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Befejeződött a KISZ országos értekezlete 

Mindig lehet számítani 
a fiatalok tettrekészségére 

Vasárnap, az Országház kongresszusi 
termében folytatódott és a délutáni órák-
ban befejeződött a KISZ országos értekez-
lete. 

A 840 ezer tag képviseletében több mint 
$00 küldött vett részt a kétnapos tanács-
kozáson. és összesen 36 felszólaló fűzött 
észrevételeket a KISZ KB írásos jelenté-
séhez. valamint Maróthy László első titkár 
szombati beszámolójához. Rajtuk kívül 
sok küldött írásban adta be hozzászólását. 
Valamennyien konkrét példákkal támasz-
tották alá a mozgalom munkájáról adott 
értékelést, és helyi tapasztalatokkal gaz-
dagították a KISZ előző kongresszusa óta 
végzett munka mérlegét. 

A hozzászólások befejeztével Maróthy 
László foglalta össze a tanácskozáson el-
hangzottak tapasztalatait, majd a küldöt-
tek — módosításokkal — jóváhagyták a 

KISZ KB jelentését és az első titkár ösz-
szefoglalóját. 

A munkát ezután zárt ülésen folytatták, 
ahol személyi javaslatokról döntöttek. A 
Központi Bizottság 15 tagját — akik más, 
fontos mozgalmi megbízást kaptak — fel-
mentették, és 16 új tagot választottak. 

A választást követően a KISZ KB az 
Országház vadásztermében ülést tartott. 
Mivel Benczkó Bélát az országos értekezlet 
érdemei elismerése mellett felmentette 
központi és intéző bizottsági tagsága alól, 
a KISZ KB Intéző Bizottsága tagjává vá-
lasztotta Veres Andrást, az Ózdi Kohá-
szati Üzemek KISZ-bizottságának titkárát. 

Az országos értekezlet • Szabó Jánosnak, 
az intéző bizottság tagjának zárszavával 
ért véget. 

A vasárnapi tanácskozáson felszólalt Né-
meth Károly, az MSZMP KB titkára is. 

Németh Károly felszólaláea 
Németh Károly, az MSZMP 

Központi Bizottsága, személy 
szerint Kádár János szívé-
lyes üdvözletét és jókíván-
ságait tolmácsolta az I f júsá-
gi Szövetség minden tagjá-
nak, hazánk ifjúságának. Ezt 
követően méltatta az orszá-
gos értekezlet jelentőségét, 
majd a szocialista épí tőmun-
ka eredményeiről és tapasz-
talatairól szól t 

" Hangsúlyozva a pár t ta-
valy áprlisi é s idei márciu-
si központi bizottsági ülésé-
nek jelentőségét kiemelte, 
hogy a XI. kongresszus ha-
tározatainak megvalósításá-
hoz, a magasabb követelmé-
nyekhez igazodó munkához 
kedvezőek a politikai feltéte-
lek. Ezután ismertette a szá-
munkra hátrányos, kedve-
zőtlen külgazdasági változá-
sokat, hangsúlyozva: annak 
megoldása, hogy árrendsze-
rünk jobban tükrözze a vi-
lágpiaci árarányokat még 
jórészt előttünk áll. Ezen be-
lül a fogyasztói árakat eddi-
gi gyakorlatunknak megfele-
lően életszínvonal-politikai 
céljainkkal összhangban ala-
kít juk. 

A Központi Bizottság tit-
kára a jövőbe mutató töret-
len gazdasági fejlődés zálo-
gaként szólt az egyensúly ja-
vításának. majd helyreállítá-
sának feladatáról. Ez elen-
gedhetetlen eredményeink 
megőrzéséhez és megszilárdí-
tásához, a kiegyensúlyozot-
tabb gazdasági fejlődés meg-
alapozásához, az életszínvo-
nal szolid emeléséhez. Az 
idei népgazdasági terv vég-
rehajtásával kapcsolatban 
kiemelte: ez kedvezően in-
dult, számos jó intézkedés 
született a termelési szerke-
zet átalakításában, az export-
képesség fokozásában, a ren-
delkezésre álló munkaerő 

jobb hatásfokú foglalkozta-
tásában. Ugyanakkor min-
denütt erőfeszítésekre van 
szükség azé r t hogy még in-
kább kibontakozzanak, meg-
erősödjenek a pozitív ten-
denciák. 

