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Előkészületek 
a következő ötéves terv 

szegedi lakásépítési programjához 
A gyorsabb építés feltételei 

Kevesebb szanálás, korszerűbb technológia 
A városi tanács vb döntései 

Rendkívül fontos téma sze-
repelt a Szeged városi ta-
nács vb tegnapi ülésének vagy épülőben levő lak me 

Mindezekből máris követ- dok gondjait, új környezet-
kezik, hogy az újonnan épült be kell helyezni az egészség-

napirendjén: előterjesztés a gyedek mellé esik a számi 
negyedik ötéves terv szege- tásba vehető területek na 
di lakásépítési területeinek gyobb része, vagy 

télen lakásviszonyokban élő 
családokat és az egyéb jo-
gos igényeket is nagyobb 

hasonló mértékben kell kielégíteni, 

Mai számunkbó': 
SUOMI NÉPE 

ÜNNEPEL 

TERMÉS, 
FELVÁSÁRLÁS, 

ELLATAS 

MEGSZŰNIK EGY 
ALSZÖVETKEZET? 

NEM PAPÍRMUNKA 

KÖZLEKEDÉSI ABC 

Ülést tartott 
a Csongrád megyei 

pártbizottság 
Tegnap Szegeden kibővített ülést tartott az MSZMP 

Csongrád megyei Bizottsága. Győri Imre elvtárs, az 
MSZMP Közronti Bizottságának tagja, a megyei pártbi-
zottság első titkára adott tájékoztatót a Központi Bizottság 
november 23—24-i üléséről, ismertette az ott elfogadott 
határozatokat, majd válaszolt az ezzel kapcsolatban felme-
rült kérdésekre. 

Az MSZMP Csongrád megyei Végrehajtó Bizottsága 
írásos jelentést terjesztette a megyei pártbizottság elé a 
gazdasági irányítás ú j rendszerének bevezetésével össze-
függő megyei pártpo'itikai és gazdasági kérdésekről. Az 
előterjesztéssel kapcsolatos kérdésekre dr. Komócsin Mi-
hály elvtárs, a megyei pártbizottság titkára adott választ, 
majd a megyei pártbizottság elfogadta a következő ülé-
sének tárgykörét. 

Ax ENSZ plenáris SIMns 

Vita az agresszióról 
Fontos szovjet javaslatot fogadott el 

az ENSZ*közgyűlés politikai bizottsága 
Az ENSZ-közgyűlés hét- Ghana és más államok kép-

főn plenáris ülésen folytatta viselői felszólalásukban rá-
a vitát az agresszió fogai- mutattak, mennyire sürgős 
mának meghatározásáról. 

Kuznyecov szovjet kül- oldása, 
ügyminiszter-helyettes fel- szerint 

és szükséges a kérdés meg-
amely véleményük 
újabb hozzájárulást 

kijelölésére és előkészítésé-
re. Ezzel voltaképpen meg-
kezdődött a további tanácsi telep, az Északi városrész, a siasodási folyamat, s a jö-

adottságú új területekre. Az mint eddig módunk volt rá. 
Odessza városrész, a Tar ján- Mind intenzívebb a váro-

tervezési munka elvi meg-
alapozása, amely hosszabb 

vőben a területkihasználás 
eddiginél is fontosabb 

Vám tér és az Ifjúsági park, 
s az ezeket összekötő épü- az 

távon minőségi változást lő közműhálózat együttes lesz, ezért magas és közép-
ígér a szegedi lakáshelyzet építési lehetőségei szinte pa- magas lakóházak építíse cél-
javításában. A negyedik öt- rancsolóan írják elő a hely- szerű, de ezt diktálja az 
éves tervben kezdődik meg kijelölést. A belvárosi épí- építés korszerűsödő techno-
ugyanis Szegeden a nagyobb tés, városrekonstrukció lógiája is. 
tömegű építés, hiszen a reá- szempontjai igen tiszteletre 
lisnak ítélt előzetes program méltók ugyan, de nem ,,ver-
szerint mintegy 10 ezer 800 senyképesek" az építésnek lakásépítési program már a 
lakás megépítésének feltéte- ebben a fázisában. így a ne- jelenben is óriási feladatokat 

ez gyedik ötéves tervben épü- ró a tanácsra, a tervező és a 
lő lakásoknak csupán öt szá- kivitelező vállalatokra. Foly 

Ez a nagyarányú, s előze-
tesen, elveiben jóváhagyott 

leit lehet megteremteni, 
pedig közel kétszerese a je 
leníegi ötéves terv szegedi zalékát építik majd meg bel- tatni és gyorsítani kell a ró-
lakásépítési előirányzatának, ső területen. Csak ezekkel kus-móravárosi főgyűjtő csa-

