
Szegeden tanácskozik 
az első hazai diákszeminárium 

A Nemzetközi Diákszövetség fennállásának huszadik év-
fordulója, valamint a nemzetközi diáknap alkalmából há-
romnapos hazai diákszeminárium kezdődött Szegeden, a 
KISZ Központi Bizottsága egyetemi és főiskolai osztályának 
és a KISZ Csongrád megyei bizottságának rendezésében. A 
szeminárium november 7-én, hétfőn nyüt meg a József At-
tila Tudományegyetem aulájában. Mintegy 92 felsőoktatási 
intézmény KISZ-szervezetéből jöttek el a vezetőség képvise-
lői, hogy megvitassák a nemzetközi diákmozgalom helyzetét 
és feladatait, értékeljék a felsőoktatási intézmények nem-
zetközi kapcsolatainak fejlődését a hazafias és internacio-
nalista nevelés szempontjából. 

Cse!ekvö módon 
Dr. Gombár József A 

nemzetkőzi diákmozgalom 
húsz éve, mai helyzete és 

A diákszeminárium máso-
dik napján, kedden megér-
kezett és elfoglalta helyét az 
elnökségben Vaszilij Durge-
nyec, a Komszomol Közpon-
ti Bizottságának osztályveze-
tője, a szovjet diáktanács al-
elnöke és Herminet Giy, a 
Francia Kommunista Diák-
szövetség főtitkára. A fel-
szólalók sorát Hasszien Ba-
shir, a Nemzetközi Diákszö-
vetség alelnöke nyitotta meg. 

Az NDSZ nevében üdvö-
zölte a szemináriumot és az 
egész magyar diákságot. Mint 
mondotta, a magyar diákok 
nagyrészt vállaltak magukra 
a nemzetközi diákkapcsola-
tok elmélyítésében, a szoro-
sabb együttműködés kialakí-

Á hétfői megnyitón részt 
vett Deák Béla, a szegedi 
párt-végrehajtóbizottság tag-
ja, a városi pártbizottság 
osztályvezetője és dr. Szabó 
István, a megyei pártbizott-
ság osztályvezető helyettese. 
Jelen volt Vajó Péter, a 
KISZ KB titkára, az Orszá-
gos Egyetemi és Főiskolai 
Tanács elnöke, dr. Gombár 
József, a KISZ KB egyetemi 
és főiskolai osztályának veze-
tője, az Országos Egyetemi 
és Főiskolai Tanács titkára, 
dr. Földi Gábor, a KISZ 
Szeged városi bizottságának 
titkára, valamint a felsőok-
tatási intézmények több ve-
zetője. 

A szemináriumot Bíró La-
jos, a KISZ Csongrád me-
gyei bizottságának első tit-
kára nyitotta meg, majd Va-
jó Péter tartott bevezető elő-
adást 

A diákság az egyetemi 
Ifjúság mindig kész volt a 
haladásért, az újért vívott 
küzdelemre — mondotta 
többek között Vajó Péter. — 
Ma ls éberen figyeli a világ 
dolgait: a haladó diákszerve-
zetek, a józan gondolkodású 
egyetemisták tisztában van-
nak az Egyesült Államok 
szennyes vietnami politiká-
jával, s felemelik ellene sza-
vukat 

A magyar egyetemi és fő-
Iskolai hallgatók, a felsőok-
tatási intézmények KISZ- . . , ,. , . _ . „ 

. . . . . . , A vádoljuk az imoertatiz-
szervezetei is tevekeny resze- m u s t ! j e l s z 6 jegyében teg-
sei a politikai akcióknak. A nap délután 4 órakor ünne-
Nemzetközi Diákszövetség pá nagygyűlést rendeztek a 
megalakulásának huszadik Vasútforgailmi Technikum 
évfordulójára a KISZ meg- g ^ ^ ^ 
hirdette az „Együtt a világ KISZ-fliatalok részvételével, 
diákifjúságával a békéért és Hevér László, a József At-
a haladásért V jelszavú akci- tito Tudommányecetem 
ó t Reméljük, hogy ez is hoz- KISZ-bizwtteágának titkára 
zájárul majd a magyar és a k ö"öntötte a nagygyűlés sok 

