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FOGADTAK HAZÁNK ÜJ PRÁGAI NAGYKÖVETÉT 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára csütörtökön fogadta Ko-
vács Imrét, hazánk új cseh-
szlovákiai rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetét, 

aki a közeljövőben utazik 
állomáshelyére. Ugyancsak 
fogadta a nagykövetet Lo-
sonczi pál, a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának Elnöke és 
Kállai Gyula, az Országgyű-
lés elnöke. 

MAGYAR-KOREAI KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Csütörtökön a Kulturális 
Kapcsolatok Intézetének 
székházában aláírták a ma-
gyar—koreaj kulturális 
együttműködési egyezmény 
1967—1968 évre szóló mun-
katervét, magyar részről De-
meter Sándor, a KKI alel-
nöke, koreai részről Cson 
Bjong Csol, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság 
Kulturális Kapcsolatok Bi-
zottságának alelnöke írta 
alá az okmányokat 

A munkaterv értelmében 
jelentős mértékben gyarapít-
ják a két ország kulturális 
együttműködését. Program-
ba vették ösztöndíjas egye-
temi hallgatók csere-tanul-
mányútjait, egyetemi taná-
rok küldését illetve fogadá-
sát, az oktatási területen 
szerzett tapasztalatok kicse-
rélését kiállítások kölcsönös 
bemutatását, művészeti alko-
tószövetségek együttműködé-
sét 

ALAlRTAK AZ IDEI MAGYAR—KÍNAI 
ARUCSEREFORGALMI MEGÁLLAPODÁST 

A két ország kereskedelmi 
delegációi között lefolyt tár-
gyalások eredményeképpen 
csütörtökön Budapesten a 
Külkereskedelmi Miniszté-
riumban aláírták az 1967, 
évi magyar—kínai árucsere-
forgalmi és fizetési megálla-
podást A megállapodás ér-
teimében Magyarország szer-
számgépeket, közúti jármű-

veket és alkatrészeket, mű-
szereket, acél és alumínium-
kábelt, acéllemezt és más 
árukat szállít a Kínai Nép-
köztársaságnak, a Kínai Nép-
köztársaság színesfémeket és 
érceket, vegyi anyagokat, pa-
pírt továbbá húskonzervet, 
gyapjú- és selyemszövetet és 
egyéb közfogyasztási cikke-
ket szállít hazánknak. 

KGST-
tanácskozások 

A Varsó melletti Jablonai 
kastélyban megkezdődött a 
KGST atomenergia békés 
felhasználásával foglalkozó 
állandó bizottságának ülés-
szaka. 

A tanácskozás napirend-
jén a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 50. év-
fordulója megünneplésével 
kapcsolatos intézkedések, a 
tudományos-műszaki kuta-
tások tervének koordinálá-
sa. a nemzetközi atomener-
gia ügynökséggel való kap-
csolatok felvételének kérdé-
se szerepelnek. 

* 

A KGST gépipari állandó 
bizottságának ülésszaka 
Brnóban befejezte munkáját. 
A bizottság határozatot ho-
zott a szakosítás és a ko-
operáció megjavítására irá-
nyuló intézkedések életbe-
léptetéséről. 

Új üzem 
A Péti Nitrogénművek 

nagy bővítési munkálatai 
jelentős szakaszhoz érkez-
tek. Megkezdte működését a 
gyártelep egyik legfontosabb 
új létesítménye: a salétrom-
savgyár. A savgyárban ön-
működő szabályozó körök 
biztosítják a zavartalan 
munkát. 

Dolgozik az új gépsor 

A Kenderfoné és Szövő-
ipari Vállalat újszegedi gyá-
rában üzembe helyezték és 
műszakilag átvették az olasz 
Covema-cégtől vásárolt gép-
sort A hasított-fóliát gyártó 
berendezés egyedülálló a vi-
lágon, csak néhány ország-
ban található ilyen gép. A 
hagyományos kender- és len-
áruk helyett polipropilénből 
és polietilénből készítenek 

igen könnyű, vízálló és nagy-
szilárdságú termékeket: köte-
le t zsineget zsákokat, sző-
nyegeket, szöveteket és egyéb 
árukat, mintegy harminc fé-
le változatban, 6—8 színben. 

