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Ülést tartott
a Minisztertanács
A kormány Tájékoztatási
Hivatala közli:
A Minisztertanács pénteken ülést tartott.
A Minisztertanács megvitatta és elfogadta az Országos Tervhivatal elnökének
részletes
előterjesztését a
jövő évi népgazdasági tervről, és határozatot hozott az
1973. évi népgazdasági tervben
foglaltak
végrehajtására.
A pénzügyminiszter elő-

terjesztése alapján a kor- mány az előterjesztést elfomány megtárgyalta és elfo- gadta.
gadta az 1973. évi állami
A Minisztertanács megtárköltségvetés részletes elő- gyalta és elfogadta az Orirányzatait, s úgy határozott, szágos Tervhivatal
elnökéhogy a törvényjavaslatot az nek előterjesztését a népgazországgyűlés
legközelebbi dasági tervezésről szóló törülésszaka elé terjeszti.
vényjavaslat tervezetéről, s
A Magyar Nemzeti Bank határozatot hozott, hogy a
elnöke előterjesztést tett a törvényjavaslatot az országgyűlés legközelebbi ülésszahitelpolitikai
irányelvekről ka elé terjeszti.
és az 1973. évi beruházási
A kormány ezután egyéb
hitelkontingensekröl. A kor- ügyeket tárgyalt.

Le Duc Tho
és Kissinger hétfőn
folytatja tárgyalásait
Le Duc Tho. a VDK P á rizsban tárgyaló küldöttségének különleges tanácsadó- •
ja pénteken
röviddel dél
után Moszkvából megérkezett Párizsba. A le Bourget
repülőtéren adott nyilatkozatában kiemelte: azért jött
Párizsba, hogy még egyszer
tárgyaljon az amerikai féllel a vietnami béke helyreállításáról létrejött
megállapodás gyors megkötéséről.
Hangsúlyozom — mondotta, hogy szilárdan kitartunk
a VDK és az Egyesült Államok között létrejött megál-

lapodásban foglalt rendelkezések mellett. Párizsi jelenlétem
ismét
bizonyítja
komoly magatartásunkat és
jóakaratunkat — húzta alá
Le Duc Tho.
November 20-án
Párizsban ú j a b b találkozó lesz a
vietnami és az amerikai fél
között. Le Duc Tho és Xuan
Thuy találkozik m a j d Kissingerrel, az amerikai elnök
nemzetbiztonsági
főtanácsadójával — közölte a Vietnami Tájékoztató Iroda P á rizsban nyilvánosságra
hozott nyilatkozata. A hétfőn

Pótolják a hiányzó fákat

kezdődő tanácskozást b e jelentette a Fehér Ház is.
A nyugati hírügynökségi
jelentésekből kitűnik, hogy
az amerikai nemzetbiztonsági
főtanácsadó
vasárnap,
közép-európai idő
szerint
16.00 órakor indul el
Washingtonból és ugyanaznap
este 22.30
órakor érkezik
Párizsba. Kíséretében
lesz
helyettese, Alexander
Haig
tábornok, továbbá
William
Suliivan külügyi
államtitkár-helyettes, a nemzetbiztonsági tanács négy tagja.

