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Tizenöt éve bontott zászlót 
a KISZ 

Március 28 

Komócsin Zoltán és Péter János 
felszólalása a szegedi emlékgyíílésen 

Tizenöt évvel ezelőtt, 1957. március 21-
én bontott zászlót s Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség, a párt egységes if jú-
sági szervezete. Erre emlékezve rendezett 
Szegeden, a megyei tanácsháza nagyter-
mében tegnap, szombaton délután ifjúsági 
gyűlést a KISZ Csongrád megyei bizott-
sága. A gyűlésre a KISZ-vezetőkkel és a 
legjobb aktivistákkal együtt meghívták a 
megye és a város párt-, tanácsi és társa-
dalmi szerveinek vezetőit, s azokat, akik 
ifjúsági vezetőként részt vettek a KISZ 
megalakításában. 

Az elnökségben többek kőzött helyet 

foglalt Komócsin Zoltán, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára, Péter János, az MSZMP KB 
tagja, külügyminiszter. Győri Imre, az 
MSZMP KB tagja, a Csongrád megyei 
pártbizottság első titkára, Sipos Géza, a 
Szeged városi pártbizottság első titkára, 
Hantos Mihály, a megyei tanács elnökhe-
lyettese. Ott voltak az ünnepségen dr. 
Ágoston József és Rózsa István, a megyei 
pártbizottság titkárai, dr. Kovács József, 
a szegedi járási pártbizottság első titkára, 
Papp Gyula, a Szeged városi tanács el-
nökhelyettese. 

Két jelszó jegyében 
A Himnusz elhangzása 

után Radnóti Klára nyitotta 
meg a gyűlést, majd Szögi 
Béla, a KISZ Csongrád me-
gyei bizottságának első tit-
kára mondott ünnepi beszé-
d e t 

Mint mondotta, a KISZ 
első országos értekezletén, 
1957 októberében Komócsin 
Zoltán az ifjúsági szövetség 
feladatát két jelszóban fog-
lalta össze: „Hűség a nép-
hez, hűség a párthoz!" és 
„Együtt az ifjúság tömegei-
vel, a szocialista Magyaror-
szágért!". Az ifjúsági szövet-
seg valóban e két jelszó je-
gyében dolgozott az elmúlt 
tizenöt esztendőben, s e»-
nek köszönheti sikereit. 

Amikor 1956-ban a hazai 
és a külföldi reakció kezet 
•melt a szocializmusra, az 

egész dolgozó magyar nép 
addig elért eredményeivel 
együtt veszélybe került, az 
i f júság jelene és jövője is. 
Ebben, a történelmileg oly 
nehéz helyzetben a magyar 
kommunisták — akárcsak 
1919-ben és 1945-ben — rö-
vid időn belül megtalálták 
az utat az ifjúsághoz: lét-
rehozta az i f jú kommunis-
ták akkor még egyáltalán 
nem nagy létszámú, de egy-
séges szervezetét, a KISZ-t. 
Csongrád megyében is Bu-
dapesttel és az ország más 
vidékeivel egy időben ala-
kult meg az ifjúsági szövet-
ség, Szegeden például nyolc 
helyen, köztük négy nagy-
üzemben: a ruhagyárban, a 
textilművekben, az újszegedi 
kenderszövőgyárban, a gyu-
fagyárban, valamint a tudo-

mányegyetemen bontott 
zászlót ünnepélyesen a 
KISZ, március 21-én. 

Még jobb körülmények között 
Az ünnepi beszédet köve-

tően Péter János szólalt fel. 
Bevezetőben arról szólt, 

hogy a KISZ zászlóbontása 
idején, amikor először tar-
tózkodott az ENSZ-ben, 
sokkal nehezebb volt a Ma-
gyar Népköztársaság képvi-
selőjének lenni az akkori 
hidegháborús légkörben. Ma 
Magyarország az ENSZmeg-

konszolidációhoz, az ország 
tekintélyének meghóvekedé-
séhez o KISZ is hozzájá-
rul t az if júság körében vég-
zett munkájával. A Szovjet-
unió következett® békepoli-
t ikája, melynek eredménye-
képpen a nemzetközi helyzet 
egyre inkább javul, lehe-
tővé fogja tenni, hogy a 
mostani jubileumot ünneplő 

becsült tagja, a szocialista fiatalok még jobb körülmé-
országok kezdeményezései 
rendre sikert aratnak. A 

nyek között, még boldogabb 
országban éljenek. 