Tegnap, csütörtökön dél-
előtt szakmai bemutatót ren-
deztek az új üzemrészben. A 
bemutatón résztvett dr. Lehr 
Ferenc, a könnyűipari mi-
niszter helyettese és Perjési 

( S o m o g y l n é fe lv . ) 

László, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának első tit-
kára is. A tervek szerint jö-
vőre újabb két darab Cove-
ma-gépsort vásárolnak a je-
lenlegi mellé, s néhány év 
múlva a hazai vegyigyárak 
biztosítják az alapanyagot is, 
amelyet ma még külföldről 
kell beszerezni dollárért. Ké-
pünkön a gépsor csévéző be-
rendezése. 

SOK A BOLCSOPÉS. KEVÉS A HELY — JAVULT A JÁRVÁNYÜGYI H E L Y Z E T 

— FOGÁSZATI SZAKRENDELÉS A KÁBELGYÁRBAN 

AIII. kerületi tanács ülése 
A szegedi III. kerületi ta-

nács tegnapi ülésén meg-
tárgyalták a kerület egész-
ségügyi helyzetét, valamint 
jóváhagyták az 1966. évi 
költségvetés és községfej-
lesztési alap zárszámadásá-
ról szóló előterjesztést. Vin-
eze Antalnak, a III. kerületi 
tanács vb-elnökének meg-
nyitó szavai után a tanács-
ülés Kószó József elnökle-
tével folytatta munkáját. 
Dr. Vadász Károly, a III. 
kerületi tanács egészségügyi 
állandó bizottsága elnöké-
nek előterjesztése alapján a 
kerület egészségügyi hely-
zetének értékelését tűzte na-
pirendre az ülés. 

Három tanácsi és öt üze-
mi bölcsőde működik a III. 
kerületben. Az itt elhelye-
zett 420 gyermek ellátása 
minden tekintetben kielégí-
tő. viszont a férőhelyek szá-
mát a szükségletnek megfe-
lelően gyarapítani kellene. 
Élelmezésügy területén eb-
ben a kerületben 177 objek-

tumot tartanak nyilván és 
ellenőriznek rendszeresen. A 
járványügyi helyzet is jónak 
mondható. A lakosság gyó-
gyító munkáját a III. kerü-
letben 11 körzeti orvos vég-
zi, egy körzethez a 16 éves 
kortól számítva átlagosan 
2500 fő tartozik. 

Az előterjesztést követő 
vitában sorrendben felszó-
laltak Rózsa István, Nyitrai 
Antal, Kiss Istvánné, Szilá-
di Sándor, Bors István, Her-
nádi János, Borka László, 
Szécsi Imre, Felhő József, 
ördögh Mátyás, Gyuris Ist-
ván, Teleki Ferenc tanács-
tagok és dr. Magyar Mihály-
né körzetorvosi asszisztens. 
Valamennyien hasznos ja-
vaslatot tettek, hogy a jö-
vőben miképpen lehet még 
szilárdabbá tenni a III. ke-
rületben a közegészség-
ügyet A felszólalásoknak 
megfelelően született a ha-
tározati javaslat is, misze-
rint fokozottabban kell el-
lenőrizni a kerületben a vá-

rosgazdálkodási és talajerő-
javító vállalatok n»inkáját. 
Szükséges az üzemi fogá-
szati szakrendelések óra-
számának felemelése, és in-
tézkednek, hogy a kábel-
gyárban is létesüljön fogá-
szati szakrendelés. 

