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L e i t f y e l — - f r a n c i a 

t á r g y a l á s o k V a r s ó b a n 

• Varsó (MTI) Chaban-Delmas francia 
Jacques Chaban-Delmas miniszterelnök csütörtökön 

f rancia miniszterelnök és látogatást tett Józef Cyran-
Maurice Schumann külügy- kiewicznél, a lengyel minisz-
miniszter csütörtökön dél- ter tanács elnökénél, és M i -
előtt Varsóba érkezett. r ian Spychalskinál, az ' ál-

Chaban-Delmas és kísérete lamtanács elnökénél, 
há rom napot tölt Lengyelor- Ezután a lengyel minisz-
szágban, s ezzel Józef Cyran-
kiewicz 1965-ös hivatalos pá-
rizsi látogatását viszonozza. 

ter tanács épületében meg-
kezdődtek a lengyel—francia 
tárgyalások. 

A DNFF 
tűzszünet! javaslata 

# Saigon (AFP) nokság szóvivőiének csütör-
A DNFF rádió ja több íz- t ö k i közlése szerint a Phnom 

ben is bejelentette, a DNFF Penhtől 
kész arra, hogy' karácsony, 
ú jév és a vietnami hold-
Úiév ünnepé alkalmából tűz-
szünetet rendel jen el. A r á -
dióbemondó hozzátette azon-
ban, hogy egyelőre még nincs 
végleges döntés az esetleges 
tűzszünetről. 

• Phnom Penh (ÜPI) 

délnyugatra fekvő 
hegyvidéken a hazafias erők 
visszaverték azokat a kam-
bodzsai kormánvcsapatokat , 
amelyek megkísérelték ke-
zükbe kapar in tani a fővárost 
a tengerpart ta l összekötő, 
létfontosságú 4. 6zámú főút-
vonalat. A szóvivő azt is el-
mondotta. hoev a hazafias 
erők elfoglalták a Kirí Rom 

A kambodzsai főparancs- városban felépített erőművet. 

Segítség Guineának 
• Abidjan (UPI, AP) 
Sekou Touré guineai elnök 

felszólította a nem afr ikai 
országokat is. hogy katonai 
segítséggel j á ru l j anak hozzá 
a Portugália irányította 
zsoldostámadások elhárí tá-
sához — közölte a conakryi 
rádió. 

Eddig Szomália, Algéria 
és Egyiptom, valamint Ke-
nya a ján lo t t fel fegyveres se-
gítséget az invázió ellen küz-
dő Guineának. Egyébként a 
conakryi rádió bejelentette, 
hogy algériai katonai kül-
döttség éi-kezett Guineába. 

Megérkezett Conakryba az 
ENSZ különleges vizsgálóbi-
zottsága. A conakryi rádió 
Sekou Tourénak és a bizott-
ság tagjainak találkozójáról 
szólva hangoztatta: „Az 
ENSZ-től nem vizsgálatot, 
haneim katonai erők azon-

nal i elküdését ké r tük a por-
tugál agresszió elhárí tására" 
— mondotta. 

A társadalmi ellenőrzés szerepe 
a lakások elosztásában 

Teljesítették 
a vállalást 

A Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsának el-
nöksége tegnap, csütörtökön 
ülést tartott . Dr. Csikós Fe-
renc, a Szeged városi tanács 

nek: befejezik a ta r ján i la- írták, de az 
kónegyedet (az 5-ös és a 6-os kiderült, hogy van. 
ütemet), m a j d befejezik az a jövedelme? Háromezer, 
újszegedi oldalon levő vá- írták, de kiderült, hogy öt-
rosrészt (a jelenlegi láda- ezer, és így tovább. Kár a 

v-b-titkára tájékoztat ta az üzem talán 1972 végére el- hamis adatokért . 
elnökség tagjait a lakásel-
osztás ú j rendjéről és ta-
pasztalatairól, valamint a 
város lakásállományának 
helyzetéről és a negyedik öt-
éves terv idejére elhatáro-
zott lakásépítési programról. 

A szakszeirveztek képvise-
lői egyetértettek azzal, hogy 

költözik onnan) és végül adatfeldolgozással 
A gépi 
pontossá 

hozzákezdenek egy nagyará-
nyú városrekonstrukcióhoz. 

