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beszélése nagyon hasznos volt 
és a kölcsönös barátság lég-
körében folyt le. A békés 
egymás mellett élés politiká-
jának szellemében megvizs' 

Péter 3ános 
és Couve de Murville 

tanácskozása 
.1 

Péter János külügyminisz- Puaux, az európai főosztály 
ter hivatalos látogatása során vezetője és Pierre Francfort, 
kedden délben a Quai d'Or- budapesti nagykövet is jelen 
say-n, a francia külügymi- volt. 
msztériumban megbeszélést A megbeszélés után Couve 
folytatott Couve de Murville de Murvi l le ebédet adott ven-
francia külügyminiszterrel. A dége tiszteletére. Az ebéden 
tárgyaláson magyar részről Jacques Marette francia pos-
Házi Vencel, a külügyminisz- taügyi miniszter, Michel Ha-
térium főosztályvezetője és bib-Deloncle kü lügyi á l lam-
VaTkó Márton párizsi nagy- t itkár, a Francia Külügymi-
követ francia részről pedig n l s z t é r i u m több vezető tiszt-
Charles Lucet, a kulugymi- . . . T, 
n isztérium politikai föigazga- viselője, valamint Peter Já-
fóságának vezetője, Francois nos kíséretének tagjai. 

Hasznos megbeszélés volt 
Péter János a Quai d'Orsay zonyos ellentmondásokat lát 

elhagyásakor nyilatkozott az a Közös Piac egyes elvei és a 
újságíróknak. Kijelentette: francia kormánynak a kibő-
Couve de Murville külügy- vített Európáról vallott néze-
miniszterrel folytatott meg- tei között. 

Látogatás a Francia 
Rádió épületében 

_ Péter János külügyminisz-

gáltük "a nemzetközi politika tei a délutáni órákban láto-
egyes kérdéseit — mondotta, gatást tett a francia rádió és 
— így tárgyaltunk Európa televízió épületében. Itt Wla-
bizonyos problémáiról és be- d im i r d'Ormesson, a francia 
széltünk az ENSZ jelenlegi rádió és televízió tanács el-
helyzetéről. Tájékoztatást nöke és az intézet igazgatói 
kaptam Couve de Murvi l le fogadták, 
külügyminisztertől a francia A z 5 kíséretükben a ma-
kormánynak a független és gyar külügyminiszter megte-
„Európai Európára" vonatko- kintette a Francia Rád ió és 
zó elképzeléseiről és kicserél- Televízió berendezéseit és 
tük nézeteinket erről a kér- többek kozott latogatast tett 
désről. Ezenkívül természete- a francia rádió magyar szak-
sen megtárgyaltuk a két or- osztályán. Látogatasa alkal-
szág kapcsolatait. Egyetértet- mával nyilatkozott a francia 
tünk abban, hogy ezeket ki rádió francia és magyarnyel-
kell szélesíteni. Elvben meg- adásának. Az újságírók-
ál lapodtunk, hogy a közeli n a k e z e n k í v ü l m é g kijelen-
jövőben hosszúlejáratú keres-  t e t t e : Couve de Murville-lel 
kedelmi szerződést és kultu- folytatott megbeszélései so-
rálís egyezményt dolgozunk  a nemzetközi politika 
ki, úgyszintén további egyez- számos kérdeseben találkoz-
ményeket a műszaki-tudo-  t a k  a nézetek. Bizonyos prob-
mányos együttműködésről és l ámákná l természetesen elte-
a konzuli kapcsolatokróL rések mutatkoztak, de mind-

két fél kifejezte azt a remé-
. , , . _ i r , . nyét, hogy a békés együttélés 
A francia külügyminiszter politikájának folyamatos gya-

hazánkba látogat korlati megvalósítása során 
további kérdésekben is köze-

Péter János még elmondot- lednek a nézetek. 
ta, hogy meghívta hivatalos * 
magyarországi látogatásra Franciaország és a szoci-
Couve de Murville külügy- alista országok kapcsolatai-
minisztert és kifejezte örö- nak alakulása változatlanul 
mét, hogy a francia külügy- a francia sajtó érdeklődésé-
miniszter a meghívást elfő- nek előterében áll . A szov-
gadta. A látogatás időpontját jet rádióval és televízióval 
később ál lapít ják meg. Reme- kötött egyezményt, a magyar 
lem — fűzte hozzá Péter Já- és a román külügyminiszter 
nos —, hogy a jövőben a két párizsi látogatását, a fran-
kormány közötti személyes c ia—román kulturál is egyez-
kapcsolat folytatódik. mény megkötését élénken 

