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Megnőttek a készletek, 
biztonságos a téli energiaellátás 

Mint ismeretes, a kormány 
csütörtöki ülésén megtár-
gyalta a nehézipari minisz-
ternek és az Országos Anyag-
és Árhivatal elnökének je-
lentését az 1971—72. évi 
energiagazdálkodási helyzet-
ről és a téli felkészülésről. A 
jelentés megállapította, hogy 
várhatóan biztonságos és ki-
egyensúlyozott lesz az ellá-
tás az energiahordozók for-
rásai — a feltáró és feldol-
gozó üzemek, valamint az 
importszállítások — ugyan-
is kielégítik a szükségleteket 
és lehetőséget adnak az ed-
diginél nagyobb készletek 
felhalmozására is. 

A széntermelés a szükség-
leteknek megfelelően alakult, 
annak ellenére, hogy az idén 
különböző nehézségekkel 
küszködtek. Tokodon, Tata-
bányán és a Mecsekben ele-
mi csapások nehezítették a 
szénbányászok munkáját, 
másutt pedig a munkaerőhi-
ányt kellett ésszerű üzem-
szervezéssel, korszerű tech-
nológiákkal kiegyenlíteni. A 
felmérések során megfelelő-
nek értékelték az import-
szállítások ütemét is. Lesz 
elegendő tűzifa, állapították 
meg, az erdőgazdaságokban 
ugyanis kétszer annyi kész-
letet halmoztak fel, mint ta-
valy. 

A szénhidrogén-féleségek-
ből. amelyek az energiaszük-
séglet több mint 40 százalé-
kát biztosítják — összességé-
ben megfelelő lesz az ellá-
tás. A biztonságos kőolaj- és 
kőolajtermék-, valamint 
földgázszállítások érdekében 
azonban számos kezdemé-
nyezésre és intézkedésre volt 
szükség. A meglehetősen szűk 
kőolajtároló kapacitás miatt 
a nyár folyamán nem tudták 
teljes egészében, átvenni az 
importszállítmányokat. Az 
ebből eredő hiányt most vas-
úti tartályos szállításokkal 
pótolják, mivel nincs lehe-
tőség a föld alatti szállítá-

sok növelésére. Az importhi-
ányok miatt mintegy 200 
ezer tonnával marad el a 
tervezettől a fűtőolaj-terme-
lés, ennek ellenére ki tudják 
elégíteni a szükségletet, mi-
vel egyes nagy fogyasztók 
felhasználása csökkent. A 
gázolajtermelés fedezi az igé-
nyeket, az ellátás biztonsá-
gát zavarja azonban, hogy a 
szállító és kiszolgáló beren-
dezések, valamint a tároló-
tér bővítése nem tudott lé-
pést tartani sem a szükség-
letekkel, sem pedig a növek-
vő termeléssel. 

A földgázfogyasztók igénye 
ebben az évben gyorsabban 
nőtt, mint a feltáró- és fel-
dolgozóhelyek termelése, 
ezért, tartós hideg tél esetén 
a nagyobb népgazdasági ká-

rok elkerülésére —• egyes ve-
zetékek mellett — korlátoz-
zák majd a gázszolgáltatást 
azon üzemek részére, ahol a 
gáz más energiahordozóval 
pótolható. 

Az 1970. évi villamosener-
gia-felhasználáshoz viszo-
nyítva ez évben 9 százalék-
kal nőnek az igények. Az 
ellátást segíti, hogy az év 
végén már áramot szolgál-
tat a Gagarin Hőerőmű l i l -
ás és IV-es számú, egyen-
ként 200 megawatt teljesít-
ményű blokkja is. A szovjet 
import — sikeres tárgyalá-
sok eredményeként — to-
vább nő, és a szeptemberi 
megállapodást követően tel-
jesítménye 750 megawattra 
emelkedett. 

Losonczi Pál Guineában 
Losonczi Pál, az Elnöki 

Tanács elnöke ötnapos hi-
vatalos algériai látogatásá-
nak befejeztével péntek 
délelőtt elutazott Algírból. 
Losonczi Pált távozásakor a 
repülőtéren Bumedien algé-
riai elnök, valamint a for-
radalmi tanács és a kor-
mány tagjai búcsúztatták. 