Szóba került a lakások el-
osztása is. Lakásgondjainkat 
csak akkor leszünk képe^ak 
belátható időn belül megol-
dani, illetve minimálisra 
mérsékelni, ha abban segít-

vált az igénylők listája, ame-
lyet kifüggesztettek a lakás-
hivatal előszobájában, bár-
ki megtekintheti . 

A szakszervezeti tisztség -
viselők megnyugvással vet-
ték tudomásul a tájékozta-
tót, s a r r a kérték a tanács 

a lakáskérdés Szegeden az séget ad az egész város, az vezetőit, hogy ezentúl rend-
egyik legfontosabb politikai itt levő vállalatok, intézmé-
kérdés. Tudják ezt a város nyek és minden állampol-
gár t - és tanácsi vezetői is, s 
úgy határozták meg tenniva-
lóikat, hogy a következő öt-
éves tervidőszak alatt jelen-
tős mértékben enyhítsenek e 

gár. Előnyt kaphat az, a4ki 
ad is valamit a városnak, 
például ingyen adnak köz-
művesített területet szállo-
dák, intézmények, üdülők. 

gondokon. A városi tanács vállalatok, áruházak építői-

szeresen ad janak tájékozta-
tást a szakszervezetek me-
gyei szervének a lakásgaz-
dálkodás és a lakáselosztás 
helyzetéről. Az SZMT elnök-
sége ezután megtárgyal ta 

úgy határozott, hogy a IV. nek. Előnyt élvezhetnek azok azokat a tapasztalatokat, 
ötéves terv időszakában 8 
ezer lakást építenek Szege-
den, amelyből hatezer állami 
beruházásból épül fel. 

a vállalatok is, melyek hoz- amelyeket írásban terjesztet-
zájárulnak R-alapjukból a 
lakásépítkezéshez, mivel ki-
jelölhetik igényjogosult dol-

Hogyan sikerül ez, amikor gozóik közül a bérlőt, 
az elmúlt ötéves tervben Sokat vitatkoztak a részt-
még 3 ezer sem készült el? vevők a „komputeres" la-
Most jobbak a kilátások, mi- káselosztáson. Persze nem a 

tek elő a megyében élő ci-
gánylakosság élet-, munka- , 
lakás- és szociális helyzeté-
ről. 

A X. pártkongresszus tisz-
i leletére, a kongresszusi ver-

ellenőrzéskor ' s e n y során sok figyelemre-
Mennyi ' méltó, szép eredmény szüle-

' tett. A vasutas dolgozók is 
derekas helytállással í r ják 
be nevüket a kongresszusi 
verseny krónikájába. Erről 
tanúskodik a szegedi vonta-
tási főnökség kollektívájának 

eredménye. 
A vontatási főnökség dol-

;osói, élükön a szocialista 
brigádokkal — miként azt 
felajánlot ták — a X. pár t -
kongresszus kezdetére te l je-
-itették idei szállítási fe lada-
taikat. Az adatok arról ta-
núskodnak az idei tervet 
úgy teljesítették, hogy a 
vontatójárművek kihasználá-
sát fokozták, tehát gazdasá-
gosabbá. eredményesebbé 
tet ték a munkát . 

A szegedi vontatási fő-
nökség dolgozói levélben hoz-
ták nyilvánosságra a X. pár t -
kongresszus tiszteletére tett 
vállalásuk teljesítését. 

Melr változtat 
politikáján? 

• Tel Aviv (Reuter) 
Golda Meir miniszterelnök 

beszédet mondott az Izraeli 
Munkáspár t női aktivistái 
előtt. 

Kijelentette, hogy IzraeF 
megpróbál elébemenni a J a r -
ring vezette tárgyalások fel-
új í tására vonatkozó amerikai 
kérésnek. „Megkíséreljük tel-
jesíteni a z Egyesült Államok 
óhaját , megtalálni azokat a 
módozatokat, amelyek mel-
lett Izraelnek nem kell töb-
bé bojkottálnia a tárgyaláso-
ka t" — mondotta . 

