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Megválasztották 
a LEMP vezető 
szerveit 

Pénteken délelőtt plená-
ris ülésen folytatta munká-
ját a LEMP VI. kongresz-
szusa. A küldöttek a kong-
resszusi tájékoztató bulletin-
jében kézhez kapták a mun-
kabizottságok szerdai ülésé-
nek összefoglaló jelentéseit. 
Ezek fő következtetéseit a 
kongresszusi záróhatározat is 
tartalmazza majd. 

Szót kaptak az ülésen 
mindazok a vajdasági első 
titkárok, akik a vitában ed-
dig még nem szólaltak fel, 
majd az elnöklő J. Nowotny 
javasolta a központi be-
számolók feletti vita lezárá-
sát. A küldöttek egyhangú-
lag elfogadták a javaslatot. 

A LEMP kongresszusa 
péntek délutáni zárt ülésén 
megválasztotta az ú j Köz-
ponti Bizottság tagjait és 
póttagjait, valamint a Köz-
ponti Revíziós Bizottságot. A 
választás eredményeit, a párt 
új vezető szervei összetéte-
lét ma, szombaton délelőtt 
hozzák nyilvánosságra. 

Kádár János, az MSZMP 
KB első titkára, a LEMP 
VI. kongresszusán részt ve-
vő magyar pártküldöttség 
vezetője, Komócsin Zoltán, a 
párt PB tagja, a KB titká-
ra, a magyar küldöttség tag-
ja kíséretében pénteken dél-
után látogatást tett hazánk 
varsói nagykövetségén, és 
baráti beszélgetést folytatott 
a magyar külképviselet ve-
zetőivel, munkatársaival. Az 
MSZMP KB első titkárát Né-
meti József nagykövet kö-
szöntötte és tájékoztatta a 
külképviselet munkájáról. 

Ma parafálják 
a némefküzi 

szerződéseket 
A Német Demokratikus 

Köztársaság televíziójának 
péntek esti híradása szerint 
dr. Michael Kohl, az NDK 
miniszterelnökségének ál-
lamtitkára és Egon Bahr, az 
NSZK kancellári hivatalá-
nak államtitkára megálla-
podott abban, hogy az NSZK 
kormánya és az NDK kor-
mánya között kötendő tran-
zitforgalmi megállapodást 
ma, december 11-én, szom-
baton délelőtt 11 órakor ír-
ják alá a Német Demokra-
tikus Köztársaság fővárosá-
ban, a minisztertanács szék-
házában. 

Ugyanakkor Peter Florin, 
az NDK külügy minisztériu-
mi államtitkára és Ulrích 

Müller, a nyugat-berlini sze-
nátusi iroda igazgatója pén-
teken este megállapodott az 
NDK kormánya és a nyugat-
berlini szenátus között kö-
tendő két szerződés szöve-
gében. Ezt a két egyezményt1 

ugyancsak ma, december 11-
én, szombaton délelőtt 10 
órakor írják alá a nyugat-
berlini szenátus székházá-
ban, a schönebergi városhá-
zán. A Német Demokratikus 
Köztársaság nevében az 
egyezményt dr. Günter 
Kohrt fogja parafálni, aki 
a tárgyalásokat a legutóbbi 
napokban bekövetkezett 
megbetegedéséig vezette, s 
most felgyógyult betegségé-
ből. 

Losonczi Pál 
kongói körúton 

A Kongói Népi Köztársa-
ságban hivatalos és baráti 
látogatáson tartózkodó Lo-
sonczi Pál elnök és kísére-
te pénteken megkezdte két 
napra tervezett országjáró 
útját. A kongói kormány ré-
széről Alfréd Raoul elnök-
helyettes — aki egyben ke-
reskedelmi-ipari, bányaügyi 
miniszter is — kísérte el a 
delegációt. 

