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Fock Jenő beszédet mondott s átadta a párt 
és a kormány üdvözletét a fiataloknak 

Kádár János 
látogatása a varsói 

vasműben 

Szerdán az Építők Rózsa Ferenc 
Művelődési Házában megkezdte mun-
káját a Magyar Kommunista Ifjú-
sági Szövetség VIII. kongresszusa. Az 
ünnepi díszbe öltöztetett tanácskozó-
teremben, az emelvény fölött, fel-
irat hirdette a tanácskozás jelmonda-
tát: „Jobb munkával, nagyobb tu-
dással a szocialista Magyarországért!" 
Elfoglalták helyüket az ifjúsági szö-
vetség 800 000-es tagságának képvi-
selői : 850 küldött, akik a közösség 
szolgálatával. feladataik becsületes 
megoldásával, példamutató helytállás-
sal érdemelték ki a megtisztelő meg-
bízatást. A 400 meghívott között ott 
voltak politikai, gazdasági, kulturális 
életünk ismert személyiségei, s meg-
hívót kapott a kongresszusra a kom-
munista ifjúsági mozgalom több ala-
pító tagja is. 

Pontban 2 órakor — harsonajelre 
— behozták a terembe a KISZ zász-
lóit, majd nagy taps közepette elhe-
lyezték az elnöki emelvény előtt az 
ifjúkommunisták üdvözletét repre-
zentáló köszöntőszalagokat. 

Dr. Vajó Péter, a KISZ Központi 
Bizottságának titkára köszöntötte a 
küldötteket, s az elnökség tagjait. Az 
elnökségben foglalt helyet Fock Jenő, 
a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány elnöke. Biszku Béla. a Köz-
ponti Bizottság titkára. Kállai Gyu-
la, a Hazaíias Népfront Országos Ta-

nácsának elnöke, Németh Károly, a 
budapesti pártbizottság első titkára, 
Nyers Rezső, a Központi Bizottság 
tikára, az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjai, Pullai Árpád, a Köz-
ponti Bizottság titkára, az MSZMP 
KB ifjúsági munkabizottságának ve-
zetője. Ugyancsak az elnökség tagja 
volt politikai, gazdasági és kulturális 
életünk számos más ismert személyi-
sége. KISZ-vezetők, a munkában, a 
tanulásban élen iáró munkás-paraszt 
és diákfiatalok. Köszöntötte dr. Vajó 
Péter a kongresszusra érkezett külföl-
di delegációkat, köztük n Szovjetunió 
Lenini Komszomoljának küldöttségét, 
a Demokratikus Ifjúsági Világszövet-
ség, a Nemzetközi Diákszövetség, va-
lamint a Ho Si Minh Dolgozó Ifjúsági 
Szövetség delegációját. 

Ezután dr. Horváth István, a KISZ 
kongresszus napirendjét. 

A VIII. kongresszus napirendje a 
következő: 

A Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságá-

nak beszámolója és javaslata a szer-
vezeti szaíbályzat módosítására. Elő-
adó: dr. Horváth István. 

O A Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottságának jelentése. 
Előadó: dr. Forró János. 
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2 A Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságá-

nak és Központi Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságának megválasztása. 

A Központi Bizottság beszámolóját, 
valamint a Központi Pénzügyi Ellen-
őrző Bizottság jelentését a küldöttek 
korábban írásban kézhez kapták. A 
küldöttek ezt követően megállapítot-
ták a kongresszus ügyrendjét: a Köz-
ponti Bizottság beszámolóját, illetve 
a beterjesztett dokumentumokat ple-
náris és szekcióüléseken vitatják meg 
a küldöttek. A szekciók a viták ta-
pasztalatai alapján dolgoznak ki aján-
lásokat a kongresszus számára. Meg-
választották a különböző munkabi-
zottságokat, a szekcióülések elnökeit 
s ugyancsak egyhangúlag fogadták .el 
azt a javaslatot, hogy a jelölőbizott-
ság 105 tagú Központi Bizottságra, és 
17 tagú Központi Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságra tegyen javaslatot. 