Feltétlen hűséggel a párthoz 
Ezután Komócsin Zoltán 

emelkedett szólásra. 
Átadta a KISZ megalaku-

lásanak 15. évfordulója al-
kalmából a gyűlés résztve-
vőinek és általuk Csongrád 
megye és Szeged valamennyi 
ifjúkommunistájának az 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga és Kádár János elvtárs 
legjobb kívánságait, forró 
kommunista üdvözletét. Kü-
lön szeretettel köszöntötte 
azokat, akik tizenöt évvel 
ezelőtt itt, Csongrád megyé-
ben és Szegeden részt vet-
tek a KISZ megalakításá-
ban. Mint mondotta, azok 
számára, akik ott voltak a 
KISZ zászlóbontásánál, azok 
a hetek és hónapok életük 
egyik legszebb, legizgalma-
sabb időszakát jelentették. 
Az a megbízatás a párttól, 
hogy hozzák létre az i f jú -
sági szövetséget, olyan 
ajándék volt, amit soha nem 
lehet elfelejteni. 

A KISZ zászlóbontásának 
azt kell jelentenie a mai 
fiatalok számára is, hogy 
feltétlen hűséggel tartozza-
nak. a parthoz; hogy csak a 
szocializmusért érdemes él-
ni, dolgozni, tanulni; hogy a 
proletárdiktatúra, a mun-
kásfiatalom nélkül nincs é r -
telme az életnek. 

program fogja Össze, hanem 
az is, hogy fiatalok fiatalos 
légkörben, nagy lelkesedés-
sel, olykor derűvel és hu-
morral is képesek dolgozni. 

Befejezésül sok sikert kí-
vánt a fiataloknak a mun-
kában, a tanulásban, a 
KISZ-munkában is, és azt a 
boldogságot is, mely csak 
kommunistáknak adatott 
meg: a közösségért élni, és 
alkotni. 

X 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A népfront megyei 
küldöttértekezlete 

A helyi választói gyűlések tapasztalatait 
értékelte a megyei elnökség 

Szombaton Szegeden, a 
megyei népfronttitkárságon 
tanácskozott a Hazafias 
Népfront megyei bizottságá-
nak elnöksége. Nagy István 
elnök megnyitója után Mol-
nár Sándor megyei nép-
frontt i tkár tájékoztatta a 
testületet a februárban tar-
tott választói gyűlések ta-
oasztalatairól, a helyi nép-
frontbizottságok újjáválasz-
tásának eredményeiről. 

Molnár Sándor a többi 
között hangsúlyozta, hogy a 
mostani népfrontválasztások 
során a célul kitűzött poli-
tikai, társadalmi eredményt 
elérték: őszinte véleménye-
ket hallottak valamennyi 
népfronttestület választó 
gyűlésén, ami jelzi, hogy 
megnőtt a népfront társa-
dalmi, politikai jelentősége, 
fokozódott a lakosság érdek-
lődése a közéleti kérdések 
iránt. A gyűléseken 21 ez-
ren jelentek meg és 810 hoz-
zászólás hangzott el. A he-
lyi bizottságokba 4426 sze-
mélyt választottak. Közöt-
tük a fizikai — ipari és me-
zőgazdasági — munkások 

aránya 39 százalékos, azaz 
687 kétkézi munkás vált a 
népfront aktív tagjává. A 
fiatalok 19 százalékos arányt 
képviselnek, összesen 842 30 
éven aluli vesz részt a tes-
tületi népfrontmunkában. A 
nők aránya a korábbiakhoz 
10 százalékkal nőtt; 33 szá-
za] éke® a leányok, asszonyok 
képviselete. S még egy jel-
lemző adat : az újjáválasz-
tott helyi népfrontbizottsá-
gok tagjainak 52 százaléka 
ú j tag. 

