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J f l a l y z á m w i k t w L : 
Gromiko megbeszélése Johnsonnal 

A pártértekezletekről jelentjük 

A lakások gázfűtéséről 

Öszi gátszemlék 

Hol a csülök, hol a fej? 

A magyar országgyűlési 
küldöttséget fogadta 

P. Seleszt elvtárs 
Az Ukrajnában tartózkodó magyar or-

szággyűlési küldöttséget kedden délután 
fogadta Pjotr Seleszt, az Ukrán Kom-
munista Párt Központi Bizottságának 
első titkára, az SZKP KB Politikai Bi-
zottságának tagja. A csaknem egyórás 
beszélgetés során szóbakerültek Kijev 
és Budapest városfejlesztési problémái, 

Ukrajna és Magyarország gazdaságfej-
lesztésének időszerű kérdései. 

A magasszintű fogadást megelőzően 
kedden délelőtt a magyar küldöttség 
látogatást tett a Kijevtől délre mintegy 
nyolcvan kilométernyire fekvő Október 
negyvenedik évfordulója kolhozban; 
amelynek megtekintése után mintegy 
ötszáz kolhozparaszt jelenlétében ukrán 
—magyar barátsági gyűlést rendeztek. 
A lelkes hangulatú gyűlésen Sümegi Já-
nos, a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Ter-

melőszövetkezet elnöke mondott köszö-
netet a szívélyes fogadtatásért és aján-
dékokat adott at az eredményesen gaz-
dálkodó kolhoz-vezetőségnek, a magyar 
tsz-elnök meghívta Magyarországra 
szovjet kollégáját, aki a meghívást 
örömmel elfogadta. 

Kedden este Ukrajna Legfelső Taná-
csának Elnöksége búcsúvacsorát adott 
a magyar országgyűlés küldöttsége tisz-
teletére. A vacsorán Alekszandr Kor-
nyejcsuk, az Ukrán Legfelső Tanács el-
nöke és Gáspár Sándor, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, az Elnöki 
Tanács helyettes elnöke, a magyar kül-
döttség vezetője mondott pohárköszön-
tőt. 

A magyar országgyűlés küldöttsége 
kedden a késő esti órákban Kijevből 
vonaton visszautazott Moszkvába. (MTI) 

Szovfet—francia 
megállapodás 

A nagy energiák fizikájának közös kutatásáról 

Moszkvában szovjet—fran-
cia megállapodást írtak alá 
egy 70 milliárd elekitronvol-
tos gyorsítóval végzendő ku-
tatásokra vonatkozóan. 

A francia fél vállalja, hogy 
a Szovjetunióba küld egy fo-
lyékony hidrogénnel műkö-
dő „Mirabelle" kamrát és a 
hozzá tartozó segédberende-
zést A 6000 literes kamra 
arra hivatott, hogy tanulmá-
nyozzák az elemi részecskék 
kölcsönhatásainak törvényeit 
A Moszkvához közeli Szerpu-
hovban épül fel a kamra és 
1969-ben kezdi meg működé-
Bét 

A szovjet fél 70 milliárd 
elektronvoltos protonnyalá-
bokat bocsát rendelkezésre és 
biztosítja mindazt, ami szük-
séges a kamra normális üze-
meltetéséhez. 

Az egyezmény, haladékta-
lanul életbe lép. 

Az egyezmény ünnepélyes 
aláírásánál Peyrefitte tudo-
mányos és atomkérdésekkel 

foglalkozó francia miniszter 
úgy jellemezte a Szovjetunió 
és Franciaország együttmű-
ködését e téren, mint „egye-
dülálló" jelenséget a világion. 
Soha ezelőtt két atomhata-
lom még nem egyesítette 
erőfeszítéseit a nagy energiák 
fizikájának kutatása terüle-
tién —, mondotta Peyrefitte. 

Alain Peyrefitte-nek a 
moszkvai hivatalos látogatá-
sáról közleményt adtak ki. 
A közlemény megállapítja, 
hogy a látogatás ideje* alatt 
szovjet—francia egyezményt 
írtak alá a nagyenergiájú ré-
szecskék fizikájának terüle-
tén végzendő közös kutatá-
sokról. Vegyes munkacsopor-
tot létesítettek, amely a vi-
lágűr tanulmányozásával, a 
kozmikus hírközléssel és me-
teorológiával foglalkozik 
majd. A felek elhatározták, 
megkezdik annak tanulmá-
nyozását, hogyan valósítható 
meg francia mesterséges hold 
felbocsátása szovjet rakéta 
segítségével. 

