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Szeged megyei jogú vároe 
tanácsa és a Hazafias Nép-
front városi elnöksége teg-
nap délelőtt együttes ülést 
tartott. Az ülésen részt vet-
tek. Katona Sándor és Bódt 
László országgyűlési képvi-
selők és Baráti Gyuláné, az 
Országos Idegenforgalmi Hi-
vatal képviselője is. 

Az együttes ülés megtár-
gyalta a Szegedi Ünnepi 
Hetek kultúrpolitikai és ide-
genforgalmi jelentőségéről, 
valamint az ezzel kapcso-
latos teendőkről szóló je-
lentést, amelynek előadója 
Hampel Ferenc, a jelentést 
összeállító ideiglenes bizott-
ság elnöke volt A jelentés 
és a hozzászólók — Tom-
bácz Imre, Nitsinger Gyula, 
Nemes Attila, dr. Kedvessy 
György, Oltvai Ferenc, dr. 
Lessy Viktor, Katona Sán-
dor, Baráti Gyuláné, Farkas 
István, Nagy István, Pap 
Gyula, a városi tanács vb 
elnökhelyettese, Tari János, 
a játékok igazgatója, dr. 
Csikós Ferenc, a városi ta-
nács vb titkára és Vass 
István — megállapították, 
hogy minden erűt mozgósí-
tani kell a szabadtéri já-
tékok és az idegenforgalom 
továbbfejlesztéséért. 

A szabadtéri játékok kul-
túrpolitikai jelentősége ab-
ban van, hogy feladatul vá-
lasztotta a népek közötti ba-
rátság ápolását, az egyete-
mes emberi kultúra haladó, 
művészeti alkotásainak be-
mutatását, s a dolgozók szín-
házlátogatókká, irodalom- és 
zenekedvelőkké nevelését. 
Ezen túlmenően lényeges vá-
rospolitikai és gazdasági je-
lentőséggel is bír, hiszen az 
idegenforgalom növelésével 
jelentősen elősegíti az or-
szág devizabevételeit Szeged 
elsősorban az ünnepi hetek-
nek köszönheti, hogy felfi-
gyelt rá az ország népe és a 
határokon túl is egyre töb-
ben érdeklődnek iránta. 

Leszámítva, hogy az el-
múlt években néhány elő-
adás nem volt méltó az ün-
nepi játékokhoz, a műsorra 
tűzött darabok többségük-
ben általában reprezentálták 
s magyar színházkultúrát A 
következő esztendőkben 
azonban még nagyobb gond-
dal. még körültekintőbben 
kell összeállítani a progra-
mot figyelembe véve mind 
a helyi, mind az ország más 
részéből és a külföldről ér-
kező vendégek igényeit Mi-
vel az ezzel kapcsolatos 
propaganda minőségileg és 
mennyiségileg egyaránt 

gyenge, feltétlenül szüksé-
ges javítani ezt a munkát 
Ennek módja elsősorban az, 
hogy a következő évi prog-
ramot időben állítsák össze 
és hozzák nyilvánosságra. 
Hírünk külföldön való növe-
lése végett is szükség van 
erre. A hazánkban járó tu-
risták legtöbbször csak vé-
letlenül vetődnek Szegedre, 
s itt szereznek tudomást a 
szabadtéri játékokról és a 
járulékos rendezvényekről. 

Nagyon sok még a tenni-
való a közönségszervezésben 
is, mert a jelenlegi bürok-
ratikus rendszerrel igen ne-
héz a növekvő feladatokat 
megoldani. A szervezők prog-
resszív díjazásával, rugalma-
sabb módszerrel kell vál-
toztatni a jelenlegi helyze-
ten. Helyes az a követelés, 
hogv a szabadtéri játékokat 
országos jellegűvé kell fej-
leszteni, de ennek előfelté-
tele, hogy elsősorban a sze-
gediek támogassák még ön-

zetlenebbül. Az idén példá-
ul jó lenne, ha legalább tíz-
ezer jegyet Szegeden vásá-
rolna meg a közönség, több 
időt fordítana a személyes 
agitációra és ki-ki megtenné 
a magáét a város tisztasá-
gáért iS. Szavakban, ötletek-
ben, szenvedélyességben ál-
talában nincs hiány, azon-
ban sokan valamiféle cso-
dától várják a sikert. Mi-
vel a költségek nem áll-
nak korlátlanul rendelkezés-
re, sőt takarékoskodnunk is 
kell ahol csak lehet, a ma-
gunk erejéből kell többet 
adni a problémák megoldá-
sához. A szegedi játékok si-
kere az egyre erősödő nem-
zetközi versenyben csak ko-
moly erőfeszítéssel biztosít-
ható. 