A tanácskozáson az el-
nökség tagjai közül dr. Sző-
kefalm-Nagy Béla, Várhelyi 
Jenő, Szabó Gáborné, dr. 
Gyányi Lajos, dr. Szániel 
Imre, Oláh Miklós, dr. Már-
ton Sándor, Sinkó Antal. dr. 
Mester János, Hofgesang Pé-
ter, Nagy István nyilvání-
tott véleményt. A hozzászó-
lásokból egyértelműen ki-
tűnt az az igény: a nép-
fronttestületeknek úgy kell 
dolgozniok, hogy megfelel-
jenek a feladatoknak. Már 
a helyi gyűléseken megnyil-
vánult, hogy a közélet fóru-
mának tekintik a népfront-

rendezvényeket. s ezt. a 
munkaprogram kialakítása 
során figyelembe veszik. Az 
elnökség ajánlotta, hogy az 
elhangzott közérdekű javas-
latokat mindenhol értékeljék 
— csak Szegeden 83 ilyen 
jellegű vélemény volt — év 
a helyi tanácsokkal kötendő 
együttműködési megállapo-
dásokban megvalósításuk 
módozatait is rögzítsék. 

A helyi gyűléseken meg-
választották a megyei ta-
nácskozás küldötteit is. A 
Hazafias Népfront megyei 
bizottsága, a megyei kül-
döttértekezletet március 28-
án, délelőtt 9 órai kezdettel 
rendezi meg Szegeden, a 
megyei párt- és tanácsszék-
ház tanácstermében. Szeged, 
megyei várost 85 küldött 
képviseli. A küldöttek ér-
tékelik a négyéves munka 
eredményeit, s meghatároz-
zák a feladatokat. Megvá-
lasztják az új, 81 tagú me-
gyei népfrontbizottságot és 
a 37 küldöttet a Hazafias 
Népfront V. kongresszusára. 
Meghívottként mintegy öt-
venen vesznek részt a ta -
nácskozáson. 

Megkezdték a gépegységek 
prébáját a BCM-ben 

A hazai cementtermelés a 
felszabadulás óta megsok-
szorozódott, ötször akkora, 
mint a II. világháború előt-
ti. Mégis kevés ez a fontos 
kötőanyag. Ezért vállalták 
két évvel ezelőtt az ú j Be-
remendi Cement- és Mész-
mű alkotói, építői és beren-
dezéseinek szerelői, hogy 
meggyorsítják a munkálato-
kat, s a tervezettnél hama' 

így már átadtak transzfor-
mátor-állomásokat, kazán-
házat, laboratóriumot, mű-
helyt és más építményeket. 
Befejezték ezekben az el-
lenőrző vizsgákat, próbákat, 
tehát már tervszerűen meg-
kezdődött az első cement-
gyártási vonal próbaüzeme-
lésének folyamata. 

Kialakították már a nyers-
anyagtermelő-lelőhelyeket, 

rabb ad ják át az évente az évi 1350 000 tonna mész-
egymillió tonna cement ter- kő és a 250 ezer tonna 
melésére tervezett ipartelep agyag szállítására tervezett 
gépeit, üzemrészeit. A mun- bányákat. Dolgoznak a ba-
káról küldött legújabb je- nyák nagy teljesítményű ra-
lentések tanúsítják, hogy kodógépei, s a nyersanyagot 
ígéretük nem marad puszta az óriás dömperek szállítják 
szó. Pedig sok nehézséget a nemrégiben forgalomba 
kellett leküzdeni, és rendkí- helyezett, különlegesen nagy 
vül széles körű összefogást a B B H H a a ^ M a B a a M l a i i a 
kellett kialakítani. Az ipar-
telep első cementgyártási 
technológiai vonalának tel-
jes próbaüzemeltetését 
ugyanis számos segédüzem, 
nagyberendezés és egyéb lé-
tesítmény átadásának, kipró-
bálásának és összehangolt, 
folyamatos működésének 
kell megelőznie. Az építők 

teherbírású úton, a cement-
gyárba. Az üzemi próbák 
jelenlegi szakaszában • 
mészkőtőrő berendezést el-
lenőrzik, „forgatják", s né-
hány nap múlva megkezdik 
a másik alapanyag, az 
agyag előkészítő törő- ée 
szállítóberendezéseinek üae-
mi próbáit. 