Ezután dr. Horváth István, a KIS7 
Központi Bizottságának első titkára 
fűzött szóbeli kiegészítéseket a Köz-
ponti Bizottság írásos beszámolójáho 

Ezután a kongresszus résztvevőinek 
nagy tapsa közben Fock Jenő lépett 
a mikrofonhoz, s mondott beszédet. 
A kongresszus ma folytatja munká-
ját. 

(Foek Jenő beszédét lapunk 3, ol-
dalán ismertetjük.) 

A fiatalok részt vesznek 
céljaink megvalósításában 

Dr. Horváth István 
szóbeli 

kiegészítője 

Dr. Horváth István elöljá-
róban hangsúlyozta: a KISZ 
VIII. kongresszusa kedvező 
helyzetben tanácskozik, hi-
szen a párt és a társadalom 
megkülönböztetett figyelme 
és érdeklődése kíséri a KISZ 
tevékenységét. A párt Köz-
ponti Bizottságának ifjúság-
politikai határozata társadal-
mi pezsgést indított el a fia-
talság körül, az országgyűlés 
törvényt alkotott az ifjúság-
ról, s számos intézkedés szü-
letett a fiatalok érdekében. 
Az ifjúsági szövetség politi-
kailag és szervezetileg meg-
erősödve jutott el VIII. 
kongresszusához, 

a tanácskozás küldötteinek 
dolga, hogy a X. párt-
kongresszus határozatait 
követve, állást foglaljanak 
az ifjúság fejlődését, jö-
vőjét meghatározó legfon-
tosabb kérdésekben, dönt-
senek a KISZ továbbfej-
lesztésének feladatairól. 
A KISZ Központi Bizott-

ságának első titkára a to-
vábbiakban a nemzetközi 
helyzet alakulásáról szólt: 
leszögezte, hogy 

a fiatalok a béke. a de-
mokrácia. a haladás, a 
nemzeti jogok elismerésé-
nek hívei, 

cselekvő szolidaritással küz-
denek az ázsiai, afrikai, la-
tin-amerikai népek szabad-
ságáért. függetlenségéért, s 
maradéktalanul eleget tesz-
nek internacionalista kötele-
zettségeiknek, erejük és le-
hetőségeik szerint továbbra 
is minden támogatást meg-
adnak az imperialista ag-
resszió ellen harcoló hós vi-
etnami népnek. 

— NapjainKDan — folytat-
ta dr. Horváth István — 
gyakran hallhatják a fiata-
lok, hogy könnyű nekik, 
mert társadalmunk úgy gon-
doskodik róluk, amire a ko-
rábbi ifjú nemzedékek éle-

tében nem volt példa. Ez 
igaz is, ám a fiatalok élete 
ma is bonyolultabb annál, 
sem hogy egyetlen jelzővel 
könnyűnek nevezhetnénk. 

A hetvenes évek magyar 
ifjúsága valóban nem küzd 
létbizonytalansággal, helye, 
szerepe biztosított a társa-
dalomban, de nem gondok 
nélküli. 

Nehézségekkel találkoznak a 
fiatalok, amikor munkába 
állnak, s helyenként nehe-
zen vívják ki a munkájuk 
szerinti megbecsülést. Meg-
ismerik a család- és az ott-
honalapítás akadályait is. De 
legyen bármennyi gondjuk 
is a fiataloknak, abban bi-
zonyosak lehetünk, hogy 
problémáik a szocializmus 
útján, társadalmi méretek-
ben a megoldás felé halad-
nak. Ezért ifjúságunknak — 
amely nemcsak tanúja, ha-
nem részese is a szocialista 
társadalom megteremtésének 
— szívesen vállalt feladata 
és megtisztelő kötelessége, 

hogy ebből a munkából ki-
vegye a részét. 

Részt kérünk és részt vál-
lalunk a gondok megoldá-
sából, 

mindent megteszünk azért, 
hogy a fiatalok megértsék: 
személyes érdekük és köte-
lességük a gondosabban, len-
dületesebben végzett munka 
és tanulás, a szocialista em-
berhez méltó gondoskodás és 
magatartás. 

