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a szovjet—angol 

tárgyalások 
él közvélemény e énk figyelemmel kíséri 

fFuson látogatását 

Leszerelési 
konferencia 

Az atomfegyverek további 
terjedésének megakadályo-
zásáról szóló szerződés új 
tervezetét, amelyet január 
18-án párhuzamosan ter-
jesztettek be a Szovjetunió 
és az Egyesült Államok kép-
viselői a genfi leszerelési 
tárgyalásokon, kedden há-
rom ország delegátusa üd-
vözölte. 

Burnst tábornok, kanadai 
megbízott volt az első, aki 
kormánya nevében hivata-
losan támogatta a szerződést. 

Pavel Vinkler csehszlovák 
küldött kormányának teljes 
támogatásáról biztosította a 
párhuzamosan beterjesztett 
szerződéstervezetet. 

Végül Fred Mulley an-
gol külügyminiszter-helyet-
tes támogatta beszédében a 
javasolt atomsorompó-egyez-
ményt Rámutatott, hogy a 
szerződéstervezet igyekszik 
a legmesszebbmenőkig egyez-
tetni a konferencián részt 
vevő országok különböző ér-
dekeit 

Veszteség, 
megtérítés, 

szanálás 
Új pénzügyi rendelet 

A pénzügyminiszter ren-
deletet adott ki a vesztesé-
ges állami vállalatok gazda-
ságos működési feltételeinek 
megteremtéséről, $ veszte-
ség rendezéséről. 

A rendelet értelmében az 
a vállalat, amely veszteség-
gel zárja az évet, ezt a 
hiányt saját tartalékalapjá-
nak felhasználásával köteles 
rendezni. Ha a tartalékalap 
nem nyújt kellő fedezetet, 
úgy a veszteség pótlására fel 
kell használni azt az össze-
get, amit ilyen esetben egy 
korábbi rendelkezés értel-
mében az első és második 
kategóriába sorolt dolgozók 
alapbéréből levonnak. Ha 
a veszteséget még így sem 
tudják fedezni, akkor az ala-
pító szerv szanálási eljárást 
rendelhet él. Ezt az eljárást 
él kell rendelni, ha azt a 
pénzügyminiszter, a Közpon-
ti Népi Ellenőrzési Bizottság 
elnöke vagy az illetékes bank 
javasolja. A szanálása eljá-
rás megindítását a vállalat 
is kezdeményezheti. Ilyen el-
járást kezdeményezni lehet 
már akkor is, ha a vállalat 
elvesztette tartalékalapját, és 
gazdálkodása alapján vár-
ható, hegy éves szinten a 
mérleg szerinti eredménye 
veszteséges lesz. 

Kivételes esetben, nép gaz-
daságilag jelentős tevékeny-
séget folytató vállalatnál, 
ahol a veszteség vállalaton 
kívüli okok következménye, 
és saját erőből nem pótol-
ható. de megteremthetők a 
további eredményes gazdál-
kodás feltételei, az állami 
költségvetés részben vagy 
egészben megtérítheti a 
veszteséget. 

Ha a bizottság megállapí-
tása szerint a vállalat ered-
ménves gazdálkodásának 
feltéte'iei nem biztosíthatók, 
e tartósan veszteséges, akkor 
javaslatot kell tenni a vál-
lalat megszüntetésére (át-

szervezésére vagy félszámo-
lására). 

A szanálási eljárás szem-
pontjából a tröszt és vállala-
tai egv egységnek tekinthe-
tők. Ezért tröszt keretében 
működő vállalat veszteségét 
a trösztön belül kell rendezni. 

A rendelet január 20-án 
lépett hatályba. (MTI) 
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A karbantartás és taiarozás 
a felújítási alapból 

Amerikai kísérlet az Apollo—5-lel 
Robotpilótával utazott — Kisebb zavarok az űiben 

Wilson és Koszi gin Moszkvában 

Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára kedden fo-
gadta Wilson angol minisz-
terelnököt 

A találkozóról kiadott hi-
vatalos közlemény elmond-
ja, hogy Brezsnyev és Wil-
son között „őszinte eszme-
csere folyt a nemzetközi 
helyzet néhány időszerű 
problémájáról, valamint a 
Szovjetunió és Nagy-Britan-
nia kapcsolatainak kérdé-
seiről". 

A szovjet kormány ked-
den délben ebédet adott Wil-
son miniszterelnök tiszteleté-
re. Az ebéden szovjet rész-
ről Leonyid Brezsnyev, 
Alekszej Koszigin, Kirill Ma-
Zurov, Dmitrij Poljanszkij, 
Mihail Szuszlov és más ve-
zető személyiségek vettek 
részt 

Harold Wilson brit mi-
niszterelnök moszkvai láto-
gatását a szovjet közvéle-
mény továbbra is élénk fi-
gyelemmel kíséri. A szovjet 
főváros politikai köreiben 
máris beható elemzés tár-
gya a szovjet—angol mszony, 
aminek éppen ez a találko-
zó ad most időszerű hátte-
ret 

Alekszej Koszigin szovjet 
miniszterelnök londoni láto-
gatásának eredményeképpen 
hasznos egyezmények jöttek 
létre a Szovjet Tudományos 
Akadémia és a Royal So-

ciety, a két ország mező-
gazdasági minisztériumát 
továbbá a szovjet és az an-
gol atomenergia bizottságok 
között Mindezeket betetőzte 
legutóbb az a megállapodás, 
amelyet a két ország tudo-
mányos és műszaki együtt-
működésére vonatkozik. 
Mindezek kézzel fogható 
eredményei a két ország ve-
zetői által folytatott magas-
szintű tárgyalásoknak. 