. . , , _ szaz résztvevőjét Az elnok-
mas nemzetisegű diakok ko- cégben foglaltalt helyet a 
zötti kapcsolatok szorosabbá szovjet és a francia diák-
tételéhez, a nemzetközi dl- ifjúság küldöttei, Vaszilij 

feladatai címmel tartott elő-
adást Kiemelte, hogy a 
Nemzetközi Diákszövetség 
megalakulásától kezdve tá-
mogatta és segítette a gyar-
mati rendszer felszámolásá-
ért küzdő népeket, diákszer-
vezeteket Mindenkor figye-
lemmel kísérte és cselekvő 
módon támogatta Ázsia né-
peinek harcait, a nemzeti 
függetlenségért és szabadsá-
gért, és feladatának tekinti 
a nemzetközi imperializmus 
vietnami háborújának lelep-
lezését 

A nemzetközi diákkapcsolatokért 
tásából. A fejlődő országok 
fiai, a hazánkban tanuló kül-
földi diákok nevében külön 
is köszönetet mondott azért 
a támogatásért, amelyet az 
állam, az ifjúsági szervezet 

kel, szervezetekkel voltak ed-
dig sikeresek. A magyar és 
külföldi egyetemek között 
kialakult együttműködésről 
szólva hangsúlyozta, hogy 
ezeket a KISZ Központi Bi-
zottsága úgy tekinti, mint az 
országos szervezetek közti 
együttműködés szerves és 
hasznos kiegészítését 

A szocialista országok if-
júsági szervezeteihez, köztük 
is a forradalmi harc és épí-
tőmunka gazdag tapasztala-
tait átadó lenini Komszomol-
hoz fűzik a KISZ-t a legerő-
sebb barátság szálai. Az if-
júsági munka minden terü-
letén kiterjedtek, s a jövőben 
még jobban elmélyülnek 
ezek a kapcsolatok. 

Ezt követően a feilsőcGcta-
tási intézmények KISZ-«rer-
vezeteinék küldöttei vették 
át a szót Hozzászólásaikból 
kitűnt, milyen sokrétűek ás 

a főis-
s az oktatási intézmények 
együttesen nyújtanak nekik. 

Az NDSZ alelnöke beszélt 
a szövetség húsz esztendejé-
nek nehézségeiről is, azok-

knlák, egyetemek határom-
túli kapcsolatai. Szegeden 
például a József Attila Tu-
dományegyetem KISZ-bi-
zottságának külön csoport-
ja foglalkozik ezekkel a 

„Képviselőnk... a 

ókról, amelyek részint a re-
akciós kormányok, részint a 
haladásellenes diákszerveze-
tek részéről állandóan meg-
nyilvánultak. Mindezek elle-
nére a világszervezet jelen-
tős eredményeket ért el, kü-
lönösen a nemzetközi szoli-
daritásra való mozgósításban. 

Testvéri egyattmű ödés 
A KISZ Központi Bizott-

sága nemzetközi kapcsolatok 
osztályának vezetője, Szüts 
Pál, a magyar diákfiatalság, 
s általában az ifjúsági szer-
vezet külföldi kapcsolatairól 
beszélt Szavaiból kitűnt, 
hogy az egyetemi, főiskolai 
KISZ-szervezetek „csere-

utóbbi 

pert vezetője, dr. Ruszoly 
József felszólalásában el-
mondotta, hogy főként az 
utóbbi két évben ápolják az 
„egyetemközi" barátságé*, 
de a Német Demokratikus 
Köztársaság greifswaldi 
egyetemével már háromesz-
tendős gyümölcsöző együtt-
működésre tekinthetnek 
vissza. A testvérváros-ba-
rátság elmélyítésére most 
van kialakulóban a szerve-idegenforgalma" az 

időben örvendetesen nőtt zettebb kapcsolat az odesz-
Különösen fontosak az olyan szai egyetem és a JATE kö-
formák, mint az építőtábo- zott Idén mintegy kétszáz 
rokbeli munkára, vagy egye- szegedi fiatal dolgozott az 
temi szakmai gyakorlatra NDK-ban, és a Szovjetunió 
létrejött csereakció. Ezek fő- távol-keleti vidékeire, a 
leg a szovjet, a csehszlovák szűzföldékre is eljutottak a 
és az NDK-beli egyetemek- világjáró egyetemisták. 

Szolidaritási nagygyűlés 

ákegység erősítéséhez, az ak-
tívabb és eredményesebb di-
ákpolitikai munkához. 

