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Ülést tartott a magyal
és a városi tanács
végrohajté bizottsága
Tegnap, kedden délelőtt ülést tartott a Csongrád megyei tanács végrehajtó bizottsága, valamint délután Szeged megyei varos tanácsának végrehajtő bizottsága. Mindkét végrehajtó bizottság elsősorban a közeljövőben esedékes tanácsülések elé kerülő témákat tárgyalta meg. A
megyei tanács október 28-> ülésének napirendjén a megyei tanács és szervei szervezeti és működési szabályzata, a megyei tanács negyedik ötéves területi terve és a
megye lakás- és kommunális ellátottságának helyzetéről
szóió előterjesztés szerepel. A városi tanács október 27-re
összehívott ülése elé a városi tanács és szervei szervezeti
és működési szabályzata, a jelölőgyűléscken elhangzott
közérdekű javaslatok megvalósításának lehetőségei, valamint a tanácsi költségvetés és fejlesztési alap első félévi felhasználásáról szóló beszámoló kerül.

Kiskundorozsma piacteret vásárol
A megyei tanács végrehajtó bizottsága tegnapi ülésén az elmondottakon kívül
megtárgyalta a megye többi
városa házkezelési szervei
lakóházjavítási munkájának
fejlesztését, valamint hozzájárult ahhoz, hogy Kiskundorozsma ingatlanokat vásároljon ú j piaca számára.
A kiskundorozsmai tanács
vb ugyanis indokoltnak tartja a nagyforgalmú kiskun-

halasi út mentén levő jelenlegi piac
áthelyezését,
mivel az a KÖJÁL által előírt követelményeknek sem
felel meg. A kijelölt ú j piac
jól megközelíthető, de a kiskunhalasi úttól
elhatárolt
területe azonban magántulajdonban van. Ennek megvásárlását engedélyezte a
megyei tanács vb. A régi
piac helyét jórészt parkosítani fogják.

Továbbra is kevés az óvodai hely
A városi tanács végrehajtó bizottsága is tárgyalt
tegnapi ülésén egyéb ügyeket. Többek között elfogadta
a három kerületi hivatal
szervezeti és működési szabályzatát, jóváhagyta az idei
költségvetési irányzat és a
fejlesztési alap módosítását,
valamint megállapította a
tanács 1972. évi költségvetésének és fejlesztési alapjának előirányzatait. Megtárgyalta és jóváhagyta a játékcsarnok beruházási programját is.
A művelődésügyi osztály
vezetője, Kovács József tájékoztatta a vb-t
Szeged
óvodai ellátásának helyzetéről. Bár a tarjáni százszemélyes óvoda szeptember
20. óta működik, a könnyűszerkezetes kísérleti épületeket nem tudták átadni
rendeltetésének.
Nagy gond a belvárosi
óvodahiány is. A Toldi utcai százszemélyes
óvodát
már nem pótolja az Arany
János utcai; a Deák Ferenc
utcai óvoda — amit évek
óta a konzervgyár használ
— sem szabadult fel, mivel még nem készült el az
ú j épület az Ilona utcában.
Ez a konzervgyár és a tanács közös beruházásaként
— négy éve épül. Az életveszély miatt kiürített Szilién sugárúti óyoda pótlására szánt Szent György
téri könnyűszerkezetes óvoda legfeljebb 1972 őszén lesz
kész.
Az óvodai felvételek az
elmondottakból eredően sok
gondot okoztak. Az óvodákhoz 4482 felvételi kérelem
érkezett. A meglevő 3308
helyre (ebből 605 üzemi) és
a később belépő 200
új

helyre 4384 gyereket vettek
fel. A száz elutasított gyereken kívül egyelőre további 220 gyerek sem járhat
óvodába. A főzőkonyhák túlterhelése miatt mintegy 350
gyereknek nem tudnak étkezést biztosítani, ők csak
a foglalkozásokra, délelőtt
járhatnak óvodába.
Az óvodai csoportok átlaglétszáma 30 fölött van,
nem ritka a 40-es létszám
sem. A sok gyerek
egy
részének nem jut kisszék,
fekhely és játék. A csoportok felszerelése feltétlenül
kiegészítésre szorul.
Közös beruházású óvodák
építésére, illetve
fenntartására több kezdeményezést
tett a tanács. Az újszegedi
kenderszövő — adókedvezmény ellenében — 50 helylyel bővítette intézményét;
50—50 százalékos költségvállalással épül a konzervgyár
ú j óvodája, amely a jövő év

Új igazgató
a színház élén

fejlesztése
A múlt év végén hagyta
jóvá a kormány a komplex
könnyűszerkezetes
építési
mód
központi
fejlesztési
programját. E szerint 1975ig legalább évi
kétmillió
négyzetméter
alapterületű
könnyűszerkezetes épület kivitelezésének feltételeit kell
megteremteni. Az ú j építésmód megvalósítását tárcaközi bizottság irányítja, amely
pályázatot hirdetett a hazai

litikai Bizottságának tagja, a
Politikai Főiskola
rektora
mondott megnyitó beszédet, s
köszöntötte a résztvevőket.
A
szocialista
országok
pártfőiskoláinak
vezetői
megvitatják az oktató-nevelő munka időszerű kérdéseit
és a további együttműködés
lehetőségeit

