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Szegeden befejezés előtt áll a választók összeírása. Az I. kerületi tanácsnál dr. Tom-
pa Gábor, Jankó László, Terhes Antalné és Hörömpő Józsefné, a választási csoport 

tagjai, az összeíró biztosoktól átvett, kitöltött összeíró lapokat rendezik 

A Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottságá-
nak' elnöksége tegnap, hét-
főn délelőtt ülést tartott. Az 
elnökségi ülésen részt vett 
és felszólalt Siklós János, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának ti tkára is. 

Katona Sándor országgyű-
lési képviselő, a Hazafias 
Népfront megyei bizottságá-
nak titkára tájékoztatót 
adott az országgyűlési kép-
viselő- és tanácstag-válasz-
tások előkészületeiről és ta-
pasztalatairól. Elmondotta, 
hogy a következő hetekben 
mindenütt nagy feladatok, 
hárulnak a népfront-bizott-
ságokra. A megyei népfront-
bizottság tagjait is kivétel 
nélkül meg kell bízni konk-
rét feladatokkal. Bejelentette, 
hogy a választási munkában 
közreműködő kommunisták 
és pártonkívüliek tájékozta-
tása céljából a megyei nén-
frontbizottság kiadásában 
hamarosan megjelenik egy 
füzet, amely képekkel gazda-
gon illusztrálva népszerű 
formában összegezi a máso-

dik ötéves terv megye' 
eredményeit, főbb vonásai-
ban a harmadik ötéves terv 
célkitűzéseit, továbbá tartal-
mazza a választással kapcso-
latos tudnivalókat 

Ezután hozzászólások kö-
vetkeztek, majd az elnökségi 
ülés megállapította, hogy a 
szavazók összeírása befejezés 
előtt áll, és előreláthatólag 
január 11-re a megye egész 
területén befejeződik. Hát-
ráltatta a munkát az időjá-
rás, ugyanakkor segítséget 
jelentett, hogy a lakosság 
mindenütt igyekezett idejé-
ben beküldeni az összeiró-
lapokat, a külterületeken pe-
dig készséggel állt az össze-
író biztosok rendelkezésére. 

Második napirendként a 
népfront megyei bizottságá-
nak elnöksége kiiclölte a 
Csongrád megyei választási 
elnökséget, továbbá a 16 or-
szággyűlési képviselő és 71 
megyei tanácstag választóke-
rületi bizottságot. A kijelölt 
személyeket megerősítés és 
eskütétel végett bejelenti a 
Csongrád megyei tanács vég-

rehajtó bizottságálioz, illetve 
r.égy országgyűlési képviselő 
választási bizottságra vonat-
kozóan a Szeged megyei jo-
gú városi tanács végrehajtó 
bizottságához. 

A Hazafias Népfront me-
gyei bizottságának elnöksége 
által jóváhagyott megvei vá-
lasztási elnökség tagjai a kö-
vetkezők: Elnök: Nagy István 
tsz-elnök, a Hazafias Nép-
front megyei bizottságának 
alelnöke. Elnökhelyettes. Ök-
rös János, a Pedagógus Szak-
szervezet megyei titkára, a 
Hazafias Népfront megyei 
elnökségének tagja. Titkár: 
dr. Halász Miklós, pártmun-
kás. Tagok: dr. Draskóczi 
Ede ügyvéd, a Hazafias Nép-
front Makó városi bizottsá-
gának alelnöke, Tóth Mi-
hály, a Csongrád megye; ta-
nács vb Igazgatási osztályá-
nak vezetője, Bartha Lász-
lóné személyzeti osztályveze 
tő Hódmezővásárhely, a Ha-
zafias Népfront megyei bi-
zottságának tagja és Debre-
ceni János szentesi termelő-
szövetkezeti tag. 

Ifjúsági gyűlések 
a választások jegyében 

Nagyszabásúnak ígérkező 
eseménysorozattal készülnek 
a választásokra a fiatalok. A 
KISZ vezetői és aktivistái 
baráti beszélgetések, eszme-
cserék ezreire hívják meg a 
következő hetekben az egye-
temistákat és főiskolásokat, 
a gyárak, tervezőirodák, vál-
lalatok és egyéb intézmé-
nyek i f jú szakembereit és a 
falusi fiatalokat. 