Durganyec, és Hermie Giy. 
Az elnökségbein foglalt he-
lyet Deák Béla, a városi 
párt-végrehaj tóbi zottság tag-

Megérkezett Yietnamba 
a magyar fiatalok ajándéka 
Az az ajándék, amelyet e magyar fiatalok a tavswri 

hónapokban a vietnami műszakok eredményeként össze-
gyűjtöttek és félmillió forintból vásároltak, megérkezett 
a VDK-ba. A magyar fiatalok küldeménye többek között 
egy többszáz főnyi önkéntes ifjúsági harci brigád felsze-
relésére elegendő teljes fegyverzetből és ruházatból, 3 
tehergépkocsiból, 5 tábori áramfejlesztőből, 500 kerékpár-
ból, 50 motorkerékpárból, nagymennyiségű sátorból, sport-
felszerelésből. úttörőruhából, gyerekjátékból, gyógyszer-
ből, konzervből, tanszerekből, valamint a véradómozgalom 
keretében e célra összegyűjtött 1500 liter plazmásított 
vérből áll. (MTI) 

ja, a városi pártbizottság 
osztályvezetője, Szüts Pál, a 
KISZ Központi Bizottsága 
nemzetközi kapcsolatok osz-
tályának vezetője, Bíró La-
jos, a KISZ Csongrád me-
gyei bizottságának első tit-
kára. Ott voltak az ország 
felsőoktatási intézményei-
nek képviselői, az első ha-
zai ddákszemdnáiriunv részt-
vevői is. 

Dr. Földi Gábor, a KISZ 
Szeged városi bizottságának 
titkára mondott ünnepi be-
szédet. Megállapította: A 
két ifjúsági világszervezet: 
a Nemzetköri Diákszövetség 
és a Demokratikus Ifjúsági 
Világszövetség most ünnepli 
fennállásának 20, illetve 21 
esztendős jubileumát. Mind-
két szervezet léte és tevé-
kenysége az aktív szolidari-
tásnak a kifejezője. Ezek-
ben az ünnepi napokban 
sem feledkezhetünk meg a 
Vietnamban dúló agresszió-
ról, már csak azért seim. 
mert ezek az ifjúsági vi-
lágszervezetek is felemelik 
tiltakozó szavukat, kifejez-
ve szolidaritásukat a hős 
vietnami néppel, a bátor 
vietnami fiatalokkal. 

A lenini Komszomol ne-
vében Vaszilij Durgenyec 
köszöntötte Szeged diákjait, 
fiatalságát Beszélt a Kom-
szomol és a KISZ baráti 

kapcsolatairól, amelyek 
mindkét fél részére egy-
aránt gyümölcsözőek. 

Hermiet Giy a francia 
kommunista ifjúság köszön-
tését tolmácsolta a nagy-
gyűlés résztvevői nék. 

A lelkes hangulatú de-
monstráció a DlVSZ-indu-
ló elóneklésével ért véget 

Este 7 órakor a Zenemű-
vészeti Szakiskolában ün-
nepi hangversenyt rendez-
tek a szeminárium résztve-
vőinek, vendégeinek tiszte-
letére. Ma délelőtt a ta-
nácskozás további előad.' -
sokkal folytatódik. 

M a g y a r főnév, blrtokosjelzős alakban. Mostantól gyak-
rabban használt alak. Mindenekelőtt azért, mert az 

országgyűlési választásaink eddigi rendszere a „képvise-
lőink" alakot tette reálisabbá. Ha Tolnának vagy Zalának 
vagy Csongrádnak megvolt a maga 15 vagy 18 honatyaje-
löltje, ők valamennyien váltak képviselőivé is. Igy már a me-
gyéken belül nem lehetett megmondani, ki az, aki 
mondjuk Szekszárdnak és Tamásinak, Egerszegnek és 
Kanizsának, Szegednek és Vásárhelynek a „képét 
viseli" a nagy Duna-parti gótikus épületben. A lajstro-
mos rendszernek es a hátránya csak látszólag másodla-
gos jelentőségű. 

Mert igaz ugyan, hogy a lajstromon megválasztott 
képviselő nem kevésbé derék politikus, munkás, gazda-
sági verető vagy kiemelkedő értelmiségi, de személyi kap-
csolata, kerülete — igen, választókerülete! — iránt érzett 
felelőssége mégsem lehetett akkora, mintha egy adott vá-
ros, járás közvetlen mandátumát érezte volna küldeté-
sében. Arról nem is szólva, hogy meg nem felelése ese-
tén visszahívni bárkit is csak elméletben lehetett Mert 
arról, hogy az alkotmányban körülírt lehetőséggel a la-
kosság 1949 óta bármikor is élt volna: nem tudni. 