Az első szovjet—kanadai
kormányfői
megbeszélésen
Trudeau kanadai és Koszigin szovjet
miniszterelnök
is hangsúlyozta a
kelet—
nyugati párbeszéd hasznos
voltát. Megvitatták az európai biztonsággal összefüggő
problémákat, a nyugat-berlini
kérdést, a fegyveres
erők és a fegyverzet csökkentését, valamint India és
Pakisztán konfliktusát. Kínáról nem esett szó.
Trudeau
miniszterelnök
hétfőn este vacsorát adott
vendége tiszteletére. Pohárköszöntőjében méltatta
a
két ország tartós kapcsolatait.
Trudeau reményét fejezte
ki, hogy a szovjet—kanadai
tárgyalások
a termékeny
gondolatok jegyében folynak
majd le.
Trudeau végül visszaidézte a moszkvai látogatása során aláírt jegyzőkönyvet, s
megállapította, hogy Kanada és a Szovjetunió fontos
lépést tett
a
szorosabb
együttműködés felé.
Koszigin
miniszterelnök,
aki Trudeau után emelkedett szólásra,
hangoztatta:
„a béke megszilárdítását a
szovjet kormány változatlanul külpolitikája egyik' fő
céljának tartja. Ezt a célt
szolgálja az együttműködés
fejlesztése az önök országával, amelynek nagy ösztönzést adott Trudeau úr májusi látogatása".
Október 18-án provokációt
követtek él Alekszej Koszigin szovjet kormányfő ellen.
Amikor befejeződött a szovjet—kanadai tárgyalások első napja, Koszigin és Trudeau kanadai miniszterelnök
kilépett a parlament épületéből. Az épület előtt összegyűlt tömegből egy ember
áttört az őrségen és huligántámadást akart elkövetni
Koszigin ellen. A rendőrség
az ügyben megindította
a
vizsgálatot.

A végrehajtő
bizottság
1971. január 26-án tartott
ülésén értékelte a színház
vezetésének munkáját, és a
tapasztalt
béralaptúllépés
miatt fegyelmi eljárást rendelt el Lendvay Ferenc, a
Szegedi Nemzeti
Színház
igazgatója ellen. Ezt követően az igazgató eltávozását
kezdeményezte
Szegedről,
áthelyezése már folyamatban is van a debreceni Csokonai Színházhoz. Távozása
szükségessé teszi a színház
igazgatói posztjának betöltését. A végrehajtó bizottság
— a Művelődésügyi Minisztériummal folytatott előzetes megbeszélés, és a városi
pártbizottság
állásfoglalása
alapján — hozzájárult ahhoz, hogy a Szegedi Nemzeti
Színház igazgatójává Giricz
Mátyást, a debreceni CsoTrudeau kanadai miniszkonai Színház eddigi főren- terelnök mély sajnálkozását
dezőjét nevezze ki a műve- fejezte ki a történtek milődésügyi osztály.
att.

Könnyűszerkezetek

Szocialista
országok
pártf&iskolai
vezetőinek
konferenciája
Tihanyban kedden
megkezdődött nyolc szocialista
ország — Bulgária,
CsehSzlovákia,
Lengyelország,
Magyarország, Mongólia, a
Német Demokratikus Köztársaság, a Szovjetunió és
Románia — pártfőiskolai vezetőinek konferenciája. Nemes Dezső, az MSZMP Po-

januárjától tanácsi
intézményként, vállalati támogatással működik majd az
Hona utcában; a kábelgyár
2,5 millió forintot ajánlott
fel közös óvoda létesítésére.
A gumigyár szintén kedvezően nyilatkozott óvodafejlesztés támogatásáról, a
KPVDSZ is tárgyalt vállalatokkal esetleges közös beruházásokról. A negyedik
ötéves terv végére saját
üzemi óvodát tervez berendezni a szalámigyár és a
postaigazgatóság
Fontos
volna, hogy a paprikafeldolgozó újra megnyissa hat
éve bezárt óvodáját.
A negyedik ötéves tervben szereplő 700 ú j óvodai
hely (az eredeti elképzeléseknél 250-nel több) csak
az üzemek és a tanács közös erőfeszítéseivel valósítható meg

Koszigln és Trudeau
tárgyalásai

könnyűszerkezetes ipari bázisok megteremtésére.
A
pályázatot hirdetett a hazai
tárcaközi bizottság meghozta első döntéseit. Erről és a
könnyűszerkezetes kormányprogram
megvalósításának
jelenlegi helyztéről dr. Szabó János, az építésügyi és
városfejlesztési miniszter első helyettese egyebek között
megállapította:
— Az összes körülmények
gondos mérlegelése alapján
úgy döntött a tárcaközi bizottság, hogy elsősorban a
mezőgazdasági és ipari épületeket létesítő könnyűszerkezetes kapacitásokat
kell
létrehozni.
— Az óvodák, az iskolák
és egyéb közösségi, kommunális épületek létrehozását is
gyorsítjuk a könnyűszerkezetes építésmóddal. A tárcaközi bizottság véleménye
szerint további vizsgálatok
szükségesek
a
közösségi
épületeket létrehozó könynyűszerkezetes
kapacitások
megítélésében, s így a legközelebbi ülésén hoz részleges határozatokat.