Interpelláció és bejelentés 
ezúttal kevés hangzott el a 
tanácsülésen. Kószó József 
javasolta, hogy a fontos ta-
nácsi rendeleteket kapják 
kézhez a tanácstagok, hogy 
azok ismeretében munkájuk 
még eredményesebb legyen. 
Rózsa István és Bors Ist-
ván hangoztatták, hogy a 
parkokat és tereket együt-
tes erővel védjék meg a ke-
rület lakói a rongálok, kár-
tevők ellen. Teleki Ferenc 
azt tette szóvá, hogy a Do-
rozsmai úti benzinkút meg-
lehetősen zsúfolt. A gépjár-
müvek elállják a főközleke-
dési útvonal egy részét, s 
emiatt már sokszor fordult 
elő ott baleset 

A Minisztertanács határozatai 

fl mezőgazdasági nagyüzemek gazdasági 
tevékenységének kiszélesítése 

A mezőgazdasági termelőeszközök elért 
szívonala, a meglevő, illetve megvalósuló 
termelőkapacitások, továbbá a helyi ter-
mészeti és gazdasági adottságok jobb ki-
használása lehetővé és egyben szükségessé 
is teszi a mezőgazdasági nagyüzemek (me-
zőgazdasági és halászati termelőszövetke-
zetek, termelőszövetkezeti csoportok, álla-
ma gazdaságok) üzemi tevékenységének 
ésszerű kiszélesítését. Ez 

segíti a lakosság igényeinek jobb ki-
elégítését, új munkaalkalmakat te-

remt a falusi dolgozók számára, 
vagyis kedvező a mezőgazdasági üzemek 
és egyben az egész népgazdaság szem-
pontjából. 

A szolgáltató ipar és az építőipar je-
lenlegi helyzete megkívánja, hogy a ter-
melőszövetkezetek olyan feladatok elvég-
zésére is berendezkedjenek, amelyek szer-
ves részei a mezőgazdasági termelésnek 
(például: gépjavítás, takarmánykeverés, 
részleges feldolgozás, szállítás, építőanyag-
készítés, építés stb.), ezzel ugyanis bizo-
nyos mértékben tehermentesíthetik, kise-
gíthetik az említett iparágakat. Emellett 
szól az is, hogy a mezőgazdasági nagyüze-
mekben a berendezéseket, a felszerelése-
ket — főleg a szállítóeszközöket, gazda-
sági műhelyeket — év közben nem hasz-
nálják ki egyenletesen, s ugyanakkor a 
lakosság egy része nincs kellően ellátva 
úgynevezett szerárukkal, s nem minden-
ben kielégítőek a különféle építőipari, ja-
vítási, kertészeti, növényvédelmi szolgál-
tatások. 

A termelőszövetkezetek területén levő 
bányák, homokbányák, mészégetők, szén-
égetők stb. üzemeltetése — amennyiben 
a piac igényli ezeknek a termékét és ár-
ban versenyképesek a nagyüzemekkel — 
nemcsak a termelőszövetkezetek, hanem a 
népgazdaság érdeke is. 

A gyümölcs-, szőlő- vagy zöldségterme-
lésre specializálódott naevobb mezőgazda-
sági üzemekben a szerződéssel értékesített 
termékeken kívül mindig vannak olyan 
csökkent értékű vagy egyéb gazdaságosan 
nem értékesíthető termékek, amelyeket 
helyben lehet a legelőnyösebben feldol-
gozni. 

A mezőgazdasági nagyüzemek állami 
élelmiszeripari vállalattal kötött szer-
ződés alapján is végezhetnek élelmi-

szer-feldolgozást, 
a szerződésben az állami vállalat. — fel-
adatkörén belül — a mezőgazdasági nagy-
üzemet olyan tevékenvséggel is megbíz-
hatja, amelyet az egyébként nem végez-
het. Az ilyen tevékenységhez az illetékes 
szerv által kiadott engedély szükséges. 

A mezőgazdasági nagyüzemeknek a lö-
vőben nagyobb szerepük lesz a helyi el-
látásban: lehetővé teszik számukra, hogy 
ne csak a piacokon, hanem 

a városi bolthálózat keretében ts 
árusíthassanak. Elsősorban a saját termé-
keiket értékesíthetik, illetve dolgozhatják 
fel — beleértve a tagok háztáji és az al-
kalmazottak kisegítő gazdaságában termeit 
árukat is. 

