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Megjelenik hétfő kivé.
telével mindennap, hétköznap 8. vasárnap 12
oldalon.
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Elérték
as ötödik
szintet
Jól ha'ad az új vízügyi üzem építése

Somogyi Károlyné

dolgozik, alvállalkozói minőséfben. A brigád életének
eddigi legnagyobb feladatát
dicséretes eredményességgel
végzi, nincs elmaradás a határidőtől, munkájának minősége is jó. A vízügyi építők
Lapis Péter mérnök Irányitásával tegnap már az ötődik szint zsaluzásán dolgoztak. Ez azt jelenti, hogy az
év végéig előirányzott betonozási és ács feladatot már
október végére befejezik. A
brigád a jubileumi verseny
keretében elvállalta, hogy
december 10-ig elkészíti az
utolsó, hatodik szintet is.
Az építkezésről kapott tá-

felvétele

jékoztatás szerint télen sem
szünetel majd a
munka,
Ideiglenesen
lezárják
a
csarnok nyílásait és gőzzel
fűtik a belső területet Télen
készül el a vízügyi üzem
teljes
közművezeték-rendszere, így tavasszal késedelem nélkül végezhetik el a
befejező, külső műveleteket,
Említést érdemel, hogy megállapodás alapján a Csongrád megyei Állami Éoítőipari Vállalat segíti a vízügyiek
munkáját, az építkezéshez
előkészített
betont
szállít
Dorozsmai úti telepéről.
M. L

A Brandt-kormány programot adott
Világszerte nagy érdeklődés előzte meg az ú j nyugatnémet kancellár
keddi
kormánynyilatkozatát. A hatalomra került Willy Brandt
első megnyilatkozásának számos pozitív vonása volt, bár
egészében az jellemzi, hogy
a múlttól csak mértéktartó
óvatossággal
határolja
el
magát oly módon, hogy az
előző kormány kezdeményezéseit is magáévá teszi.
Mégis, kedvezően ítélhetjük meg, hogy Brandt többszőr is igen hangsúlyosan a
náci német múltban jelölte
meg a ma is fennálló európai problémák gyökerét. Pozitívum továbbá, hogy elismerte két német állam létezését német földön, s ha az
NDK de jure elismerésétől
tartózkodott is, a de facto
elismerés benne van abban
a tényben, hogy miniszteri
szintű ttrgyalásokat javasolt
az NDnKral.
„ H Ú S 2 évvel az NSZK és
az NDK megalakulása után
— mondotta többek között
Brandt — szabályozott egymás mellett élésre és együttélésre kell törekednünk. Ez
nemcsak német érdek, hanem jelentősége van az európai béke és a kelet—nyugati viszony szempontjából
is. Az NSZK kormánya az
NDK
minisztertanácsának
tárgvalásokat ajánl fel minden diszkriminálás nélkül és
kormányszínvonalon. E tárgyalásoknak szerződésekben
megállapított
együttműkö-

déshez kell v e z e t n i e . . . Az
NDK de jure elismerése nem
jöhet tekintetbe. Ha Németországban két állam létezik
is, egymás számára nem jelentenek külföldet, ezért egymáshoz fűződő kapcsolatuknak különleges
jellegűnek
kell l e n n i e . . . Az NSZK kormánya kijelenti,
hogy az
NDK-val is kész
kötelező
erejű megállapodásra az erőszakról és az erőszakkal való fenyegetésről történő lemondásról."
Ugyancsak pozitíven értékelhető a
Brandt-kormány
készsége az atomstop-szerződés aláírására,
kedvező
reagálása a budapesti felhívás javaslatára, az európai
biztonsági értekezletről
és
általában hangsúlyozott tárgyalási készsége a szociálista világrendszer országaival,
Brandt —
mint a kormánynyilatkozatból
kitűnik
— fel fogja kérni a nyugati
nagyhatalmakat, folytassák a
Berlin helyzetéről a Szovjetunióval folyamatba tett tárgyalásokat.
A kormány megválaszolja
a szovjet kormány emlékiratát az erőszakról való lemondás témájáról és időpontot fog
javasolni a
Moszkvában
megindítandó
tárgyalásokra.
Javaslatot tesz Lengyelországnak tárgyalások megkezdésére, amelyben
válaszol
Gomulka m á j u s 17-i beszédére,
A közel-keleti
kérdésben

Á

S

P

Á

R

T

L

Pelar
Sztantáolics
hazánkban
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának
meghívására
tegnap
kedden néhány napos látogatásra hazánkba
érkezett
Petar Sztambolics, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége elnökségének tagja. A
jugoszláv vendégeket a röszkei határállomáson
Győri
Imre. az MSZMP Központi
Bizottságának
tagja,
a
Csongrád megyei pártbizottság első titkára; dr. Perjési
László, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyettes vezetője és Sípos Géza, a Szeged városi pártbizottság első titkára fogadta
Jelen volt Géza Tikviczki, a
Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete.