Az együttes ülés után a 
városi tanács rendeletet ho-
zott a lakóbizottságok szer-
vezetéről és működéséről A 
megyei jogú városi tanács 
1/1965. számú rendelete 
hangsúlyozza: a szocialista 
demokratizmus fejlődésé-
nek egyik jellemzője, hogy 
a társadalom tagjainak nagy 
tömegei vesznek részt az ál-
lamigazgatásban, az állami 
feladatok megvalósításában. 

A lakóbizottsági munka 
mint megtisztelő társadalmi 
feladat szintén ezt a gya-
korlatot kívánja továbbfej-
leszteni. A lakóbizottságok 
segítik a tanácsok államha-

talmi, államigazgatási és tö-
megszervezeti munká já t A 
rendelet meghatározza mű-
ködési területüket, tagjaik 
létszámát, jogaikat és fel-
adataikat A többi között 
elősegítik a lakók szocialis-
ta együttműködését, ügyel-
nek a lakásoi megóvására 
és tisztántartására, támogat-
ják a kerületi tanácsok ren-
dezvényeit, segítik a házon 
belüli betegek és elhagyatot-
tak gondozását stb. Szabály-
sértést követ el és pénzbír-
sággal sújtható az a sze-
mély, aki a lakóbizottságot, 
vagy annak tagját jogai 
gyakorlásában, illetve fel-
adatai ellátásában szándéko-
san akadályozza. A kerületi 
tanácsok végrehajtó bizott-
ságai a lakóbizottságok mun-
kájának irányítását a Haza-
fias Népfront kerületi bi-
zottsága és a lakóbizottsági 
felelősök segítségével vég-
zik. A lakóbizottsági felelő-
söket a népfront kerületi 
bizottsága jelöli ki. A ren-
delet meghatározza az 6 
feladatkörüket és jogaikat 
is. 

Végül a tanácsülés fog-
lalkozott Szeged város 1965. 
évi elfogadott tervével, a 
városi tanács idei költség-
vetésével. Elfogadta az 1964. 
évi községfejlesztési terv 
teljesítéséről és az idei terv 
módosításáról szóló beszá-
molót és több más előter-
jesztést 

Tanácselnökök értekezlete 
a Parlamentben 

A Minisztertanács már-
cius 25-én és 26-án kétna-
pos tanácskozásra hívta ösz-
sze a fővárosi, megyei és 
megyei jogú városi tanácsok 
vb elnökeit A tanácskozá-
son részt vett Fehér Lajos, 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettese, dr. Erdei Ferenc, 
a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsának főtitkára. 
Hont János, a földművelés-
Ügyi miniszter első helyet-
tese és dr. Dallos Ferenc, a 
Minisztertanács tanácsszer-
vek osztályának vezetője. 

A tanácskozás első nap-
ján az időszerű kormányzati 
kérdésekről Fehér Lajos, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese tájékoztatta az értekez-
let részvevőit Ezt követő-
en Hont János a földműve-
lésügyi miniszter első he-
lyettese a tavaszi mezőgaz-
dasági feladatokkal kap-
csolatos és sürgős intézke-
désekre hívta fel az érte-
kezlet részvevőinek figyel-
mét Gyorsítani kell a ta-