A merészebb előretekintést az együttes elhatározásokkal torna építését, utakat kell 
az alapozza meg, hogy kor-
szerűbb építési technológiá-
ra lehet számítani már a 

remélhető, hogy a tényleges majd kitűzni és építeni az 
lakásszaporulat valóban op-
timális lesz, a negyedik öt-

építőipari szállításokhoz, fel-
vonuláshoz stb. Már jövőre 

hetvenes évek elején: ekkor éves tervben mintegy 8 ezer időszerű a kijelölt területek-
kapcsolódik ugyanis az ak- — a lakhatatlan és szanált re a tervpályázat és a ren-
cióba a szegedi házépítő épületek lakásait figyelembe dezési terv beszerzése, a 
kombinát, s a közeli jövőben veve, 
a blokkos építkezés helyi le- A 

hetőségei is tovább fejlőd- nem 

teljes alapközmű és az el-
végrehajtő bizottság ső mintegy 2000 lakás beru-

döntött részletekben, házási programjának elké-
nek. ö t és tízszintes lakóhá- hiszen a helyes részletmeg- szíttetése. 

oldásokat menet közben szá- Felmerült az előterjesztés-
mos ú j tényező befolyásol- ben a családi lakóházépítés 
hatja, de állást foglalt ab- számára biztosítandó terüle-

zák emelhetők ily módon 
lakónegyedekben vagv azok-
hoz hasonló méretű építésze-
ti együttesekben. Az adott b a n , hogy átlagosan kétszo 
körülmények között ez ígér-
kezik a 

módszernek. A 
bizottság tehát úgy döntött: 

tek gondja is. Ezzel kap-
csolatban úgy foglalt állást 
a vb, hogy állami tulajdon-

bős lakások építésére kell 
leggazdaságosabb törekedni, alkalmazva a bú 

építési, városfejlesztési for- torbeépítés — szekrények, ban levő, építésre alkalmas 
mának, s a leggyorsabb konyha — hevált formáit, telkeket csak a külső város-

végrehajtó módszereit. S nem kevésbé széleken vagy a szomszédos 
fontos a szociális indtték 

. . . „ sem, amit az MSZMP Sze- ni. a szanalas mentes vagy elo- ged városj végrehajtó blzott_ A 

sága határozott meg már 

Szovjet altábornagy 
magyar kítiio!elése 
A Magyar Népköztársa-

ság Elnöki Tanácsa a szov-
jet és a magyar fegyveres 
erők együttműködésének és 
barátságának erősítése te-
rén hosszú időn át kifejtett 
kiemelkedő munkájáért Vö-
rös Csillag Érdemrend-
del tüntette ki A. I. Pecskin 
repülő altábornagyot, aki 
más szolgálati beosztásba 
történt kinevezése folytán 
eltávozik az ideiglenesen 
hazánkban állomásozó szov-
jet csapatok kötelékéből. 

A kitüntetést kedden Lo-
sonczi Pál, az Elnöki Tanács 
elnöke adta át. Jelen volt 
Czinege Lajos vezérezredes, 
a Politikai Bizottság póttag-
ja, honvédelmi miniszter. 
Cseterki Lajos, az Elnöki 
Tanács titkára, K. I. Prova-
lov vezérezredes, az ideigle-
nesen Magyarországon ál-
lomásozó szovjet csapatok 
parancsnoka. 

szólalásában hangoztatta, jelentene a világbéke meg-
hogy a Szovjetunió által a őrzésének és megszilárdítá-
közgyűlés elé terjesztett kér- sának ügyéhez, 
dés aktuális és hasznos. Az ülés befejezéseként a 
Majdnem valamennyi fel- közgyűlés elnöke bejelentet-
szólaló küldöttség hangoz- te, hogy az agresszió meg-
tatta annak szükségességét, határozásának kérdését to-
hogy meg kell gyorsítani az vábbi megvizsgálásra és ta-
agresszió fogalmának meg- nulmányozásra átadják a 
határozását, s az ENSZ-nek közgyűlés 6-os számú jogi 
komolyan kell foglalkoznia bizottságának, 
ezzel a problémával, intéz- Az ENSZ-közgyűlés poli-
kedéseket kell hozni melőb- tikai bizottsága hétfőn 56 
bi megoldására. 