Losonczi Pál tegnap, pén-
teken afrikai utjának máso-
dik állomására, Guineába ér-
kezett. Az Elnöki Tanács el-
nökét és kíséretét a conak-
ry-i repülőtéren szívélyes 
fogadtatásban részesítették. 

* 

Losonczi Pál, algériai lá-
togatásáról közös közle-
ményt adtak ki, amely le-
szögezi : Bumedin elnökkel 
folyatott tárgyalások az 
őszinte barátság és a meg-
értés légkörében zajlottak 
le. 

A felek kölcsönösen tájé-
koztatták egymást országaik 
politikai, gazdasági és kultu-
rális fejlődéséről. 

A felek magasra értékelik 
azokat a jelentős eredmé-
nyeket, amelyeket a szocia-
lista építőmunkában elértek. 

A két fél széles körű esz-
mecserét folytatott, a kétol-
dalú kapcsolatokról és 
azok fejlesztésének távla-
tairól. Megvizsgálták a nem-
zetközi helyzet időszerű 
problémáit is, nevezetesen a 
Közel-Kelettel. Indokínával, 
Európával, Afrikával és 
Ázsiával összefüggő problé-
mákat. 

Losonczi Pál magyarorszá-
gi hivatalos baráti látoga-
tásra hívta meg Huari Bu-
medient, aki a meghívást 
örömmel elfogadta; a láto-
gatás időpontját később ha-
tározzák meg. 

Szegedre jön a bolognai Opera 
Háromszor az Otelló — Olaszországban járt 

a szabadtéri delegációja 
Mint korábban beszámol- főintendáns, aki Idén nyá- ra. A rendezők napokon be-

tűnk róla, néhány hete Szilé- ron járt a szegedi fesztivál lül javaslatokat tesznek a 
ziában járt a Szegedi Sza- színhelyén, nagy elragadta- szereposztásra is. 
badtéri Játékok küldöttsége, tással nyilatkozott a Borisz Valószínűleg a lesutóbbi 
hogy konkretizálja a Slask Godunovról, de a szegedi é v a d k o m o l y visszhangot 
lengyel nepi együttes jovo szabadtéri játékok technikai, keltett sikere teszi érezhe-
nyári szegedi vendégszerep- szcenikai berendezéseiről, t ő e n n ö t t a s z e g e d ' - í e s z t i_ 
lését. Papp Gyula, a váró- közönségéről, az előadások v a l ázsiója Nemcsak a ko-
si tanács elnökhelyettese, a atmoszférájáról is. Természe- Zönség a színészek a sze-
fesztivál intézőbizottságának tesen odakint mi is megnéz- r e p iők körében is' neves 
elnöke és Horváth Mihály, tük az Otellót, annak a fővárosi művészek érdeklőd-
a szabadtéri játékok igaz- Francesco Molinari Pradelli- n e k levélben vagy szemé-
gatóhelyettese az elmúlt na- nek vezényletével, aki való- iye^en ajánlják fel szolgá-
pokban megjárta Bolognát is. színűleg Szegeden is dirigál- lataikat Ugyancsak az el-
A küldöttség tegnap érkezett ja majd a bolognaiakat. Az m ú l t é v a d , eredményességét 
haza egyhetes látogatásáról, előadás rendkívül magas bizonyítja- a Művelődésügyi 
ahol befejezték a bolognai színvonalú volt, különösen a . 
Operával nyáron elkezdett a kitűnő énekesek keltettek Minisztérium 200 ezer to-
tárgyalásokat. mély benyomást. Azzal ráz- rintos jutalomban részesí-