Az újságírók kérdésére, kommentá l ják a lapok, 
hogy mi a véleménye a füg- Franciaországnak rövide-
getlen és „Európai Európa" sen jelentős kapcsolatai lesz-
koncepciójárói, a magyar nek valamennyi szocialista 
külügyminiszter kijelentette: országgal — írja a Paris 
ez olyan kérdés, amelyről Presse c ímű lap. Ez teljesen 
folytatni lehet az eszmecse- ú j helyzet, nagy lehetősége-
rét, de — hangoztatta— bi- ket ígér a jövőben. 
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II kisipari szövetkezetek 
teljesítették exporttervüket 

Nem elsődleges feladata az exportáru 
termelése kisipari szövetkezeteinknek, 
mégis számottevő ez a tevékenységük. A 
Csongrád megyei K I SZÖV felügyelete alá 
tartozó szövetkezetek eredményesen dol-
goztak az e lmúlt évben. Többnyire telje-
sítették tervüket, csak a fafeldogozó- és 
magasépítőiparban volt némi lemaradás 
1964 utolsó hónapjaiban. Az előzetes je-
lentések szerint több szövetkezeti iparágban 
is tapasztalható volt az év végi hajrá. Ez-
zel az év végi „ráveréssel" szerették volna 
ellensúlyozni az év eleji nyers anyagellá-
tási problémák miat t keletkezett terme-
léskiesést. (De ez sem segített egy-két szö-
vetkezetben az adósságtörlesztésben.) 

Az év végi fokozott tempót igényeibe 

néhány szövetkezetben az exportáru ter-
melése is. Időközben terven felüli rende-
léseket kaptak. Ezt a plusz feladatot a ko-
rábbinál nagyobbmérvű túlóráztatással 
tudták csak megvalósítani. Eredménnyel 
dolgoztak, teljesítették a megrendelése-
ket és egyúttal túlteljesítették export kész-
áru tervüket. Valamennyi iparcsoportba 
tartozó szövetkezet eleget tett exportkö-
telezettségének. Egy-két szövetkezetben 
jelentős túlteljesítést értek el. 

Dicséretes az exporttermelő tevékeny-
ség, de annál kevésbé a javítási és szol-
gáltatási munka . Az elmúlt évben szövet-
kezeteink ismét nem teljesítettek a la-
kosság igényeit kielégítő javítási és szol-
gáltatási munkákat , a tervezettnél kisebb 
értékű volt ez a tevékenységük. 

Az egészségtelen 

kinövések ellen 

íifih 

Új biztosítási 
formák 

© 

Profilváltozás 
a bútorgyárban 

© 

Gyorsposta 

Hagy fejlődés a szovjet 
olajiparban 

Sajtóértekezletet tartott lométer nagy átmérőjű 
kedden Moszkvában Nyiko- gázvezeték van. 
laj Bajbakov miniszter, a Nyikola j Bajbakov külön 
Kőolajkitermelő Ál lami Bi- megemlítette a Baskiria és 
zottság elnöke. Irkutszk közötti 5000 kilomé-

Elmondotta, hogy teres olajvezetéket, amelyet 
a szovjet kőolajbányászat a következő években való-
1964-ben 223,5 mil l ió ton- színűleg tovább vezetnek ke-
na „fekete aranyat" adott, let felé, valamint az elága-

amihez 110 mi l l iárd köbmé- zásaival immár mintegy 4500 
ter földgáz j á r u l t Jelenleg kilométer hosszú „Barátság" 
évente húszmil l ió tonnával olajvezetéket, amelynek 
növekszik a szovjet kőolaj- „testvére" a tervezés stádi-
termelés, de ezt az ütemet urnában van. 
növelni szándékoznak. Évi A kőolaj és a gáz a múl* 
35—40 mi l l ió tonnával kell évben a Szovjetunió tüzelő-
ugyanis fokozni a termelést anyagmérlegében körülbelül 
ahhoz, hogy 1980-ban elérje ötven százalékkal szerepelt, 
a hétszázmillió tonnát. (Az Éz a részarány növekedni 
Egyesült Ál lamokban 1963- fog, bár fenntart ják mind-
ban 373 mi l l ió tonna kőola- azokat a szénbányákat, ame-
jat nyertek.) lyek gazdaságosan termel-

A Szovjetunióban ez idő nek, emellett pedig gyors 
szerint 32 ezer kilométer ütemben fejlődik az atom-
olajvezeték és 35 ezer ki- energetika. 