Átadták a vörös vándorzászlót
a JATE ifjúkommunistáinak
Több mint kétezer egyetemista KISZ-fiatal m u n k á j á nak elismerése a KISZ KB
vörös vándorzászlaja, melyet
tegnap délután
ünnepélyes
keretek között adtak át az
egyetem aulájában. Az ünnepélyre összesereglett egyetemi
hallgatók között ott
voltak az intézmény vezetői, tanárai, a megyei és a
városi
KISZ-bizottságok
képviselői. Az elnökségben
többek között helyet foglalt
dr. Márta Ferenc akadémikus, az MSZMP Központi
Bizottságának tagja, a J A TE rektora és Baló Ilona, a
KISZ városi
bizottságának
titkára is.
A KISZ Központi Bizottság legmagasabb kitüntetését, a vörös selyem vándorzászlót Szögi Béla, a KISZ
IB tagja, a KISZ Csongrád
megyei bizottságának
első
titkára adta át dr. Vastagh
Pálnak, a JATE KISZ-bizottsága titkárának. Beszédében értékelte
és méltatta
az egyetemen folyó ifjúsági
mozgalmi munkát. Megállapította,
hogy ff KISZ KB
kitüntetése
a
folyamatosan
magas szintű munka
elismerése. annak a szerteága| zó tevékenységnek eredménye, melyet évek óta folytatnak a JATE KISZ-esei.
Beszédében utalt az ifjúság
politikai nevelésében
elért
eredményekre, a kulturális
munka magas szintjére é s
országosan jelentős produkcióira. a külügyi tevékenység sokrétűségére, a fizikai
dolgozók gyermekeinek t o vábbtanulása érdekében kifejtett munkára, az építőtáborok és társadalmi m u n k a -

Ronald Ziegler, az elnök
sajtótitkára szerint amerikai
részről „néhány napos, esetleg hosszabb" munkaülésre
számítanak. Ez lesz Kissinger és Le Duc Tho 21. találkozója, amelyet Kissinger
október 26-i sajtóértekezletén a 9 pontos békemegállapodás véglegesítését megelőző „utolsó megbeszélésként" jellemzett..
A dél-vietnami népi felszabadítási erők a legfrissebb jelentések szerint — a
déli országrész úgyszólván
minden katonai körzetében
folytatják gyalogsági és tüzérségi akcióikat.
TüzérséPéntek délután csehszlogük már egy hete szünet
nélkül
t á m a d j a a saigoni vák delegáció érkezett Butengerészgyalogosok és légi- dapestre, a magyar—csehdesszant-alakulatok
Quang szlovák gazdasági és műszaTri körüli állásait.
ki-tudományos együttműköIgen heves harcok
foly- dési vegyesbizottság X. üléstak Saigon 30—50 kilométeres körzetében is. A Thieu- szakára. A küldöttséget Mirezsim alakulatait
súlyos loslav Hruskovic, a Csehveszteségek érték.
szlovák Kommunista
Párt
Az amerikai légierő foly- Központi Bizottságának tittatta
bombatámadásait a kára, az együttműködési biVDK sűrűn lakott körzetei,
és Dél-Vietnam felszabadí- zottság csehszlovák tagozatának elnöke vezeti. (MTI)
tott területei ellen.

Csehszlovák
küldöttség
hazánkban

Heget evt

L A P J A

Acs S. Sándor felvétele

Szögi Béla zászlóátadási beszédét mondja
KlSZ-munakciók
széles
skálájára. alapszervezeti
Megállapította,
hogy
a kában élen járó hallgatókKrajkó
KISZ KB vörös vándorzász- nak. Fölszólalt dr.
laja megérdemelten került András, az egyetemi pártaz egyetem
KISZ-istáihoz bizottság titkára, aki arra
figyelmeztetett, hogy e vörös
egy évre.
Az egyetem
ifjúkommu- vándorzászló az elismerésen
nistáinak nevében dr. Vas- túl kötelezi is az egyetem
fiatalságát még jobb. még
tagh Pál mondott köszöne- magasabb szintű munkára.
tet az elismerésért.
Ezen
Az ünnepség befejező akünnepélyes alkalomból ju- tusaként, az egyetem énekkara adott rövid műsort.
talmakat
nyújtott á t az

Jó ütemben épül
az újszegedi belvízrendszer
Bővítették a

csatornahálózatot

Mint m á r korábban beszámoltunk róla, az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság
minta
belvízrendszert alakít ki az újszeged—
tiszaszigeti
körzetben. A
mély fekvésű vidéken kéthárom évenként visszatérően jelentkeznek a mezőgazdaságnak
súlyos
károkat
okozó belvizek, gyakran lakott területeket is veszélyeztetve. Az elemi csapás
megfékezésére huszonkilencmillió
forint beruházással

a magyai-szoujet

történésztanácskozás
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Somogyi