Miután utalt arra Németh 
Károly, hogy a minőség és a 
hatékonyság egész társadal-
mi életünk meghatározó kö-
vetelménye, ezt követően a 
KISZ, az if júság helyzetéről, 
feladatairól szólt. Hangsú-
lyozta: a párt ifjúságpoliti-
kája része az MSZMP álta-
lános politikai irányvonalá-
nak, elvi alapjai változatla-
nok, a jövőre is útmutatá-
sul szolgálnak. If júságunkra 
építeni lehet a társadalom 
előtt álló feladatok megoldá-
sában. 

A Központi Bizottság tit-
kára szólt a párt-, az állami 

és a társadalmi szerveknek 
az ifjúság érdekében hozott 
intézkedéseiről, majd rámu-
tatott: pártunk továbbra is 
azt vár ja a KISZ-től, hogy 
felelősséggel képviselje és 
közvetítse a magyar ifjúság 
jogos és reális igényeit. 
Ugyanakkor tartsa szem 
előtt, hogy a jogokat és igé-
nyeket csak a tisztességesen 
elvégzett munka, a becsüle-
tes tanulás, általában a kö-
telességek teljesítése alapján 
lehet megfogalmazni. Végül 
kiemelte: pártunk számít arT 
ra, hogy az i f jú kommunis-
ták, a fiatalok — miként az 
elmúlt történelmi időszak-
ban — a jövőben is kiveszik 
részüket nemzeti progra-
munk megvalósításából, a 
fejlett szocialista társadalom 
építéséből. 

Termékcsere 
Saját kutatás és fejlesztés szakosítási megállapodást kö-

eredményeként ú j technoló- töttek egy NSZK-beli céggel, 
giát alkalmaznak a Miskolci Miskolcról nagy átmérőjű és 
Mezőgazdasági Gépgyártó és hosszú lökető munkahengere-
Szolgáltató Vállalatnál a ket és más alkatrészeket 
hidraulikus munkahengerek szállítanak az NSZK-ba, el-
gyártásában. Az ú j technoló- lentételként pedig a kapos-
giával a mezőgazdasági mun- vári Mezőgép kap az NSZK-
kagépeknek ezt a fontos al- ból más típusú hidraulikus 
katrészét nemzetközi össze- munkahengereket. A termék-
hasonlításban is versenyké- c s e értéke ebben az évben 
pes minőségben tudják elő- . . _ .. . . . , , . , 
állítani mintegy tizenhárommillió. 

Az ú j technológiával elért jövőre pedig húszmillió fo-
eredmények alapján tennék- rint lesz. 

A Szaljuton folytatódik 
a rakodás 

Vlagyimir Ljahov és Va- A „delta" navigációs rend-
lerij Rjumin hétfőn folytat- szerhez ú j számítóblokkot 
ta a teherűrhajó rakományá- kaptak az űrhajósok, akik a 
nak kirakását, orvosi vizs- Föld vizuális megfigyélésé-
gálatokat és vizuális megfi- hez ezután egy új, 12-szeres 
gyeléseket végeztek. A Szal- nagyítású látcsövet is igény-
jut—6 állandó személyzeté- be vehetnek. A teherűrhajón 
nek munkarendjét a hónap több új, forrasztáshoz hasz-
végéig elsősorban a Prog- nált műszer, valamint egy 
ressz—6 ki- és berakodásával telex vevőgép és egy sztereó-
kapcsolatos teendők határoz- magnetofon is érkezett a 
zák meg. Szaljutra. 

