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ModeH-atom-
reaktor épül 
hazánkban 

Keszthelyen szombaton 
befejeződött a KGST atom-
energia békés célú felhasz-
nálásává 1 foglalkozó állandó 
bizottságának XX. ülese. Az 
ötnapos ülesen a oizottság 
tanácskozott a KGST végre-
hajtó bizottságának dönté-
seiről, az atomreaktorok és 
az atomenergiaipar legfon-
tosabb tudományos és mű-
szaki problémáival foglalko-
zó tudományos-műszaki ko-
ordináló tanácsok létrehozá-
sáról, ideiglenes kutató kol-
lektíva létrehozásáról, amely 
a Magyar Népköztársaságban 
létesítendő kísérleti egysé-
gen végez maid magfizikai 
kutatasokat, valamint a tu-
dományos műszaki együtt-
működés, a nukleáris mű-
szergyártás. izotopok és jel-
zett vegyületek, továbbá su-
garzasos eljárások és be-
rendezések szakosításáról és 
szabványosításáról. 

Az állandóbizottség dön-
tése szerint Magvarországon 
az MTA központi fizikai 
kutató intézetében telepíte-
nek egv modellreaktori. A 
zéró teljesítményű reaktor, 
amely 1972-ben már mű-
ködni fog. alkalmat ad 
azoknak a meréseknek az el-
végzésére. amelyek az 1000 
megawattos reaktor opti-
mális tervezéséhez és üze-
meltetéséhez kellenek. 
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Igazságosabb lakáselosztás, 
arányosabb teherviselés 

Úttörő na 

A tefcásépítés fejlesztésé-
rő l a laikaselosztásrol es a 
lakbérek ú j rendszeréről 
szóló 1970-ben kelt párt- és 
kormányhatározat. kimond-
ta, hogy a lakásépítés es a 
lakaselosztás eddigi rend-
jét tovább kell fejleszteni, 
bizonyos részeit pedig gyö-
keresen meg kell változtat-
ni. 

A határozat szerint a la-
kásépítés és elosztás eddigi 
rendszerenek legfőbb hibaja 
az volt, hogy hár mind több 
lakást építettünk, mégis 
rendszeresen újratermelő-
dött a lakáshiány, ami fé-
kezte egyes larsadalmi ré-
tegek szociális helyzetének 
javulását és negatívan ha-
tott a népszaporulatra is. 
Az állandósult lakashiány 
körülményei között a lakás-
elosztásban és fenntartasban 
kialakultak a „hiánygazdál-
kodás" jellegzetességei, fel-
ütötte fejét a bürokrácia is 
és aránytalanná vált a la-
kosság különböző rétegeinek 
teherviselése. Egyes csalá-
dok ugyanis minden ellen-
szolgáltatás nélkül jutottak 
Olcsó bérlakásokhoz, mások 

1 lakásepitésseL, vagy vásár-
| lássál súlyos terheket vál-
laltak magukra. 

A lakásépítésééi és vá-

Televíziós közvetítés 
a Szaljut 

munkatermeiből 
Á moszkvai televízió nézői 

szombaton délelőtt rövid ki-
rándulást tehettek a Sza'jut 
orbitális tudományos állo-
máson a szovjet Kozmovtzió 
segítségével. Lathatták mun-
ka közben a három űrhajóst. 
Ezt követően Volkov fedél-
zeti mérnök megmutatta az 
állomás fülkéit, tornahelyi-
ségét. a központi kapcsoló-
táblát. 

Dobrovolszki.i. a Szálját 
parancsnoka közölte. hogy 
az űrhajósok pontosan a ki-
tűzött programnak megfe-
lelően folytatják munkáju-
kat. 