Ha a kétoldali kapcsolatok 
kielégítőek is az ilyen szo-
rosan vett bilaterális vonat-
kozásban, más a helyzet 
amikor az angol—szovjet vi-
szonyt a nemzetközi helyzet 
prizmáján át szemléljük. 

A szovjet közvélemény 
rendkívül kritikusan tekint 
arra a szerepre, amelyet 
Anglia tölt be a nemzetkö-
zi politikában. Éppen ezért 
lehet megállapítani: kevés 
a remény arra, hogy Wilson 
mostani látogatása bármit is 
megoldana a irilágot súlyo-
san aggasztó fő problémák-
ból. A jelenlegi megbeszélé-
seket is beárnyékolja a Vi-
etnammal kapcsolatos brit 
magatartás. A szovjet köz-
vélemény, amely oly sokat 
hallott az angol politikusok 
szájából a különleges an-
gol—amerikai kapcsolatok-
ról, helyénvalónak találná, 
ha ezeket a kapcsolatokat a 
brit miniszterelnök a jó ügy 
érdekében használná fel. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

— Az űrhajó „tűzhalált halt" 

Szállítható 
alumíniumsilók 

Kétféle változatban sze-
mes, illetve szálas termé-
nyek tárolásóra terveztek 
hatalmas aLumíndumsiló-
kat az Alumíniumipari 
Tervező Intézet szakemberei. 
Mindkét siló előregyártott 
elemekből épül úgy, hogy 
néhány ember minden kü-

lönösebb szakképzettség nél-
kül egy-két nap alatt össze-
szerelheti, vagy szétszed-
heti. A hatalmas, körkereszt-
metszetű tornyok szükség 
esetén néhány tehergépko-
csi-fordulóval átszállíthatok 
máshová. 

Többórás késedelem után 
hétfőn, magyar idő szerint 23 
óra 48 perckor, felbocsátották 
a Kennedy-foki támaszpont-
ról az Egyesült Államok pi-
lóta nélküli holdkabinját, az 
Apollo—5-öt. A többórás ké-
sedelem oka, hagy műszaki 
zavarok támadtak a holdka-
bin hűtőberendezésében. 

A 4500 kilogrammos Apol-
lo—5-öt hatalmas, 18 eme-
let magas Satum—1 rakéta 
juttatta el Föld körüli pá-
lyájára. A kabin irányító be-
rendezéseit űrhajósok helyett 
ropotpilóta működteti, 
amelynek a tervezők a „mű-
szaki gyerek" becenevet ad-
ták. 

A holdkabint sikeresen le-
választották a Satum—1 ra-
kétáról, amikor azonban a 
földről rádióutasítást adtak 
a leszállást biztosító raké-
tahajtómű bekapcsolására, a 
hajtómű 38 másodperc he-
lyett csak négy másodper-

I cig működött, majd leállt, 
j Később ezt a zavart sikerült 
i kiküszöbölni. 

Sikeresen próbálták ki a 
felszállási manővert is. Ar-
ról van szó, hogy a Föld kö-
rüli pályán kellett az Apol-
lo—5-nek végrehajtania a 
Hald felszínére történő le-
szállás és az onnan való fel-
szállás manővereit. Figye-
lembe véve mégis azt, hogy 
nem minden történt a prog-
ramnak megfelelően, az űr-
hajózási szakemberek elha-
tározták, hogy az űrrepü-
lést meghosszabbítják és 
újabb kísérleteket végeznek 
el. , ! 

Bár a NASA (Amerikai 
Űrhajózási Hivatal) tisztvi-
selői a kísérletet egészében 
véve sikeresnek minősítet-
ték, elismerték, hogy ha űr-
hajós tartózkodott volna az 
Apollo—5 űrkabinjában, ak-
kor nyomban leszállási pa-
rancsot adtak volna neki. 

A tervek szerint az Apol-
lo—5 segítségével akarják 
az amerikaiak a Holdra eljut-
tatni első űrhajósukat 1969 
derekán. 

A UPI megemlíti, hogy az 

Apollo—5 nem .Áramvonala-
zott" űrkabin. Inkább ha-
talmas bogárhoz hasonló, 
hosszú lábak meredeznek 
belőle, magassága hat és fél 
méter, szélessége négy mé-
ter 60 centiméter. Az űrhajó 
feladatai közé tartozik a le-
szálláson és a felszálláson, 
kívül az is, hogy „gondos-
kodjék a maga kilövőrampá-
járól" (A Hold felszínén 
vagy — rendkívüli körülmé-
nyek esetén — a világűr-
ben.) 

