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Megnyílt az NSZEP 
VIII. kongresszusa 

Erich Honecker ismertette 
a Központi Bizottság beszámolóját 

Kedden Berlinben 2000 
küldött, továbbá 79 ország-
ból 90 kommunista és mun-
káspárt. antiimperialista 
mozgalom és szocialista párt 
delegációjának jelenlétében 
megnyílt a Nemet Szocia-
lista Egységpárt nyolcadik 
kongresszusa. 

A kongresszust Hermann 
Axen, a Politikai Bizottság 
tagja nyitotta meg. Beje-
lentette, hogy Walter Ulb-
rioht megbetegedése miatt 
nem tud részt venni a meg-
nyitó ülésen és kérte, hogy 
megnyitó beszédét a Politi-
kai Bizottság egyik tagja 
olvassa fel. Ennek alapján 

Walter Ulbrichf megnyitó 
beszédét Hermann Axen 
olvasta fel. 
A megnyitó beszéd meg-

emlékezett a német és a 
nemzetközi munkásmozga-
lom. továbbá a nemzetközi 
antiimperialista mozgalom-
nak az NSZEP VII. es VIII. 
kongresszusa között elhunyt 
kiváló személyiségeiről, köz-
tük Dobi Istvánról. 

Röviden m e g e m l é k e z e t t a 
Nemet Demokratikus Köz-
társaság szocialista fejlödé-
senek jelentőségéről. Megkö-
szönte az ország dolgozói-
nak a népgazdaság fejlesz-
tése érdekében kifejtett fá-
radozásait. Éltette a , Szov-
jetunió és a Német Demok-
ratikus Köztársaság barátsá-
gát. és kiemelte a Szovjet-
uniónak, az NDK számára 
nyújtott jelentós támogatá-
sá t . 

üdvözölte a kommunista 
és munkáspártok delegációi-
nak a kongresszus elnöksé 
gében helyet foglaló vezető 
it. köztük Leonyid Brezs-
nyevet. Kádár Jánost, Gus-
táv Husákot, Edward Gie-
reket. Todor Zsivkovot, 
Jumzsagijn Cedenbalt, Paul 
Niculescu-Mizilt, Le Duc 
Tho- t Carlos Rafael Rodri-
guezt. Kim Dong Kju- t és 
Kiro Gligorovot. 

Röviden megemlékezett a 
Kozponti Bizottság üléséről, 
amelyen kérte, hogy nálánál 
fiatalabb vegye át tőle az 
első titkári tisztséget. 

Berlinben megnyílt az NSZEP VIII. kongresszusa. Ké-
pünkön: néhányan az elnökség tagjai közül. Balról: P. 

Verner, K. Hager, W. Stopli, L. I. Brezsnyev 
és E. Honecker 

Elégedetlen állapította 
meg, hogy a plénum egy-
hangúlag Erich Honcckcrt 
választolta meg a Központi 
Bizottság első titkárává. 

Hangsúlyozta, hogy ebben az 
egyhangú szavazásban is 
megmutatkozott a párt. szi-
lárd, forradalmi egysége. 

A megnyitó után Erich 
Honecker, a Központi Bi-
zottság első titkára ismertet-
te a Központi Bizottság . be-
számolóját. Honecker beszé-
dének bevezető részében az 
NSZEP KB nevében köszö-
netet mondott Walter ü lb -
richtnak, a KB volt első 
Titkárának, a német mun-
kásmozgalom és a párt élén 
kifejtett több évtizedes 

eredményes működéséért. Jó 
egészséget és alkotóerőt kí-
vánt. neki a pártvezetés kol-
lektívájában. és az államta-
nács elnökeként kifejtendő 
további tevékenységéhez. 

A beszámoló többek között 
megállapítja: ..Csak egyet-
len célt ismerünk, és ez 
pártunk egész politikáját át-
ha t ja : 

mindenl megtenni az em-
berek jólétéért,, a nép 
boldogulásáért, 

a munkásosztály es vala-
mennyi dolgozó erdekeiért. 
A Szovjetunióval testvéri 
szövetségben levő és a szo-
cialista közösségbe illeszkedő 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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Pártküldöttségünk 
hazaérkezett 

Kedden hazaérkezett Mon-
góliából az MSZMP kül-
döttsége, amely Apró Antal-
nak, a Politikai Bizottság 

Befejeződött a magyar-
csehszlovák gazdasági tárgyalás 

Leninvárosban 
• rr rr rr r n i 

hoeromu epul 
Lenin város térségében 

megkezdték az új, kétezer 
megawattos, olajtüzelésű hő-
erőmű építésének előkészü-
leteit, a tereprendezést. Ez 
a mú — amelynek fűtőanya-
gát az olefinprogramban ké-
zsülő kőolajfinomító biztosít-
ja — látja majd el villamos 
energiával a negyedik öt-
éves tervben, épülő ú j léte-
sítményeket. Az óriás erőmű-
vet a Debrecen felé vezető 
főközlekedési út bal oldalán, 
ártérre telepítik és első üte-
mének építésére, a berende-
zésre és szerelésre 7,5 mil-
liárd forintot költenek. 

