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DELMAGYARORSZAG rl 
Kommunista műszakok 

Ulánbátorban elutazott Budapestről 
Gáspár Sándornak. a 

SZOT főtitkárának vezetésé-
vel vasárnap szakszervezeti 
küldöttség utazott Ulánbá-
torba. a Mongol Szakszerve-
zetek Központi Tanácsának 
meghívására. A küldöttséget 
a Ferihegyi repülőtéren Ja-
kab Sándor, a SZOT főtit-
kárhelyettese és a SZOT 
titkárságának tagjai búcsúz-
tatták. Az elutazásnál ielen 
volt D. Zsambazsancan, a 

Mongol Népköztársaság ma-
gyarországi nagykövetségé-
nek első titkára. 

A küldöttség megérkezett 
a mongol fővárosba. Ven-
déglátóival a két ország 
szakszervezeti központjai 
közötti együttműködés to-
vábbfejlesztéséről tárgyal, 

fővárosi és vidéki létesítmé-
nyeket keres fel. szakszerve-
zeti aktivistákkal találkozik. 

(MTI) 

Vasárnap elutazott Buda-
pestről Andrej Kirilenko, a 
Szovjetunió Kommunista 
Párt ja KB Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság titkára, aki a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának meg-
hívására tartózkodott ha-
zánkban. Kíséretében volt 
Valentyin Makejev, az 
SZKP KB tagja, a moszkvai 
városi pártbizottság másod-

Közösen a lakossággal 

Városgondnokság 
Fiatal intézmény, négy év-

vel ezelőtt alakult. Mégis so-
kat hallat magáról a város-
gondnokság, amely mint ön-
álló gazdálkodó egység, a 
szegedi tanács építési és köz-
lekedési osztályának felügye-
lete alá tartozik. Talán a 
szegedi lakosok nem is tud-
ják pontosan, hogy a város 
üzemeltetésének színvonala 
mennyiben függ ennek az 
intézménynek szervezőkész-
ségétől, ügyességétől, szor-
galmától. Hosszú és fárasztó 
lenne a felsorolás, hogy a 
közterületek tisztaságától, a 
hóel takarítástól kezdve a 
nyílt csatornák, szobrok, em-
lékművek karbantartásáig, az 
utcanévtáblák elhelyezéséig 
miben, s mikor milyen terü-
leten felelősek. Ha szemete-
sek az utak, a külterületen 
eldugulnak az utcai lefolyók, 
ha rosszak a forgalomirányí-
tó jelzőlámpák, a szegediek 
bosszankodnak. Az apró, lé-
nyegtelennek látszó felada-
tok teljesítése vagy elhanya-
golása alapvetően meghatá-
rozza a hangulatot. Ezért az 
utóbbi időben egyre több 
helyen kérik számon a vá-
rosgondnokságtól, hogy mi-
képp segíti elő a jó város-
politikát 

A nyáron az intézmény ve-
zetői huszonkét tanácskozási 
központban találkoztak a la-
kossággal, meghallgatták, fel-
jegyezték az ésszerű okos ja-
vaslatokat. Ezeken a megbe-
széléseken 688 közérdekű be-
jelentés hangzott el. Az el-
mült héten pedig a szegedi 
tanács kérte számon, hogy a 
gondnokság miképp tesz ele-
get az V. ötéves terv város-
politikai célkitűzéseinek. 

Előre kell bocsátani, hogy 
a város parlamentje elismer-
te az intézmény dolgozóinak 
munkáját, de a jobb város-
üzemelés érdekében több 
hiányosságra is felhívta a 
figyelmet. A tanács javasla-
ta: a szerződéses fegyelmet 
minden vállalattal be kell 

»tartatni. Ugyanis a gondnok-
ság nem egymaga látja el a 
városüzemeltetés feladatait, 
hanem szerződést köt szegcdi 
vállalatokkal egy-egy munka 
elvégzésére. A hatékonyság 
javítása érdekében azonban 
szükséges ezeket a vállala-
tokat jobban érdekeltté ten-
ni. Másról is illik azonban 
szólni. Nemcsak a vállalatok 
érdeke, hogy a város ellátá-
sa, hétköznapja kiegyensú-
lyozott, zavartalan legyen. A 
lakosságnak is jelentós sze-
repe van ebben. 

