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u i e s f v a r r o T T 
a Miniszter-

tanács 
A kormány Tájékoztatási 

Hivatala közli: 
A Minisztertanács csütör-

tökön ülést t a r to t t Apró 
Antal, a kormány elnökhe-
lyettese beszámolt a ma-
gyar—szovjet gazdasági és 
műszaki-tudományos együtt-
működési kormányközi bi-
zottság 6. üléséről. A Mi-
nisztertanács a beszámolót 
Jóváhagyólag tudomásul 
vette, és megelégedéssel ál-
lapította meg, hogy a kor-
mányközi bizottság mun-
ká ja eredményes volt és 
hozzájárult a két ország kö-
zötti gazdasági és műszaki-
tudományos együttműködés 
további elmélyítéséhez. Az 
ú j munkacsoportok létesí-
tésével elősegítette az érde-
kelt ágazati minisztériu-
mok, vállalatok, intézetek 
között a tartós termelési 
kapcsolatok kialakítását. Ez 
megfelel a hazai népgazda-
ság irányítása terén beve-
zetett ú j rendszernek is, 
amely tág teret biztosít az 
ágazati közvetlen kapcsola-
tok további kiszélesítésé-
hez. A kormány felhívta az 
illetékes szerveket a bizott-
ság most hozott határozatai 
végrehajtására, a műszaki-
tváományos együttműködés 
további • kiszélesítésére. 

Ezek után Apró Antal tá-
jékoztatta a kormányt a 

KGST V. B. 33. ülésszakáról. 
Dr. Ajtai Miklós, a kor-
mány elnökhelyettese az 
NDK-ban tett tanulmányút-
jának eredményeiről, vala-
mint a vezetése alat t a lip-
csei vásár megnyitásán 
részt vett kormányküldött-
ség tevékenységéről számolt 
bc a Minisztertanácsnak. A 
kormány a beszámolókat tu-
domásul vette. 

A külkereskedelmi mi-
niszter az ENSZ II. keres-
kedelmi és fejlesztési kon-
ferenciájának eddigi tanács-
kozásairól tájékoztatta a 
kormányt. 

A munkaügyi miniszter 
ez év első két hónapjának 
munkaügyi tapasztalatairól, 
valamint a szakmunkáskép-
zés jelenlegi helyzetéről és 
a továbbfejlesztését szolgáló 
tervekről tett jelentést a 
kormánynak 

Az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter előterjesz-
tése alapján a • kormány — 
módosítva korábbi rendele-
tét — egyes közületi elhe-
lyezéssel kapcsolatos ügyek 
intézését a községi tanácsok 
hatáskörébe utalta. 

Ezeken kivül a kormány 
az államigazgatási munka 
további egyszer ösítését szol-
gáló rendeleteket alkotott 
(MTI) 
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R testvérpártok 
küldöttségeinek elutazása 

A kommunista és munkáspártok konzultatív találko-
zóján részt vett küldöttségek közül ismét többen elutaz-
tak. Csütörtökön elutazott Budapestről az amerikai, az 
ausztriai, a belga, a bolíviai, a ceyloni, a görög, az izlandi, 
é marokkói, a mongol, a nagy-britanniai, az olasz, a 
portugál, a San-Marinó-i, a szudáni pártdelegáció. 

A delegációkat Komócsin Zoltán és Nyers Rezső, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, a Központi Bi-
zottság titkárai, Benke Valéria, Óvári Miklós, Púja Fri-
gyes, Sándor József, a Központi Bizottság tagjai, Vass 
Henrik, a Párttörténeti Intézet igazgatója búcsúztatták. 

Aranyérmek 
Lipcséből 

Csütörtökön odaítélték az 
idei tavaszi lipcsei vásár 
aranyérmei t összesen 150 
kiállított kiváló terméket ju-
talmaztak a megtisztelő ki-
tüntetéssel. A magyar áru-
cikkek közül aranyéremmel 
díjazták a Magyar Optikai 
Művek két termékét: a la-
boratóriumi célokat szolgáló, 
nagy teljesítményű ultra-
centrifugát és a Directher-
mon elnevezésű, a világon 
egyedül hazánkban gyártott, 
közvetlen leolvasás biztosító 
laboratóriumi elemző beren-
dezést 

Aranyérmet kapott a 
Komplex Vállalat által kiál-
lított, konzervipari célokat 
szolgáló, tíz gépegységből ál-
ló komplett uborkaosztályo-
zó berendezés. Aranyérem-
mel díjazták a MOGÜRT Ki-
állításán szereplő „Star—-12" 
típusú, Diesel-olajmotorok 
befecskendező olajszivattyúi-
nak beállítását szolgáló pró-
bapadot. 