A román nagykövet fogadása 
A Román Népköztársaság 

kikiáltásának 17. évforduló-
ja alkalmából Mihai l Rosia-
nu, a Román Népköztársa-
ság budapesti nagykövete 
kedden este filmbemutató-
val egybekötött fogadást 
adott a Gundel-étteremben. 

Váltólakások 
a felújítások szolgálatában 
A házakat, & lakásokat ráépítések, födémcserék is. 

koptatja az idő, a használat, 
és sajnos, sokszor a szándé-
kos rongálás is. A Szegedi 
Ingatlankezelő Vállalatnak 
nem kis gondja somra venni 
a javításra, a nagyobb fel-
újításokra szoruló á l lami 
házakat, lakásokat A leg-
több esetben a nagyobb la-
kásfelújításokat nem is le-
het lebonyolítani anélkül, 
hogy a bérlőt ki ne költöz-
tetnék ideiglenes lakásba, 
amíg a munká la t t a r t Ez a 
megoldás mindenképpen elő-
nyös: a bérlőnek azért, hogy 
a felújítás időtartama alatt 
is emberi körülmények közé 
kerül, nem kell kerülgetnie 
az épí tőmunkásokat az 
IKV-nak pedig azért, mert 
folyamatosan végeztetheti a 
munkát , s hamarább elké-
szülnek vele. 

— Ez a kétoldalú felisme-
rés — mondotta Kószó Jó-
zsef az I K V igazgatója —, 
min t szükségszerű megol-
dást nozta létre az úgyne-
vezett váltólakásokat egy-
egy ház, vagy lakás felújí-
tásának tartamára. 

Az első négy váltólakást 
1937-ben alakítottuk ki a 
Kossuth Lajos sugárút 97. 
számú házban. 

Lényegesen módosult a vál-
tó-, ideiglenes lakások száma 
attól kezdve, hogy hatáskö-
rünkbe kerültek az emelet-

Saját erőből nem tudtunk 
azonban annyi ideiglenes la-
kást biztosítani, hogy a már 
megkezdett és a még felújí-
tásra váró házak, lakások 
bérlőit kielégítsük. 1962— 
1963-ban a városi tanácstól 
20 váltólakást kaptunk. Ta-
valy 

saját erőből ú jabb 10, ál-
talában kétszobás váltóla-
kást alakítottunk ki. 

Foghíjas telken most épí-
tettünk fel egy nyolclakásos 
házat az Ápril is 4. út ja '27. 
szám alatt. Ugyanitt a 11. 
szám alatt szintén 8 kétszo-
bás váltólakást építettünk. 
A Földvári utca 3—5. szám 
alatt pedig 

15 ugyanilyen váltólakás 
lesz, a tervezés szerint 
augusztus 15-re. 

kezdésekor váltólakásba 
tudja költöztetni. 

Ilyen esetekben eddig is és 
a jövőben is a bérlő el- és 
visszaköltöztetésének min-
den költségét az I K V fedezi. 
A telefont — ha van — és 
a tv-antennát is át-, illetve 
visszaszerelteti. 

Évente egy-egy váltóla-
kásban általában három bér-
lőnek kellene „megfordul-
nia", akkor haladnának ki-
elégítő ütemben az emelet-
ráépítések, tetőszerkezetek 
cseréi. Ebben az esetben 

évente sokkal több lakást 
lehetne felújítani, 

min t eddig. M ind a m a i na-
pig sajnos más a gyakorlat. 
Egy-egy váltólakásban négy 
hónapnál jóval tovább 
kénytelenek lakni a bérlők, 

mert az építkezés üteme ok-

Mtót megtudtuk, jelenleg l e " 

Az I K V házainak, laká-
sainak felújítására jobban 
ki lehetne használni a vál-
tólakásokat, ha a munkákat 
tervszerűbben összehangol-
nák. Ha a szükséges építési 
határidőket betartanák, ak-
kor évente háromszor annyi 
váltólakáshoz jutna az I K V 
anélkül, hogy a lakások 
tényleges számát növelni 
kellene. Az igény, a követel-
mény ez, nem beszélve 
mindennek a népgazdasági 
hasznáról, fontosságáról. 

