
Illést tartott 
Minisztertanács 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
korábban történtek bizo-
nyos átszervezések, egyes 
fe ladatkörök a felügyelete 
a lá tartozó vállalatokhoz ke-
rül tek. 

A minisztérium feladat-
köreinek megváltozásával, 
az operatív feladatok foko-

zatos megszüntetésével, a 
hatáskörök decentralizálá-
sával egyidejűleg a minisz-
tér ium szervezetét jelentő-
sen egyszerűsitik, korszerű-
sítik, s létszámát 1968. ja-
nuár l-ig mintegy 20 szá-
zalékkal, 430 főre csökken-
tik. 

Megszüntetik a Tudományos 
és Felsőoktatási Tanácsot 

A tudományos kutatás egy-
séges elvi irányítása, a ku-
ta tás és a felsőoktatási mun-
ka összehangolása, valamint 
a tudomány és a termelés 
kapcsolatának erősítése cél-
jából hozták létre 1957-ben 
a Minisztertanácsnak köz-
vetlenül alárendel t Tudomá-
nyos és Felsőoktatási Taná-
csok 

Az elmúlt tíz évben tör-
tént fejlődés lehetővé, az ú j 
gazdaságirányítási rendszer 
bevezetése pedig szükségessé 

teszi a tudományos kutatás 
i rányításának és koordináci-
ós rendszerének egyszerűsí-
tését, a hatáskörök decent-
ralizálását. A kormány ha-
tározata részletesen intézke-
dik arról , mely minisztériu-
mok, illetve országos hatás-
körű szervek jogkörébe ke-
rülnek a megszűnő Tudomá-
nyos és Felsőoktatási Ta-
nácsnak azok a feladatai, 
amelyeknek ellátása az ú j 
gazdaságirányítási rendszer-
ben is szükségesek. 

A gázprogram végrehajtása 
Amikor az ötvenes évek vé-

gén fel tár ták a hajdúszo-
boszlói gazdag gázmezőket, 
határozat született gázprog-
r a m kidolgozására azzal a 
céllal, hogy minél szélesebb 
körben kerül jön felhaszná-
lásra ez az energiaforrás. 

A Központi Népi Ellenőr-
zési Bizottságnak a Minisz-
ter tanács ülésén megtárgyalt 
jelentése megállapít ja, hogy 
p gázprogram megvalósítása 
jelentős eredményeket ho-
zott. 1960. és 1965. között a 
hazai földgáztermelés több 

mint tízszeresére nőtt, s to-
vább javította az energia-
hordozó s t ruktúrát . 

A jelentés a továbbiakban 
rámutat , h o © a program 
végrehaj tásában még további 
jelentős tennivalók vannak. 

A Minisztertanács meg-
bízta a Gazdasági Bizottsá-
got, hogy a vizsgálat megál-
lapításainak figyelembevé-
telével mozdítsák elő a nép-
gazdaság és a lakosság meg-
növekedett gáz-igényeinek 
fokozottabb kielégítését. 
(MTI) 

BNVŐ7 
Faggyejev nyilatkozata 
Mikor lesz színes ív? 

1600 autóbuszt vásárol az NDK 

Nyikolaj Faggye jev, a 
KGST t i tkára az Országos 
Tervhivatal és a KGST-ti t-
kárság néhány vezető mun-
katársával csütörtökön a Bu-
depesti Nemzetközi Vásárra 
látogatott. A körséta után a 
KGST t i tkára a következő-
ket mondta a látottakról az 
MTI munkatá rsának: 

— Nagyon sok szépet, kor-
szerűt lát tam, s a legjobb 
benyomásokat szereztem. 
Igen tetszettek az élelmiszer-
ipar, s mindenekelőtt a 
könnyűipar ízléses, s nagy 
választékot dokumentáló 
csarnokai. Az áruk nemcsak 
szépek, hanem szemmel lát-
hatóan jó minőségűek, kor-
szerűek is. Nemrég Genfben 
jár tam, s bá t ran állíthatom, 
hogy a magyar ruha és ci-
pőipar legalább olyan kitű-
nő termékeket állít elő, mint 
amilyeneket ott lát tam. A do-
lognak egyetlen szépséghibá-
ja. hogy a budapesti kira~ 
katokban még keveset látni 
a BNV-n bemutatott legkor-
szerűbb. legdivatosabb köny-
nyűipari cikkekből. Az ipar 
és a kereskedelem azonban 
bizonyára felkészült a r ra , 
hogy az ú j termékek mielőbb 
forgalomba kerüljenek. 