Ottawában folytatódtak a magas szintű szovjet—kanadai
tárgyalások. A képen: Trudeau miniszterelnök ebédet ad
Koszigin tiszteletére. Balról jobbra: Koszigin, Trudeau,
mellette Koszigin leánya és Pearson volt kanadai miniszterelnök
Mint a kanadai rendőrség
közölte, a
provokátor
a
disszidens Mátrai Géza, aki
aktív szerepet játszik
az
ellenforradalmi
emigráns
szervezetekben, és az ottani
szélsőjobboldal
tevékenységébén is.
A TASZSZ különtudósítójának
jelentése
szerint
kedden a kanadai
parlament
ottawai épületében

folytatódtak a tárgyalások
Koszigin és Trudeau között'
A két kormányfő őszinte
és baráti légkörben foglalkozott a nemzetközi
béke
és
biztonság szilárdítását
célzó
szovjet—kanadai
együttműködés bővítésének;
kérdéseivel. Megvitatta
a
kétoldalú
szovjet—kanadai
kapcsolatok bővítésére és elmélyítésére vonatkozó kérdések széles körét is.

Ma latin-amerikai delegáció
érkezik Szegedre

Már megírtuk, hogy október 18. és 24. között az Országos Béketanács közösen
a társadalmi és tömegszervezetekkel
latin-amerikai
hetet rendez. Ennek keretéNovember 22—23 ben ma, szerdán délelőtt 11
órakor érkezik Szegedre az
a latin-amerikai delegáció,
amely két napot tölt a városban. Először Szeged nevezetességeivel ismerkednek
meg, délután pedig baráti
nagygyűlésen vesznek részt
a kábelgyárban. Ezután
a
gyár munkásőreivel találkoznak. Este az orvostudomáA Magyar—Szovjet Baráti nyi egyetem hallgatóival taTársaság országos elnöksége lálkoznak a delegáció tagkedden a Parlament Gobe- jai, a Semelweis-kollégiumlin-termében Nagy Mária fő- ban.
titkár elnöklésével
ülést
Holnap, csütörtökön a Tötartott. Dr. Mihályfi Ernő, az mörkény gimnáziumot és a
MSZBT elnöke az ügyvezeTudományegyető elnökség nevében javasla- József Attila
tot terjesztett elő a társa- tem latin-amerikai tanszékét
ság országos értekezletének
november 22—23-ra történő összehívásáról, majd ismertette az országos értekezlet elé kerülő elnökségi
beszámoló tervezetét. A tervezetet az országos elnökség
elfogadta.
Dr. Korom Mihály igazEzután Ligeti Lajos akadémikus, a társaság alel- ságügyi miniszter és Vlagyinöke ismertette az MSZBT mir Ivanovics Tyerebilov, a
működési szabályzatának ki- Szovjetunió igazságügy-mia
dolgozása kiküldött bizott- nisztere kedden aláirta
jogsegélyság javaslatát, amelyet több magyar—szovjet
felszólalás után ugyancsak szerződés kiegészítéséről szójegyzőkönyvet. A több
kiegészítésekkel fogadtak el. ló
Végül megvitatták és el- mint egy évtizede hatályban
fogadták az év hátralevő hó- levő szerződés a két állam
napjaira szóló gazdag mun- közötti jogi
kapcsolatokat
katervet.
megfelelően szabályozta. A

látogatja meg a delegáció és
megtekintik a Móra Ferenc
Múzeumot. Délután a Fáklya Filmszínházban A keselyű vére című bolíviai film
ünnepélyes bemutatóján vesz
részt a küldöttség.

Az MSZBT
országos

értekezlete

Szénbányák államosítása Indiában
Az indiai
kormány elrendelte az ország szénbányáinak államosítását.
Az
intézkedéssel az
eddiginél
gazdaságosabb fejtési módszereket szándékoznak bevezetni, hogy a vas- és acélipar egyre növekvő szükségleteit fedezni lehessen.

Magyar—szovjet jogsegélvszerződés
kiegészítése
most aláírt jegyzőkönyv
a
szerződés alkalmazása
során szerzett tapasztalatokat
figyelembe véve módosítja a
szerződés egyes rendelkezéseit. A jegyzőkönyv főként
az állampolgárok házassági,
házassági-vagyoni és gyermektartási ügyeire
tartalmaz új, illetve
módosított
szabályokat.

