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Vége! ért 
a Brezsnyev-Brandt 

találkozó 
Közös közlemény 

Leonyid Brezsnyev, a 
Szovjetunió Kommunista 
Pártja KB főtitkára és Willy 
Brandt nyugatnémet kancel-
lár szombaton délelőtt — a 
nyugatnémet delegáció haza-
utazása előtt — harmadik, s 
egyben utolsó megbeszélésé-
re ült össze, 

A két államférfi pénteken 
összesen 7 órán át tanácsko-
zott a Fekete-tenger men-
tén fekvő festői üdülőhe-
lyen, Oreandaban. (Közben a 
két álamférfi sétahajózáson 
is részt vett, Jaltába is ellá-
togattak.) Nyugatnémet for-
rások szerint e 7 órás meg-
beszélésekből Brezsnyev és 
Brandt 3 órán át négyszem-
közt tárgyalti 

Szombaton megtörtént a 
zárótalálkozó, s ezzel befe-
jeződtek az őszinteség és a 
kölcsönös megértés szellemé-
ben folytatott konstruktív 
megbeszélések. 

Szombaton hazautazott 
Willy Brandt: a Német Szö-
vetségi Köztársaság kancel-
lárját Leonyid Brezsnyev bú-
csúztatta. 

A szombati nyugatnémet 
lapok első oldalon egy-
öntetűen szenzációs hírként 
közlik, hogy Leonyid Brezs-

nyev hajlandónak mutatko-
zik Brandt szovjetunióbeli 
látogatásának viszonzására. 

Brandt kancellárt és kísé-
retét szállító nyugatnémet 
katonai repülőgép tegnap 
délután öt órakor szállt le 
a bonn-kölni repülőtéren. 

Nyomban megérkezése 
után a repülőtéren Brandt 
megbeszélést tartott Scheel 
külügyminiszterrel, aki a 
küldöttséget fogadta. A tá-
jékoztató után a nyugatné-
met kormányfő újságíróknak 
rögtönzött sajtóértekezletet 
tartott. 

Brandt kancellár — a ter-
vek szerint — kedden szá-
mol be az ellenzék vezetői-
nek a Szovjetunióban tett 
kétnapos látogatásáról. 

A Leonyid Brezsnyev és 
Willy Brandt találkozójáról 
kiadott közlemény leszögezi: 

A Krímben történt látoga-
tás során egész sor megbe-
szélés folyt Leonyid Brezs-
nyev, az SZKP Központi Bi-
zottságának főtitkára és 
Willy Brandt szövetségi 
kancellár között. 

A megbeszélések tárgyila-
gos és őszinte jellegűek 
voltak 
(Folytatás a 2. oldalon.) 

Ötszörösére emelték a víz-
ügyi beruházások összegéi 
Kedvezett 
a vízállás 
a munkáknak 

A zátonyokkal tarkított 
Tiszán és a Maroson az idén 
mindvégig kedvezett a víz-
állás az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóságnak, mert 
folytathatta a már korábban 
megkezdett partépítési mun-
kákat vagy újabbakba fog-
hatott. Az idén különösen 
nagy feladatok elvégzése 
hárult a vízügyi igazgató-
ságra, mert helyre kellett 
állítania a tavalyi Tisza-
völgyi árvízvédekezés okozta 
károkat, valamint folytatnia 
kellett a korábban tervbe 
vett beruházásokat. Annak 
idején, 1969-ben a vízügyi 
igazgatóság is elkészítette 
negyedik ötéves tervjavas-
latát. Ezen azonban lényege-
sen változtatni kellett a ta-
valyi árvíz miatt. Az újabb 
igények szükségessé tették, 
hogy az 1971-re előirányzott 
mintegy 20 millió forint be-
ruházási összegét ötszörösére, 
1.3 millió forintra felemel-
je. 

Az idén árvfzi beruházás-
ra 22 millió forintot "fordí-
tanak, belvízi művek építé-
sére 37 milliót, folyamsza-
bályozási munkálatokra pe-
dig 6 milliót. Ugyanakkor 

Vida E l e m é r f e l v é t e l e 
A tápéi géptelep előterében befejezéshez közeledik az 
Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság új ipari és szociális 
létesítménye, amelyet a tervek szerint még az idén átad-

nak rendeltetésének 

Bontják a villamossínt a hídon 

tovább fejlesztik ipari jelle-
gű beruházásaikat, ú j szo-
ciális létesítményeket építe-
nek mintegy 25 millió ráfor-
dításával. A mezőgazdasági 
vízhasznosítás növekedése 
érdekében is újabb felada-
tok vártak az igazgatóságra. 
Az erre fordított összeg el-
éri a tízmillió forintot. E 
munkák közül említésre 
méltó Szentes térségében az 
úgynevezett donáti öntöző-
für t létesítésére fordított 5 
millió forint. Ez a beruhá? 
zás egyébként kapcsolódik 
a kiskörei országos vízügyi 
rendszer programjához. Ide 
sorolható a Kecskemét tér-
ségében épülő öntözést szol-
gáló beruházás. Ennek or-
szágos jelentősége abban 
nyilvánul meg, hogy itt ke-
rül először megépítésre a 
szennyvízzel öntözés nagy-
üzemi módon. 