A lehetőségek tehát elméletiek maradtak. 
Ss velük együtt gyengébbek a választó és a megvá-

lasztott képviselők kapcsolatai. Félreértés ne essék: rend-
kívül sok esetben őszinte, jó, eredményes kapcsolat és 
termékeny, segítő együttműködés alakult ki lajstromon 
megválasztott parlamenti képviselőink körül így is. De ez 
nem elég — ma. 

Ml változott meg? 
Megváltozott 1949 óta az egész ország, a közvéle-

mény, a politizáló készség, a közéleti szellem. Az embe-
rek ezernyi területen és szinten bizonyítják be napról 
napra, hogy természetes életformájukká vált a szocializ-
mus; hogy már az idősebb, „háború előtti" nemzedékek 
is megtalálták benne a maguk elképzeléseit Hogy törek-
véseik — és itt az átlagállampolgárra gondolok — a szo-
cialista társadalmi rend keretében mozognak. Hogy az 
emberek óriási többsége, ha képviselőválasztásra gondol, 
nem a Mikszáth által is már kigúnyolt és elavultként 
bemutatott korteshadjáratokra és méltatlan licitálásokra 
és „Noszty Ferik" rendezte komédiákra gondol, hanem a 
dolgozó nép legjobb jelöltjei közötti válogatásra. 

Amikor a párt Politikai Bizottsága a Központi Bi-
zottság elé terjesztette, majd elfogadás után a kormány-
hoz juttatta el az új választójogi törvény javaslatát, erre 
az új, szocialisa közvéleményre apellál. Amely a válasz-
tókerületekben a szocialista államrend, a mi társadal-
munk és a saját kis helyi közősség számára legelőnyö-
sebb módon képes dönteni a jelölt — vagy a jelöltek 
megválasztásáról. 

K1 z az új — és rövidesen az országgyűlés elé terjesz-
a-J tendő — törvény másik új vonása. A több jelölt 

állításának lehetősége — amely tovább tágítja a demok-
ratikus politizálás, a szocialista demokratizmus kereteit 
— kitűnően példázza az erősödő szocialista nemzeti egy-
ség létét és munkastílusát. Ugyan miféle kár származ-
hat abból, ha a lakosság egy része úgy gondolja, hogy 
X. ugyan derék, tisztességes és alkalmas ember, de Y. 
valamilyen okból még alkalmasabb? Talán mert jobb 
szakember. Talán mert jobb előadó, vonzóbban mutatko-
zott be emberi magatartása valamelyik vonásával. Talán 
mert ott helyben született és „földi", sok ezren ismerik 
kis kölyökkora óta. Ezek persze szubjektív vonások, ame-
lyeket az ötvenes években, amikor jelenlegi választó-
jogi rendszerünk kialakult, nem becsültek túlságosan. 
Mi azonban becsüljük ezeket a szubjektív szempontokat 
ls: mert nem gyengítik, hanem erősítik a kapcsolatot a 
politikushoz, tehát a politikához is, amelyet képvisel. Te-
hát a szocialista rendhez, az építéshez. Ezért ezek a szub-
jektív szálak objektív hatásukban hasznosak: az egész 
népnek, az egész társadalmi rendnek, a hazának szol-
gálnak. 

Erről van szó lényegében az új javaslatban. 
Arról, hogy szótárunkban új fényt, még Jobb csengést 

kapjon a szó: „képviselőnk..." 
B. F. 

Csongrád megye kisiparosai 
a második helyen az országos versenyben 

A KIOSZ Csongrád me- keaett mestervizsgára, azon-
gyeí választmánya tegnap ban csak 103-an feleltek meg 
délelőtt tartotta értekezletét a követelményeknek. 

A beruházások üteme jobb a tavalyinál 
A Csongrád megyei tanács 

végrehajtó bizottsága tegnapi 
ülésén megvitatta, miként 
tartják be a megyei terme-
lőszövetkezetek az alapsza-
bályt. A jelentés 

A megyei tanács 
vb ülése 

bői az idén 183-nak ken el-
készülnie. A rendelkezésre 
álló 77 millió forintból szep-
tember 30-ig 52 milliót hasz-
náltak fel. Néhány építkezés Kilenc hónap alatt 72,2 mii- . . . . 

lió forint értékű létesítmény megvalositasat bizonyos épi-közös gazdaságban gyűjtött készült el 
tapasztalatok alapján meg- A Beruházási Iroda 251 
állapította, hogy nem minden termelőszövetkezeti beruhá-
kozos gazdasagban tartják z á s megvalósításának lebo-
meg rendszerben a kozgyu- n y o l í t á s á v a l foglalkozik, eb-
leseket es gyakran elofordul, 

tőanyagok hiánya késlelteti 
és befejezésük csak a jövő 
esztendőben remélhető, jól-
lehet az idei megvalósítási 
programban szerepelnek. 