— A gépekről, műszerekről 
csak a legjobbakat mondha-
tom. Műszaki színvonalban 
és külső formában e©'aránt 
megütik a nemzetközi mér -
téket. 

— Az ilyen kitűnő minő-
ségű áruk előállítása a leg-
jobb feltétele a nemzetközi 
szakosításnak is. Az egyes 
országok ugyanis csak akkor 
ál l í thatnak elő egyes termé-
kekből gazdaságos nagy so-

„Háztüznézőben" 
a szegedi tsz-eknél 

Tegnap derűs égbolt fo-
gadta, m a j d kellemes napsü-

\ iés kísérte körú t ján a városi 
pártbizottság és városi ta-
nács illetékes szakemberei-
ből, valamint szegedi tsz-el-
rökökből , főagronómusokból 
és párt l i tkárokból álló cso-
portot, mely háztüznézőben 
volt a szegedi gazdaságok-
ban. A hagyományos tavaszi 
határszemle a közös földe-
ken ezúttal eltért a szoká-
sostól. A belvíz és eső áz-
ta t t a talajviszonyok miatt a 
tsz-ek majo r j a i t és állatállo-
mányá t tekintet ték meg. 

Nehéz 
munkagéppel 

Az első vendégfogadónak. 
N a © István, az Üj Élet Tsz 
elnökének volt mivel büsz-
kélkednie: a korszerű tehe-
nészet u © a n i s jórészt elké-
szült. Az önitatós rendszerű, 
t ágas épületben a nehéz 
munkáka t gépesítették, har -
minchat fejőgép, valamint 
t r á © a k i h ú z ó szerkezet köny-
nyíti meg a tehenészek mun-
k á j á t A harmadik istálló, 
valamint az ellető építését 
most fejezik be. Legszebb a 
tejház, berendezése korsze-
rű , fala színes csempével dí-
szített. 

A ma jo r szélén három 
ikerlakást építenek az állat-
gondozók számára, ugyanak-
kor tágas ebédlő és tusoló-
helyiség készül. A jelenlegi 
rossz útviszonyok hamaro-
san megváltoznak, a nyáron 
elkészül a major szilárd út-
ja, melyre 2 millió 400 ezer 
forintot költ az ál lam. 

Persze a határnézés elke-
rülhetetlen, mer t miközben 
az e © i k tsz-ből a másikba 
látogatott a szakembergár-
da, a San-Pastore búza, a 
fűszerpaprika és a lucerná-
sok dús növényzetében © ö -
nyörködött Balog István, a 
városi pártbizottság osztály-
vezetője, Hovorka István és 
Bzabó Zoltán, a városi ta-

nács mezőgazdasági osztá-
lyának vezetője, illetve fő-
agronómusa. 

A gazdaság 
„bankja" 

A Móra Ferenc Tsz elnö-
ke, Szili Antal a gazdaság 
, ,cs i rke©árára" büszke. Fia-
tal nyárfasoroktól övezve áll 
a négy hosszú, fehér ház. 
Bent, az óriás forgácssző-
nyegeken háromnapos csibék 
szaladgáltak, két helyiség-
ben összesen 26 ezer darab. 
A szomszédos két épületben 
több mint 24 ezer kéthetes 
csirke. A gazdaság „bankja" 
ez, hiszen tavaly 14 millió 
500 ezer forintot kaptak 370 
ezer pecsenyecsirkéért. 