Az első állomás Brazza-
ville-től körülbelül 200 ki-
lométerre az Atlanti-óceán 
irányában a 15 000 lakosú 
Jacob városka volt. Jacob 
nemrég fejlődésnek indult 

város, Kongó mezőgazdasá-
gilag legfontosabb vidékének 
a központja. 

Küldöttségünk innen még 
pénteken délután továbbuta-
zott Kongó másik legna-
gyobb városába, az Atlanti-
óceán partján fekvő, 80 000 
lakosú Pointe-Noire-ba. 

A magyar államfő és kísé-
rete megtekintette a kikö-
tőt, ahol a magyar—kongói 
külkereskedelmi kapcsolatok 
keretében behajózzák a 
nyersgumit, a mahagóni fát 
és kirakják a cserébe szál-
lított magyar pamutféléket, 
vasárut és konzervet. 

Avalólinnep a tápéi kapunál 
Modern gépészeti üzem az árvízvédelem 

szolgálatában 
Tegnap, pénteken délelőtt 

ünnepélyes keretek között 
avatták fel, adták át rendel-
tetésének a tápéi gépészeti 
üzemet, az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság ú j léte-
sítményét, amelynek létreho-
zása 52 millió forintba ke-
rül t Az avatóünnepségen 
megjelentek az MSZMP 
Csongrád megyei és Szeged 
városi, valamint a Csongrád 
megyei és Szeged városi ta-
nács képviselői. Részt vett a 
felavatási ünnepségen Dégen 
Imre államtitkár, az Orszá-
gos Vízügyi Hivatal elnöke is. 

A megjelenteket Kakukk 
István, az AT1VÍZIG párt-
szervezeteinek csúcstitkára 
üdvözölte, majd Simády 
Béla, az igazgatóság vezetője 
mondott beszédet. Hangsú-
lyozta, hogy a tápéi gépé-
szeti üzem, munkásszálló és 
szociális épületek létrehozá-
sával az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság egész tevé-
kenysége jobb feltételek kö-
zé került, és képes megolda-
ni minden ráváró munkát, 
feladatot. 

Ezután Dégen Imre emel-
kedett szólásra és kijelentet-
te, hogy az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság a tava-
lyi nagy árvíz időszakában is 
derekasan helytállt a maga 
területén. A vízügyi igazga-
tóságok legjobbjai között sze-
repelt eddig is, s ezután még 
inkább építenek tevékenysé-
gére. Szeged és a környező 
városok árvíz elleni védel-
mében olyan tapasztalatokra 
tettek szert az igazgatóság 
vezetői, mérnökei, dolgozói, 
amelyeket a továbbiakban 
hasznosíthatnak a vízgazdái-

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 

Képünkön Dégen Imre és Simády Béla köszönti a kitün-
tetett építésvezetőt 

kodás kiépítésében, a víz-
készletek jó felhasználásá-
ban. Az Országos Vízügyi 
Hivatal elnöke ezután ki-
tüntetést nyújtott át. A Víz-
gazdálkodás Kiváló Dolgo-
zója kitüntetést kapta Lapis 
Péter mérnök építésvezető. 
Az igazgatóság vezetője Ki-

váló Dolgozó oklevelet adott 
át Török Imre, Vadász Já-
nos, dr. Sípos Miklósné, Fü-
zesséry Zoltán, Fidrich 
László, Sípos Mihály, Bárdos 
András, Molnár János, Hor-
nacsek Béla részére. Számo-
san kaptak igazgatói dicsé-
retet és pénzjutalmat. 

Munkabizottságokban tanácskoztak 
a KISZ-kongresszus küldöttei 

Munkabizottságokban foly-
tatta pénteken tanácskozá-
sát a Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség VIII. 
kongresszusának 850 küldöt-
te. Az ifjúság különböző ré-
tegeinek, korosztályainak sa-
játos helyzetét, egymástól el-
térő Igényeit és lehetőségeit, 
eredményeit és gondjait öt 
szekcióban elemezték az 
üzemekben, a közlekedésben, 
a kereskedelemben és a hi-
vatalokban dolgozó fiatalok; 
a mezőgazdaságban tevé-
kenykedők és a falun élők; 
a középiskolákban és szak-
munkásképző intézetekben ta-
nulók; az egyetemi és főis-
kolai hallgatók, valamint az 
úttörővezetők. 