Károlyné

felvétele

Két hete kezdődött, most közeledik befejezéséhez az őszi
faültetés. Közel kétezer fácskát ültettek-ültetnek el, részben társadalmi munkában, a város utcáin, pótolva a sorból hiányzókat. A Tolbuhin sugárúti kép az utolsó faültetések egyikét örökíti meg: a városgazdálkodás dolgozói
helyezik, el az ú j f á k a t a régiek között

Pénteken a Magyar Tudományos Akadémián befejeződött
a magyar—szovjet
történész vegyesbizottság V.
tudományos ülésszaka. A két
delegáció a tárgyalások befejezése után sajtótájékoztatón számolt be a végzett
munkáról. Pach Zsigmond
Pál akadémikus, a magyar
és A. P. Okladnyikov akadémikus, a szovjet tagozat
elnöke elmondta, hogy a háromnapos tudományos t a nácskozáson megvitatták a
magyar társadalmi struktúrában a századfordulótól a
második világháború végéig
végbement változásokra vonatkozó társadalomtörténeti
kutatások elméleti-módszer-

tani kérdéseit. A másik fő
téma a magyar őstörténet
kutatása volt.
A továbbiakban a küldöttségek vezetői a háromnapos
ülésszak
végén
elfogadott
munkaterv főbb pontjait ismertették. Az egyik kiemelt
együttműködési terület a tőkés fejlődés törvényszerűségeinek és a szocialista forradalom előfeltéte'ei kialakulásának kutatás; Ezen a
témán belül magyar és szovjet szakértők Budapesten és
Moszkvában részletesen foglalkoznak majd a tőkés korszak alatti magyarországi és
oroszországi agrárfejlődéssel.
Egy másik fontos együttműködési téma a szocialista

iparosítás társadalmi-gazdasági következményeinek kutatása, amely a szovjet történettudományi kutatás távlati tervének része. Ebből
1973-ban a magyar munkásosztály helyzetének, struktúr á j á n a k és tudatállapotának
1945 utáni fejlődésével, a z
erre vonatkozó kutatósok elméleti és módszertani eredményeivel foglalkoznak
A munkatervben
fontos
helyet foglal el az a törekvés is, hogy továbbfejlesszék
a magyar és a szovjet tudományos intézmények együttműködését. kapcsolatóit a
történettudomány, a régészet, a néprajz és a numizmatika terén. (MTI)

nagyszabású
korszerűsítési
munkákat végeznek. A területet behálózó
újszentiváni
és ószentiváni
főcsatornát,
valamint a gyálai határcsatornát huszonkét kilométer
hosszúságban bővítették. 1
ezer 700 méter ú j csatornameder is épül. amelyből
hatszáz méteres szakasz készült el eddig. A belvizek
átemelését szolgáló torkolati
szivattyútelepet
villamosítják,
felújítják. Az építési
munkák befejeződtek. k ö vetkezik majd a gépek beszerelése. Elkészült a térvári közbenső esésnövelő szivattyú.
A tervek szerint 1973-ban
adják á t rendeltetésének a
minta belvízrendszert. E l sősorban azért nevezik így,
mert mintaszerű együttműködés alakult ki a vízügyi
szervek és a terület túlnyomó részén gazdálkodó tiszaszigeti Búzakalász Termelőszövetkezet között. A gazdaság több évi munkával, tetemes anyagi áldozattal üzemen belüli komplex vízgazdálkodási programot valósít
meg. Mély fekvésű földjeit,
amelyeket hajdani
folyómedrek is keresztülszabdaltak, feltöltötte.
Ezenkívül
tereprendezéssel,
csatornázással, talajjavítással szinte megváltoztatta a kietlen
t á j egész arculatát, növelve a gyenge minőségű földek termőképességét.