Magyar-szovjet 
műszaki együttműködés 

Ülésszak Moszkvában 
Moszkvában hétfőn meg-

nyílt a szovjet—magyar mű-
szaki-tudományos együttmű-
ködési kormányközi albizott-
ság 3 5. ülésszaka. Az ülés-
szakon a többi között meg-
vitatják a turbógenerátorok-
kal foglalkozó tanács mun-
káját és létrehozzák a vilá-
gítástechnikai tanácsot. 

Mihail Rakovszkij, a SzotD 
jet Állami Terybizottság el-
nökhelyettese és Jávor Er-
vin, az Országos Tervhivatal 
elnökhelyettese megvitatja az 
iparágak műszaki-tudomá-
nyos állandó tanácsairól szó-
ló szabálytervezetet. (MTI) 

Hogyan halad a földgáz-
vezetékek építése? 

Az ünnepi hetekre csökkentik a munkaterületet 
Az alvállalkozók nehezen mozdulnak 

Dr. Ajtai Miklós, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese, 
a magvat'—csehszlovák gaz-
dasági és műszaki-tudomá-
nyos együttműködési vegyes-
bizottság magyar tagozatá-
nak elnöke és Miloslav Hrus-
kovic, a Csehszlovák Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottságának titkára, az együtt-
működési bizottság csehszlo-
vák tagozatának elnöke ked-
den. a Parlament épületében 
az elnöki találkozó tárgya-
lasainak eredményeiről em-
lékeztetőt írt alá. 

A tárgyalásokon a többi 
között foglalkoztak a magyar 
—csehszlovák együttmúkö-
dessel a személygépkocsi-
gyártásban, továbbá a ter-
vezett Adria-olajvezeték lé-
tesítésével kapcsolatos közös 
feladatokkal. 

Az aláírásnál jelen volt 
Marjai József külügyminisz-
ter-helyettes és Frantisek 
Dvorskv, Csehszlovákia bu-
dapesti nagykövete is. 

Miloslav Hruskovic kedden 
felkareste az Agárdi Állami 
Gazdaságot, megszemlélte az 
iparszerüen működő sertés-
tenyésztő telepet és tájéko-
zódott a gazdaság együttmű-
ködéséről csehszlovák üze-
mekkel. (MTI) 

tagjának vezetésével részt 
vett a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt XVI. kongresszu-
sán. A küldöttség tagja volt 
Frank Ferenc, a Békés me-
gyei pártbizottság első tit-
kára. A küldöttséget a Fe-
rihegyi repülőtéren Nemes 
Dezső, a PB tagja és Gye-
nes András, a KB külügyi 
osztályának vezetője fogad-
ta. Jelen volt L. Tüdev. a 
Mongol Népköztársaság bu-
dapesti nagykövetségenek 
ideiglenes ügyvivője, vala-
mint A. M. Szorokin. a Szov-
jetunió budapesti nagykö-
vetségének követtanácsosa. 
(MTI) 

A földgázra áttérés nagy 
szegedi programja megvaló-
sításának még csak az ele-
jén tart a város. Idén a Le-
nin körút által határolt 
belvárosi területet kapcsol-
ják be teljesen — a tervek 
szerint október végével — 
az általános gázszolgáltatás-
ba. Szegeden jelenleg még 
8 ezer előfizető kap városi 
gázt. s ugyanannyi háztar-
tásban élvezik már a föld-
gáz előnyét. A földgázra át-
térés megvalósítója, beruhá-
zója a DÉGÁZ. Partnerei a 
látványos, de igen nehéz 
munkában a Szegedi Terve-
ző Vállalat, a Közútépítő 
Vállalat Hódmezővásárhely-
ről. a Szegedi Városgazdál-
kodási Vállalat és az IKV. 

Az átfogó program a vá-
ros egész területére érvénye-
sen két évre köti le a gáz-
művek erejét úgy, ha 
majd felkészült partnerek-
kel, alvállalkozókkal tud 
szerződést kötni. A jelenleg 
folyó munkákat a gázmüvek 
saját kivitelezésben. 120 fő-
nyi épitörészlegével végzi 
olyan ütemben, hogy azzal 
meg lehetünk elégedve ak-
kor is. ha némi késésben 
van. Határidőcsúszást. egy 
helyben „itopogást" láthat-
tunk a Széchenyi téri 
munkáknál. Hasonló a hely-
zet most a Klauzál téren, 
közvetlenül a DÁV székháza 
előtt. Ennek objektív oka 
abban keresendő, hogy a 
föld alatt nem látható, ré-
gebbi közműtérképen nem 
szereplő akadályba ütköz-
nek: „ottfelejtett" víz- és 
gázcsövekbe, kábelekbe, 

amelyekről — ilyen is van 
— üzemeltetőjük sem tudott 
eddig. Az akadályok miatt 
a tervezettnél lényegesén 
mélyebbre kell ásni. a mun-
kák menetén módosítani, 
amíg az akadályt el tudják 
hárítani. 