A Szovjetunió 
szavazattal, ellenszavazat 

egyetért nélkül, 33 tartózkodással el-
azoknak a küldötteknek az fogadta a szovjet delegáció-
elképzeléseivel, akik javasol- nák azt a határozati javas-
ták, hogy a munkát először latát, amely konvenció meg-
korlátozzák a közvetlen ka- kötését szorgalmazza 
tonai agresszió meghatározó- atomfegyverek 

az 
alkalmazó sá-

sára, s majd ezt követően a r>ak eltiltásáról. A tartózko-
közvetett agresszió problé- dók között volt az Egyesült 
májával foglalkozzanak. Államok. Franciaország és 

Gurinovics belorusz kül- Nagv-Britannia küldötte, 
ügyminiszter felszólalásában Mengyelejevics, a Szoviet-
hangsúlyozta, hogy az ag- unió képviselője a határozati 
resszió meghatározásának javaslat indokolásakor kifei-
kidolgozásával foglalkozó tette, hogy az indítvány el-
különbizottságban elsősor- fogadása előmozdítja a bé-
ban 
kell 

azoknak 
képviselve 

erőknek ke megszilárdítását és meg-
lenniök. könnyíti a hatékony nemzet-

amelyek az agresszió ellen közi ellenőrzéssel megvaló-
harcolnak. sítható általános és teljes le-

Kambodzsa. Bulgária, Nor- szerelésről folytatott tárgya-
végia, Jugoszlávia, Mexikó, lásokat. 

nyös szanálási arányú épí 
tési lehetőségeket kell első-
ségben részesíteni. További 
előnye ennek az elgondolás-

községekben lehet kialakíta-

végrehajtó bizottság 
ezekkel a döntésekkel olvan 

korábban. Eszerint a negve- hosszútávú tervezési munkát 
dik ötéves terv szegedi la- indított el, s olyan elvi ke-
kásépítési programjának reteket szabott a szegedi la-

nak a korszerű fűtés eevedi megvalósítása során teljes kásépítési program meg-
a KOrsz , I tes" ,,KyQ mértékben fel kell számolni gyorsításához, ame'y minösé-

vagy tömbkazános módszer-
rel, földgáz 
vaL 

a pincelakásokat, meg kell gi változást ígér a város sú-
íelhasználásá- oldani a veszélyes lakáskö- lyos lakásgondjainak enyhí-

rülmények között élő csalá- tésében. 

Megyei településfejlesztési 
tanulmányterv készül 

Csongrád megye települési sét, a településhálózat fe j - nulmánytervet. Ezt a tanul-
helyzetére jellemző: Szeged, lesztéséről. A beszámoló az mányt az építési, közlekedési 
mint regionális központ, ra j - említett adottságokat vette és vízügyi osztály valameny-
ta kívül — az aránylag kis figyelembe. A végrehajtó bi- nyi megyei szakigazgatási 
megyei összterületen — négy zottság pedig megállapította, szervvel közösen készíti el, 
város, néhány nagyközség, s hogy a jövőbeni tervek ké- felhasználva és alapul véve 
igen számottevően a külte- szítésénél külön-külön kel- a végrehajtó bizottság ülé-
rületen élő tányai lakosság, lene alapul venni a bel- és sén elhangzott véleményeket. 
A megye lakosságának még külterületi lakosság adatait, 
ma is több mint 35 száza- Ez azért szükséges, mert 
léka él külterületen, s ezek például a szegedi és a szen-
számónak nagyobb mértékű tesi járásban külterületen él 
csökkenésével a közeljövő- a lakosság több mint 50 szá-
ben sem lehet számolni. Sőt, zaléka (Ásotthalom lakóinak 
a szegedi járásban a lakos- 91 százaléka!), s a fejlesztési 
ság bizonyos mértékű külte- tervekben a szükséges ellá-
rületre települése tapasztal- tást — bolt, iskolahálózat 
ható az igen jövedelmező stb. — csak ezek figyelem-
gyümölcstermelés miatt. bevételével lehet realizálni. 

A megye városai: Szeged, Megállapították: helyes, ha 
Hódmezővásárhely, Szentes, megyei szinten csak irónyel-
Makó és Csongrád a terv- veket dolgoznak ki a fej-
szerű ipartelepítés eredmé- lesztésre. a konkrét felada-
nyeként fejlődtek az utóbbi tok végrehajtását a járások, 
időben. Szeged túlhaladta, városok tanácsainak, szak-
Hódmezővásárhely pedig az igazgatási szerveinek gond-
ipari lakosság lélekszámát jaira kell bízni, 
tekintve már megközelíti az A kérdés fontosságára te-
országos átlagot. kintettel határozat született, 

A megvei tanács végrehai- hogy a jövő év augusztusá-
tó bizottsága megtárgyalta ban a megyei tanácsülés elé 
az építési, közlekedési és teriesztik a településhálózat 
vízügyi osztály előterjeszté- fejlesztésére vonatkozó ta-

Áz új gazdasági mechanizmus 
az építőiparban 

Országos ankét a műegyetemen 
A Budapesti Műszaki hető el az építési kínálat je- ipari vállalatok a népgazda-