Mindezekkel együtt biztosítani kell. hogv 
a mezőgazdasági nagyüzemek kiegészítő 
tevékenysége nem menjen termelésük ro-
vására. Ezért a kormányrendelet azt is 
kimondja, hogy saját szükségletet meg-
haladó élelmiszer-feldolgozó, valamint ki-
zárólag vagy túlnyomóan külső megren-
delők részére végzett egyéb kiegészítő te-
vékenységet a mezőgazdasági nagyüzemek 
csak 

külön engedéllyel 
folytathatnak. Ugyanúgy engedély szük-
séges állandó árusítóhely létesítéséhez is. 
Az engedélyt — az illetékes szakigazga-
tási szervek javaslata alapján — a járási 
(járási jogú városi, városi kerületi) ta-
nács végrehajtó bizottsága adia meg. 

A mezőgazdasági nagyüzemek a tevé-
kenységükhöz és működésükhöz szükséges 
anyagokat és eszközöket — természetesen 
az áruforgalmat szabályozó rendelkezések 
megtartásával — a kereskedelmi szervek-
től és vállalatoktól, vagy 

akár közvetlenül az ipari vállalatok-
tól és más mezőgazdasági nagyüze-

mektől is beszerezhetik, 
szükség esetén magánszemélyektől is vá-
sárolhatnak. 

A mezőgazdasági nagyüzemek a gazda-
sági tevékenységük keretében előállított, 
valamint a háztáji gazdaságokból, illetőleg 
az alkalmazottak kisegítő gazdaságából 
származó termékek értékesítésére szerző-
dést köthetnek a feldolgozó, felvásárló, 
vagy közvetlenül felhasználó állami és 
szövetkezeti vállalatokkal és más szer-
vekkel. 

A mezőgazdasági nagyüzemek a gazda-
sági tevékenységük körébe tartozó felada-
tok jobb megoldása céljából — az erre 
vonatkozó feladatok jogi megoldása cél-
jából — 

egymással vagy más szocialista szer-
vezetekkel társulhatnak. 

A kiegészítő tevékenységek körét, fel-
tételeit és az engedélyezési e1 iárás szabá-
lyait a mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter az édekelt miniszterekkel, or-
szágos hatáskörű szervek vezetőivel egyet-
értésben állapítja meg. 

II Nehéziiiari, a Könnyűipar, az Eoílésiigyi 
és Városferesztési Minisztérium 

hatásköre, feladatai 
A Nehézipari, a Könnyűipari, az Épí-

tésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 
feladatairól és hatásköréről hozott kor-
mányhatározatok a következő főbb ren-
delkezéseket tartalmazzák: 

E tárcák miniszterei — mint ágazatuk 
vezető; — részt vesznek a kormány gaz-
daságpolitikájának kidolgozásában, a nép-
gazdasági tervek és a megvalósításukat 
biztosító eszközök kialakításában. 

Felelősek ágazatuk megfelelő műkö-
déséért, továbbá az ágazatukba tartozó 
vállalatok és szövetkezetek gazdaság-
politikai irányításáért, a népgazdaság 
többi ágazatával összehangolt fejlesz-

téséért. 
Ellátják a hozzájuk tartozó vállalatok és 
intézmények felügyeletét, továbbá a ha-
táskörükbe tartozó államigazgatási és ha-
tósági feladatokat. 