A szegedi Felszabadulás 
Tsz elnöke, Árendás József 
a tehenészetet, sertéshizlal-
dát, végül a híres zöldség-
kertészetet mutat ta be. A 
szakemberek tetszését külö-
nösen megnyerte a bor jak 
tavaly épült neveidéje. A 
szokásostól eltérő, „házi ter-
vezésű'l épületben a legjobb 
körülmenyek között fej lődik 
80—90 kisborjú. Korszerűsí-
tésre vár a baktói sertéste-
lep. idén 600 ezer for int 
költséggel a lakí t ják át az 
ólakat, fűthetővé teszik télire 
s önetetőket szerelnek be a 
malacok számára. Teljesen 
kicserélik a kocaállományt, 
Jugoszláviából vásárolnak 
200 darab kiváló tenyészko-
sát. Jövő évben ú j abb ser-
tésszállást építenek, így meg-
teremtik a feltételeit annak, 
hogy évente 2500 hízót ér-
tékesítsenek. (Eddig általá-
ban 1800 darabra szerződ-
tek.) 

A Haladás Tsz elnöke, Fo-
dor István elsősorban a © ö -
nyörű virágkertészetbe invi-
tálta a szakembereket, ma jd 
az istállókat és állatokat 
szemlélték meg az Alsó Ti-
sza-parti majorban. 

Megkezdődött 
a belvízrendezés 

Az egész napos tavaszi 
szemle tapasztalatait a sze-
gedi Móra Ferenc Tsz köz-
pont jában beszélték meg. 
Balog István örömmel álla-
pította meg, h o © a szegedi 
közös földeken megkezdő-
dött a belvízrendezés. Nehe-
zen haladnak azonban a be-
ruházások kivitelezése és a 
létesítmények hasznosításá-
ban kissé bizonytalankodnak 
a gazdaságvezetők. Sürgette 
az Októberi Szocialista For-
radalom 50. évfordulója al-
kalmából indított termelési 
versenyek szervezettebb irá-
nyítását. Hovorka István a 
hasznos melléküzemágak fej -
lesztését szorgalmazta. Már-
is szép példái vannak en-
nek a szegedi tsz-ekben. Di-
cséretes a széna- és lucerna-
betakarí tásban jelentkező se-
rénység. 

A hozzászólások során 
N a © István tsz-elnök, Soós 
Lajos főkönyvelő, Szili An-
tal tsz-elnök, Borthaiser An-
tal főagronómus az ú j gaz-
daságirányítással kapcsola-
tos kérdésekről, az ú j hitel-
rendszerről, a tsz-ek mun-
kaerő-problémáiról, a gépe-
sítés jövőbeni útjáról mond-
ta el véleményét és javas-
latát. 

B. ö . 

Hűtlenül elhagyta állomáshelyét 
A Magyar Távirati Irodát 

felhatalmazták az alábbiak 
közlésére: 

Radványi János, a Magyar 
Népköztársaság washingtoni 
nagykövetségének volt ideig-
lenes ügyvivője, hűt lenül el-
hagyta állomáshelyét és be-
jelentette, hogy az Amerika: 
Egyesült Államokban kíván 
letelepedni. Az illetékes ma-
gyar hatóságok a körülmé-

nyek tisztázására megindí-
tották a vizsgálatot. Az 
Egyesült Államok budapesti 
ügyvivőjének a magyar kül-
ügyminisztériumban tudomá-
sára hozták, hogy az ame-
rikai hatóságok közreműkö-
dését Radványi János disz-
szidálásában a magyar kor-
mány a két ország közötti 
kapcsolatok rontását elő-
mozdító lépésnek minősíti. 

rozatokat, ha egyéb termé-
keket más országokból jó mi-
nőségben megvásárolhatnak. 
A szakosítás mindenesetre 
nagy körültekintést , alapos 
előkészületeket igényel. Igy 
történt ez a KGST végrehaj-
tó bizottságának legutóbbi 
ülése előtt a nemzetközi 
munkamegosztásról hozott 
határozat esetében is. Egész 
sor tanácskozás, sőt egy na-
gyobb konferencia is meg-
előzte az ülést, s í © valóban 
reális határozatot hozhattunk 
a végrehajtó bizottság emlí-
tett ülésén. 