A városgondnokság költ-
ségvetése évente meghaladja 
a 120 millió forintot. Ebből 
sok mindenre telik, és sok 

vállalat kap munkát. Például 
az utak, gyalogjárdák tisz-
tán tartására több mint • 12 
millió forintot fordít évente 
a tanács. A tisztítandó terü-
let nagysága legalább 1 mil-
lió négyzetméter és erre a 
feladatra a városgazdálkodási 
vállalat kap megbízást A 
vállalat csak úgy tud az el-
várásoknak eleget tenni, ha 
még több gépet vásárol. 
Azonban az eredmény nem-
csak a városgazdálkodásiak 
szorgalmától, a gépesítettség-
től függ, hanem a lakosság jó 
vagy ros6z szokásaitól is. Ha 
kevesebbet szemetelnek, 
könnyebb elérni, hogy az ide 
érkező idegen azt mondja: 
ez egy tiszta város. Sajnos, a 
tapasztalatok nem mindig 
kedvezőek és hiába feszülnek 
meg az úttisztítók, kritika 
gyakran éri őket. A gondnok-
ság, a városgazdálkodási vál-
lalat hiába szervez különbö-

gondozasra nemcsak a város-
gazdálkodási vállalat, hanem 
a felgyői Róna Mgtsz is vál-
lalkozik. De sem géppel, sem 
munkaerővel nem győzik a 
gyarapodó parkok szépítését. 
Nagy segítséget jelent, ha 
egy-egy utca, kerület lakói, 
üzemek szocialista brigádjai 
ásót-lapátot fognak. Igaz, 
szép hagyományokkal ren-
delkeznek a házak előtti köz-
területek parkosításai. A ] 
gondnokság továbbra is vár- 1 

ja a társadalmi segítséget. | 
Még az idén, ősszel különhö- j 
ző akciókat szerveznek a la- j 
kótelepeken. Szerszámokat és' 
anyagokat adnak társadalmi 
munkához. Az V. ötéves terv 
első éveiben a városgondnok-
ság, által szervezett társadal-
mi munkák értéke 4—5 mil-
lió forint volt. Tavaly már 
11 millió forint értékű tel-
jesítménnyel dicsekedhettek. 
A gondnokság érdemei közé 

titkára és Jevgenyij Razu-
mov, az SZKP Központi Re-
víziós Bizottságának tagja, a 
KB pártszervezési osztályá-
nak helyettes vezetője. 

Andrej Kirilenko és kísé-
rete búcsúztatására a Feri-
hegyi repülőtéren megjelent 
Nemeth Károly, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság tit-
kára. Baranyái Tibor és Be-
recz János, a Központi Bi-
zottság osztályvezetői. Jelen 
volt Vlagyimir Pavlov, az 
SZKP KB tagja, a Szovjet-
unió magyarországi nagykö-
vete. 

Hazánkat elhagyva, a re-
pülőgép fedélzetéről Andrej 
Kirilenko táviratot küldött 
Kádár János nak, az MSZMP 
KB első titkárának és Né-
meth Károlynak, amelyben 
további sikereket kíván a 
magyar kommunistáknak, a 
magyar népnek a fejlett szo-
cialista társadalom felépíté-
se érdekében végzett mun-
kájukhoz. 

Andrej Kirilenko vasár-
nap délután visszaérkezett 
Moszkvába. 

ző akciókat, ha a közterüle- sorolható, hogy jó kápcsola-
teken nem csökken az ille- tot teremtett a társadalmi 
gális szemétlerakó helyek munkát szervező szakbizott-
száma. Nemegyszer elhang- sággal, a népfront kerületi 
zott már, a város zavartalan szerveivel és a lakóbizottság-
üzemeltetése lakossági érdek gal. A lakossággal való szé-
is és ezért mindenki nagyon les körű együttműködésre a 
sokat tehet. Fegyelmezettsé- jövőben is szükség lesz, hi-
gével, a tisztasági és egyéb szen a szegedi polgárok alc-
e l ő í r á s o k betartásával min-
den honpolgár hozzájárulhat, 
hogy a gondnokság kisebb 
költségvetésből jobb eredmé-
nyeket mutasson fel. 

Egy másik példa. A par-
kok fenntartása évente 11 
millió forintba kerül. A 

tív támogatása megkönnyít-
heti a gondnokság munkáját, 
A kapcsolat kétoldalú s ezért 
az intézménynek továbbra 
sem lehet figyelmen kívül 
hagyni a szegediek javasla-
tait, közérdekű bejelentéseit. 

H. M. 

Marjai József 
Bukarestben 

Tegnap. hétfőn magyar 
küldöttség utazott Romániá-
ba, a rryi&yar gazdasági és 
rnöszakj napok esemény-
sorozatára. A delegációt 
Marjai József,, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese veze-
ti a bukaresti tárgyalásokon. 

A hét végén több szegedi gyárban és üzemben dolgoz* 
tak. A Kenderfonó és Szövőipari Vállalat mindhárom sze-
gedi g"árában kommunista műszakot tartottak. A szegedi 
kenderfonógvárban és a hozzá tartozó telepeken összesen 
165-en, az újszegedi szövőgyárban 421-en dolgozlak. Fotóri-
porterünk a konfekciógyárba (régen jutagyár) látogatott el. 
ahol 150-en vettek részt vasárnap a kommunista műszakon. 