Menesztett miniszter 
• Washington (AP) 

Nixon elnök menesztette 
Walter J . Hickel belügymi-
nisztert, mer t — mint a Fe-
hér Ház szóvivője közölte — 
nem volt meg köztük a „köl-
csönös bizalom", 

Nixon elnök szerda este 
magához kéret te Hickelt. le-
mondásra szólította fel és a 
lemondást azonnal el is fo-
gadta. 

Hickel helyzete akkor in-
gott meg. amikor májusban 
az üzente Nixonnak, hogy 
szükségtelenül elidegeníti 

magától Amerika i f jú nem-
zedékét. Nixon munkatársa i 
ügy nyilatkoztak, hogy mi-
vel a levél nemzetközi fel tű-
nést keltett, az elnök üdvö-
zölte volna Hickel lemondá-
sát, de Nixon akkoriban 
még nem tett lépéseket. Az 
elnököt azoban igen kínosan 
érintette, hogy Hickel sze-
mélyes jellegű leveléről elő-
ször a washingtoni lapokból 
értesült . Nixon ezt nem bo-
csátotta meg még a belügy-
miniszternek sem. 

vei bővül az építőipari ka -
pacitás, elkészül a szegedi 
házgyár, s a tanácsi építő-
ipari vállalatnál is „tisztít-
ják a profilt", kettős felada-
tot szánnak a vál lalatnak: 
a lakások újjáépítését, javí-

gép osztja el a lakásokat, 
hanem az csak a nyi lván-
tartás káoszában csinált ren-
det. De az ú j sorrendiségben 
is a társadalmi bizottságoké 
a döntő szó. Példa: legutóbb 
180 szövetkezeti lakást osz-

tását és a magánépítkezők tották el, a gép által megha-
házainak felépítését. A ter-
vek szerint a jövő esztendő-
ben 765 lakást építenek Sze-

tározott sorrendet alapulvé-
ve. A társadalmi ellenőrzés 
hatására azonban ötvenhár-

geden, 1972-ben m á r 1072 man hát rább kerültek, s la-
darabot, s mi re az ú j ház- kást kapott a 233. helyen 
gyár tel jes kapacitással dol-
gozik, 1973-tól évente két -
ezer lakás épülhet fel. 

Három területen építlkez-

álló igénylő is. Miért? Mert 
valótlan adatot ír tak az 
igénylőlapok kitöltésekor. 
Van-e gépkocsija? Nincs, 

Uj filmek 

Egy férfi, aki tetszik nekem 
A fiatal f rancia rendező, 

Claude Lelouch első f i lmje 
az Egy férfi, egy nő is t a r -
talmazott olyan elemeket, 
amelyeket csak egy hajszál 
választott el az érzelgősség-
től. Az a f i lm azért mégis 

Szerelik a telefonokat 
Tarjánban 

Szeged ú j nagy városrésze 
— ahogy néhány hónappal 
ezelőtt megírtuk — csak 1974 
körül kapha t végleges tele-
fonközpontot. Mivel azonban 
Tar ján benépesedése indo-
kolta, hogy legalább a mini-
mális igényeket kielégítsék, 
a posta a tanács segítségével 
ideiglenes mellékközpontot 
létesített a városrész egyik 
lakóházában. Ez a szükség-
központ — amelyre mintegy 
kétmillió forintot áldozott a 
postaigazgatóság — nemrégi-
ben elkészült, s megkezdhet-
ték az első telefonok bekap-
csolását. 

E hét elejétől fogva idén 
mihtegy ötvenen ju tha tnak 
telefonhoz, azok, akiknek 
munkájához elengedhetetle-
nül szükséges ez az eszköz. 

tehát az orvosok, tűzoltók, 
olajipari dolgozók stb. A 
tar jáni építkezés első üte-
mének kiszolgálására 1971. 
első negyedében még har -
minc telefonállomást bizto-
sít a posta, az év további 
részében pedig a második 
és harmadik ütemnek száz 
állomást jut ta tnak. Ez termé-
szetesen nem merí thet i ki az 
ideiglenes központ teljes ka -
pacitását, hiszen a végleges 
elkészültéig még sok fontos 
igénnyel kell számolni. Ép-
pen ezért továbbra is csak 
azoknak kérelmét tud ják 
figyelembe venni. akiknek 
feltétlenül szükségük van te-
lefonra. 