A miniszterek kidolgozzák ágazatuk fej-
lesztésének műszaki-gazdasági koncepcióit 
és programjait, ennek keretében a mű-
szaki színvonal fejlesztését, a szakember-
képzést, koordinálják a tudományos ku-
tatást, valamint a nemzetközi együttmű-
ködésből adódó ágazati feladatokat. Ki-
alakítják, egyeztetik és összehangolják a 
hosszú- és középtávú tervvariánsokat. Ja-
vaslatokat készítenek az ágazatuk fejlesz-
tésével kapcsolatos állami beruházásokra. 
Közreműködnek a pénzügyi gazdálkodás 
szabályozásában, az állami hitelpolitika 
alakításában, az adóztatási rendszer, az 
állami preferenciák (szubvenciók, dotá-
ciók, elvonások, hitelek stb.), az export-
import engedélyezési szabályzatok, a mun-
kaerő- és bérgazdálkodási rendszerek ki-
dolgozásában. az áruforgalom szabályozá-
sában. Az ágazatuk körébe tartozó ter-
mékek vonatkozásában 

az Országos Anyag- és Árhivatal el-
nökével együtt árhatósági jogkört töl-

tenek be-
szervezik az ágazatuk Irányításához szük-
séges információs és beszámoltatási rend-
szert; tájékoztatják a lakosságot ágazatuk 
fontosabb problémáiról. 

A nehézipari miniszter 
ágazati felelőssége kiterjed a bányászat, a 
villamos energia, az atomenergia, az ener-
giagazdálkodás, a távhőszolgáltatás, az 
alumíniumipar, a kőolaj- és gázipar, a 

vegyipar területére — függetlenül a válla-
latok szervezeti hovatartozásától/ 

A könnyűipari miniszter 
ágazati felelősségébe tartozik: a ruházati 
ipar (textil, konfekció, bőr, cipő. szőrme); 
a bútoripar; a papír- és a nyomdaipar fo-
galmi körébe tartozó tevékenységek; egyes 
sajátos helyiipari cikkek és szolgáltatások, 
illetve az e feladatokat fő tevékenység-
ként ellátó minisztériumi és tanácsi válla-
latok. valamint kisipari szövetkezetek. A 
tanácsok végrehajtó bizottságai útján szer-
vezi a magánkisipar állami felügveletét, 
felügyeletet gyakorol a Kisiparosok Or-
szágos Szövetsége (KIOSZ) felett. 

Az építésügyi és városfejlesztési mi-
niszter 

hatáskörébe tartozik: az építésügyi és a 
lakásügyi igazgatás, valamint a városfej-
lesztési tevékenység szakirányítása: az 
építőiparral és az építőanyagiparral kap-
csolatos iparfelügyeleti jogok gyakorlása, 
a hatósági minőségvédelem irányítása és 
az ágazatfejlesztési feladatok ellátása; a 
helyiséggazdálkodással és a kisajátítással 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

A miniszter — a kormány gazdaságpo-
litikájának és döntéseinek megfelelően — 
kialakítja az ország városfejlesztési, ille-
tőleg lakás- és kommunális ellátási poli-
tikáját; összeállítja a városfejlesztésre, a 
lakás- és kommunális ellátás színvonalá-
nak emelésére vonatkozó távlati és közép-
távú tervjavaslatokat, ellenőrzi a kor-
mány városfejlesztési, lakás- és kommu-
nális ellátási politikájának érvényesülését, 
értékeli hatását, javaslatokat terjeszt e'ő 
a kormánynak a szükséges intézkedé-
sekre; kialakítja és érvényre juttatja a 
központi lakáspolitikai célkitűzéseket. 

A feladatkörök megváltozásával, az ope-
ratív feladatok fokozatos megszüntetésével, 

a hatáskörök decentralizálásával egy-
idejűleg a minisztériumok szervezetét 
jelentősen egyszerűsítik, korszerűsítik. 

Ennek megfelelően az év végéig a Nehéz-
ipari Minisztérium létszámát mintegy 40 
százalékkal (380 főre), a Könnyűipari Mi-
nisztérium létszámát 30 százalékkal (360 
főre) csökkentik. Az Építésügyi és Város-
fejlesztési Minisztérium létszáma 43 szá-
zalékkal (480 főre) csökken, ezt kétharmad 
részben szintén az év végéig, egyharmad 
részben pedig 1968. április 30-ig valósítják 
meg. (MTI) 
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