Az utóbbi években a 
nagyüzemmé fejlődött Alsó-
tiszavidéki Vízügyi Igazga-
tóság beruházásainak közel 
ötven százalékát saját erejé-
ből valósítja meg, olyan je-
lentős termelő üzemrészek-
kel rendelkezik már. Ezt 
jellemzi, hogy az idei 108 
millió forintot kitevő beru-
házásból 53 millió forint ér-
tékű munkát saját maga 
végez, mfg más vállalatok-
kal 55 millió forint értékű 
munkára kötött szerződést. 
A már említett ipari és szo-
ciális beruházások kapcsán 
idén befejezik a Tápén 

épített ipari és szociális lé-
tesítményt, amelyre 52 mil-
liót fordítottak. Itt rendez-
nek be kulturált körülmé-
nyek között 150 főt befogadó 
munkásszállást, alakítanak ki 
300 fő részére ebédlöt, saját 
konyhával. Ez az új épület 
egyben irodaépület is. Ide 
költözik a vízügyi igazgató-
ság termelési főosztálya, la-
boratóriuma, a műszaki ter-
vezési osztály, vagyis az ed-
digi központi épület zsúfolt-
sága enyhül. A vízügyi 
igazgatóság dolgozói az ed-
diginél jobb munkakörülmé-
nyek között dolgozhatnak, 
alkothatnak. 

Az árvízi beruházások kö-
zül kiemelkedő a tápé—al-
győi töltéserősítés, ugyanígy 
a Maros jobb part jának töl-
tésépítése. A két folyónak 
erre a szakaszaira több mint 
13 millió forintot költöttek, 
ugyanakkor feltárták az 
1970-ben keletkezett marosi 
buzgárokat, hogy azok töb-
bé ne fenyegessenek nagy 
vizek levonulásakor. 

Jelentős beruházások sze-
reoelnek az idei nrogramban 
belvízi vonatkozásban is. Az 
újszegedi belvízrendszer 
kapcsán fontos szerep jut 
az ószentiváni új szivattyú-
telepnek, amelynek befejező 
szakasza Tiszasziget térségé-
ben épül. Hasonló jelentő-
ségű a vidraéri és a nagyfai 
belvízrendszer ú j szivattyú-
telepe is. 

L. F 

Szerdára 
összehívták 
az ország-

gyűlést 
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Jelentős magyar 
üzletkötés • 

Perulian 
Megkezdődött Timár Má-

tyásnak, a Minisztertanács 
elnökhelyettesének perui tár-
gyalássorozata. A hivatalos 
látogatás első programjaként 
Francisco Morales Bermu-
dez, gazdasági és pénzügy-
miniszter fogadást adott a 
hadsereg házában Timár Má-
tyás és kísérete tiszteletére. 

Pénteken került sor a pe-
rui fővárosban annak a szer-
ződésnek az aláírására, 
amely külkereskedelmünk 
utóbbi években létrejött 
egyik legnagyobb latin-ame-
rikai export üzletkötését je-
lenti. A szerződés kéteszten-
dős tárgyalássorozatot hoz 
tető alá. A Metrimpex és a 
perui közoktatásügyi minisz-
térium megállapodása értel-
mében a magyar ipar 13 
millió dollár értékben szál-
lít berendezéseket a közép-
iskolai program végrehajtá-
sához. A tárgyalások egyéb-
ként folytatódnak, most már 
főiskolai berendezések szállí-
tásáról. 

A szerződést ünnepélyes 
keretek között írta alá a pe-
rui oktatásügyi minisztérium 
épületében Herkner Ottó, a 
Metrimpex vezérigazgatója 
és Guabloche közoktatásügyi 
miniszterhelyettes. Megjelent 
Timár Mátyás, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese és kí-
sérete, Francisco Morales 
Bermudez gazdasági és pénz-
ügyminiszter, valamint Car-
pio Becerra közoktatásügyi 
miniszter. 