A KISZ valamennyi fó-
rumán számba veszik majd 
a fiatal tanácstagok és kép-
viselők elmúlt négyesztendei 
munkájának tapasztalatait, 
eredményeit. Ugyanakkor a 
választók véleménye alapján 
is megvonják munkásságuk 
mérlegét 

Az ifjúsági szövetség akti-
vistáinak tízezrei ezzel egy-
idejűleg országszerte részt 

vállalnak a különböző vá-
lasztási szervek feladatainak 
megoldásából, részt vesznek 
a választási elnökségek, vá-
lasztókerületi bizottságok, Il-
letve szavazatszedő bizottsá-
gok munkájában. 

Budapesten és az ország 
számos más városában, köz-
ségében megrendezik az i f jú 
választók gyűléseit A 
KISZ-szervezetek arra szó-
lí t ják fel az ifjúkommunis-
tákat, hogy minden eddigi-
nél nagyobb számban vegye-
nek részt, hallassák szavukat 
a jelölőgyűlések sorozatán. 
Számba veszik azokat a fia-
talokat, akik az idén szavaz-
nak majd először. Elbeszél-
getnek velük arról, hogy mit 
jelent életükben az első vá-
lasztás, amikor teljes jogú 
állampolgárként foglalhat-

nak állást országos dolgok-
ban, s emléklappal ajándé-
kozzák meg őket. 

Kiemelkedő eseménynek 
ígérkezik az állami vezetők 
és i f jú választók találkozói-
nak sorozata is. (MTI) 
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f ö l d g á z t e r m e l é s 
Az Országos Gáz- és O ajipari Tröszt vezérigazgatójának 

tájékoztatója 
Munkatársunk felkérte Be-

se Vilmost, az Országos 
Gáz- és Olajipari Tröszt 
vezérigazgatóját, hogy tájé-
koztatást kapjon a szénhid-
rogén jövőbeni felhasználá-
sáról. 

— Energiafogyasztásunk 
belső összetételében az utób-
bi időkben nagyarányú vál-
tozás történt. A III. ötéves 
terv befejezésére, 

1970-íg összes energiánk 39 
százalékát a folyékony, il-
letve gáznemű szénhidro-
génekből kell fedeznünk. 

Már ebben az évben — 
mondotta a vezérigazgató — 
a tavalyi 31,6 százalékról 
34,7 százalékra emelkedik a 
szénhidrogének fogyasztása 
az összes energiabázisokhoz 
képest. 

— Elsősorban az algyői 
olajkutatásokat növeljük 

és meggyorsítjuk itt a ter-
melést. Mintegy 90 kutat 
mélyítünk 2 ezer méterről 3 
ezer méterig. 

— A gáznemű szénhidro-
gének — földgáz — terme-
lését a tavalyi 1300 millió 
köbméterrel szemben már az 
idén 1700 millió köbméterre 
emeljük. A 4C0 milliós nö-
vekedéssel az ipari fogyasz-
tók mellett jelentős meny-
nyiségben tudjuk emelni a 
lakosság ellátását is. 

Tavaly 200 kilométer hosz-
szú gázvezetéket építet-
tünk és legalább ennyit 
építünk az idén is. 

Tavaly, az év végéig orszá-
gosan 450 ezer fogyasztót 
tartottunk nyilván, akik ve-
zetéken kapták a gázt. Az 
idén újabb 24 ezer gázfo-
gyasztót kapcsolunk a veze-
tékes gázhálózatba. 

— A vezetékkel el nem 
látott lakosságot propán-
bután gázzal lát juk el. Ta-
valy 240 ezer háztartást 
tudtunk bekapcsolni a pa-
lackhálózatba, az idén pe-
dig legalább 175 ezer ú j 
igénylőt tudunk felvenni. 
Így a palackhasználók szá-
ma eléri majd a 700 ezret. 