A május 13-án rajtolt * 
Progressz—6 szállítmányában. " 
ezúttal is az ú j tudományos — Már megnyílt az út a 
kísérletekhez szükséges mű- „kozmikus ipar" létrehozása 
szerek, berendezések foglal- előtt, de egyelőre még csak 
ják el az 1300 kilogramm az első lépéseket tettük meg, 
súlyú „darabáru" jelentős ré- igaz ezek biztatóak — jelen-
szé t tet te : ki az ismert szovjet 

űrhajós, Valerij Kubászov a 
Vedsernaja Moszkva című 

| lapnak adott nyilatkozatá-
ban. A szovjet űrhajós volt 
az első, aki — 1969 októbe-
rében, a Szojuz—6 űrhajón 
— fémhegesztési kísérletet 
végzett, majd a közös szov-
jet—amerikai űrkísérlet, a 
Szojúz—Apolló program so-
rán is végrehajtott fémol-
vasztási próbákat. 

— Az ú j típusú, két csat-
lakozóhellyel rendelkező űr-
állomás rendkívül megnövel-
te annak lehetőségét, hogy a 
föld körül keringő űrállo-
mást valóságos kozmikus la-
boratóriumként használják 
fel — mondotta Kubászov. 

Csongrád megyében 

Magyar—lengyel 
barátsági hét kezdődött 

Enyed i Zol tán fe lvéte le 
Dr. Komócsin Mihály tájékoztatóját tartja. Szemben, balról jobbra: Edward Denble-
ki, Tadeusz Pieírzak, Genowefa Adamczewska, Jan Morawlec, Jan Brzeski és a 

tolmács 

Csongrád megye és Lódz 
testvérkapcsolatainak kere-
tében a népi Lengyelország 
megalakulásának 35. évfor-
dulója alkalmából tegnap 
magyar—lengyel barátsági 
hét kezdődött megyénkben, 
amelyre vasárnap küldöttség 
érkezett Lódzból. A delegáció 
vezetője Genowefa • Adam-
czewska, a Lengyel! Egyesült 
Munkáspárt lódzi bizottsága 
propaganda- és kulturális 
ügyekkel foglalkozó titkára, 
a Nemzeti Egységfront lódzi 
bizottsága elnökhelyettese. 
Tagjai: Jan Morawiec, a 
LEMP lódzi bizottságának 
póttagja, Lódz város tanács-
elnökének első helyettese, 
Jan Brzeski, a Nemzeti Egy-
ségfront lódzi irodájának el-
ső helyettese. A vendégeket 
a Ferihegyi répülőtéren dr. 
Koncz János, a megyei párt-
bizottság titkára fogadta. Ott 
volt Edward Denbicki, a 

budapesti Lengyel Kulturá-
lis Központ igazgatója. 

Hétfőn lódzi ^ vendégeinket, 
valamint Tadeusz Pietrzakot, 
a Lengyel Népköztársaság 
budapesti rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövetét fo-
gadták a megyei pártbizott-
ságon dr. Komócsin Mihály, 
a megyei pártbizottság első 
titkára, dr. Perjési László, a 
megyei tanács elnöke. Gyár-
fás Mihály,. dr. Koncz János 
és Szabó Sándor, a megyei 
pártbizottság titkárai. Molnár 
Sándor, á Hazafias Népfront 
megyei titkára. 

Dr. Komócsin Mihály mon-
dott tájékoztatót a megye po-
litikai, gazdasági, kulturális 
és társadalmi helyzetéről. 
Szavaira Genowefa Adam-
czewska válaszolt. Mindket-
ten hangsúlyozták a magyar 
és lengyel hagyományos kap-
csolatok jelentőségét Csong-

rád megye és Lódz megyei 
jogú vajdaság erőteljesen fej-
lődő kapcsolatát. Felszólalt a 
budapesti lengyel nagykövet 
is és a magyar—lengyel kap-
csolatok jeleként hatalmas 
porcelán vázát adományozott 
a megyei pártbizottságnak. 