vaszi szántást és már most 
időben szervezetten kell fel-
készülni a növényápolásra. 
A mezei pockok elleni tár-
sadalmi védekezést a taná-
csok, a termelőszövetkeze-
tek a falusi lakosság ösz-
szefogásával szervezetten to-
vább kell folytatni, hogy el-
kerüljük az elmúlt évhez 
hasonló mezőgazdasági ká-
rokat. Az értekezlet a to-
vábbiakban dr. Dallos Fe-
renc, a Minisztertanács ta-
nácsszervek osztályvezetőjé-
nek referátuma alapján a 
tanácsi munka 1964. évi ta-
pasztalatait vitatta meg. A 
beszámoló a tanácsok po-
litikai, gazdasági-szervező 
és kulturális-nevelő mun-
kája eredményeinek tükré-
ben vizsgálta az államhatal-
mi és államigazgatási szer-
vek vezetését és munkastí-
lusát, s ösztönözte a veze-
tés demokratikus elemeinek 
további fejlesztését. A be-
számolót széles körű vita 
követte. (MTI) 

Szolidárisak Ta gyünk 
a VDK-Tal 

A Hazafias Népfront Sze-
ged városi bizottsága tegnap 
délután 6 órakor előadást 
rendezett a Juhász Gyula 
Művelődési Otthon előadó-
termében. A zsúfolásig meg-
telt helyiségben dr. Ma-
tolcsy Károly, a Magyar 
Nemzet külpolitikai rovatá-
nak munkatársa ismertette 
Délkelet-Ázsia politikai hely-
zetét, s az USA agresszióját. 

A több mint egyórás elő-

adást a résztvevők nagv ér-

deklődéssel hallgatták. Fel-
zúgott az egész terem, ami-
kor az előadó a VDK ellen 
intézett támadásokról be-
szélt. 

A gyűlés résztvevői az Or-
szágos Béketanácsnak kül-
dött táviratban elítélték az 
USA agresszióját és szolida-
ritásukról biztosították a 
VDK sokat szenvedett népét. 

Az előadást követően a 
„Távol-Kelet" és a „Vietnam 
az én hazám" című filme-
ket mutatták be. 

Hogyan tovább a szabadtéri játékokkal 
Tanácsi rendelet 

a lakóbizottságok szervezetéről 
Együttes ülést tartott a városi tanács és a népfront városi elnöksége 
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Hazánkba látogat Mikojan 
a felszabadulás 20. évfordulója alkalmából 

A Magyar Szocialista Mun- küldöttség érkezik Budapert-
káspárt Központi Bizottsága re. 
és a forradalmi munkás-pa- A küldöttséget A. I. ML 
raszt kormány meghívásá- ko jan, az SZKP Központi 
ra hazánk felszabadulásának Bizottsága elnökségének 
20. évfordulója alkalmából tagja, a Szovjetunió Leg-
április l-én baráti látogatás- felsőbb Tanácsa Elnökségé-
ra szovjet párt- és kormány- nek elnöke vezeti. (MTI) 

Szellemi export 
Magyarok tervezik Ind ia első 

á l l ami baux i t bányá j á t és t imfö ldgyárá t 
A világszerte jóhírű ma-

gyar alumíniumipar pár év-
vel ezelőtt kapott felhívást, 
vegyen részt az India közép-
keleti részén, Madhya Pra-
desh államban telepítendő 
bauxitbánya és timföldgyár 
megtervezésében. Indiának 
számottevő magánkézen le-
vő alumíniumipara van. Az 
ajánlatot az egyik első álla-
mi bauxitbánya és timföld-
gyár terveire kérték. A tár-
gyalások eredményeként a 
Chemokomplex tavaly no-

vemberben szerződést kötött 
az indiai Acél- és Bánya-
ipari Minisztériummal. A 
szerződés értelmében a ma-
gyar alumíniumipar szakér-
tőket bocsát az indiai kor-
mány rendelkezésére a ba-
uxitbánya megtervezéséhez 
és elkészíti a tlmföldgyár 
műszaki terveit. Még a ta-
vasszal Budapestre érkeznek 
az indiai állami tervező iro-
da mérnökei, hogy konzul-
táljanak az ALUTERV szak-
embereivel. (MTI) 

II légiséta hősei útjukrél 
Beljajev és Leonov érdekes sajtótájékoztatója Moszkvában 

Keldis, a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke a mikrofonnál. Mellette Beljajev és 
Leonov 

(A tv képernyffjérfil , L lebmann (elvételei.) 