fiz NDK budapesti 
nagykövetségének képviselője 

Csongrád megyében 
Magyar— német barátsági est Makőn 

A Német Demokratikus 
Köztársaság kikiáltásának 17. 
évfo»dulója alkalmából teg-
nap délelőtt megyénkbe lá-
togatott Günter August, ez 
NDK budapesti nagykövetsé-
gének tanácsosa és Dechnik 
Erhardt követségi titkár. 
Tiszteletükre a Hazafias 
Népfront Csongrád megyei 
bizottsága Szegeden fogadást 
adott, amelyen dr. Földi Mi-
hály egyetemi tanár, a Haza-
fias Népfront megyei bizott-
ságának elnöke köszöntötte a 
kedves vendégeket. 

Délután Makóra látogattak 
a német vendégek, Katona 
Sándor országgyűlési képvi-
selő, a Hazafias Népfront 
megyei titkára és Hantos 
Mihály, a megyei tanács vb 
elnökhelyettese társaságában. 
a városi tanácsházán Csurgó 

György, a pártbizottság osz-
tályvezetője és dr. Karsai 
András, a tanács vb titkára 
és más vezetők fogadták az 
NDK diplomatáit és tájékoz-
tatták Makó társadalmi és 
politikai. helyzetéről. Elbe-
szélgettek arról, hogyan erő-
södik a makói tsz-ek barát-
sága a német testvér-szövet-
kezetekkel, majd a MÉK 2-es 
telepén megtekintették az új 
hagymaraktárat. 

Este a József Attila Műve-
lődési Házban megtartott ba-
rátsági nagygyűlésen Répási 
Imre, a Hazafias Népfront 
makói elnöke emlékezett meg 
az NDK nemzeti ünnepéről. 
Günter August felszólalásá-
ban az NDK VI. pártkong-
resszusa óta eltelt fejlődés-
ről beszélt és méltatta a né-
met—magyar barátságot. A 
gyűlés után a baráti német 
nép életéről készült filmet 
vetítették le. 

Apró Antal elvtárs 
hazaérkezett 

Apró Antal elvtárs, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese kedd este hazaérkezett 
Moszkvából a KGST végre-
hajó bizottságának 25. ülé-
séről. Apró Antal, a KGST 
tanácskozása után részt vett 
a magyar—szovjet gazdasági 
és műszaki tudományos 
együttműködési kormányközi 
bizottság ülésén is. 

n t e r v e k és a megvalósítás 
összhangja 

edményesen működik a szegedi koordinációs bizottság 

Magyar—lengyel 
belkereskedelmi 

tárgyalások 
Hétfőn Tausz János ma-

gyar és Edward Sznajder 
lengyel belkereskedelmi mi-
niszter vezetésével megkez-
dődtek a magyar—lengyel 
belkereskedelmi tárgyalások, 
továbbá a piaci kapcsolatok 
kiszélesítéséről és a tapasz-
talatcseréről szóló megbeszé-
lések. 

Kedden délelőtt Stefan 
Jedrychowsky, a Lengyel Ál-
lami Tervhivatal elnöke fo-
gadta Tausz János belkeres-
kedelmi minisztert és Sághy 
Vilmost, az Országos Terv-
hivatal elnökhelyettesét. A 
közel kétórás megbeszélésen 
érintették a két ország bel-
kereskedelmi kapcsolatának 
időszerű kérdéseit. 

Tausz János kedden a déli 
órákban megnyitotta a var-
sói magyar kereskedelmi és 
vendéglátógéjipari kiállítást. 

A kiállításon Edward 
Sznajder lengyel belkereske-
delmi miniszter és Tausz 
János méltatták a két ország 
közötti belkereskedelmi áru-
és tapasztalatcsere fontossá-
gát 

A helyi államhatalmi és 
államigazgatási szerv, a ta-
nács csak akkor felelhet meg 
hivatásának, ha a nem köz-
vetlenül általa finanszíro-
zott, de a területére terve-
zett különböző minisztériu-
mi beruházások szempont-
jait is jól ismeri. Tudnia 
kell, hogy hol, hogyan, mi-
kor valósul meg területén 
beruházás, mert ezeket bele 
kell illesztenie saját távlati 
elképzeléseibe, ezek figye-
lembevételével kell fejlesz-
teni közműveit és a kom-
munális ellátást. Az új be-
ruházások ugyanaikkor na-
gyobb munkailehetőséglet is 
eredményeznek, tehát e 
szempontból is fontos a ta-
nácsi szervek hatékony köz-
reműködése a beruházások-
nál. Méghozzá nem is akár-
milyen szerepkörben, hanem 
döntő módon a létesítmé-
nyek kivitelezésének össze-
fogásában. 