— Friss energiát jelent a 
KGST működésében a gaz-
daságirányítás ú j módszeré-
nek bevezetése a szocialista 
országokban. A vállalatok 
n a © o b b önállóságával, az 
ösztönző közgazdasági mód-
szerek alkalmazásával olyan 
emelők lépnek működésbe, 
amelyek az eddiginél még 
szorosabb együttműködésre 
sarkal lhat ják a különböző 
országok üzemeit. A nagyobb 
önállóság e © b e n egészséges 
versenyt is teremt, s ez nem 
mond ellent a nemzetközi 
szakosításnak, hanem éppen 
kiegészíti a z t 

Várkonyi György, az Ori-
on-gyár kereskedelmi igazga-
tója csütörtökön a BNV-n 
bemutat ta az újságíróknak a 
sok ú j f a j t a tv-készüléket, az 
Orion korszerű tranzisztoros 
mikrohullámú berendezését 
és a vásár egyik fő slágerét, 
a szines televíziót. Elmon-
dotta, hogy színes tv-vel 
kapcsolatos kísérletek előre-
haladtak, e készülékeket 
azonban természetesen csak 
a szenes tv-adó üzembehe-
lyezése után hozhat ják for-
galomba Magyarországon. A 
gyártást előbb megkezdik, s 
a készülékeket egy ideig ex-
portálják. Elmondotta, hogy 
napokon belül több tíz mil-
lió forintos exportüzlet vár -

ható. Ne©ven millió forint 
értékű régi típusú mikrohul-
lámú berendezés és 30 ezer 
tv-készülék eladásáról van 

Bacsák Nándor, a MOGÜRT 
vezérigazgatója és H. Schwi-
etz, a berlini Transpor t -
maschinen külkereskedelmi 
vállalat vezérigazgató helyet-
tese csütörtökön délben az 
NDK pavilonban lezajlott 
ünnepélyes szerződéskötés 
alkalmával n a © összegű 
megállapodást írt alá. A két 
vállalat ha tvan millió rubel 
értékű gépjármű cseréjében 
egyezett meg. Az export és 
az import értéke e © f o r m á n 
30—30 millió rubel. Eszerint 
a MOGÜRT 15 ezer NDK-
© á r t m á n y ú személygépko-
csit és más járművet vásá-
rolt, ugyanakkor a Trans-
portmaschinen vállalatnak 
többek között 1 600 autóbuszt 
adott el. Ez e©ébkén t a leg-
nagyobb összegű szállításról 
szóló szerződés, amelyet az 
NDK-vállalat a budapesti 
vásárokon eddig kö tö t t 

A METRIMPEX a cseh-
szlovákiai Fari ta müvekkel 
kezdett t á r©alásoka t , ho©- a 
MOM, a Műszeripari Tröszt, 
illetve a Radel KTSZ gyárt-
mányai t ma©ar—csehszlo-
vák ipari kooperációban sza-
kosítsa. A terv szerint a 
szeptemberig tar tó üzleti 
t á r©a lások eredményeként 
félmillió rubel értékű elekt-
rokémiai és laboratóriumi 
eszköz © á r t á s á t szakosíta-
nák. A szovjet Maspriborin-
torg külkereskedelmi e © e -
süiéssel a METRIMPEX 
u © a n c s a k n a © összegű 
megállapodásról tárgyal: 
négy-öt millió rubel értékű 
e © e z m é n y t írnak alá komp-
lett tabora tóriumok szállítá-
sára. amelyekhez szovjet 
vállalat készíti majd a mű-
szereke t 

Katonai 
küldöttségünk 
a KNDK-ban 

A M a © a r Népköztársaság 
katonai küldöttsége május 
24-én délután ellátogatott a 
KNDK nemzetvédelmi mi-
nisztériumába, ahol Kim 
Csang Bon hadseregtábor-
nok, a Koreai Munkapár t 
Politikai Bizottságának tag-
ja, miniszterelnök-helyettes, 
nemzetvédelmi miniszter fo-
gadta és köszöntötte. 