Az alkotók, építők össze-
fogásának, megfeszített 
munkájának eredményeként 
tehát lehetőség nyílik arra. 
hogy az ú j ipartelep üze-
meltetésének első két évé-
ben a tervezettnél mintegy 
450 ezer tonnával több ce-
mentet adjon az országnak 
a beremendi óriás. 

Visszaidézte a KISZ első 
országos értekezletének, az 
1957-es moszkvai DISZ-nek, 
majd a KISZ első kongresz-
szusának emlékeit. A har-
cokban ^született és megerő-
södött KISZ történetének 
legfőbb tanulsága, hogy 
minden időben, minden if-
júsági szövetség, de különö-
sen kommunista ifjúsági 
szövetség csak akkor képes 
eleget tenni a legnehezebb 
feladatoknak is, akkor ké-
pes fejlődni, ha > tagjait 
nemcsak a szervezeti sza-
bályzat, nemcsak a kitűnő 

Szovjetpakisztáni 
közös közlemény 

Moszkvában közös közle-
ményt adtak ki abból az al-
kalomból, hogy Zulfikar Ali 
Bhutto pakisztáni elnök 
március I6-tól 18-ig hiva-
talos látogatást tett a Szov-
jetunióban. Leonyid Brezs-
nyev, az SZKP Központi Bi-
zottságának főtitkára fogad-
ta Ali Bhuttót. Alekszej Ko-
szigin szovjet kormányfő 
tárgyalasokat folytatott vele 

A tárgyalások során őszin-
te és hasznos véleménycse-
rét folytattak a szovjet—pa-

kisztáni kapcsolatok jelenle-
gi helyzetéről és továbbfej-
lesztéséről. 

A pakisztáni elnök meg-
hívta Leonyid Brezsnyevet. 
Nyikolaj Podgornijt és Alek-
szej Koszigint, hogy a ne-
kik megfelelő időpontban lá-
togassanak el Pakisztánba. 
A meghívást köszönettel el-
fogadták. 

Visszaérkezett szombaton 
Pakisztánba a Szovjetunió-
ban tett látogatásáról Ali 
Bhutto elnök. 

Magyar delegáció érkezett 
a szovjet szakszervezetek 

kongresszusára 
Gáspár Sándornak, az 

MSZMP Politikai Bizottsá-
ga tagjának, a SZOT főtit-
kárának vezetésével szomba-
ton magyar szakszervezeti 
küldöttség utazott Moszkvá-
ba a szovjet szakszerveze-
tek március 20-án kezdődő 
XV. kongresszusára. A dele- nyeket, vívmányokat, prob 
gáció tagjai: Baranyai Ti- lémákat. 
borné, a Textilipari Dolgo-
zók Szakszervezetének főtit-
kára, Vas János, a SZOT 
szervezési és káderosztályá-
nak vezetője és Závori Lász-
ló, a Csepel Vas- és Fém-
művek Tröszt szakszervezeti 
bizottságának titkára. , , . 

A küldöttség szombaton izeteket szoros, gazdag tar-

Hétfőn kezdődik a szovjet 
szakszervezetek XV. kong-
resszusa, amelyen csaknem 
százmillió szervezett dolgo-
zó képviseletében vitat ják 
majd meg a küldöttek a 
megelőző kongresszus, vagy-
is 1968 óta elért eredmé-

A magyar dolgozók, a ma-
gyar szakszervezeti mozga-
lom nagy érdeklődessel te-
kint a szovjet szakszerveze-
tek kongresszusa elé: a ma-
gyar és a szovjet szakszer-

megérkezett a 
rosba. 

szovjet fővá- tal°mmal teli kötelékek fű-
zik össze. 

V 