A VIII. KISZ-kongresszus 
harmadik napján — a 
KlSZ-kongresszusok törté-
netében először — öt cso-
portra, szekcióra válva foly-
tatták tanácskozásukat 3 
Küldöttek és meghívottaki 
így egyrészt sokkal többen 
kaphattak szót, mondhatták 
el felszólalásukat, másrészt 
egy-egy szekcióban azok ta-
lálkoztak, akik legjobban is-
merik az üzemekben, a me-
zőgazdaságban dolgozó fia-
talok, a középiskolákban és 
szakmunkásképző intézetek-
ben, az egyetemeirén és fő-
iskolákon tanulók, vagy az 
úttörők gondjait. így egy-
más között részletesebben, 
alaposabban kerülhetett na-
pirendre egy-egy téma. 

Az üzemekben, közlekedés-
ben, kereskedelemben, és 
hivatalban dolgozó fiatalok 
szekciójában megjegyezek, 
hogy az elmúlt kongresszus 
óta 8,4 százalékkal nőtt a 
munkás KISZ-tagok száma 
és a fiatal műszakiakkal, 
közgazdászokkal együtt a 
tagság 35 százalékát alkot-
ják. Beszélteik a szocialista 
munkaverseny- és brigád-
mozgalom fiatal KíSZ-es 
résztvevőiről. Az ifjúmun-
kás-szekció az új RISZ-
védnökség vállalásokhoz két 
javaslatot fűzött: vállalja-
nak védnökséget Leninváros 
és Százhalombatta fejlődése 
és az ott lakó fiatalok szo-
cialista közösségének kialakí-
tása fölött. Továbbá, hogy 
vegyék figyelembe a szocia-
lista országokban dolgozó 
magyar fiatalok fölötti véd-
nökség lehetőségeit. Hiszen 
erre már jó példa az NDK-
ban dolgozó-tanuló tízezer 
magyar munkásfiatal. 

A mezőgazdaságban tevé-

Az úttőróvezetflk szekciójának ülése 
kenykedő és falun élő fiata-
lok szekciója is indítványt 
tett: az ország fásítása, a 
húsprogram megvalósítása 
mellett a település- és falu-
fejlesztési munkában, a 
községi vízellátásra és csa-
tornázási munkákra fordít-
sanak gondot a KlSZ-szerve-
zetek. 

A középiskolákban és szak-
munkásképző intézetekben 
tanuló fiatalok körében 
gyakran merült fel a tanulói 
önkormányzat, közösségi ne-
velés témája. Sikeresnek 
ítélték a KISZ Központi Bi-
zottságának ötvenhárom is-
kolában második éve folyó 
kísérletét. E kísérletben a 
KISZ-alapszervezetek új for-
mában működnek, s aktí-
vabb KISZ-tagsággal és pe-
dagógusgárdával dolgozhat-
nak. 

Az egyetemi és főiskolai 
szekcióban zajlott le az 
alábbi beszélgetés két böl-
csészhallgató között: „Gratu-
lálok. érdekes volt, amit 
mondtál az egyetemi KISZ-
szervezetek és a leendő 
munkahelyek tapasztalatcse-
réjéről. Csakhogy most visz-
sza kell kérnem a felszóla-
lási jegyemet, hiszen én is 
éppen erról akartam be-
szélni." „Nyilván azért, mert 
közösek a gondjaink." 