Örömmel adtunk helyet 
lapunkban annak a közérde-
kű hírnek, amely arról tá-
jékoztat. hogy a villamos-
közlekedés megszüntetésével 
a hídon felszedik a síneket. 
A megrendelő a Szegedi 
Közlekedési Vállalat, a mun-
kát pedig a Hódmezővásár-
helyi Közúti Építő Vállalat 
végzi, de nagyon lassan. A 
nagyobb lendületű munkát 
egyrészt akadályozza, hogv 
az egy pár sínt nem tudják 
egy időben felszedni, mert 
akkor annyira leszűkítenék, 
korlátoznák a forgalmat, 
hogv a keskeny sávon nem 
tudnának zavartalanul elha-

ladni a nagyobb gépjármű-
vek. De ha már így van, vé-
leményünk szerint meg le-
hetne gyorsítani a munkát 
úgy, hogy éjszaka is dolgoz-
nának, hiszen erre igen al-
kalmas a híd közvilágítása. 

Csakhogy a lassúságnak 
más oka Ls van. Zsiga Sán-
dornak, a közlekedési válla-
lat főmérnökének tájékozta-
tása szerint a sínek felsze-
dését végző vállalat úgy vé-
lekedik, hogy nem nagy üz-
let számára ez a munka, 
mert annyi idő alatt, amed-
dig ez tart — várhatóan még 
két hétig — legalább 1 mil-
liót kereshetnének, ha utat 

építenének. Ezért a munká-
ért viszont „mindössze-' 350 
ezer forint körüli összegre 
számíthatnak. 

Már korábban is szükség 
lett volna a közlekedési vál-
lalatnak a hídon elfekvő sí-
nekre. A munka megkezdése 
azon múlott, hogy a KPM 
illetékes szerve ú j technoló-
giát akart kidolgozni a sínek 
felszedéséhez. Ez a technoló-
gia nem született meg, s 
maradt a régi módszer, a 
kézi erő, ami egyébként eddig 
is rendelkezésre állt. Talán 
időt és pénzt lehetett volna 
nyerni, ha rövidebb ideig 
tart a sDekuiáiás. 

Magyar-koreai barátsági 
nagygyűlés HamhUngben 

Losonczi Pál, az Elnöki A pályaudvartól a város fő- a Dél-Hamgjöng tartományi 
Tanács elnöke, aki kíséreté- teréig vezető út mentén pártbizottság felelős (első) 
vei hivatalos baráti látoga- csaknem negyedmillióan titkára is. 
táson tartózkodik a Koreai üdvözölték az elhaladó gép- A magyar és a koreai 
Népi Demokratikus Köztár- kocsisort: tíz- és tízezer szí- himnusz elhangzása után 
saságban, szombaton reggel nes zászlócskát lengetett a Kim Sze Bong lépett a mik-
a Dél-Hamgjöng tartomány szél. A szivárvány minden • rofonhoz, majd Losonczi 
központjába, a Keleti-tenger színében pompázó legyezők- Pál mondott beszédet, 
part ján fekvő Hamhüngbe kel integettek a népviselet- Az Elnöki Tanács elnöké-
érkezett. Vidéki ú t jára elkí- be öltözött leányok. Sok he- nek szavait hosszan tar tó 
sérte Szo Csol, a Koreai lyen valóságos virágszőnye- lelkes taps követte. A nagy-
Munkapárt Politikai Bizott- get terítettek az aszfaltra, gyűlés az Internacionálé-
ságának tagja, a Legfelsőbb másutt magyar és koreai val ért véget. 
Népi Gyűlés Elnökségének zászlókkal, lampionokkal Losonczi Pál ezután üzem-
alelnöke, Kong Dzun The, tették ünnepélyessé az utca látogatásra indult. Elsőként 
a nemzetközi gazdasági kap- képét. a vinalonüzemet kereste 
csolatok bizottságának el- A főtéren kora délelőtt fel, majd a tengerparton 
noke, L« Mon Szok kulugy- m agyar—koreai barátsági épült rjongszoni gépgyárba 
miniszter-helyettes, vala- nagygyűlést tartottak: az el- látogatott, 
mint Pak Csun Guk, vezer- n ökségben helyet foglalt Lo- Az Elnöki Tanács elnöke 
őrnagy. sonczi Pál és kísérete, vala- vasárnap egy Hamhüng 

A magyar államfőt a pro- mint Hjon Mu Gvan, a Ko- környéki termelőszövetkezet 
tokoll előírásait messze túl- reai Munkapárt Politikai életével ismerkedik meg, 
szárnyaló fogadtatásban ré- Bizottságának póttagja, a majd kíséretével visszaindul 

_ Hamhüng lakói. Központi Bizottság titkára, Phenjanba. 
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