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Véget ért a KISZ kongresszusa 
Újjáválasztották a vezető szerveket 
Az Epitök Rózsa Ferenc Székházában! 

tegnap befejezte munkáját a Kommunista 
Ifjúsági Szövetseég VIII. kongresszusa. A 
plenáris ülésen elsőként a munkabizottsá-
gok vezetői kaptak szót. Ezt követően több 
kongresszusi küldött szólalt fel. majd le-
zárták a vitát. Dr. Horváth István, a KISZ 
KB első titkára összefoglalójában egyebek 
közt leszögezte: az ifjúsági szövetség ál-
landó feladatának, tekinti, hogy jó, és 
mind szakszerűbb, hatékonyabb munkára 
ösztönözze a fiatalokat. 

A kongresszus a Központi Bizottság be-
számolóját, szóbeli kiegészítését, vitaössze-
foglalóját egyhangúlag elfogadta, határo-
zattá emelte. A szervezeti szabályzat mó-
dosítását két ellenszavazattal és három 
tartózkodással ugyancsak elfogadták. A 
küldöttek tudomásul vették a Központi 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentését, 
majd a kongresszus felhívással fordult a 
magyar ifjúsághoz. 

A kongresszus ezután zárt ülést tartott, 

amelyen megválasztotta a. szövetség 105 
tagú Központi Bizottságát és 17 tagú Köz-
ponti Pénzügyi Ellenőrző Bizottságát, majd 
ismét nyílt ülésen folytatta munkáját. A 
KISZ újjáválasztott vezető szervei megtar-
tották első ülésüket, és megválasztották 
tisztségviselőiket. 

A KISZ Központi Bizottságának első 
titkárává ismét dr. Horváth Istvánt vá-
lasztották. Titkárok: Borbély Gábor, Főcze 
Lajos, dr. Gombár József, Illisz László és 
Szűcs Istvánné. A KISZ Központi Bizott-
sága Intéző Bizottságának tagja lett Bor-
bély Gábor, Csillik András, Dudla József, 
Föcze Lajos. dr. Gombár József, Herczeg 
Margit, dr. Horváth István. Illisz László, 
Kiss László, Nánássy Gizella, Petőházi 
Szilveszter. Siklósi Ándrásné, Szabó Fe-
renc, Szabó János, Szűcs György, Szűcs 
Istvánné és Török Imre. A Központi Pénz-
ügyi Ellenőrző Bizottság vezetőjévé ismét 
Boér Jenőt választották. 

Telt ház a házgyárban 

Felhívás a magyar ifjúsághoz 
Mi, a Magyar Kommunis-

ta Ifjúsági Szövetség VIII. 
kongresszusának küldöttei 
felhívással fordulunk hoz-
zátok, a KISZ tagjaihoz és 
minden ifjú társunkhoz: fog-
junk össze, tehetségünk, tu-
dásunk legjavával, együtt és 
egymásért munkálkodva 
szolgáljuk nagy társadalmi 
célunkat, a szocializmus tel-
jes felépítését. Fiatalos szív-
vel, lendülettel gazdagítsuk 
jelenünket és ú j sikerekkel 
biztosítsuk jövőnket, amely-
nek programja a kommunis-
ta társadalom megteremtése 
lesz. Csak akkor lehetünk 
igazán méltók ügyünkhöz, 
ha távlatainkhoz és lehető-
ségeinkhez mérjük munkán-
kat. feladatvállalásainkat. 

A szocializmus felépítése 
az ifjúság programja. For-
radalmi célok, távlatok és 
lehetőségek sorakoznak 
előttünk. Célunk a szocia-
lizmus teljes felépítése, táv-
latunk a kommunista tár-
sadalom megteremtése, le-
hetőségünk a megoldásra vá-
ró feladatok sokasága. 

A Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség meggyő-
ződéssel vallja: a szocializ-
mus teljes felépítése, a ma-
gyar nép programja és prog-
ram az ifjúság számára is. 
Szívesen vállalt és megtisz-
telő kötelességünknek tart-
juk, hogy egész nemzedé-
künket felsorakoztassuk a 
X. pártkongresszus határo-
zatainak megvalósítására. 
Közös feladataink maradék-
talan és színvonalas megol-
dására. Ezért adtuk ki a jel-
szót: „Jobb munkával, na-
gyobb tudással a szocialista 
Magyarországért!" Minden-
ki a maga helyén becsület-
tel végezze el, ami köteles-
sége, ott és abban segítsen, 
ahol és amiben a legnagyobb 
szükség van rá, munkájára, 
gondolataira. 

Dolgozzunk jobban, haté-
konyabban ! 

A munkásosztály, hazánk 
dolgozó népe a IV. ötéves 
terv feladatainak teljesíté-
sén munkálkodik. Ez a terv 
a mi tervünk is, mert célja, 
hogy a termelés hatékony-
ságának növelésével Ma-
gyarország .olyan fejlett ipa-
ri országgá váljon, amely a 
lakosságot, így az ifjú nem-
zedéket ís magasabb élet-
színvonalra, jobb életkörül-
mények közé juttatja. 

A szocializmus teljes fel-
építésének történelmet for-
máló programja széles táv-
latokat nyit az ifjú nemze-
dék érvényesülése előtt. 
Mindez arra kötelez bennün-
ket. hogy legszemélyesebb 
ügyünknek tekintsük orszá-
gos céljainkat és helyi fel-
adatainkat. Ifjúságunk szá-
mos szép példáját adta érett-

ségének és becsülettel kivet- gazdaságban egyaránt ká-
té részét ú j társadalmat te- szen áll új feladatokra, ar-
remtő munkánkból. Az ifjú- ra, hogy hatékonyabban 
sági építőtáborok, a kommu- munkálkodjék az 1972-es 
nista-műszakok, a termelést népgazdasági év eredményei-
segítő munka helyi példái ért, a IV. ötéves terv sike-
komoly elismerést vívtak ki réért — a szocializmus tel-
számunkra. Helytálltunk a jes felépítéséért. 
társadalmi munkában is. Ií- Munkánkra, kezdeménye-
jú nemzedékünket dicséri a zőkészségünkre, növekvő ten-
szocialista brigádmozgalom niakarásunkra a jövőben is 
fiatal résztvevőinek nagy szüksége van társadalmunk-
száma. Ifjúmunkások, fiatal nak. Javaslataitokkal járul-
műszakiak nevéhez fűződik játok hozzá a munka ész-
a munkaversenyek számos szerűbb megszervezéséhez! 
sikere. Ök szereztek rangot Legyetek zászlóvivői az új-
a KISZ-védnökségeknek, s n a k a jobbnak! Keressétek, 
ők viszik sikerre ú j kezde- alkalmazzátok a korszerű 
ményezéseinket ls Az ed- technikát! Csatlakozzatok a 
digi eredmenyek es az uj K I S Z termelési mozgalmai-
vállalások mind-mind azt 
bizonyítják: dolgozó ifjúsá- hoz, alakítsatok ifjúsági bri-
gunk az iparban és a mező- (Folytatás a 3. oldalon.) 

A nemrég átadott szegedi há zgyárban mind olajozottabbá válik a munka, a tárolótér 
megtelik betonelemekkel. Ké pünk a korszerűen felszerelt tárolótért mutatja be, ahol 