— Most már végleges, tunk kezet, hogy december tette a Szegedi Szabadtéri 
hogy a Teq,tro Communale 10-ig közlik a pontos sze- játékok 1971-es évadját. 
di Bologna, a Milanói Scala reposztast, es 1972. julius 28 
utáni második legnagyobb —29—30-án lépnek fel Sze-
állandó olasz opera- és ba- geden. 
lettszínház, az 1972-es szege- A bolognai látogftással 
di szabadtéri játékokon há- lényegében befejeződött a 
rom előadásban, teljes 250 jövö évi szabadtéri játékok 
főnyi társulatával mutatja előkészületeinek első perlő-
be Verdi Otellóját — mond- dusa. Horváth Mihály igaz-
ta hazaérkezésük után Papp gatóhelyettes elmondta, még 
Gyula. — A szegedi feszti- egyetlen 'évben sem álltak 
vál történetének eddigi leg- ilyen jól. Nemcsak a műsor-
nagyobb vállalkozását Carlo naptár készült el, de meg-
Maria Badini főintendánssal állapodtak a rendezőkkel is: 
és Lamberto Tezzini fótit- a Hunyadi Lászlót Szinetár 
kárral tárgyaltuk meg, akik Miklós. Shakespeare Rómeó 
rendkívül szívélyes és ki- és Júlia című drámáját Vá-
tüntető előzékenységgel fo- mos László, A cigánybárót 
gadtak bennünket. Badini Félix László állítja színpad-

Az odesszai küldöttség 
látogatása a megyei 

pártbizottságon 

Gj íö r i I m r e üdvöz l i a k ü l d ö t t s é g e t . A s z e m b e n ü l ö k : j o b b r ó l b a l r a : V. M. S z k o r c o v , I . M, 
N y e v e r o v , A. P . C s e r e d n y i e s e n k o és N*. V. S z a v l c k a j a 

A csütörtök éjszaka Csong-
rád megyébe érkezett odesz-
szai területi pártküldöttség 
pénteken délelőtt látogatást 
tett a megyei pártbizottsá-
gon. A küldöttség vezetőjét, 
A. P. Cserednyicsenkót, a 
területi pártbizottság ideoló-
giai titkárát, valamint a 
küldöttség tagjait: N. V. 
Szavickaját, a reni járási 
pártbizottság titkárát, V. M. 
Szkvorcovot, az odesszai ke-
nyérgyár igazgatóját és I. M. 
Nyeverov írót, az odesszai 
városi pártbizottság és a 
Szovjet Írószövetség tagját 
a megyei és a szegedi párt-
bizottság titkárainak, a me-
gyei tanács elnökének, vala-
mint a párt-végrehajtóbi-

zottság tagjainak jelenlété-
ben a megyei pártbizottság, 
a megyei tanács és a megyei 
társadalmi szervezetek ne-
vében Győri Imre, az 
MSZMP KB tagja, a megyei 
pártbizottság első titkára 
üdvözölte. Megköszönve a 
testvérmegye pártvezetésé-
nek, hogy megyénk meghí-
vását elfogadta, annak a re-
ményének adott kifejezést, 
hogy a küldöttség vezetője 
és tagjai néhány napos me-
gyei tartózkodásuk alatt be-
tekintést qyernek megyénk 
életébe. 

A továbbiakban Győri Im-
re tájékoztatta szovjet ven-
dégeinket megyénk politikai, 
gazdasági, kulturális életé-

ről, valamint a pártélet leéri 
déseiről. Behatóan foglalko-
zott a megyében folyó ideo-
lógiai munka sokrétűségé-
vel és sokszínűségével. Vá-
laszában A. P. Cserednyi-
esenko az odesszai területi 
pártbizottság munkáját, a 
terület ipari, mezőgazdasá-
gi helyzetét ismertette, 
majd szólt a pártbizottság 
ideológiai tevékenységéről 
és a testület előtt álló fel-
adatokról. 

A vendégek a kora dél-
utáni órákban Szentesre 
utaztak dr, Ágoston József •> 
nek,. a megyéi pártbizottság 
titkárának és dr. Koncz Já-
nosnak, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetőjének tár-
saságában. 

December 8-án iil össze a KISZ kongresszusa 

N. I. 

Tájékoztató az előkészületekről I 

December 8-ra összehívták 
a Magyar Kommunista If-
júsági Szövetség VIII. kong-
resszusát — tájékoztatta az 
újságírókat a Parlament De-
legációs termében dr. Gom-
bár József, a KISZ Közpon-
ti Bizottságának titkára. 