Az építők az ötödik szint zsaluzatán dolgoznak
A Tisza gátja mellett —
Tápé és Szeged között — jó
ütemben épül az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság
ú j vízügyi karbantartó üzeme. A tervek szerint több
mint 42 millió forintos beruházással olyan kombinát készül amelyben az igazgatóság teljes erőgépparkját javítják majd. S itt kap helyet
az üzemi konyha, a száz fős
munkásszállás. a kétszáz főt
kiszolgáló öltöző, valamint
az ú j vízminőségvédelmi laboratórium.
A munka színhelyén az
'Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság 32 fős építő üzemága
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Brandt megismételte, hogy a
Biztonsági Tanács ismeretes
határozatát támogatja,
Igaz, Brandt a nyugatném e t politika változatlan alapkövének tekinti a NATOtagságot ám azzal hogy ebben az NSZK-nak védelmi
szerepét hangsúlyozta- anelőjelzése is elképzelnak
hető hogy az ú j nyugatném e t ' kormány hivatalosan is
hajlandó lemondani az atomfegyverekről
Meglátjuk' majd,
mennyi
valósul meg a gyakorlatban
azokból a reformokból és ú j
vonásokból.
amelyeket
a
kancellár mind bel- mind
külpolitikai téren kormányprogramként bejelentett,
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Szovjel—cseiiszlovak
közös nyilatkozat
Moszkvában nyilvánosságra
hozták a csehszlovák pártés állami küldöttség október
20—28-i látogatásának eredményeiről kiadott nyilatkozatot, amelyet a két ország
vezetői — Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgornii.
Alekszej Koszigin,
Gustóv
Husák, Ludvik Svoboda és
Oldrich Cernik — írtak alá.
A szovjet—csehszlovák nyilatkozat kimondja: a Szovjetunió és
Csehszlovákia
megerősítették, hogy teljesen
azonos módon értékelik
a
kétoldalú
kapcsolatok
továbbfejlesztésének kérdését.
A két ország komoly megpróbáltatásokat kiállt barátsága bebizonyította leküzdhetetlen életerejét.
A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió és a
Csehszlovák Szocialista Köztársaság gazdasági
együtt-

működése elősegíti a csehszlovák gazdaság optimális
fejlődését. A
Szovjetunió
egyebek között növeli a
Csehszlovákiába irányuló kőolaj, nyersvas, gyapot és
egyéb nyersanyagfajták, berendezések
szállítását. A
Szovjetunió segítséget nyújt
új, nagy kapacitású atomvillanytelepek
építéséhez,
megvizsgálja, milyenek a lehetőségei a csehszlovákiai
tehergépkocsi-gyártás kiszélesítésében
való
szoros
együttműködésnek. A Szovjetunió hozzájárult, hogy segítséget nyújt a Csehszlovák
Szocialista
Köztársaságnak
egyes hiánycikkek
külföldi
piacon való megvásárlásához.
A Csehszlovák Szocialista
Köztársaság küldöttsége kijelentette. hogy a szocialista
(Folytatás a 2. oldalonj

Hat állandó bizottságot
választolt a járási tanács
Napirendjén a tanácstagok
munkája
és a további
feladatok
Tegnap, kedden Szegeden, A közelmúltban — mint laa járási tanács székházában punk is hírül adta — villaegyüttes ülést tartott a sze- mosították az „utolsó" tagedi járási tanács és a Ha- nyai iskolát is.
zafias Népfront szegedi jáA vitában Tóth Mihályné,
rási bizottsága. Az ülésen a Nőtanács járási
titkára
megjelent Csápenszki
Ist- örömmel nyugtázta,
hogy
I f t titkára,
^ L J Tóth
l ^ i Szilvesz? ^ ?
lényegében
e g y ' évtized
első
alatt új község
született.
tereié és Nieszner
Ferenc Mivel a lakosság nagyrésze,
országgyűlési képviselő, va- 90 százalékánál is
több,
lamint több megyei tanács- külterületen lakik, nehezebb
tag.
a szervezés. Egy-két égető
Első napirendi pontként a probléma is foglalkoztatja a
domaszéki
községi
tanács domaszékieket, így belterü
munkáját értékelték, vitat- leten egy iskola építése és
ták meg. Farkas Józsefné, a egy ú j
művelődési
ház.
községi tanács
vb elnöke Makra András (Szőreg) azt
írásban és szóban
tájékoz- hangsúlyozta, hogy örventatta az együttes ülést
az
elmúlt évtized eredményei- szer, amellyel a község varől. Ugyanis 1951-ben ala- lamennyi problémáját tárkult ez a bűbájos kis homoki sadalmi üggyé tették,
és
község, s azóta épült vala- így jobb. szebb
eredmémennyi
létesítmény.
Ma nyeket értek el.
Morschau3479 lélek boldogul, legin- ser Józsefné (megyei tanácskább a tanyavilágban,
hi- tag. Domaszék) sürgette az
szen a központban 1969. ja- ú j létesítmények megépíténuár elsejéig 46 kertes csa- sét. Farkas István, a járási
ládi ház épült. Jelenleg 15- tanács vb. elnöke említette,
en kérnek építési engedélyt. hogy az átlagosnál nagyobb
Az elmúlt években
igen segítséget kapott Domaszék,
sokat
tettek
Domaszék éppen azért, hogy jó eredegyéb problémáinak megol- ményeket érjen el, amiért
dására, ú j korszerű
orvosi elismerés illeti a falubelierendelőt adtak át. sokat ja- ket. Arról sem szabad megvult a község kereskedelmi, feledkezni azonban, hogy a
vendéglátóipari ellátottsága, járás legjobb földjein gaz-