— Óriási mértékben nö-
vekszik az igény az úgy-
nevezett Mekalor-olajkály-
hák iránt is. 

Az év végéig ű jabb 67 
ezer háztartást látunk el 
majd fűtőolajjal. 

Ha szükséges, a hiányzó 
kályhamennyiséget import-
ból fogjuk fedezni, ha a ha-
zai ipar nem gyárt elegendő 
mennyiséget. 1967. év végé-
ig 160 ezer háztartás kul-
turáltabb fűtését biztosítjuk. 
Ezzel is segítjük a falu és a 
városok közötti életnívó kü-
lönbség megszünetését. 

— Nagy fontosságú lépés 

az is — folytatta a vezér-
igazgató —, hogy január 1-
gyel átvettük az ország 11 
gázgyárát, ami lehetővé te-
szi, hogy a gyártott gázhoz 
nagyobb mennyiségű föld-
gázt keverjünk. Ezzel is nö-
velni tudjuk a lakosság gáz-

A tisztán szénből előállí-
tott gázgyártási technoló-
giát felváltja a gázbontás, 

ami a lakosság ellátásának 
bővítése mellett kielégíti az 
ipari igényeket is. 

— A kőolaj feldől goző 
ipar az elmúlt esztendőben 
4 millió 177 ezer tonna 
anyagot dolgozott fel. Ezt a 
mennyiséget 4 millió 410 
ezer tonnára emeljük, ami 
annvit jelent, hogv 

feldolgozó iparunk a tava-
lyihoz képest 340 ezer 
tonnával több folyékony 
szénhidrogént dolgoz fel. 

A növekedés elősor'can a 
Barátság-vezeték hozamá-
val érhető el, tehát a szov-
jet olaj segítségével. 

— Exportunkat is fejlesz-
teni kívánjuk. Az elmúlt esz-
tendőben 300 ezer tonna 
szénhidrogén-anyagot vit-
tünk külföldre, ezzel nép-
gazdaságunk jelentős devi-
zához jutott. 1967-ben leg-
alább 25—30 ezer tonnával 
növeljük exportunkat 

K. S. 

Befejeződött a Francia KP 
kongresszusa A kommün sta és munkás-

pártok konferenc áfának össze-
hívását kívánja határozatéban 

Waldeck Rochetnak, az 
FKP főtitkárának vasárnap 
elhangzott vitazáró beszédé-
vel véget ért a vita az első 
napirendi pontról a Francia 
KP XVIII kongresszusán. 
A küldöttek egyhangúlag jó-
váhagyták a Központi Bi-
zottság politikai határozat-
tervezetét. A határozatter-
vezethez előzőleg a szövege-
ző bizottság nevében Etien-
ne Fajon, az FKP Politikai 
Bizottságának tagja néhány 
módosítást javasolt. A mó-
dosításokat a kongresszus 
elfogadta. 

A vasárnap délelőtti ülé-
sen befejeződött a testvér-
pártok üdvözlő felszólalá-
sainak elmondása is. Ez al-
kalommal két illegalitásban 
működő nyugat-európai 
kommunista párt küldöttsé-
gének vezetője kapott szót: 
Santiago Carrillo, a Spa-
nyol KP és Reimann, 
a Német KP főtitkára. 

A kongresszus határoza-
ta rámutat a szocializmus és 
a felszabadító erők sike-

reire és kifejezi az FKP 
szolidaritását a független-
ségéért és szabadságáért 
küzdő vietnami néppel. 

A Francia KP elítéli a 
Kínai KP jelenlegi vezetői-
nek szakadár politikáját és 
a kommunista és munkás-
pártok nemzetközi értekez-
letének összehívását kíván-
ja — hangzik a határozat. 

A kongresszus megválasz-
totta a párt 74 tagú ú j Köz-

ponti Bizottságát, majd a 
Központi Bizottság megtar-
totta első ülését. Ezen meg-
választotta a 17 tagú Politi-
kai Bizottságot, amelynek 
tagjai között van Jacques 
Duclos, Etienne Fajon, Be-
nőit Frachon, Róbert Ga-
raudy, Waldeck Rochet és 
Jeannctte Thorez-Ver-
mccrsch. 