Szegeden először 
Ilyen szempontok hoz-

ták létre Szegeden már 1963 
nyarán a várasd tanács vég-
rehajtó bizottsága mellett 
működő koordinációs bizott-
ságot. Később, 1964-ben a 
Gazdasági Bizottság orszá-
gosan is elrendelte hasonló 
szervek megalakítását és 
meghatározta intézkedési 
körüket. Legújabban a koor-
dinációs bizottságokhoz tar-
teteik már a különböző me-
zőgazdasági szövetkezések 
és vízgazdálkodási társula-
tok beruházásainak össze-
hangolásai, előkészítése, s 
folyamatos ellenőrzése is. 

A szegedi megyei jogú vá-
rosi tanács végrehajtó bi-
zottsága tegnapi ülésén tár-
gyalta meg a helyi koordi-
nációs bizottság több mint 
hároméves munkájáról, a 
munka akadályairól s a 
bizottság jövőbeni feladatai-
ról készített jelentést. Ez 
alatt az idő alatt a bizott-
ság 48 ülésen tárgyalt ügy-
körébe tartozó kérdéseket, 
193 esetben hozott a beru-
házások megvalósításával 
kapcsolatos határozatot, szo-
ros kapcsolatban működött 
a megyei szintű hasonló jel-
legű bizottsággal. Közre-
működött a város fejleszté-
sét érintő jelentős munkák-
ban. 

A városi tanács 
vb ülése 

dokumentációdnak. Befeje-
zés előtt áll az V. számú 
vízmű tanulmányterve, 
megépül a Klskundorozsma 
vízellátását biztosító veze-
tékrendszer. Elkészült a 
nyugat! iparkörzet vontató-
vágány-hálózata, valamint 
az út- és a vasátkereszte-
ződés megoldásával kapcso-
latos terv ós gazdaságossá-
gi számítás, ezek alapján 
hozzáfognak a beruházási 
program elkészítéséhez. 
Ugyancsak ennek a terület-
nek a gázellátása érdekében 
folyamatban van a gázszük-
séglet felmérése. 

Rendelkezésre áll az új-
szegedi egyetemi városrész 
kollégiumai és oktatási in-
tézményei, a Tudományos 
Akadémia, a tervező inté-
zet, a párt- és KlSZ-isko-
la, az építőipari technikum 
kollégiuma telepítésével 
kapcsolatos közművesítési 
tanulmányterv, s mindezek-
nek már a beruházási prog-
ramja készül. A város déli 
részén helyet foglaló ipari 
létesítmények és közintéz-
mények gázellátását szol-
gálja a • megépült új alap-
közművezeték és a városon 
keresztülhaladó. Újszegedet 
ellátó alapközmű jelenlegi 
lefektetése. A koordinációs 
bizottság közreműködésével 
valósul meg a Magyar Nem-
zeti Bank szervezésében a 
Széchenyi tértől keletre fek-
vő és a Tiszáig terjedő vá-
rosrész közintézményednek 
gázellátása. Jelentós és ered-
ményes volt a felsőfokú ok-
tatási intézmények távlati 
fejlesztésének koordinálása, 
ezzel együtti a közművesíté-
si ós a közétkeztetési ellá-
tottság egybehangolása 

Napirenden van az ed-
digi, talán legnagyobb fel-
adat: a szegedi medencé-
ben feltárt olajmezőkkel 
kapcsolatos beruházások me-
gyei és országos koordiná-

Eredmények, 
feladatok 

Elkészült a körtöltésen kí-
vüli nyugati iparkörzet fel-
színi vízelvezetésének prog-
ramja. kiviteli terve, s meg-
kezdődött a beruházás. Az 
év végéig kell elkészülnie 
ugyanezen terület útépítési 
és szennyvízelvezetési terv-

A munka akadályai 
A végrehajtó bizottság 

megállapította, hogy a koor-
dinációs bizottság tagjai és 
többségükben a meghívott 
szervek képviselői is nagy 
ügyszeretettel veszik ki ré-
szüket a koordinációs mun-
kából. Szakmai ismereteik 
és állami funkcióik lehető-
ségeivel igyekeznek biztosí-

tani a város területén a 
hatékonyabb, gazdaságosabb 
ós komplexebb beruházások 
megvalósítását. 