Az esti órákban Kim 
Csang Bon hadseregtábor-
nok, nemzetvédelmi minisz-
ter fogadást adott a Czinege 
Lajos vezérezredes, honvé-
delmi miniszter vezette ka-
tonai delegáció tiszteletére. 

A fogadáson mindkét mi-
niszter pohárköszöntőt mon-
dott. Méltatták népeink ba-
rátságát és az imperializmus 
elleni harcban népeink sza-
badságáért, függetlensegéért 
és a szocializmus győzelmé-
ért kifej tet t közös erőfeszí-
téseinket. 

Fejlesztik 
a kerületi 

könyvtárakat 
Elnökségi ülést tartot t teg-

nap, csütörtökön délután a 
Hazafias Népfront Szeged 
városi bizottsága. Kovács 
Miklós, a könyvbarát bizott-
ság elnöke beszámolt a moz-
galom eddigi eredményeiről, 
s vázolta a további felada-
t o k a t Az elnökség határoza-
tot hozott, h o © a kerületi 
könyvtárakat a könyvtárak 
társadalmi bizottságának se-
gítségével tovább fejleszti, 
különös tekintettel az olva-
sómozgalom további szélesí-
tésére és a hálózat bővíté-
sére. 

Szegedi sikerek az Erkel-diákünnepen 
Három megye diákjainak versengése Gyulán 

ke nyitotta meg az 1967-es 
Erkel Diákünnepeket, majd 
a fiatalság gyorsan szétosz-
lott, hiszen délelőtt 11 óra-
kor már kezdődtek a külön-
böző szekciók vetélkedői. 

Délben a gyulai vár tö-
rökkori emlékeket idéző, 
ódon hangulatú emeleti ter-
mében már az első érmese-
ket köszöntötte a felcsatta-
nó taps: kihirdették a pá-
lyázatok eredményét. A sze-
gediek 20 arany, 8 ezüst és 
ugyanennyi bronzérmet sze-
reztek. Képzőművészetben 
Mercz András (Építőipari 
Technikum), Osgyáni Vil-
mos, Dugár János, Vincze 
József, Máté Eszter, Gugla-
va Katalin (Tömörkény gim-
názium), i rodalomtudomány-
ban Temesi Ferenc (Ságvá-
ri gimnázium), Balogh Ti-
bor (Radnóti gimnázium), 
szépirodalmi pályamunkával 
Csenke László, Csonka Mik-
lós (Radnóti), helytörténeti 
dolgozattal a Tömörkény 
gimnázium szakköre, kémiá-
ból Horváth Mária (Radnó-
ti), biológiából Zalányi Sá-
muel (Radnóti), Lakos Ist-
ván (Ságvári), néprajzi pá-
lyázatokkal pedig az Építő-
ipari Technikum hat kol-
lekt ívája tagjainak neve ke-
rült a győztesek l is tájára. 

Az első nap még három 
szekcióban: szólóének, éne-
kes kisegyüttesek, népitánc-
csoportok, vers- és próza-
mondók vetélkedőjében hir -
dettek eredményt. A zenei 
versenyen a Szűcs Éva— 
Izsók Judit—Forgó Klára 
énektrió a Ságvári gimná-
zium számára arany-, 
Györgyi Rozália a Rózsa Fe-
renc gimnáziumnak bronz-
érmet szerzett. Az if júsági 
házban késő estig húzódott 
több mint 50 fiatal előadó 
vetélkedője, ahol tegnap 
még csak annyi derül t ki : 
Fogarasi Adrienn, a Rózsa 
Ferenc gimnázium tanuló-
ja aranyérmet nyert. Az Er-
kel Diákünnepek csütörtö-
ki programjá t Berek Kati 
előadóestje zárta a zeneis-
kolában. 