A postaigazgatóság dolgo-
zóinak m u n k á j á t 
Heine Károly, a 

— ahogy 
távközlési 

Prága 
Nyikolaj Podgornij , a 

Szovjetunió Legfelső Taná-> 
csa Elnökségének elnöke 
csütörtökön a prágai várban 
látogatást tett Ludvik Svo-
boda csehszlovák köztársa-
sági elnöknél. 

Stockholm 
A svéd kormány támogat-

ja a biztonsági kérdésekben 
tar tandó össz-európai tanács-
kozás előkészítésére vonat-
kozó finn javaslatokat. 

Belgrád 
Tito jugoszláv elnök Belg-

rádban csütörtökön fogadta 
a hivatalos látogatáson Ju-
goszláviában tartózkodó 
Walter Scheel nyugatnémet 
külügyminisztert. 

Washington 
A washingtoni szovjet 

nagykövetség határozottan 
tiltakozott az Egyesült Ál-
lamok külügyminisztériumá-
nál az Aeroflot ég qz Intu-
riszt New York-i képvisele-
tének helyiségeiben történt 
bombarobbanás m i a t t 

Bartók Zenei Hét Szegeden 

A tanárképző főiskola koncertje 
Rónai György Bartók cí-

mű költeményét egy sor idé-
zet és in ter jú követte a ze-
neköltőről, és itt megmuta t -
kozott, hogy a magyar irodal-
mi tanszék tehetséges f ia ta l -
jai milyen tel jes hangulatot 
teremtenek a zeneszámoknak 
és milyen kifejező kapcso-
latba fonják a műsort. A 
konferáló Csillik László na-
gyon tanulságos. színes 
anyaggal élénkítette a mű-
sort. 

A műsor első felében az I. 
számú gyakorló iskola Mo-
zart-kórusa lepett meg puha 
intonációjával és jól össze-
vágó énekének elevenségé-
vel, ami ki tűnő vezetőjének. 
dr. Bárányi Albertnénék ér-
deme. A gyakorló iskola Bar-
tók-kórusa már felnőttebbek-
ből regrutálódik. A hang-

anyag itt is elsőrangú és 
gondosan képzett. Vezetőjük 
Erdős János az igényes szá-
mokat biztos kézzel irányí-
totta. 

Az igazi élményt Veszely 
Gabriella jelentette a Régi 
keserves és Székely friss 
balladaszerű énekszólamának 
tolmácsolásával. Péter Jó-
zsefné pompázó színekben 
csillogó zongorakíséretével. 

A hangverseny kimagasló 
művészi produkcióját Nagy 
István nyújtot ta , három zon-
goraszámmal, amelyekből Az 
éjszaka zenéjé nek sejtelmes 
fényű akkordokba burkolt 
felcsillanásai Bartók stílusá-
nak igazi költői szépségét és 
eredetiségét muta t ták be. 

Megragadó volt Nagy 
László költeménye (Bartók 
és a ragadozók) a műsor má-

sodik felének bevezetőjeként. 
Tandi Lajos főiskolai hall-
gató előadásában. 

Végül Kardos Pál a főis-
kola női karával remekelt 
egy f inom érzékkel válasz-
tott egynemű kari sorozat-
ban. Az ideális összehangolt-
ság és az őszinte átélésből 
fakadó selymes dal lamfüzé-
rek ennek az együttesnek 
jellemző erényei. 