0 Moszkva (MTI) 
Pavel Beljajev és Alek-

szej Leonov, a Voszhod—2 
űrutasai pénteken a moszk-
vai egyetem aulájában nem-
zetközi sajtóértekezleten szá-
moltak be űrutazásukról. A 
sajtóértekezleten Keldis, a 
szovjet tudományos akadé-
mia elnöke átnyújtotta a két 
űrhajósnak a Ciolkovszkij 
emlékérmet 

Mielőtt az újságírók kér-
déseikkel megrohamozták 
volna az űrhajósokat, a 
Voszhod—2 parancsnoka és 
beosztottja áttekintést adott 
a 26 órás útról, a páratlan 
„űrsétáról" és a visszatérés 
körülményeiről. 

Mikor Leonov kilépett 
Beljajev ezredes az út elő-

készítéséről szólva kijelen-
tette, hogy „mélységesen té-
ved az, aki azt hiszi, hogy 
ez könnyű munka". A világ-

űrbe való kilépés természe-
tesen a felkészülést is bo-
nyolultabbá tette. A sajtó-
értekezlet résztvevői alapos 
ismertetést kaptak mindkét 
űrhajóstól a „tan-űrhajóban" 
és a „repülő-laboratórium-
ban" hónapok során végzett 
edzésről, amelyek Eredmé-
nyeképpen szinte automati-
kusan beléjük idegződött 
minden művelet. 

Beljajev ezredes rámuta-
tott, hogy Leonov kilépése-
kor a súlypontáttevődés ha-
tott az űrhajó viselkedésére. 
Az űrhajó belsejéből jól le-
hetett hallani Leonov „mász-
kálását" az űrhajó fala men-
tén. 

„Elárulom önöknek — kö-
zölte Beljajev —, hogy al-
vási tervünket nem teljesí-
tettük. Sok érdekes mun-
kánk akadt, az orvosok az 
előző kísérleteknél úgyis ele-
gendő anyagot gyűjthettek 
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Leonov beszél 

az űrhajósok álmára vonat-
kozólag." 

A leszállás 

Némileg meglepte a hall-
gatóságot Beljajev ezredes, 
amikor közölte, hogy 'a Nap-
ra orientálódó űrhajó tájo-
lási rendszerében bizonyos 
rendellenességet tapasztaltak 
és ezért került sor a leszál-
lásnál kézi vezérlésre. A kö-
vetkező fordulónál már le-
hetett volna automatikus ve-
zérlésű leereszkedést végre-
hajtani, de a Voszhod—2 pa-
rancsnoka még egy kicsit 
örült is, hogy 30 másodperc 
alatt megkapta a Földről az 
engedélyt a kézi vezérlésű 
leszállásra. A kísérlet új-
szerűségével magyarázható; 
hogy a Voszhod—2 kissé 
„túlrepült" a célon. 

Beljajev ezredes felhívta a 
figyelmet arra, hogy az űr-
hajó irányításában, vagy a 
fékezés időpontjának megha-
tározásában elkövetett mi-
nimális hiba kedvező eset-
ben más helyen való le-
ereszkedéshez, kedvezőtlen 
esetben pedig ahhoz vezet-
hetett volna, hogy az űrhajó 
egyszerűen nem száll le, ha-
nem más pályára tér át. 

A Voszhod—2 parancsno-
ka végül jókívánságait küld-
te a Gemini személyzetének, 
„a bátor amerikai űrhajó-
soknak". 

Forgás az űrben 
Leonov azzal kezdte — hí-

ven a szovjet képzőművé-
szek szövetségének „tiszte-
letbeli" tagjához —, hogy ú j 
elemet vitt a kozmikus saj-
tóértekezlet rendjébe: Kré-
tát vett kezébe és fekete 
iskolai táblára rajzolta az űr-
hajót, a lebegő űrhajóst és 
a bukfencek irányát. El-
mondta, hogy amikor el-
hagyta az űrhajót, az má~ 

(Folytatás a 2. oldalon) 