Mint a TASZSZ tudósítója 
a szovjet irányítóközpontból 
jelentette, a Szaljut orbitális 
állomás űrhajósai a szom-
baton kora hajnalban kez-
dődött. munkanapjukon 
egészségügyi és biológiai 
kísérleteket végeztek. Egy 

különleges dozimetrikus ké-
szülékkel adatokat szereztek 
arról, mennyire biztonságos 
az űrhajózás a különféle 
sugárzásokkal szemben, ho-
gyan lehetne hatékony ellen-
őrzési rendszert létrehozni 
a sugárhatások mérésére. 

A munkanap során meg-
vizsgálták, milyen állapot-
ban van az űrhajósok szíve 
és véredényrendszere, légzési 
próbákat végeztettek velük, 
megvizsgálták az űrhajósok 
energiafelhasználását. 

Napi programjuk során az 
űrhajósok le fényképeztek 
különböző légköri képződ-
ményeket. miközben a fény-
képezőgépet különböző fó-
kusz távolságokra állítot-
ták be. 

Szombaton, moszkvai idő 
szerint 14 30-kor a Szaljut 
kikerült a Szovjetunió rá-
dióészlelési övezetéből. 

A s z o v j e t — e g y i p t o m i s z e r z ő d é s 

az EAK néptanácsa előtt 
Juszef Makadi, a külügyi 

bizottság elnöke kairói köz-
lés szerint ma, vasárnap e6te 
terjeszti az egyiptomi par-
lament — ű j néven népta-
nács — elé a szovjet—egyip-
tomi barátsági és együttmű-
ködési szerződésről készített 
jelentést. A jelentés beható 
elemzés után. végső követ-
keztetésként felszólítja a par-
lamentet: ratifikálja a törté-
nelmi jelentőségű szerződést. 

Aziz Szidki, az Arab Szo-
cialista Unió ügyvezető fő-
titkára elrendelte, hogy a 
szakszervezeti választások 
lebonyolításáig minden szak-
szervezetben ideiglenes ad-
minisztratív bizottságot hoz-
zanak Letre a valasztasok 

előkészítése és az ügyintézés 
folyamatossága végett. 

A rendelkezés értelmében 
26 szakszervezet és az ál-
talános szakszervezeti szóvet- j 
ség került ideiglenes admi- | 
nisztratív irányítás alá. Az 
adminisztratív bizottságok a 
szakszervezeti tanácsok jog-
körét gyakorolják. 

A szakszervezeti tanácsok 
feloszlatását és az ú j válasz-
tások kitűzését, Szadat elnök 
rendelte el. 

A legújabb intézkedés sze-
rint július 20-ig kéli lé bo-
nyolítani a választasokat. 

A szombati A1 Ahram 
megjegyzi, hogy a szakszer-
vezeti tanácsok mandátuma 
öt éve lejárt, s azóta min-
den jogcím nélkül főlytatták 
tevékenységüket 1 

sérkással összefüggő kedvez-
ni enyek sem nyugodtak he-
lyes elvi alapokon, az el-
osztásnál nem vették figye-
lembe a tényleges rászorult-
ságot. A körülmények nem 
biztosították a lakásalapban 
megtestesülő nemzeti va-
gyon állagának fenntartásá-
hoz szükseges közgazdasági 
feltételeket. A lakbér ugyan-
is még a legszükségesebb 
fenntartási munkálatok el-
végzései sem fedezte, s 
ennek következtében mind 
több pénzt kellett adni do-
tációként a fenntartáshoz 
más területekről, ami a la-
kásépítéstől is jelentős anya-
gi eszközöket vont el. 

A párt- és kormányhatá-
rozat arra is ramutatott, 
hogy a lakasforgaiom és a 
lakáscsere rendszere kor-
szerűtlen volt, nem ösztön-
zött cserére, hiányzott a 
lakásbérlet értékenek elis-
merése is. 

Az eddig vázlatoson is-
mertetett problémák komp-
lex rendezését tűzte ki cé-
lul a határozat: a lakásépí-
tés és elosztás, a tnmogatas, 
valamint a fenntartás és a 
lakbérek rendszerének új 
elveken alapuló megoldását. 
Olyan gazdasagpolitikai fel-
tételek megteremtését írta 
elő. melyek a lakaskérdés 
megoldásában mind állami, 
imnd a lakosság szempont-
jából erdekeltseget teremte-
nek. 