Az első három napon 200 
ezer látogatója volt a va-
sárnap megnyílt lipcsei ta-
vaszi vásárnak. Ez igen 
nagy szám, különösen, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a 
világon végbemenő műszaki-
tudományos forradalom kö-
vetelményei fokozatosan 
mennyire megváltoztatják 
egy-egy ipari vásár külső 
képét az átlagérdekiödő ro-
vására. 

Az első napok tapasztala-
tai alapján a nagy nemzet-
közi versenyt jól áll ják ha-
zánk megjelent kiállítói, s 3 
vásár várhatóan a tavalyi-
hoz hasonlóan számos üzlet-
kötést eredményez. 

Jól 
teleltek 
a vetések 

A március eleji télies idő 
beköszöntéséig az ország te-
rületén jó ütemben haladt 
az őszi kalászos gabonák fe j -
trágyázása; február végéig 
50—60 százalékát elvégezték 
ennek a munkának. Február 
második telében megkezdő-
dött az őszi gabonafélék ve-
getációja, s az ország nagy 
részén zöldellni kezdtek. 

A Mezőgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium ter-
melésfelügyeleti osztályán 
közölték, hogy az őszi kalá-
szos gabonák eddig jól telel-
tek, kifagyást, illetve felfa-
gyást még sehol nem tapasz-
taltak. Csak szórványosan, 
egyes alföldi területeken ész-
lelhető kisebb értékű víz-
nyomás. 

Február végén országszer-
te megkezdték a szőlők nyi-
tását, szerves és műtrágyá-
zásá t A hajtásos zöldségter-
mesztéssel foglalkozó üze-
mekben már február máso-
dik telében folyamatosan 
szedték a salátát, a retket, 
a zöldhagymát és kara lábét 

BuBgcKPímval 
A Mezőgazdasági és Élel-

mezésügyi Minisztérium és 
a Bolgár Népköztársaság 
tlelmezesipari Minisztériu-
ma között az elmúlt napok-
ban élelmiszeripari műsza-
ki-tudományos együttműkö-
dési tárgyalások folytak. A 
tárgyalások befejeztével a 
két minisztérium együttmű-
ködési megállapodást kötött, 
amelynek okmányait H. 

Kanyev, a bolgár élelmezés-
ipari miniszter első helyet-
tese, illetve dr. Sághy Vil-
mos, a mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszter első 
helyettese írta alá. 

A bolgár küldöttség itt-
tartózkodása során számos 
élelmiszeripari üzemet láto-
gatott meg, majd csütörtö-
kön elutazott hazánkból. 

Uj jugoszláv-—magyar 
jogsegélyszerződés 

Belgrádban csütörtök délben aláírták az 1960-ban 
megkötött jugoszláv—magyar jogsegélyszerződés kiegészí-
tését és módosítását tartalmazó okmányt. Az ú j szerződés 
egységbe foglalja az 1960-as szerződést, valamint azo-
kat a kiegészítéseket és módosításokat, amelyekről 1967-
ben folytak a két ország között tárgyalások Budapesten. 

A bővített szerződés a büntető-, polgári, család és örö-
kösödési jog vonatkozásában nyújt jogsegélyt jugoszláv és 
magyar állampolgároknak a másik ország területén, azo-
nos elbírálás mellett. 

A szerződést jugoszláv részről Boriszlav Blagojevics 
külügyminisztériumi főosztályvezető, magyar részről pedig 
Marjai József, hazánk belgrádi nagykövete irta alá. (MTI) 

Befejeződött 
a szófiai tanácskozás 

A magyar küldöttség a szófiai ülésen. Balról jobbra: Péter 
Kádár János és Czinege Lajos 

János, Fock Jenő, 

Csütörtökön délelőtt 10 
órakor folytatta munkáját a 
Varsói Szerződés politikai 
tanácskozó testületének szer-
dán kezdődött ülésszaka. A 
csütörtöki ülésen Nicolae 
Ceausescu, a Román Kom-
munista Párt Központi Bi-

zottságának főtitkára, a Ro-
mán Államtanács elnöke, a 
román küldöttség vezetője 
elnökölt 

A csütörtök délutáni ülé-
sen Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára, a szovjet kül-
döttség vezetője elnökölt 

Az ülésszakon a megvita-
tott kérdésekről megfelelő 
határozatokat fogadtak eL 

Ezzel a Varsói Szerződés-
ben részt vevő államok po-
litikai tanácskozó testületé-
nek ülésszaka befejezte 
m u n k á j á t 

Sikerek és gondok 
az építőiparban 

Két hét múlva hivatalosan 
is beköszönt a tavasz, de az 
építőmunkások nem panasz-
kodnak az idei télre sem. 
Az időjárás volt hozzájuk a 
legmegértőbb. annál kevésbé 
az alapnyagellátó vállalatok 
és persze azok a beruházók, 
akiiknek már akikor ls késő 
lenne a befejezés, ha tegnap 
átadták volna lakásalkat 
vagy gyártelepeiket. 