Dr. Varga János, a DÉGÁZ 
igazgatója szerint a beruhá-
zás mostani szakaszában 
mintegy 8 kilométer hosz-
szú gerincvezetéket fektet-
nek le. S ehhez jón még' a 
házakba vezető csatlakozás, 
összesen két és fél kilométer 
hosszúságban. Május végéig 
elkészültek három és fél 
kilométer hosszú gerincve-
zeték lefektetésével, s mint-
egy 800 méteren a csatlako-
zást is elvégezték. Kétségte-
len. hogv összefogottan, 
szervezettebb munkával 
megszüntethetné a gázmű-
vek is az úgynevezett csú-
szásokat. Ehhez tartozik a 
köztérfoglalási engedélyek 
időbeni megkérése, a tervek 
megrendelése időben. az 
együttműködés összehango-
lása a partnerekkel stb. 

Biztató — a munkák je-
lenlegi ütemét tekintve —, 
hogy a szegedi ünnepi hetek 
kezdetéig a Dpm teret kör-
nyező u t c á k b a n , sőt a Ko-
rányi rakparton is teljes 
lesz a rend. Azt követően 
ott bontanak, ásnak és cse-
rélnek csövet, ahol a város 
közlekedésének ritmusát, 
forgalmát kevésbé akadá-
lyozzák. Attól nem kell 
tartani, hogy a munkaterü-
letek egyike vagy másika 
esztétikailag kifogásolható, 
hiszen ezzel jó előre kellett 

számolni es számolták ls. Az 
ünnepi hetek idolartamájra 
minuenesetre szűkebbre 
vonjak a munkaterületeket, 
a munka üteméről azonban 
tovaDDra sem mondanak le. 

Az egyik alvallalkozo, a 
Varosgazdaikodasi Vallalat 
az Osz utcát tavaly ősszel 
leldurta, pedig mindössze 
egy hónap alatt el lehetett 
volna vegezni az ottani 
munaakat. A Partizán utcát 
a Petőfi Sándor sugaruttól 
az Április 4. útjáig asta fel 
ugyanez a cég. A munkagö-
dörben egy lelek sem dolgo-
zik. hetek óta, az árkokat 
otthagytak dúcoias nélkül, 
a kipakolt földet ramossa az 
eső a gyalogjaidéra. S 
mindezért a gázmüveket éri 
a megszolás, esetleg bírság, 
mert o a beruházó. A Varos-
gazdálkodási Vállalatnal az 
ilyen munkák vállalasában, 
vegzésében — úgy latszik — 
nincs elég szakertelem, s hi-
ányzik a lelkiismeret, vagy 
mind a kettő. Vele szemben 
viszont élhet kötbérrel a 
gazmüvek, de ettől meg nem 
lesz gyorsabb a munka. 

Az úttestek felbontását 
követi a helyreállítás, a 
nyomvonalak aszfaltozása. 
Sajnos, arra mái- nem ter-
jedt ki az illetékesek figyel-
me, hogy egyben a régi, 
mély és veszélyes k á t y ú k ^ 
is helyrehozzák. Ezt példáz-
za a Dózsa György utca, $ 
még több utca is. Tévedés 
ne essék, nem teljes felújí-
tást kívánnak ezek az ut-
cák, csupán a közi eked éj^ 
akadályozó tényezők elhá-
rítását szorgalmazzuk mi 

L. F. 

Hűvös légtömegek 
közelednek 

Az átmeneti felmelegedést 
húvösödés vál t ja fel. A Me-
teorológiai Intézetnek pénte-
kig érvényes távprognózisa 
szerint a nyugatról, majd 
északról érkező hűvös, csa-
padékos légtömegek a Kár-
pát-medencében is az átla-
gosnál jobban lehűtik a le-
vegőt. Tulajdonképpen ezzel 
a beáramlással kerül sor az 
idei monszun kialakulására, 
•amelyet — mint ismeretes— 

a felmelegedett szárazföldre 
benyomuló erőteljes óceáni 
légtömegek hoznak létre és 
szeles, csapadékos időjárást 
váltanak ki. A monszun meg-
lehetősen tartós jelenség, hi-
szen több hidegfront követi 
egymást. Igy valószínű, hogy 
a hűvösség nemcsak pénte-
kig, hanem továbbra is kel-
lemetlen vendege lesz a Kár-
pát-medencének. 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 
Soros munka a Lenin körút és a József Attila sugarút kereszteződésében 