Nikolényl István 

(Munkatársunk telefonje-
lentése.) Szerda este m á r 
fel lobbant az Erkel-láng 
Gyulán, de a hivatalos meg-
nyitóra csak tegnap dél-
előtt került sor a festői kör-
nyezetben fekvő szabadtéri 
színpadon. A 700 éves tör-
ténelmi város harmadízben 
hívja kulturál is seregszem-
lére a Duna—Tisza-köze és 
Dél-Tiszántúl három me-
gyéje: Csongrád, Bács-Kis-
kun, Békés valamint Sze-
ged város középiskolai és 
szakmunkástanulóit . 2300 
diák találkozik itt, hogy kü-
lönböző vetélkedőkön iga-
zolhassa kétéves művészi 
munka eredményét — közel 
annyian, ahány középiskolás 
tanulója van összesen Gyu-
lának. A fiatalok képzőmű-
vészeti és tudományos pá-
lyázatokkal, személyes és 
együttes produkciókkal ne-
veztek erre a seregszemlére, 
melynek méreteire jellem-

ző: a zsűrihez 282 szépiro-
dalmi, tudományos, 224 kép-
zőművészeti pályázat érke-
zett elbírálásra, 78 iskola 
tanulói szerepelnek 14 kü-
lönféle versenyen, bemuta-
tón. 

Gyula is kiállította „nyal-
ka ve rbunk já t " — jegyezte 
meg valaki t réfásan há tam 
mögött az utcai tömegben, 
ahol valamennyien azért 
nyújtózkodtunk, hogy elcsíp-
jünk néhány pillanatot az ün-
nepélyes megnyitóra tar tó 
diákok színes csoportjából. 
Az utak mentén nyakken-
dős úttörők áll tak sorfalat 
a középiskolás f iataloknak, 
akik először a Lenin-szobor-
nál helyeztek el koszorút, 
majd a városon keresztül 
vonultak fel a szabadtéri 
színpadhoz. A rendező szer-
vek képviselőinek rövid ün-
nepi megemlékezése után 
Veres József munkaügyi mi-
niszter, a fesztivál fővédnö-

Ülést tartott 
a Csongrád megyei tanács 

A Csongrád megyei tanács 
tegnapi, csütörtöki ülésén 
Hantos Mihálynak, a megyei 
tanács vb elnökhelyettesé-
nek elnökletével megtár-
gyalta a megye múlt évi me-
zőgazdasági termelési és fel-
vásárlási tapasztalatait külö-
nös tekintettel a III. ötéves 
terv célkitűzéseire. 

A megyei tanács a dr. Pa-
ezuk István vb elnökhelyet-
tes által előterjesztett beszá-
moló alapján megállapította, 
hogy a megyében a mező-
gazdasági termelés színvona-
la és a felvásárlás volumene 
tavaly tovább növekedett. A 
nagyarányú belvízkár ellené-
re a szövetkezetek halmo-
zatlan termelési értéke 11 
százalékkal emelkedett s a 
100 holdra számított á ruér-
tékesítés 11 ezer forinttal 
volt több az előző évinél. 

Az eredmények mellett 
azonban több olyan jelen-
ségre felhívta a beszámoló 
és a vi tában felszólaló ta-
nácstagok többsége a figyel-
met, ami megnehezíti az öt-
éves terv mezőgazdasági cél-
kitűzéseinek teljesítését. 

A megyei tanács a hibák 
megszüntetésére, illetve a 
harmadik ötéves tervben 
előírtak teljesítésének bizto-
sítására több határozatot ho-
zott. 

Ezután a m e © e i tanács 8 
ál landó bizottságának elnö-
ke előterjesztette az állandó 
bizottságok idei munkaterv 
javaslatát. A munkaterveket 
a tanácsülés elfogadta és jó-
váhagyta, ma jd előterjeszté-
sek és interpellációk elhang- | 
zása után az ülés befejező-1 
dött. 
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