Elmondotta egyebek kö-
zött, hogy az ifjúsági moz-
galom életének jelentős ese-
ményét egy sor fontos törté-
nés előzte meg. Egy eszten-
deje foglalt állást a párt 
Központi Bizottsága ifjúság-
politikai kérdésekben, hoz-
ta meg ifjúsági határozatát, 
s néhány hónapja hagyta jó-
vá az országgyűlés az ifjú-
sági törvényt. Ami a kong-
resszus közvetlen előkészíté-
sét illeti: a KISZ Központi 
Bizottsága júliusban levél-
lel fordult a magyar fiata-
lokhoz: a társadalom és az 
ifjúság kapcsolatáról, a 
KISZ munkájáról' kért véle-
ményt az ú j generációtól. A 
gondolkodásra, cselekvésre 
ösztönző kérdésekre több 
mint 200 ezer válasz érke-
zett. 

Több hónapos vitasorozat 

után állást foglaltak az if-
júkommunisták a KISZ mó-
dosított szervezeti szabály-
zatának, tervezetével kapcso-
latban is. 

A sajtótájékoztatón szó 
esett a kongresszust előkészí-

,tő legfontosabb fórumokról, 
a vezetőségválasztó taggyű-
lésekről és a különböző 
szintű küldöttértekezletekről 
is. 

A KISZ VIII. kongresz-i 
szusának 850 küldötte de-
cember o—11. között tanács-
kozik majd az Építők Rózsa 
Ferenc Székházában. A Köz-
ponti Bizottság nem adott ki 
kongresszusi irányelveket, 
minden küldötthöz eljuttatta 
azonban az ifjúsági szövet-
ség négyesztendős tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját. 

Hazánkba látogat 
a jugoszláv miniszterelnök 

i napló 
KGST-küldötts ég Győrben 

Dzsemal Bijedics, a Jugo- miniszterelnök meghívására 

^ S ' ^ v e S f f ^ S - * hivatalos, 
rehajtó tanácsának (kor- barati látogatásra hazánkba 
mány) elnöke Fock Jenő érkezik. (MTI) 

Tegnap különvonattal Győr-
be látogatott dr. Csanádi 
György, közlekedés- és pos-
taügyi miniszter vezetésével 
a KGST Közlekedési Állan-
dó Bizottsága, amely a hét 
eleje óta Budapesten ülése-
zett. 

Gáspár Sándor fogadta 
a japán szakszervezeti 

küldöttséget 
Gáspár Sándor, a SZOT 

főtitkára pénteken fogadta a 
japán szakszervezeti küldött-
séget, amely Iwai Akirának, 
a Japán Szakszervezeti Fő-
tanács Központi Tanácsa 
tagjának vezetésével tartóz-
kodik hazánkban. A baráti 
légkörben lefolyt találkozón 
véleménycserét folytattak a 
magyar és a japán szakszer-
vezeti mozgalom időszerű 
feladatairól, valamint a nem-
zetközi szakszervezeti moz-
galomban mutatkozó egység-
törekvésekkel összefüggő kér-
désekről. 

Találkozó a Vietnami 

Nőszövetség küldöttével 
Phan Thi An, a Vietnami 

Nőszövetség külügyi osztá-
lyának hazánkban tartózko-
dó vezetője pénteken a Ma-
gyar Nők Országos Tanácsá-
nak székházában találkozott 
a „takarót Vietnamnak" ak-
cióban részt vevő tömegszer-
vezetek, mozgalmak nöbi-
zottságainak vezetőivel és 
küldötteivel. A baráti talál-
kozón Erdei Lászlóné, a 
Nőtanács elnöke tájékozta-
tást adott a magyar nőtársa-
dalom szolidaritási akciójá-
ról. Phan Thi An meleg han-
gon mondott köszönetet a 
magyar nők szolidaritásáért. 

Magyar—arab kamaraközi 
megállapodás 

A Magyar Kereskedelmi 
Kamara és az Arab Kama-
rák Uniójának képviselői 
pénteken kamaraközi együtt-
működési megállapodást ír-
tak alá Budapesten. A többi 
között kölcsönös tagozatok; 
létesítését is elhatározták. 