Szatmári Géza * 
A zenei hét keretében hol-

nap, szombaton1 este 7 órai 
kezdettel a Tisza Szálló hang-
versenytermében a Szegedi 
Karnagyi Klub hangverse-
nyére kerül sor. Műsoron 
Bartók Béla kórusműve.' 
szerepelnek. Bevezetőt mond 
Radnóti Tamás népművelési 
csoportvezető. 

osztály vezetője tájékozta-
tott bennünket — az is meg-
nehezíti, hogy nem ta lá l ják 
— az építők hibájából — a 
folyosói kapcsolók és az elő-
terek közötti erre a célra 
szánt csőrendszert, s ezért 
fa lakat kell fúrni , hiszen az 
aj tókeretek is fémből van-
nak. A fémnél is nagyobb 
ellenállást tapasztal tak azon-
ban — sajnos — azzal a ké-
résükkel szemben, hogy ház-
felügyelői vagy magánlaká-
sokban nyilvános előfizetői 
állomást tar tsanak fenn. Pe-
dig vállalták, hogy a jelent-
kezők lakásába ingyen besze-
relik a telefont, nem szed-
nek alapdí ja t sem, csupán 
azt kívánnák, hogy az ilyen 
telefonokat a háztömb lakói 
napközben magánbeszélgeté-
sekre, este nyolc és reggel 
nyolc között pedig segélyké-
résre használhassák. 

A telefont kérelmezők ter-
mészetesen többen vannak, 
mint amennyit most figye-
lembe vehet a posta. Ta r j án 
gondjai t csak az ezres ka-
pacitású, még csak terv for-
má jában létező mellékköz-
pont tudia ma jd . négy év 
múlva feloldani, a mostani 
csak enyhít azokon. 

megérdemelten lett világsi-
ker ; egyebek között éppen 
amiatt , hogy rendezője na-
gyon ügyesen lavírozott a jó 
és rossz között. Amit csi-
nált . végül is jó lett. Sőt, 
még a lavírozás, a rendező 
bravúr ja , ahogyan kikerül te 
az érzelgősség és a semmit-
mondás buktatóit , külön is 
szórakoztatott. 

Ha felületesen nézzük Le-
louch ú j f i lmjét , úgy tűnik, 
anyagában hasonló az első-
höz. De ez csak látszat. Ez 
az anyag érzelmesebb, jelen-
téktelenebb és semmitmon-
dóbb. I t t is egy férf i és egy 
nő a főszereplő, s a film cse-
lekménye nem más, min t 
kapcsolatuk, szerelmük — 
pontosabban inkább viszo-
nyuk — születésének tör té-
nete. Még cselekményalakí-
tás módja, a dramaturg ia is 
hasonló. A második f i lm h a j -
szálra ű£y élezi a fordula-
tokat, mint az első. 

Csakhogy amíg az a f i lm 
bizonyos mélységek felé tört, 
ez a felület felé igyekszik. 
Ha nem olyan két világ-
sztár játszaná a főszerepet, 
mint Annié Girardot és Jean 
Paul Belmondo, az érdekte-
len cselekmény szinte elvi-
selhetetlen lenne. Ezt a két 
színészt azonban mindig ér-
deklődéssel figyeli a "néző; 
szinte m a j d n e m mindegy, 
mit csinálnak. 

A fi lm elkerüli a heppi-
endet. Pedig stílusához, szel-
leméhez ez az olcsó megol-
dás illenék inkább. 

ö . L . 

Decemberi filmújdonságok 
Ű j fi lmek kerülnek rövi-

desen műsorra a mozikban. 
Üj magyar produkció Mé-
száros Márta munkája . a 
Szép lányok, ne sírjatok, mai 
munkásfiatalok életébe en-
ged bepillantást. Bácskai 
Lauro István alkotása. a 
Gyula vitéz télen-nyáron, 
egy tévéfi lmforgatás humo-
ros bonyodalmairól szól. 

A közönség és a kri t ika 
régóta hiányolja az izgalmas, 
színvonalas westernt . A John 
Wayne-veJ a címszerepben 
forgatott Félszemű seriff 
nem több, de nem is keve- bemutatók sorát. 

sebb, mint amennyi t a vad-
nyugati históriák produkálni 
tudnak. Ugyancsak kaland-
film a bolgár—német—spa-
nyol koprodukcióban készült 
Inkák kincse is. 

Karácsonyi meglepetés 
lesz a gyerekeknek a z Alad-
din és a csodalámpa című 
színes f rancia rajzfi lm. 

A Dr. Sommer című NDK-
film. a Szegény vagyok, de 
dühös című jugoszláv pro-
dukció. Mr. Zéró három éle-
te címmel szíhes angol f i lm-
szatíra zár ja a decemberi 