A lakáshelyzet megjavítá-
sa termeszetesen a párt és 
a kormány életszínvonal-
politika java! összhangban, 
ae életszínvonal további nö-
velésével lehet. elképzelni, 
abbló az elvből kiindulva, 
hogy minden állampolgár 
anyagi teherbiróképességé-
nek megfelelően vállaljon 
részt a lakásépítés és fenn-
tartás költségeiből. Ugyan-
akkor fokozódik a központi 
költségvetés lakásépítésre 
fordítható része és a válla-
latok is részt vesznek a la-
kásépítésben. A párt és a 
kormány határozata alap-
ján a kormány, illetve az il-
letékes miniszterek és főha-
tóságok ú j lakásügyi jog-
szabályokat alkottak, melyek 
mint ismeretes, július 1-én 
lépnek életbe. Nyilvánvaló, 
hogy a rendeletek megjele-
nése és következetes végre-
hajtása sem oldja meg 
majd rövid időn belül egyik 
legnagyobb társadalmi prob-
lémánkat, a lakáshiányt. 
Azonban megteremtjük az 
igazságosabb lakáselosztást 
és az arányosabb tehervise-
lés lehetőségét. 

A lakasok építésében, el-
osztásában, valamint a la-
kásalappal való gazdálko-
dásban a tanácsok a koráb-
binál nagyobb szerepet kap-
nak. A szegedi városi ta-

nács végrehajtó bizottsága 
már 1970-ben utasította az 
igazgatasi osztályt, hogy az 
éves lakaselosztási tervek-
ben biztosított lakáskeretet, 
valamint a felszabaduló la-
kasokat adatfeldolgozással 
elkészített sorrend betartá-
sával használja fel. 

Az igények sorolásának 
alapját az igénylök által ki-
töltött adatlap kérdesedre 
adott válaszok szolgáltatják. 
Miután minden azonos vá-
lasz, minden igénylő vonat-
kozasában ugyanolyan súly-
lyal szerepel, a sorolás ob-
jektivitása biztosított. Az 
értékrend kialakitasánál fi-
gyelembe veszik, az igénylők 
munkájának társadalmi 
hasznosságát, személyt, szo-
ciális és lakáskörülményeit, 
jövedelmi, vagyoni állapotát. 
A már több mint. egyéves 
adatfeldolgozás tapasztala-
taiból, valamint a július 1-
gyel hatályba lépő új lakás-
ügyi rendelkezések célkitű-
zéseiből kiindulva olyan ér-
tékrendet igyekeztek kidol-
gozni, amely biztosítja, hogy 
az egyes lakásformákból 
valóban azok részesüljenek, 
akik arra leginkább rászo-
rulnak. 

A lákasetlaftásban — a 
terhek arányosabbá tételére 
— a kedvezményeket főként 
szociálpolitikai szempontok 
határozzák meg. A kedvez-
mény alapja elsősorban a 
család nagysága, a gyerme-
kek és eltartottak (kereső-
képtelenek) száma. A lakás-
rendetet kimondja, hogy a 
lakaselosztási tervben meg 
kell határozni és biztosítani 
kell a fizikai és a termelést 
közvetlenül irányító műszaki 
dolgozók, és külön a fiatal 
házaspárok lakásigényének 
kielégítésére fordítható la-
kásszámot. Tekintettel arra, 
hogy július 1-től fiatal há-
zasnak kell tekinteni azokat 
a házaspárokat, ahol a há-
zasfelek egyike még nem 
töltötte be a 35. életévet, a 
lakásjuttatásban részesültek 
közül a fiatal házasok ará-
nya a javasolt 20 százalék-
kal szemben az állami bér-
lakásoknál csaknem, a szö-
vetkezeti és az OTP örök-
lakásoknál több mint 50 
százalék. 