L. F. 

39 helyen újíttat fel, alakít-
tat ki korszerűbb lakásokat 
az IKV. H a összeszámláljuk 
a már meglevő és most épí-
tett váltólakások számát, ak-
kor munkáihoz mérten az 
I K V elégséges ideiglenes la-
kással rendelkezik majd. Ez 
a tény is 

gyorsabbá teszi a jövőben, 
hogy egy-egy ház vagy la-
kás felújításával tervsze-
rűbben, kevesebb idő 
alatt elkészülhessen az 
IKV , 

mert a bérlőt a munka meg-

A fogadáson megjelent So-
mogyi Miklós, az M S Z M P 
Politikai Bizottságának tag-
ja, Csanádi György közleke-
dés- és postaügyi miniszter, 
Tausz János belkereskedelmi 
miniszter, Mód Péter, a kül-
ügyminiszter első helyettese, 
Kiss Károly, az Elnöki Ta-
nács titkára, Pú ja Frigyes, 
az M S Z M P Központi Bizott-
sága külügyi osztályának 
vezetője, továbbá a külügy-
minisztérium, a művelődés-
ügyi minisztérium, a külke-
reskedelmi minisztérium, a 
honvédelmi minisztérium és 

a kulturál is kapcsolatok in-
tézetének több vezető mun-
katársa, politikai, gazdasági 
és kulturál is életünk szá-
mos ismert képviselője. Ott 
volt a fogadáson a Budapes-
ten akkreditált diplomáciai 
képviseletek több vezetője 
és tagja. 

A megjelentek nagy tet-
széssel fogadták a Románia 
természeti szépségeit, vala-
mint az ország gazdasági 
fejlődését bemutató színes 
dokumentumfilmeket. (MTI) 

Téli karbantartás 
Tiszaburától Szegledig minden vízi j á rmű : gőzösök, 

uszályok, va lamint a pontonok, a tanyahajók és a Szőke 

Tisza vízi szálloda is elfoglalták helyüket a tápéi téli 

kikötőben. A hajójavító telep dolgozói pár hónap alatt 

elvégzik ra j tuk a szükséges karbantartási munkákat . A 

kikötő zsúfolásig telt, már kicsinek is bizonyul, elérkezett 

az idő a bővítésére. Képeink a téli javításokról, a festők 

és hegesztők munká járó l készültek. 

: á 

Négyszáztízezer forint ér ié i 
társadalmi munkát yégeznek az I. kerületben 

A J Ó L S IKERÜLT A N K É T O N TÖBB F E L A J Á N L Á S HANGZOTT EL 

Tegnap délelőtt jól sike- kell szervezni a szükséges arany-, ezüst- és bronzfoko-
rült ankétra került sor az I. társadalmi munkát . Konkrét zatát kaphatják. 
kerületi tanácsnál. Ezúttal a feladatként beszélt az új- Az ankét résztvevői nagy 
tanács vezetői a tömegszer- szegedi Rózsa Ferenc su- aktivitással szóltak hozzá a 
vezetek képviselőivel be- gárúti iskola előtti tér ren- társadalmi munka megszer-
szélték meg az idén végzen- dezéséről, valamint az Al- vezésének problémáihoz. 
dő társadalmi munkák meg- só-kikötő sori útépítésről, Nitsinger Gyula, a z újsze-
szervezését. amely szintén jelentős tár- gedi pártszervezet, Kovács 

Mison Gusztáv az X. ke- s a d a i m i segítséget igényel. István, Kiss Jenő, Száraz 
rületi tanára vb elnöke I s m f d e t t e , k ° g y a tanácsi Ferenc pedig a Hazafias 
rulett tanacs vb elnöke is- r e n de le t szerint a társadal- Népfront nevében ajánlotta 
mertette az ankét résztve- mi munkában élenjáró in- fel a segítséget, sőt a rész-
vóivel, hogy 1965-re 410 ezer tézményeknek, szervezetek- vételt is a társadalmi mun 
forint értékű társadalmi nek az idén 20 ezer forint kában. Gazáig Gyula a vá 
munkát terveztek. Elmondta, juta lmat oszthatnak ki, a rosi KISZ-bizottság részé-
hogy a nagyobKszabású mun- legjobb egyéniek pedig a ről ajánlotta fel a fiatalok 
kákhoz hamarosan, meg is társadalmi naunkásjelvény segítségét. 