— Továbbfejlesztjük a 
KISZ több mint egy évtize-
des hagyománnyal rendel-
kező 

védnökségi mozgalmát, 
erre a jövőben is szükség 
lesz minden olyan vállalko-
zásnál, amely megfelel leg-
fontosabb gazdaságpolitikai 
céljainknak. Szerintünk a 
védnökség nem lehet pusz-
tán a munkaerő biztosításá-
nak eszköze, a rossz munka-
szervezés ellensúlyozása — 
több és nemesebb a rendel-
tetése. 

— Ha vannak is, akik 
mást mondanak — folytatta 
—, a fiatalok többsége be-
csülettel és szorgalmasan ké-
szül a munkára, leendő hi-
vatásának gyakorlására. En-
nek megalapozásában az is-
kolára hárul a legnagyobb 
feladat. Bármennyire is je-
lentősek azonban közoktatá-
sunk változásai, a társada-
lom és a fiatalok igényei ma 
már megelőzik oktatási in-
tézményeink jelenlegi telje-
sítményeit. 

Ezért üdvözöltük örömmel 
pártunk kezdeményezését, 
hogy széles körű, alapos vizs-
gálatban tisztázzuk, melyek 
a jelen és a jövő társadalmi 
igényei az általános iskolák-
kal, a közép- és felsőfokú 
oktatási intézményekkel, a 
dolgozók továbbképzésével 
szemben. 

•— A 3t. pártkongresszuson 
a gazdasági feladatok mel-
lett a társadalom életének 
más területei is nagyobb 
hangsúlyt kaptak. Meggyor-
sult a szocialista társadalom 
intézményeinek fejlődése, 
több figyelmet fordítunk az 
emberi gondolkodás és cse-
lekvés, az életmód ú j jelen-
ségeire. Számunkra különö-
sen fontos annak tanulmá-
nyozása, hogy ezek milyen 
hatást gyakorolnak az if jú-
ságra. Ifjúságunk nagy ré-
szének erkölcsi felfogása, 
magatartása és életmódja 
megfelel népünk fejlődő szo-
cialista tudatának. 

Dr. Horváth István a to-
vábbiakban a KISZ szerve-
zeti életének továbbfejleszté-
séről, a szövetség tevékeny-
ségéről szólott. — Központi Bi-
zottságunk azt kezdeményez-
te kongresszusi levelében, 
hogy a fiatalok és a KISZ-
szervezetek a „Jobb munká-
val, nagyobb tudással a szo-
cialista Magyarországért" jel-
szóval vegyenek részt a X„ 
pártkongresszus programjá-
nak, a negyedik ötéves terv 
céljainak megvalósításában. 
A KISZ-szervezetek egyetér-
téssel fogadták jelszavunkat, 
amely kifejezi mindazt, ami 
a következő években ifjúsá-
gunk és a KISZ legfonto-
sabb feladata. 

— Javasoljuk a kongresz-
szusnak — mondotta végül 
—, hogy forduljon felhívás-
sal a KISZ tagjaihoz, a ma-
gyar ifjúsághoz: jelszavunk 
jegyében teljesítsék a szo-
cializmus építéséből reánk 
háruló feladatokat. Nagysze-
rű célok sorakoznak előt-
tünk. Merjünk és akarjunk 
teljes szívvel, messze hang-
zó szóval és jó munkával lel-
kesedni értük. 

Kádár János, az MSZMP 
KB első titkára, a LEMP 
VI. kongreszusán részt vevő 
magyar pártküldöttség veze-
tője szerdán a Varsói Ko-
hóműbe látogatott. Elkísérte 
Németi József, hazánk len-
gyelországi nagykövete, a 
magyar pártküldöttség tagja. 

Lengyel részről Kádár Já-
nos társaságában volt Józef 
Kepa, a LEMP PB póttagja, 
a varsói fővárosi pártbizott-
ság első titkára és Wlodzi-
mierz Leitzak nehézipari mi-
niszter. 

Kádár János megtekintet-
te a gyár több részlegét, s 
elbeszélgetett a dolgozókkal. 
Ezt követően mintegy öt-
ezer résztvevővel nagygyű-
lést tartottak. 