Azzal a kérdéssel kopog-
tattunk három jelentősebb 
építőipari vállalatnál, hogy 
milyen építményeket fejez-
nek be mostanában és mi-
lyen jelentősebb beruházás 
megvalósítását kezdik el, s 
milyen gondokkal küzdenek. 

SsálSeda, tlxlet 
A Szegedi Építőipari Vál-

lalat ebben az esztendőben 
mintegy 50 millió forint ér-
tékű munkát kíván elvégez-
ni. Ezek közül is kiemelkedő 
fontosságú a Paprikafeldol-
gozó Vállalat szociális épü-
lete, amelyben öltözők, fü r -
dők és irodáik kapnak he-
lyet. A 6,5 millió forint ér-
tékű gyári épületet júliusra 
átadják a megrendelőnek. 
Jelenleg a második emelet 
falazását befejezték, most a 
födémet készítik, s ha azzal 
is készen lesznek, megkezd-
hetik a belső munkáka t 

A város közepén — a 
Széchenyi téren — üzletet 
alakítanak ki a Minőségi 
Cipőgyár megrendelésére. A 
cipőszaküzletet május else-
jére átadják, s megnyílhat 
az első szegedi speciális női 
cipőket árusító mintabol t 

Nagy érdeklődéssel kísérik 
a szegedi Royal Szálló á t -
alakításának munkálatait 

nemcsak az érdekeltek, ha-
nem a járókelők is. A bon-
tást már megkezdték, s a 
tervek szerint április köze-
pére befejezik. Ezután meg-
kezdődhet a 15 millió forint 
értékű újjáépítés. A szálló 
átalakításának határideje 
1969 júliusa. A vállalat leg-
nagyobb gondja, hogy nem 
kapnak elegendő betonacélt 
a Farrogíobus-tól. Nagy ne-
hézségek után 460 mázsára 
ígéretet kaptak ugyan, de 
legalább háromszor ennyire 
lenne szükségük. S amit a 
vállalat igazgatója elmondta, 
akár négyszáz munkást azon-
nal fel tudnának venni a 
vállalat állományába. 

Se tégla, 
se ígéret 

A Szegedi Építő Ktsz fő 
profilja a társasházak építé-
se. Csak Szeged városában 
építenek lakóházakat s a 
Pusztaszeri utca 8. szám 
alatti nyolclakásos házat, 
valamint a Kossuth utca 21. 
szám alatti 6 lakásos tár-
sasházat rövidesen átadják 
a tulajdonosoknak, mert a 
belső munkáklkai hamarosan 
végeznek. 

A Csongrádi sugárút 4. 
szám és a Bécsi körút 2. 
szám alatt épülő társasházak 
második, illetve harmadik 
szintjét falazzák. Megkezd-
ték a Galamb utcában épülő 
két darab 16 lakásos tór-
sashé- '-•oozását. A ktsz 
legn' 'o gondja. hogy 
nem napnak elegendő kis-

méretű téglát Az első ne-
gyedévre 200 ezer darabot 
kértek, de még csak ígéretet 
sem kaptak, nemhogy téglát. 

Júliusban 
költölhetnek 

A Csongrád megyei Épí-
tőipari Vállalat ebben az év-
ben 15 százalékkal több 
munkát végez el, mint ta-
valy. Több jelentős ipari 
beruházáson dolgoznak és 
újak építéséhez kezdenek 
1968-ban. Továbbra is első-
rendű feladatuknak tekintik 
a lakásépítkezések ütemes 
folytatását A szegedi Tar-
jántelepen ű j városnegyed 
épül. az első lakóházak már 
tető alatt vannak. Ügy ter-
vezik az építők, hogy jú-
liustól folyamatosan minden 
hónapban adnak át beköl-
tözhető lakóházakat 

Teljes „gőzzel" folytatják 
a már késedelmet szenvedett 
szegedi tejüzem és Patyolat 
Vállalat ú j gyártelepének 
építését s előreláthatóan az 
év második felében át ia 
adják rendeltetésének. Ér-
dekes kísérletsorozat végéra 
tesznek rövidesen pontot a 
vállalat műszaki szakembe-
rei: üzembe helyeznek Tar-
jántelepen egy központi ha-
barcsgyárat Ez a gyárszerű 
létesítmény ellátja a helyi 
lakásépítkezések, valamint a 
nagyobb szegedi építkezések 
habarcsszükséglötét 

A megyei vállalatnak ia 
a munkaerőhiány a legna-
gyobb gondja. Bármely pil-
lanatban öt-hatszáz ember! 
is felvennének. Ugyancsak 
hátráltatja munkájukat a 
vasanyagok hiánya. 