A szekció foglalkozott az-
zal, hogy a jövő pedagógu-
sa, orvosa, mérnöke, kutató-
ja hogyan lehet már tanul-
mányi ideje alatt, diákként 
a társadalmi feladatok meg-
oldásának segítóje. Sok szó 

esett a műveltségbeli egyen-
lőtlenségek csökkentéséről, 
nemcsak az egyetemre ke-
rültek között, hanem az 
egyetemista, főiskolás KISZ-
esek azon tevékenységéről is, 
mellyel a fizikai .dolgozók, 
tehetséges középiskolás gye-
rekeit felkészítik a tovább-
tanulásra. Az instruálásukat 
ki akarják terjeszteni a 
szakközépiskolásokra, szak-
munkástanulókra és a falu-
si, tanyai általános iskolák 
tanulólra is. 

Üttörővezetők, pedagógu-
sok gyűltek össze az úttörő-
munkával foglalkozó szek-
cióban. Hangot adtak an-
nak a kívánságuknak, hogy 
valamennyi KISZ-szervezet 
alakítson ki testvérkapcsola-
tot úttörőcsapatokkal, kap-
jon még több KISZ-tag ál-
landó ifjúvezetői megbíza-
tást. 

A szekciókban ülésező 
KISZ-kongresszus ezen a 
napon, ha lehet, még élén-
kebb, mozgalmasabb volt, 
rránt egyébként. A küldöt-
tek a szünetekben is elmé-
lyülten vitatkoztak, társalog-
tak. Hiszen életüket, mun-
kájukat legközelebbről érin-
tő témákról folyt a szó. 

A kongresszus ma plená-
ris ülésen folytatja munká-
ját: a napirendi javaslat sze-
rint várhatóan lezárják a 
beterjesztett dokumentumok 
feletti vitát, újjáválasztják a 
KISZ Központi Bizottságát 
és Központi Pénzügyi Ellen-
őrző Bizottságát. 

indiai eíötenyomuiás 
Keiet-Pakisztánban 
Tanácskozások az ENSZ-ben 

Tovább törnek előre az in-
diai csapatok a kelet-pakisz-
táni főváros felé. Üj-Delhi-
ből érkező jelentések szerint 
az indiai alakulatok átkeltek 
a Meghna folyón, a z utolsó 
jelentősebb vízi akadályon a 
Daccá felé vezető úton. Az 
átkelést helikopterek segít-
ségével hajtották végre. In-
diai ágyúnaszádegységek tűz 
alá vették Mungla folyóparti 
kikötővárost, amelyet a part-
ra tett csaf>atok elfoglaltak. 
A bengáli felszabadító erők 
az indiai hadsereggel együtt-
működve a pakisztáni vona-
lak mögött újrakezdték tevé-
kenységüket, megpróbálva 
megakadályozni, hogy a me-

nekülő nyugat-pakisztáni csa-
patok jelentős károkat okoz-
zanak az országban. 

A kasmíri fronton pénte-
ken a pakisztániak további 
négy gyalogsági zászlóaljat 
vetettek be, harckocsik és 
repülőgépek támogatásával. 
A hírügynökségi jelentések 
megállapítják, hogy a kato-
nai helyzet ebben a térség-
ben még a késő délutáni 
órákban is zűrzavaros volt, a 
nehéztüzérségi ütegek egy 
percre sem hallgattak el, és 
a szembenálló felek elkese-
redett küzdelmet vívnak. Egy 
indiai szóvivő bejelentette 
ugyan, hogy néhány pakisz-
táni harckocsit kilőttek, az 

általános helyzetet tekintve 
azonban ő sem bocsátkozott 
részletekbe. 

Míg a nyugati fronton he-
ves harcok folynak, keleten 
fejvesztetten menekülnek a 
pakisztáni katonák. Comilla 
térségében gyenge ellentá-
madást kíséreltek meg, azon-
ban ezrt is visszaverték. 
Ugyanakkor a pakisztáni kor-
mány továbbra is azt állítja, 
hogy Kelet-Pakisztánban ura 
a helyzetnek. 

Pénteken az indiai légi-
erő négy órára felfüggesztet-
te Karachi fölötti légitevé-
kenységét. hogy lehetővé te-

(Folytatds a 2-. oldalon.) 