Nehezíti azonban • bi-
zottság munkáját, hogy az 
egyes beruházók és azok 
irányító hatóságai nem is-
mertetik időben céljaikat, 
nem küldik meg a program-
tervezetet, nem képviselte-
tik magukat a koordinációs 
megbeszéléseken. A közös 
beruházások megvalósításá-
nál komoly akadályt jelent 
a beruházásit irányító szeiep 
meghatározása, mert ezt 
egyik rószvállaJlkoeó sem 
vállalja szívesen, emiatt 
gyakran szenved késedelmet 
a kivitelezés. Ezt a tartóz-
kodó álláspontot sók eset-
ben a még érvényben levő 
bürokratikus előírások ered-
ményezik. Az általános ren-
dezési terv hiánya például 
bizonytalanságot idéz élő a 
területi el használ ásóknál, « 
nehezíti a kommunális fej -
lesztés koordinációját. 

Helyi és népgazdasági 
érdekek 

A jövőit illetően, különö-
sen a tervezett gazdasági rá» 
form gyakorlati megvaló-
sítása előtt, éppen ezekr sfc 
az akadályoknak a m g-
szüntetésére van szükség, s 
a koordináció még opera, i-
vabbá tételére kell tör 
kedni. A közvetlen cél kii ö-
zések sikeres realizálá; át 
tartja szem előtt a gazc'a-
sági mechanizmus reform-
jának irányelve is, amikor 
azt írja élő: „jelentősen bő-
víteni kell a tanácsok sza-
repét a területükön mű-
ködő gazdasági egység ác 
közötti koordinációban". S 
emellett az sem közömbös* 
hogy ebben az együttműkö-
désben már eddig is ja-
vult a tanácsi szer -ek áa 
más szervek kapcsolata, nőtt 
a helyi szervek felelőssége, 
s közelebb került egymáshoz 
a helyi és a népgazdasági 
érdekek érvényesülése. 

A végrehajtó bizottság 
ilyen összegezéssel fogadta 
el az előterjesztést és ígért 
ezután is támogatást a koor-
dinációs bizottság további 
munkájához. 

A KISZ Központi 
Bizottságának nyilatkozata 

A KISZ Központi Bizott-
sága nyilatkozatban csatla-
kozott a Demokratikus Ifjú-
sági Világszövetség felhívá-
sához, amely arra szólította 
a kontinensek fiataljait, hogy 
nagyszabású demonstrációk-
kal emlékezzenek meg 
Nguyen Van Troi, a hazája 
szabadságáért életét áldozó 
vietnami fiatal kivégzésének 
évfordulójáról. A nyilatkozat 
rámutat, hogy a fiatal viet-
nami hazafik emlékére és 
minden szabadságáért, függet-
lenségóért küzdő vietnami 
hazafi támogatására a DÍVSZ 

október 15-ét a vietnami szo-
lidaritás nemzetközi ifjúsági 
akciónapjává nyilvánította. 

— A magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség Központi 
Bizottsága felhívja a KISZ-
szervezeteket, KISZ-tagokat, 
hazánk egész ifjúságát, hogy 
október 15-ét tegyék a viet-
nami szolidaritás napjává. 
Békemenetekben, járőrverse-
nyeken, gyűléseken és más 
demonstrációkon tegyenek 
hitet a vietnami nép hősi 
harca mellett, s emeljék fel 
szavukat az amerikaiak viet-
nami agressziója ellen. 

Lakásszövetkezetek 
a megye 

több városában 
A Csongrád megyei tanács 

végrehajtó bizottsága kedden 
tartott ülésén többek között 
megtárgyalta azt a tervezetet, 
amely a szöövetkezeti lakó-
épületek, illetve lakások ki-
jelölését tartalmazza. Az el-
fogadott terv alapján Hód-
mezővásárhelyen, Szentesen, 
Csongrádon és Makón már 
most megkezdik a lakásszö-
vetkzetek szervezéséti 

A vízgazdálkodási társula-
tok — foglalkozott ezzel is a 
vb — eddig elsősorban a me-
zőgazdasági termelés érdeké-
ben használták fel a rendel-
kezésükre álló anyagi eszkö-
zöket. Most intézkedtek, hogy 
a jövőben a külterületek te-

A megyei tanács 
vb ülése 

lepülésbiztonságát is vegyék 
figyelembe. 

A végrehajtó bizottság el-
határozta, hogy október 28-ra 
összehívja a megyei tanáct 
ülését. Ez alkalommal ter-
jeszti a tanács elé az 1967. 
évi költségvetési, községfej-
lesztésd, valamint a termeié 
si, fejlesztési és beruházás 
tervjavaslatot. Beszámol* 
hangzik el a megye gyermek 
és ifjúságvédelmi helyzetérő. 
is, s a tanács elé kerül a; 
1967. évi munkaterv javas 
lat. 