A hideghengermű csarno-
kát ez alkalomból magyar és 

lengyel nemzeti zászlók dí-
szítették. Feliratok éltették 
a testvéri magyar—lengyel 
barátságot. A szónoki emel-
vényre lépő magyar vendé-
geket viharos taps köszön-
tötte. 

A nagygyűlést Jan Gluc, 
az üzemi pb titkára nyitot-
ta meg. Ezt követően Ká-
dár János mondott beszédet. 

A beszéd elhangzása után 
Zenon Slusarz kohász meg-
kérte a magyar párt első 
titkárát, hogy tolmácsolja a 
magyar munkásosztálynak a 
vállalat kollektívájának for-
ró üdvözletét és jókívánsá-
gait. 

Az üzemlátogatás a vezető-
pártaktívával folytatott köz-
vetlen eszmecserével fejező-
dött be. 

Hotnap avatják 
a tápéi 

gépészeti üzemet 
Munkásszálló és szociális épületek 

' a vízügyi munkásoknak 
Az Alsótiszavidéki Víz-

ügyi Igazgatóság öt évvel ez-
előtt kezdeményezte felügye-
leti hatóságánál tápéi gé-
pészeti üzemének szükség-
szerű fejlesztését és korsze-
rűsítését, megnövekedett vé-
delmi, valamint termelési 
feladatainak biztonságosabb 
ellátása érdekében. Kettős 
építési program párhuzamos 
megvalósítására törekedtek. 
Elsősorban az ipari fejlesz-
tés célját szolgálni hiva-
tott, több mint 2 ezer négy-
zetméter alapterületű, rész-
ben kétszintes, daruzott, 
fűthető szerelőcsarnok mi-
előbbi üzembe helyezésére 
volt szükség. Ezzel egyidő-
ben pedig a dolgozók kor-
szerű szociális ellátását biz-
tosító hatszintes szociális 
épületükben 200 főre mo-
dern öltözőt, mosdót, fürdő-
helyiség-csoportokat, továb-
bá (3 szinten megosztva) la-
boratóriumokat és a terme-
lési igazgatóság, valamint a 
Szegedi Szakaszmérnökség 
Tápé-folyamos telepről be-
költöző irodáit kellett elhe-
lyezni. szintenként 500 négy-
zetmétert meghaladó terüle-
ten. 

Ehhez csatlakozik még 
egy, építészeti tömegében a 
fentiekhez jól illeszkedő na-
gyobb, egyszintes üzemi épü-
letcsoport, 140 személyes 
ebédlővel és teljes főző-
konyha-berendezéssel, össz-
komfortos gondnoki lakás-

sal, kerékpártárolóval és 
energiaközponttal. ö t olaj* 
kazán biztosítja a fűtést és 
a melegvíz-ellátást. 

A CSOMITERV szakterve-
zőinek közreműködésével az 
50 millió forintot meghaladó 
beruházás keretében termé-
szetszerűen átépítették a tel-
jes belső közművesítést, út-
hálózatot és a térvilágítást 
is. 

A tápéi útelágazás és a ti-
szai töltés közötti területen, 
Szeged határában kiemelke-
dő ú j létesítmény az ATIVI-
ZIG évről évre növekedő fel-
adatainak méltó reprezen-
tánsa. 

Ami pedig napjainkban ki-
váltképpen figyelemre méltó, 
a jelentős építészeti, szak-
ipari és épületgépészeti fel-
készülést igénylő 50 milliós 
beruházást a DÉLÉP a szer-
ződésben előírt határidőre 
teljesítette, annak ellenére, 
hogy az elmúlt évi tartós ár-
vízveszély és -készültség 
mintegy 5 hónapos késedel-
met okozott. Az építtető sa-
ját erejéből 11 milliónyi ér-
tékben segített építőrészlegé-
vel a mielőbbi megvalósítás 
érdekében. A munkát 1969 
tavaszán kezdték el, és már 
holnap megtörténik az ava-
tás és a teljes üzembe he-
lyezés. 

Aí ú j szociális épület 