Több mint ezer határozat 
a város fejlődése érdekében 

Baegeden. A megyei vezető-
ség beszámolóját Sass Fe-
rencné, a KIOSZ megyei tit-
kára tartotta. A beszámoló 
hangsúlyozta, hogy a kis-
iparosság munkaellátottsága 
jónak mondható, azonban bi-
zonyos anyaghiányok nehe-
zítik munkájukat Az eltelt 
időszakban javult a szak-

A Csongrád megyei kis-
iparosok a Kisiparosok orszá-
gos versenyében második he-
lyezést értek él. A KIOSZ 
Csongrád megyei szervezetén 
belül a járási helyi csopor-
tok, illetve helyi csoportok 
részéről a legjobb 
nyeket a szentesi, 

rozatot fogadott el a választ-
mány. E szerint gondoskod-
nak az anyagellátás megjaví-
tásáról, a különböző szakmai 
és politikai tanfolyamok 
megrendezéséről, valamint a 
kontárok munkájának meg-
szüntetéséről. 

A választmányi ülésen 
nyújtották át a „Tízéves 

eredmé- szervezeti munkáért", a „Jó 
szegedi, munkáért" és a „Jó minő-

munkáskepzés is. Az idén 303 í ^ j J K * t i ^ l ' l f i ^ ' ségért" kitüntető jelvényeket 
ipari tanulót szerződtettek 43 
szakmában. A beszámolási 
időszak alatt Csongrád me-
gyében 157 kisiparos jelent- követte. A vita alapján hatá- is. 

csanádpalotai, kisteleki 
portok érték eL 

a legjobb munkát végző kis-
iparosoknak. Számosan kap-

A városi tanács 
vb ülése 

hogy a közgyűlések nem ha-
tározatképesek. Ennek gyak-
ran objektív akadályai is 
vannak — helyiséghiány, a 
tagság területi szétszórtsága 
stb. — s remélhetően segít 
majd e gondon a kidolgozás 
alatt álló új tsz-törvény. A 
választott bizottságok nem 
mindenütt töltik be felada-
tukat, működésük gyakran 
formális. Az ellenőrző bizott-
ságok elnökeinek részére a 
megyei tanács tanfolyamot 
szervez, hogy megismerjék A Szeged városi tanács 
feladataikat és gyakorolják végrehajtóbizottsága tegnap, 
kötelességüket kedden délelőtt ülést tartott. 

Megállapította a végrehaj- Megtárgyalták azoknak a ha-
tó bizottság, hogy nem min- tározatoknak a végrehajtási 
denütt megnyugtató a szoci- tapasztalatait, melyeket meg-
ális és kulturális alap fel- választása óta a végrehajtó-
használása sem, gyakran ide-
gen célokra fordítják. 

A tervosztály jelentése ar-
ról adott számot a vb-nek, 
hogy az idei beruházások 
megvalósítása szeptember 30- lekedési, kereskedelmi, egész-

sági, sport és egyéb ügyek-
ben. Ezekben komoly felada-
tokat szabott a tanácsappa-
rátusának, minthogy a vb 
leginkább érdemi kérdések-
ben döntött. Ezek döntő 
többségükben alkalmasan 
szolgálták Szeged fejlődését, 
hatásuk következtében a 
város eredményekben gazda-
godott Tovább nőtt a taná-

választása óta a végrehajtó- esi testületek munkájának te-
bizottság hozott kintélye, hatékonyabbá és 

A választott vezető testület színvonalasabbá vált az 
1963 óta több mint ezer eset- igazgatási tevékenység, 
ben hozott határozatot pénz- A végrehajtóbizottság a 
ügyi, terv, ipari, építési-köz- jövőben még nagyobb gon-

dot fordít határozatai végre-
A beszámolót élénk vita tak pénz- és tárgyjutalmat j ig kedvezőbb ütemben haladt ségügyi, művelődési, igazga- hajtásának tartalmi ellenőr-

mint az előző esztendőben, tási, munkaügyi, mezőgazda- zésére. 
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