a nehéz ház alkatrészeket daru emeli a tárolóbakokra 

Isi halad a lakásprogram 
Az országgyűlési képviselőcsoport ülése 

az előadást, adódnak nehézségek. Külö-
végezetül Győri nősen Szegeden, ahol a 

rossz talajviszonyok, a sza-

Tegnap, szombaton dél- mogatták 
előtt a szegedi városi ta- amelyhez 
nács vb termében ülést tar- Imre, az MSZMP KB tagja, 
tott az országgyűlési kép- a megyei pártbizottság első nálási eljárások adnak gon-
viselők megyei csoportja. A titkára, országgyűlési kép- dot. A 18—20 ezer lakás 
képviselőket dr. Komócsin viselő fűzött elvi megjegy- felépítésére feltétlenül szük-
Mihály a megyei tanács el- zéseket. Dr. Biczó György, ség van, hiszen évente 2 
nöke tájékoztatta arról, az országgyűlési képviselő- ezer bevándorló lakossal 
hogy milyen ' tenn"VaTól; csoport elnöke az ülés má- szaporodik a megye lakos-
vannak a negyedik ötéves sodik részében a következő sága. s azok a fiatalok, akik 
terv lakásépítési program-
jának megvalósításában. A 
tájékoztatót követő vitában 
a képviselők kérdéseket tet-
tek fel, s javaslatokkal tá-

Parafálták a berlini 
egyezményeket 

Az európai béke és biz-
tonság ügye szombaton 
újabb jelentős lépéssel Ju-
tott előbbre: parafálták az 
NDK kormánya és a nyu-
gat-berlini szenátus két 
egyezményét: az állandó nyu-
gat-berlini lakosoknak az 
NDK-ba való látogatását 
megkönnyítő megállapodá-
sát és az enklávék terület-
csere útján való megoldásá-
ról szóló egyezményt: va-
lamint az NDK és az NSZK 
kormányának az NSZK-ból 
Nyugat-Berlinbe és vissza, 
az NDK területén át lebo-
nyolított tranzitforgalmi 
szerződését. 

A parafálás ténye azt je-
lenti, hogy a felek az egyez-
mény szövegét véglegesnek 
tartják. 

Az NDK kormánya és a 
nyugat-berlini szenátus két 
egyezményét a nyugat-ber-
lini Schöneberg-i városháza 
dísztermében szombaton 
délelőtt, pontban 10 óra-
kor látta el kézjegyével dr. 
Günther Kohrt, az NDK 
külügyminiszter; államtitká-
ra és Ulrich Müller szená-
tusi igazgató. 

Az aláírás és az okmá-
nyok kicserélése után Ul-
rich Müller beszédében 
hansúlyozta, hogv a két 
egyezmény parafálása fon-
tos hozzájárulás a béke biz-
tosításához és egyúttal Nyu-
gat-Berlin érdekeit is jól 
szolgálja. 

Dr. Günther Kohrt. rámu-
tatott, hogy az NDK kor-
mánya a két egyezmény 
aláírását fontos hozzájáru-
lásnak tartja az európai 
enyhülés folyamatához. 

A két német állam első 

országgyűlési ülésszakról tá- évente átlagosan 4 ezer há-
jékoztatta képviselőtársait, zasságot kötnek, általában 

A megyei tanács elnöké- lakásigénylővé válnak. A 
nék tájékoztatójából öröm- demográfiai tényezők mel-
mel értesültek az ülés részt- lett azt is figyelembe kell 
vevői, hogy a nagyszabású venrn, hogy a rossz talaj-
lakásépítési program első adottságok miatt gyorsan 
háromnegyed éve kedvező vénülnek a házak. Bár a 
eredményeket hozott: el- szállítások, az alapközmű-
készült az ez évre terve- vesítés avultsága vagy hiá-
zett lakások 74.4 százaié- nya miatt a megye városai 
ka, azaz 2653 lakás, s a 
Központi Statisztikai Hiva-

hátrányos helyzetben van-
nak, mindenkinek a maga 

tal előzetes felmérései azt területén azon kell munkái-
mutatják, hogy a megyében kodnia — ahogy a képvise-
előreláthatólag a vártnál — lők is hangoztatták —, hogy 
3564 — is több lakás épül 
fel. A házgyár elkészülte 
után most már inkább a 
területek előkészítésében 

ez a lakásprogram, melyhez 
hasonló sem az ország, sem 
a megye történetében nem 
volt — megvalósuljon. 