Csomagolják a raktárban a szovjet exportra szánt ponyvái 

Ezt a légtartó sátrat a püspökladányi uszodához készítettélt 

Tudományos konferencia 
a leszerelésről 

Az ENSZ 197^-as rendkívü- — hangsúlyozta hétfőn a le- Űj rendet követelnek a fej-
li leszerelési közgyűlésének szerelési tudományos konfe- lődö országok; a fejlődés 
ajánlása és a Béke-világta- rencia elnöki megnyitójában újabb szakaszába léptek a 
nács felhívása alapján ezek- Sim-ai Mihály akadémikus,- a KGST-tagállamok; súlyos 
ben a napokban szerte a vi- Magyar ENSZ Társaság el- válságot éltek át a fejlett 
lágon s Magyarországon is nöke. A TIT budapesti stú- tőkés országok — érzékeltette 
társadalmi megmozdulásokat, diójában megrendezett ta- a főbb tendenciákat Gyovai 
fórumokat rendeznek a fegy- nácskozáson — amelyen részt Gyula. Ilyen változó viszo-

vett Kovács Béla, a Hazafias nyok között a nemzetközi 
Népfront Országos Tanácsa- életben évtizedünk alapve-
nak titkára, az Országos Bé- tőén meghatározó tényezője a 
ketanács főtitkára — kuta- Szovjetunió és az Egyesült 
tók. j. a nemzetközi politiká- Államok katonai egyensúlya, 
val. katonai kérdésekkel fog- Korunk e realitása 

verkezési hajsza 
sáért, a katonai 

megállítá-
enyhülésért 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biolósriai Kutatóintézetének udvarán köz-
ponti raktárát építenek a DÉLÉP munkásai. Eddig ideiglenes faházakban tárolták 
az eszközöket, s a különféle anyagokat, mert az intézetnek nem volt erre a célra 
raktára. A most épülő létesítmény szerkezeti váza már elkészült. Az átadást a jövő 
év végére tervezik, de addig még jócskán lesz tennivaló. Az ú j raktár területe ezer 
négjzeímé'er lesz. a szomszédságában fedett gépkocsis rakodóhelyet is kialakíta-

amely összeköti a raktárát a műhellyel s a kazánházzal 

lalkozó szakemberek vitatták 
meg az enyhülés kérdéseit. 

Az eredményeket és a kilá-
tásokat napjaink nemzetközi 
politikai viszonyainak tükré-
ben. a plenáris ülés főreferá-
tumában Gyovai Gyula, a 
Magyar Külügyi Intézet igaz-
gatója. az Országos Béketa-
nács tagja ismertette. Beve-
zetőben kiemelte, hogy a szo-
cialista országok külpolitiká-
jának egyik központi célja az 
enyhülés fejlesztése, a nem-
zetközi biztonság szilárdítá-
sa, a szocialista építéshez 
szükséges legjobb feltélelek 
megteremtése. Az elmúlt na-
pok e szempontból is fontos 
eseménye volt Leonyid Brezs-
nyev Ismert berlini bejelen-
tése, amely kritikus időszak-
ban. a NATO fegyverkezési, 
a katonai egyensúlyt meg-
bontani kívánó terveire vá- szélesítésének tervét, dédel-
laszolva hangzott el. A nem- g e t v e próbálja az Egvesült 
zetközi helyzet rosszabbodá- Államok kialakítani a követ-
rónak megállítását célzó k e z 6 é v t j z e d r e szóló straté-
izovjet javaslat élénk vissz- g i á i á t ügy tűnik továbbra 
liangra talalt a tőkés világ i s fennmarad az a koncepció. 
az atlanti szövetség vezető 
köreiben, (Folytatás a 2. oldalon.) 

e realitása jelenté-
sen növelte a szocialista kö-
zösség biztonságát, elértékte-
lenítette az imperializmus ka-
tonai stratégiáját, elfogadtat-
ta a nemzetközi közvéle-
ménnyel a tárgyalásos rende-
zés elvét és gyakorlatát. Nem 
utolsósorban jelentős szere-
pet játszott az enyhülés lét-
rejöttében és fenntartásában. 
Egyértelmű tehát a megálla-
pítás: a két ország meg tud-
ja semmisíteni 5 meg is tud-
ja menteni a világot. Ebből 
következik, hogy a Szovjet-
unió és az Egyesült Államok 
nélkül nincs enyhülés. Ezt 
bizonyítják a nemzetközi vi-
szonyok alakulásában oly 
meghatározó SALT-tárgyalá-
sok is. 

Ebben a helyzetben szovjet 
veszélyről legendákat szőve, 
s a hatalmi befolyási övezet 

» 