A zártkertek
Az ország 1644 községében
csaknem 300 000 hold zártkertterület van. amelynek —
a korábbi rendelet értelmében — megkezdődött a rendezése. A MÉM illetékesei
ezzel kapcsolatban elmondták:
— Elég sok olyan zártkert
található az országban, amely
alkalmas nagyüzemi művelésre, amelyet tehát már eredetileg is a mezőgazdasági
területek közé kellett volna
sorolni. A mostani rendezéssel részben ezeket a földe-

A

rendezése

ket tesszük a „helyükre", kiemeljük a zártkertek közül
és a mezőgazdasági részekhez csatoljuk. Sokkal lényegesebb azonban, hogy a zártkertrendezéssel az ország valamennyi megyéiében rögzítjük a földtulajdon és a földhasználat jogát, tehát érdekeltté tesszük a tulaidonosokat a tartós növényi kultúrák telepítésében, ápolásaban,
egyszóval a terület
rendbehozásában,
— A felmérések szerint a
zártkertrendezés előkészítése

országszerte jó ütemben halad. Az ezzel kapcsolatosadminisztratív munkákat a megyei tanácsok vb elnökei által
jóváhagyott
program
alapján kezdték meg. Szolnok és Hajdú-Bihar megyében például már olyan község is van. ahol a rendezés
gyakorlatilag is befejeződött,
Ezek amolyan „mintaközsézártkertrendezés
gek».
a
..
.
ügyviteli teendőit itt tanulmányozhatják a szakem berek.

dálkodó Rákóczi Tsz, amely
szanálásra került, igen sok
millió forintjába van az államnak. Hangsúlyozta, hogy
minden község saját anyagi
erejére
tervezzen, azután
számítson csak az állami segítségre.
Második napirendi pontként a szegedi járási tanácstagok és a
választókerületi
bizottságok munkájáról,
tevékenységéről
Kalapos
István, a Népfront szegedi járási bizottságának
titkára
számolt be. Most a választási ciklus derekán tartunk,
s az 1967. évi választásoktól
kezdve ez az első alkalom,
amikor a tanácstagok munkáját a tanácsban értékeljük. Az alapos beszámolót
hoszú ideig tartó felmérés,
munka előzte meg. A járási
tanácstagokkal személyesen
elbeszélgettek a
munkabizottság tagjai, így észrevételüket. javaslatukat a beszámolóban összegezték.
A beszámoló a tanácstagok elismerésre méltó munkája mellett a hiányosságokat is reálisan
tárta
fel,
több javaslatot terjesztett az
együttes ülés elé a
járási
tanácstagok
munkájának
megjavítása érdekében. így
többek között az ú j gazdaságirányítási
rendszerből
adódó feladatok jobb ellátása érdekében 1970. január
1-gyel hat állandó bizottságot hozzon létre a járási tanács: mezőgazdasági, élelmezésügyi, építés-, közlekedés és kommunális,
pénzügyi és terv. jogi és igazgatási, művelődésügyi, valamint egészségügyi és szociálpolitikai állandó bizottságot.
Dr. Bereczki János a vitában ellnondotta, hogy a
megnövekedett feladatok, az
úiabb jogszabályok
életbe
lépésével szükségessé
vált
az állandó bizottságok számának növelése, újraválasztása, egyben ez a tanácstagok nagyobb aktivitá.sát is
jelenti. A beszámolót és a
határozati
javaslatot
az
együttes ülés elfogadta.