A párt- és kormányhatá-
rozat elveinek megfelelően, 
a kiadott rendeletek célkitű-
zéseinek figyelembevételével 
a városi tanács kővetkező, 
június 25-én esedékes ülésén 
alkotja meg az egyes lakás-
ügyi jogszabályok végrehaj-
tásáról szóló rendeletét. 
A rendeletet lapunkban 
részletesen közrendjük majd. 

Az év végére befejeződik 
a szobi vasútvonal 

villamosítása 
Gyorsan halad a szobi vasútvonal villamosítása. A 

Nyugati pályaudvar és Szob közötti pályaszakasz villa-
mosítása a IV. ötévés térv egyik legjelentősebb vasúti 
beruházása. 

A közreműködő vállalatok a jobb együttműködés 
és a zökkenőmentes munka érdekében szocialista szer-
ződést kötöttek égymással. Vállalták, hogy a nagy je-
lentőségű munkát az év végére befejezik. 

A tervék szérint tehát 1971 december 15-én a szo-
bi vonalon végighalad az első villamos vontatasű szerel-
veny. (MTI) 

_ A szegediek altabora 

Radnóti Tamásné, ar Ságvári gyakorló általános iskola út-
törőcsapatának vezetője — akit nemrégiben a Munkaér-
demrend bronz fokozatával tüntettek ki az úttörőmozga-
lomban kifejtett két évtizedes munkásságáért — a szegedi-

pajtások között 

S o m o g y i K á r o l y n é (e lvéte le i 
Eang János (rókusi iskola) levelet küld haza 

ö t évvel ezelőtt Kiskun-
dorozsma-Sziksós tón ren-
dezték meg először a 
Csongrád megyei úttörők 
nagytáborát, most pedig — 
az úttörőmozgalom meg-
alapításának negyedszázados 
évfordulója alkalmából — a 
sövényházi Árpád-liget, ad 
otthont az újabb nagytábor-
nak. 

A tarka sátortábor június 
10-én. csütörtökön népesült 
be a piros nyakkendős paj-
tások csapataival. s még 
ezen a napon felvonták a 
tábor zászlaját, s fellobban-
tották az első tábortüzet is. 
A jubileumi nagytáborban 
egyébként 1840 Csongrád 
megyéi úttörő tanul, játszik, 
ismerkedik. A csapatok 
nyolc altábort népesítenek 
be; a szegedi altábor lakói 
24 iskolából kerültek ki — 
összesen 325-en. Valameny-
nvien jó munkájuk jutalma-
ként utazhattak ki Sövény-
házára. 

Érdekessége a nagvtábor-
nak, hogy lakói között jugo-
szláv vendégek is vannak: 

23 vajdasági paj tás — „fel-
derítő" és „méhecske" — 
akinek szép zöld egyénruhá-
ja, aranyszegélyes piros 
nyakkendője messziről fel-
ismerhető . . . 

Természetesen hazai ven-
dégek is érkeztek az esőtől 
ugvan néha megzavart, ám 
azért mégis zavartalan 
együttlétre: 12 megye küld-
te el legjobb őrseit — 
ugyancsak tanulni, szóra-
kozni. 

Ma, vasárnap délelőtt ke-
rül sor a nagytábor legna-
gyobb eseménvére, a jubi-
leumi díszszemlére, amelyen 
zárt alakzatban vonulnak 
fel az egyenruhás táborla-
kók. Ugyancsak ma rende-
zik meg az úttörővezetők 
találkozóját ls. 

Holnap, hétfőn délután 
ér véget a Csongrád megyei 
úttörők jubileumi táboro-
zása. Az együtt elköltött 
ebéd után sorban elutaznak 
a különböző városokat, já-
rásokat képviselő pajtásók, 
maid lebontják a záporverte* 
S2él dagasztotta sátrakat 