A Központi Bizottság öt-
tagú titkárságot választott. 
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ünnepségek Asszuánban 
Az építkezés megkezdésé 

hetedik évfordulójának al-
kalmából zászlódíszbe öltö-
zött Asszuánba hétfőn meg-
érkezett az egyiptomi és a 
szovjet kormányküldöttség 
Szidki Szolimán miniszter-
elnök, illetve Jefremov mi-
niszterelnök-helyettes vezeté-
sével. A látogatók megtekin-
tették a Nílus hatalmas záró-
gátját, 60 méter magas gi-
gantikus építményt, ."melynek 
alagútiaiba már beszerelték 
az első szovjet óriás turbinát. 
Az építkezés megtekintése 
után a két delegáció az asz-

szuáni stadionba ment, ahol 
kitüntették a munkában ki-
váló egyiptomi és szovjet 
építőbrigádokat. 

Az asszuáni gátépítés igaz-
gató tanácsa ünnepi ülést 
ta r to t t Ezen felszólalt Szidki 
Szolimán és Mihail Jefremov 
is. Ibrahim Zaki Kenavi 
mérnök saitóértekez'eten el-
mondotta, hogy ebben az 
évben 3 nagy turbinát sze-
relnek be, amely a jövő év 
elején termelni kezd, és 
mintegy 3 milliárd kilowatt-
óra áramot ad. 

Magyar— o!asz ipari, 
műszaki együttműködés 

A közelmúltban Rómában 
vegyesbizottsági tárgyalások 
folytak a magyar—olasz ioa-
ri, műszaki együttműködés-
ről. A tárgyalásokat magyar 
részről Udvardi Sándor, a 
Külkereskedelmi Miniszté-
rium főosztályvezető-helyet-
tese vezette. Az MTI munka-
társa tájékoztatást kért Ud-
vardi Sándortól a tárgyalá-
sokról. 

— A magyar és az olasz 
kormány még 1965 decembe-
rében megáHanodott, hogy 
vegyesbizottságot hoznak lét-
re, amelv év".->+e megvitatja 
az együttműködés módiát. 
Rómában most az első ilyen 
vegyesbizottsági ülés zaj-
lott le. 

— Véleményünk szerint az 
ipar kooperációnak sokféle 
formája lehet olasz partne-
reinkkel. Egyetértünk abban, 
hogy a legfontosabbak közé 
tartozik a gyártmánvszakosí-
tás, egy-egy nagyobb inari 
berendezésnél a speclaílzáció, 
meghatározott alkatrészek, 
génegységek gyártásában a 
munkamegosztás. Reálisnak 
látszik a licencvásárlás és 

eladás oly módon, hogy a 
licencek árát áruval fizetjük 
ki. A kooperáció egyik for-
mája lehet a bérmunka is. 

— Az együttműködést a 
köve'kező főbb területeken 
kívánjuk koncentrálni: élel-
miszeripar, és a hozzá tar-
tozó gépek, berendezések 
gvártása, a gépipar, ezen be-
lül elsősorban a híradás-
technikai, erősáramú, elek-
tromos berendezések, gének, 
továbbá alumíniumipar és a 
vegyipar. Megállapodtunk, 
hogv létrehozzuk a vegves-
bizottság titkárságát, szakte-
rületenként pedig a munka-
bizottságokat. 

— A tárgyalások a kölcsö-
nös megértés szellemében 
folytak, a legmesszebbmenő 
készség nyilvánult meg olasz 
r¥,zről ia Ar ipari, műszaki 
kooperáció kibontakoztatásá-
ra a vállalatok egyébként 
má- megfceydá'ffc tárgyalásai-
kat. Felmerült az a gondolat 
is, hogv Olaszországban vá-
kumtechnikai gépgyár léte-
sülhetne közös erővel — 
monötg a befejezésül Ud-
vardi Sándor. 