Az Apollo—5 amerikai 
holdlkabin 7.55 óra után befe-
jezte rendeltetésszerű kerin-
gését a Föld körül. Az utol-
só körben még egyszer — 
földi utasításra — bekapcsol-
ták az űrhajó hajtóműveit. 
Ez alkalommal a kísérlet si-
keres volt, a rakétahajtómű 
hat percen át működött. Az 
AP szerint a program lezá-
rultával az űrhajót sorsára 
bízták. A UPI feltételezi, 
hogy a Föld légkörébe kerül-
ve az Apollo—5 „tűzhalált 
halt", 

A Szeged városi tanács 
végrehajtó bizottsága még 
tavaly úgy határozott, hogy 
a felújítási' célt szolgáló 
pénzeszközök gazdaságos fel-
használására felújítási ala-
pot hoz létre. A vb pénzügyi 
osztálya a kerületi tanácsok-
kal és szakigazgatási osztá-
lyokkal együttműködve a 
köze,múltban felmérte az 
igényeket és a lehetősége-
ket. és javaslata alapján a 
végrehajtó bizottság tegnapi 
ülésén meghatározta a fel-
újítási alap felhasználását 
az 1968—1970. évekre. 

Az egészségügyi intézmé-
nyek közül 1968-ban a II. 
kórház tavaly elkezdett ál. 
talános felújításának folyta-
tása és befejezése; a tüdő-

beteggondozó intézeti labo-
ratóriumának szintén 1967-
ben megkezdett kialakításá-
nak befejezése; a petőfitelepi 
szociális otthon felszabadult 
mosodájának főzőkonyhává 
alakítása; a Földműves utcai 
körzeti orvosi rendelő épü-
letének leijes átépítése; a 
Petőfi Sándor sugárúti böl-
csőde részleges felújítása 
szerepel a tervben. 

Jövőre többek között reu-
ma-szakrendelőt alakítanak 
ki a városi fürdőben és meg-
kezdik az egészségügyi gyer-
mekotthon felújítását 

A közoktatási, művelődési 
és kulturális intézmények 
közül 1968-ban a fe'újításl 
alap terhére folytatják a 

Véradó fiatalok 

Majakovszkij kollégium ta-
tarozását és a Radnóti Gim-
názium épületében a köz-
ponti fűtés bevezetését. Eb-
ből fedezik a Tömörkény 
Gimnázium födémcseréjéhez 
szükséges tervek elkészítését, 
a Nemzeti Színház színész-
szallásának befejezését, a 
Juhász Gyula és a SziUéri 
sugárúti általános iskolák 
épületeinek rendbehozását. 

A következő évben és 
1970-ben is több jelentős 
munkát végeznek a felújítá-
si alapból, Így többek között 
a Londoni körúti nevelőott-
hon homlokzatát újra festik; 
az Ifjú Gárda-város művelő-
dési termében kicserélik a 
tódémet Mindhárom évben 
ebből a pénzből készítik fel 
a Dóm téren a szabadtéri já-
tékokra a színpadot, a né-
zőteret. Egy igen régi kíván-
ság is teljesül: rendbeboz-
zák végre az elhanyagolt, 
tönkrement újszegedi sza-
badtéri színpadot. Idén meg-
tervezik a felújítást, • jö-
vőre el is végzik. 

A szegedi járás községei-
ből KISZ-fiatalok, az MHSZ 
tagjai közül mintegy ötve-
nen siettek vért adni az arra 
rászorultaknak. A véradóst 
az MHSZ szegedi székházá-
ban bonyolították le. Ké-

Somogyi Káro lyné felvételei 

pünkön (fent dr. Csikós Mi-
hály orvos, Fodor József mó. 
rahalmi fiatal vérnyomását 
méri a véradás előtt. Alsó 
képünkön egy másik csoport 
a véradás után uzsonnázik 

Több utca elavult csator-
náját is fe'újítják a tervek 
szerint. Idén a Fürj, a Ki-
kmdai. a Zsomboivai utcá-
két, illetve az Alsókikötő 
sorét, az Akácfa és a Lövöl-
de utcákét; jövőre a Thö-
köly, az Orsóval, a Radnóti, 
a Traktor utcákét, a Stéhli, 
az Agyagos, a Gladich utcá-
két és az Acél. a Balatoni, a 
Diadal, a Délceg, a Dalos 
utcákét; 1970-ben további 
hat útvonal csatornahálóza-
tát hozzák rendbe. Mindhá-
rom évben jelentős összege-
ket fordítanak a körtöltés 
karbantartására is. 

Mint ismeretes, több éve 
véazik már a tanácsháza ta-
tarozását. Idén befejezik a 
központi fűtés szerelését 
Már igen időszerű a tanács 
másik épületének, az úgyne-
vezett „bérháznak" a reno. 
válása is. A felújítási alap 
fe'hosználási tervezete erre 
1970-ben biztosít fedezetet. 

A felújítási alap 1968-tól 
kezdve biztosítja, hogy a 
rendelkezésre álló pénzt a 
szükségetekhez igazodva, a 
megfelelő sorrendben, gazda-
ságosan használja fel a la-
nacs. 


