak a lakosság között, 
mert idejük nagyrészét az 
értekezletek, s az akták fog- | 
lalják le. már a kommunis-
ták feladata. 

Az önállóságra nevelve 

A kommunisták, a párt-
szervezetek dolga az is, hogy 
alaposan tanulmányozzák, 
összevessék az államigazga-
tási munka elveit és gyakor-

latát, az országosan meghatáro-
zott feladatok helyi valóra-
váltását, a tanácsapparátus-
ban meghonosodott munka-
módszereket. A helyi taná-
csok végrehajtó bizottságá-
nak apparátusa nem egy he-
lyen önállótlan, a legkisebb 
iisvben is a vb-titkárnak, el-
nökhelyettesnek vagy magá-
nak az elnöknek kell dönte-
nie. Az előadók, csoport- és 
osztályvezetők nem is igény-
lik az önállóságot, sőt. öröm-
mel áthárítják az azzal járó 
felelősséget. Az ilyen hibás 
munkastílus feltárása, az ön-
állóságra nevelés, az egysze-
mélyi felelősség fokozása 
megintcsak a kommunisták 
dolga, itt ismét olyan pluszt 
— mégpedig nélkülözhetetlen 
pluszt — jelent munkájuk, 
amit senki más. csakis ők 
adhatnak meg. 

Az önállóságnál is, akár-
csak az említett többi eset-
ben lényegében mindig azo-
nos a központi feladat- az 
eszmei-politikai nevelő 
munka. Nem az apparátus 
helyett kell a kommunisták-
nak t.evékenvkedniök. nem 
nekik kell meghatározniok. 
hogyan csökkentsék a kése-
delmes adófizetéseket., rr.ikép 
szervezzék meg az építkezé-
seket stb. Az ő feladatuk — 
egyénenként, s pártszervezeti 
összefogottságban egyaránt — 
a légkör formálása, az ál-
lamigazgatási munka eszmei 
tisztaságának, határozottságá-
nak biztpsftása. a munkastí-
lus korszerűsítése, finomítá-
sa. M. I. I 

Tápén vasárnap délelőtt 
10 órakor a művelődési ott-
honban jöttek össze a 
KISZ-esek. a fiatalok. Ter-
hes Dezsőnek, a MAHART 
tápéi telepe KlSZ-titkárá-
nak megnyitója után Faze-
kas László, a KISZ Csong-
rád megyei végrehajtó bi-
zottságnak tagja beszélt, 
majd két Szegeden tanuló 
ghanai egyetemista, Deborah 
Brigitte Cubagee és Jonathan 
Churchill Myers szülőhazá-
jukról, népük életükről szá-
molt be. A lelkes gyűlés 
végén a tápéi úttörőcsapat 
kamarakórusa békedalokat 
énekelt. 

Azok a külföldi fiatalok, 
akik a budapesti nemzetközi 
diákszeminárium befejezté-
vel, a gyarmati ifjúság nap-
ja alkalmából szombaton 
reggel Szegedre érkeztek, 
vasárnap Makón politikai 
gyűlésen vettek részt, illetve 
Szegeden, a Tanárképző Fő-
iskolára látogattak el. Ngu-
yen Nooc Hung a Vietnami 
Dolgozó Ifjúság Szövetsége 
magyarországi csoportjának 
titkárhelyettese, Hadad Na-
cer a Magyarországon tanu-
ló algériai és Labiad Abdel 
Kebir, a marokkói diákok 
szervezetének vezetője este 
órakor megtekintették az 
irodalmi színpad műsorát, 
ezt követően a Petőfi Sán-
dor leánykollégiumban ta-
lálkoztak a főiskola KISZ-
vezetőivel. A vendégeket 
Szűcs Zsuzsanna, a KISZ 
bizottság titkára és Kovács-
né Győri Ida, a kollégium 
igazgatója köszöntötte, majd 
éjfélig tartó baráti beszélge-
tésen adtak számot egymás-
nak az iiteni és a külföldi 
fiatalok munkájáról, életük-
ről. 

Viharos 
jenKi-ellenesség 

Hétfőn a József Attila Tu-
dományegyetemen találkoz-
tak a külföldi diákok a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem, az orvostudományi 
egyetem és a tanárképző 
főiskola KISZ-vezetői vei. 
Ezen a beszélgetésen a viet-
nami. az algériai és a ma-
rokkói ifjúsági vezetőkön 
kívül részt vett Toolsic 
Naresh Kumer. a Magyar-
országon tanuló brit-guaya-
nai és Kamish Isah Abdul, 
a tanzániai diákok szerveze-
tének elnöke. A tudomány-
egyetemet Égető Emese, és 
Várkonyi Zoltán, a KISZ-bi-
zottság titkárhelyettesei, Sí-
pos Miklós agitációs és pro-
pagandafelelős. az orvos-
egyetemet Bálint Klára 
gyógyszerészkari és Annus 
János orvoskari KISZ-titkár, 
a tanárképzőt Szűcs Zsu-
zsanna, a KISZ-bizottság 
titkára. Gregó Sándor szer-
vező-titkár és Sántha Erzsé-
bet sDortfelelős képviselte. 