Egyetem dísztermében ked- lentős növelése, addig az ság fejlesztésében különösen 
den kétnapos ankét kezdő- állam a megfelelő árrend- fontos beruházásokon — a 
dött, amelyen több száz épí- szerrel, valamint a jövede- múlt évihez viszonyítva — 
tési és beruházási szakem- lemelvonási és hitelpolitikai mintegy 25 százalékkal nö-
ber részletes vitában elem- módszerekkel biztosítja az vélték termelésüket. Az évi 
zi. hogy előreláthatóan, ho- építési igény és az építőipari terv a szocialista építőipar 
gyan hatnak majd az építő- kapacitás összhangját. mintegy 7 százalékos fejlődé-
ipar munkájára az u j gazda- Simor János építésügyi és sót irányozta elő. Lakások-
ságirányítás módszerei. városfejlesztési miniszterhe- ból az idén várhatónál k t t -

Az ankét vitaindító elő- lyettes előadásában ismer- ezerrel több, tehát 61 400 ú j 
adását dr. Tiszai István az t e t te , bogy az építőipar a otthon építésének befejezé-
n - c s ™ , , harmadik ötéves terv etéő set tervezik jövőre. 
Országos Tervhivatal foosz- ^ é v j e l ő i r á n y z a t á n f e ! ü l A z ú j irányítási rendszer-
tály-vezetoje tartotta az u j szükségesnek tartott többlet- hen különösen fontos, hogy 
beruházási rendszer és az termelést megvalósította, s a vállalatok elkészítsék sa-
építőipar kapcsolatairól, ezzel csökkentette a feszült- ját tervüket a termelés ész-
Hangsúlyozta, hogy am'g az séget a fizetőképes beruhá- S 7 P r ű n r n e r a m o z á s á r a a 
építő- és építőanyagipar gyor- zási kereslet és az építőipari r programozasara, a 
sított fejlesztésével nem ér- kapacitás között. Az építő-

Kereskedelmi megállapodások 
December 2-től 5-ig J. McEwen minisz-

terelnök-helyettes. kereskedelmi és ipar-
ügyi miniszter vezetésével ausztráliai ke-
reskedelmi delegáció folytatott t á r g y a l á -
sokét Budaoes'en. Az ausztráliai delegá-
ció beie'entetíe. hogy Ausztrá'ia részt kí-
ván venni az 1968. évi Budapesti Nem-
zetközi Vásáron. A küldöttség vezetőjét 
magyarországi tartózkodása során fogadta 
Foek Jenő, a Minisztertanács elnöke és 
Nagy lózsefné könnyűipari miniszter. 

A tárgyalások eredményeként kedden 
négy évre szóló kereskedelmi megállapo-
dást írtak alá. 

A Szarka Károly külügyminiszter-he-
lyettes álial vezetett magyar jószolgálati 
küldöttség lattn-amerikai körútja során 
november 29 és december 4 között Ecua-
dorban tartózkodott, ahol megbeszéléseket 

folytatott dr. Julio Prado Vallejo külügy-
miniszterrel. dr. Ga'o Pico Mantilla ipar-
és kereskedelemügyi miniszterrel, az or-
szágos tervhivatal és a központi bank el-
nökeivel, valamint a gazdasági és társa-
dalmi élet több vezető személyiségével. 

A tárgyalások befejeztével a magyar— 
ecuadori kereskedelmi megállapodás alá-
írására került sor. Ez az első államközi 
megá'lapodás a két állam között és mind-
két fél számára a legnagyobb kedvezmény 
elvének alkalmazását biztosítja a kereske-
delem minden vonatkozásában. (MTI) 

Bukarestben kedden aláírták az 1968. 
évi magyar—román árucsereforgalmi és 
fizetési jegyzőkönyvi megállapodást, mely 
a kölcsönös áruszállítások növekedését 
irányozza elő. 

kooperációra, a műszaki fe j -
lesztésre és a gazdaságosság 
növelésére. Ez a terv nem 
kerül felsőbb jóváhagyásra. 
A minisztérium, illetve a 
felügyeleti hatóságok meg-
felelő információk és szük-
ség esetén a tervezési mód-
szerek átadásával segítik a 
vállalati tervek kialakítását 
Rendezni kell a vállalaton 
belüli egységek, részlegek és 
a vállalati központ kapcso-
latait, a hatásköröket és a 
döntési jogokat A részlegek, 
üzemek hatáskörének bőví-
tése azonban nem szolgálhat 
majd mentségül az általános 
vállalati kötelezettség elmu-
lasztására. 

Az előadásokat széles kö-i 
rú vita követte. 