Dr. Günther Kohrt. az NDK államtitkára (balról) és 
Ulrich Müller, a nyugat-berlini szenátus irodaigazga-
tója kezet fog a szerződések aláírása után 

kormányközi szerződésének 
parafálására egy óra múl-
va, délelőtt 11 órakor ke-
rült sor az NDK fővárosá-
ban, a minisztertanács épü-
letének dísztermében. A 
hatalmas íróasztalon ott ál-
lott a két német állam 
zászlaja, amikor dr. Mi-
chael Kohl, az NDK mi-
nisztertanácsának államtit-
kára és Egon Bahr, az 
NSZK kancellári hivatalá-
nak államtitkára egyszerre 
lépett be a terembe. A két 
államtitkár kézjegyével lát-
ta el. majd kicserélte a szer-
ződés egy-egy példányát. 

Először dr. Michae] Kohl 
tartott beszédet, s örömét 

fejezte ki, hogv a két kor-
mány egyezménye eljutott 
a parafálásig. 

Egon Bahr szintén köszö-
netét fejezte ki a küldött-
ségek tagjainak és szakér-
tőinek. (A három egyezmény 
részleteiről lapunk 2. olda-
lán számolunk be.) 

• 

Willy Brandt kancellár, 
szombaton Oslóban szemé-
lyesen jelentette be a sajtó 
Képviselőinek, hogy szom-
bati keltezéssel aláírta a 
Lengyelországgal és a Szov-
jetunióval kötött szerződé-
sek ratifikálására vonatko-
zó törvényjavaslatok szö-
vegét. 

A reggeli csúcsforgalomban 

Hétfőtől minden busznak 
kőtelező a három 
űjszegeill megáHó 

Az újszegedi körjárat a 
reggeli csúcsforgalomban — 
különösen a hideg idő beáll-
ta óta — az utasok kritikái-
nak pergőtüzébe került, mert 
képtelen volt beszállítani a 
város központja felé igyek-
vőket. A Volán éppen ezért 
elrendelte, hogy három új-
szegedi megállóban vala-
mennyi Szegedre igyekvő 
autóbuszjáratnak meg kell 
állnia, s fel kell vennie az 
utasokat a reggeli csúcsfor-
galom idején. Akik tehát 
hajnali fél öttől reggel nyolc 
óráig a város centruma felé 
utaznak. december 13-tól 
könnyebben célhoz jutnak. 
Az érintett helyi és helyközi 
járatok holnaptól a gyer-
mekkórháznál, a Rózsa Fe-
renc gimnáziumnál és a Li-
get vendéglőnél állnak meg. 
A Volán rendelkezése sze-
rint akkor is kötelességük ez, 
ha már nincs hely a buszon, 
s ilyenkor a vezetőnek ud-
variasan közölnie kell a vá-
rakozókkal, hogy szívesked-

jenek a következő járatot 
megvárni. 

A három megállóhelyen a 
tiszaszigeti, a kübekházi, a 
deszki, a makói és a tótkom-
lósl távolsági, valamint a 
szőregi 60-as és 61-es helyi 
járatoknak kell megállniuk, 
összvonalas bérlettel a reg-
geli csúcsforgalom idején e 
három megállóból utazhat-
nak az újszegediek a Szé-
chenyi téren túlra is, a 40-es 
körjáratra váltott 50 forintos 
bérlettel viszont csak a Szé-
chenyi térig. A 40-esre vál-
tott 30 forintos szakaszbérlet 
viszont csak a kör járatra ér-
vényes. 

S még egy tudnivaló a 40-
esről: központi engedély 
alapján kísérletképpen ve-
zették be, hogy az első aj-
tón bérlettel fel lehet száll-
ni. Ez azonban csak erre a 
járatra vonatkozik, a többi 
csuklós buszon továbbra is a 
hátsó ajtón kell felszállnia 
az utasoknak. 