Nádasdy József, a KISZ KB titkára beszél a három fel-
sőoktatási intézmény nagygyűlésén. Mellette balról: Csd 
Guk-Hjan, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 

budapesti nagykövetségének titkára 

A beszélgetésn részt vett 
Bodó Károly. a megyei 
KISZ-bizottság osztályveze-
tője. A vendégek és vendég-
látók megtekintették a Bo-
lyai Intézet kibernetikai la-
boratóriumát, ahol dr. Musz-
ka Dániel tudományos ku-
tató kalauzolta őket. 

Délután 3-kor az egyetem 
Dugonics téri aulájában szo-
lidaritási nagygyűlésen vet-
tek i-észt a három felsőok-
tatási intézmény hallgatói. 
Az elnökségbe meghívták az 
ebből az alkalomból Sze-
gedre érkezett Csö Gufc-
Hjant. a Koreai Népi De-
mokratikus Köztársaság bu-
dapesti nagykövetségének 
titkárát, valamint a Buda-
pesten tanuló külföldi fia-
talokat is. Az elnökségben 
helyet fogalt Nádasdi Jó-
zsef, a KISZ Központi Bi-
zottságának titkára dr. 
Wittmann Tibor professzor, 

a tudományegyetem oktarasi 
rektorhelyettese, a három 
intézmény több párt- és 
KISZ-vezetője. 

Várkonyi Zoltán megnyi-
tója után Nádasdi József 
mondott beszédet. Érvekkel 
és adatokkal mutatott rá ar-
ra, hogy a kubai, a domi-
nikai, a vietnami agresszió, 
a kémtevékenység, a hábo-
rús gazdálkodás által ho-
gyan vált az Amerikai 
Egyesült Államok a világ 
legelvadultabb neokolonia-
lista hatalmává, a világ 
csendőrévé. Tettei a jenki-
ellenes érzelmek viharos 
megnyilvánulását váltotta 
ki a békeszerető emberek-
ből. Az imperializmusnak 
már nincs ereje ahhoz, hogy 
meggátolja a haladó erök 
kibontakozását, a szocialista 
országok, a Szovjetunió ere-
je lefogja az agresszorok ke-
zét és megvédi a békét. 

Ezután Csö Guk-Hjan 
mondott nagy hatású be-
szédet. Vázolta hazája fej-
lődését az amerikaiak el-
len vívott hősi harc befeje-
zése óta, és kifejezte a szo-
cialista országok összefogá-
sának szükségességét a je-

lenleg súlyos világhelyzet-
ben. Szombati Zoltán jo-
gászhallgató a vietnami nep 
küzdelmének támogatására 
buzdító felhívást, Németh 
József, a természettudomá-
nyi kar hallgatója pedig a 
szegedi felsőiskolások szo-
lidaritásáról szóló iáv:rat 
szövegét olvasta fel, melyet 
a jelenlevő hallgatók taps-
ban megnyilvánuló helyes-
lésével, egyetértésével talál-
kozott. 

11 szegediek 
hozzájárulása 

A nagygyűléssel egy idő-
ben tartottak szolidaritási 
gyűlést a gyufagyár művelő-
dési termében a gyufagyár, 
a kábe'gyár és a kéziszer-
számgyár fiataljai. Czaká 
Mária gyufagyári KlSZ-tit-
kár megnyitója után ár. 
Földi Gábor, a KISZ Sze-
ged városi bizottságának tit-
kára mondott beszédet. Szóit 
a gyarmati népiek harcainak 
nagyszerűségéről, s arról a 
tettekre váltott, szolidaritás-
ról is, mely a szegedi fiafa-
lok részéről megnyilvánul. 
A vietnami műszakokban 
eddig 4031 szegedi fiatal vett 
részt, s a vietnami csekk-
számlára április 16-ig már 
197 ezer 673 forintot fizet-
tek be. 

A Felsőfokú Élelmiszer-
ipari Technikumban dr. 
Konc.z János, a megyei 
KISZ-bizottság osztályveze-
tője mondott beszédet. Ezt 
követően Toolsic Naresh 
Kumer és Kamush Isah Ab-
dul. szólalt fel. összefogásra 
buzdított az imperializmus 
fellen. és köszönetet mondott 
a magyar ifjúság szolidari-
tásáért. 

A gyarmati ifjúság napi-
ja szegedi eseményeinek 
méltó befejezése volt i f j . 
Sitfer Pál Ilyen az a hábo-
rú című vietnami dokumen-
tumfilmjének vetítése az or-
vosegyetem klubjában. A 
vetítésen részt vett a film 
rendezője i.s, és válaszolt a 
nézők kérdéseire. 

A nagygyűlés lelkes résztvevői 
Enyedl Zoltán felv.) 

i 