A megyei tanács aulájában 
délben „Lódz múltja, jelene, 
jövője" címmel művészi fo-
tókiállítást nyitottak meg. 
Dr. Müller József nének. a 
megyei tanács osztályvezető-
jének üdvözlő szavai után 
dr. Koncz János méltatta a 
szocialista Lengyelország és 
Lódz nagy fejlődését. A ki-
állítást a látogatók figyelmé-
be ajánlotta felszólalásában 
Genowefa Adamczewska is. 
A nagyszámú közönség ez-
után megtekintette a kiállí-
tást, amely a közönség ren-
delkezésére áll. 

Barátsági gyűlés Szegeden 
Tegnap délután Szegeden, 

a Technika Háza dísztermé-
ben barátáági gyűlést tartot-
tak a népi Lengyelország 
megalakulásának 35. évfor-
dulója tiszteletére. 

A gyűlés elnökségében he-
lyet foglalt dr. Komócsin Mi-
hály, a megyei pártbizottság 
első titkára, dr. Perjési 
László, a megyei tanács el-
nöke, Török József, a Szeged 
városi pártbizottság első tit-
kára, valamint Tadeusz 
Pietrzak, a Lengyel Népköz-
társaság nagykövete és Ge-
nowefa Adamczewska, a len-
gyel delegáció vezetője. A 
barátsági gyűlésen részt vet-

tek a lódzi küldöttség tagjai, 
valamint a megye és Szeged 
társadalmi és politikai életé-
nek vezető képviselői is. 

A barátsági gyűlés a ma-
gyar és a lengyel Himnusszal 
kezdődött, majd Molnár Sán-
dornak, a népfront megyei 
ti tkárának megnyitó szavai 
után Papp Gyula, Szeged 
megyei városi tanács elnöke 
mondott beszédet. 

Elöljáróban történelmi át-
tekintést adott a két nemzet 
barátságáról, amelynek régi 
gyökerei vannak és a két 
nép életét az államalapítás-
tól kezdve szorosan összekö-
tötte. A két nép sorsa, tár-

Acs S. Sándo r felvétele 
Részt vevők a szegedi barátsági gyűlésen 

sadalmi és gazdasági fejlő-
dése is sok hasonlóságot mu-
tat. A történelmi kapcsolatok 
haladó hagyományait sok kö-
zös küzdelem jelentette, 
amely a lengyel és a ma-
gyar népben nem a naciona-
lista, hanem az internaciona-
lista érzést erősítette, és ala-
pul szolgált arra, hogy új, 
magasabb rendű kapcsolatok 
fejlődjenek ki a két ország 
között. Ezután hangsúlyozta 
azt a segítséget is, amelyet 
a két fölszabadult, szocializ-
must építő nép az elmúlt 
évtizedekben is egymásnak 
nyújtott. 

Papp Gyula beszélt a po-
rig sújtott Lengyelország há-
ború utáni újjáépítéséről, s 
arról: hogy agrár államból 
fejlett ipari ország lett, s a 
világ ipari termelésében a 
tizedik helyet foglalja el. A 
két ország felszabadulása, a 
nepi demokratikus állam-
rendszer kialakulása minősé-
gileg megváltozott tartalmat 
adott a magyar és a lengyel 
nép ezeréves barátságának. 
A kapcsolatok gazdagabbá, 
sokoldalúbbá váltak, és az 
az ismert mondás, hogy a 
..magyar—lengyel két jó ba-
rát" új. mély tartalmat ka-
pott. Az elmúlt évtizedekben 
— mutatott rá — egyre szo-
rosabbá vált a Lengyel 
Egyesült Munkáspárt és a 

(Folytatás a 2. oldalon) 


