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A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa ma délelőtt tizenegy 
órára összehívta az ország-
gyűlést. 

Az előreláthatólag három 
napig tartó ülésszakon a kép-
viselők meghallgatják a 
pénzügyminiszter jelentését 
az 1967. évi állami költségve-
tés végrehajtásáról. Ehhez a 
napirendi ponthoz, amelynek 
parlamenti vi tája során nép-
gazdaságunk időszerű kérdé-
seit vi tat ják meg és szó lesz 
az ú j gazdaságirányítási 
rendszerre való áttérés kez-
deti tapasztalatairól is, csak-

a külügyminiszter beszámo-
lója lesz hazánk külpolitiká-
járól, s a nemzetközi helyzet 
alakulásáról. Ehhez kapcso-
lódik a legutóbb megkötött 
magyar—lengyel barátsági 
szerződés törvénybe iktatása. 

Mindig érdeklődéssel kíséri 
a közvélemény a képviselői 
interpellációkat; ez alkalom-
mal 9 interpellációt jegyeztek 
be az országgyűlés irodáján. 
Mint ismeretes, az interpellá-
ciókra az illetékes miniszter 
köteles azonnal, vagy később 
— írásban — válaszolni, s 
megszavaztatják a képviselő-

nem 30 képviselő jelentkezett ket: elfogadják-e a miniszteri 
hozzászólásra. választ. Az országggyűlés 

Az ülésszak másik fontos, ülésszakáról a rádió és a te-
szintén nagy érdeklődésre levízió több alkalommal szá-
számottartó napirendi pontja mol majd be. 
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Csongrád megye részé 

Illést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács szerdán 
ülést tartott. Jóváhagyólag 
tudomásul vette a Miniszter-
tanács elnökének tájékozta-
tóját a pár t- és kormány-
küldöttség szovjetunióbeli 
látogatásáról. 

A honvédelmi miniszter je-
lentést tett a Varsói Szerző-
dés egyesített fegyveres erői-
nek a Csehszlovák Szocialis-
ta Köztársaságban tartott 
gyakorlatán résztvett magyar 
parancsnokok és törzsek te-
vékenységéről. 

A Szabványügyi Hivatal 
elnökének előterjesztése 
alapján a kormány rendele-
tet hozott a szabványosítás-
ról. 

A Központi Népi Ellenőr-
zési Bizottság elnöke beszá-
molt a gyermek- és if júság-
védelem helyzetével foglal-
kozó vizsgálat tapasztalatai-
ról. A Minisztertanács a je-
lentést elfogadta és köszö-
netet mondott a vizsgálatban 
résztvett népi ellenőröknek. 
A javaslatok alapján hozott 
egyik határozat arra kötelezi 
a művelődésügyi minisztert, 
hogy a gyermek- és if júság-
védelemben résztvevő főha-
tóságok és társadalmi szer-
vek bevonásával az év végé-
ig dolgozza ki a soronlevő és 
a távlati feladatokat. A kor-
mány felkéri a Magyar Kom-

munista Ifjúsági Szövetsé-
get, a Magyar Nők Országos 
Tanácsát, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsát, a Hazafi-
as Népfrontot, a Magyar Vö-
röskeresztet és az érdekelt fő-
hatóságokat, hogy a gyermek-
és ifjúságvédelemmel kap-
csolatos tevékenységüket a 
Művelődésügyi Minisztérium-
mal összehangoltan végezzék. 

árutermelésben 
A primőrexport 44 százalékát adjuk 

következő évek várható ter- gésben, a vártnál lényege-
melési és értékesítési lehe- sen több állatot kínáltak fel 
tőségeit is. eladásra a gazdaságok, s 

A megyeházán lezajlott m é S más okok^ is^közrejáb-
vitaülés résztvevői jóleső ér-

A Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottsága 
elhatározta, hogy fórumot 
teremt, ahol a témák aktu-
alitásának megfelelően a kü-
lönböző posztokon dolgozó 
állami, tanácsi vezetők, 
szakemberek közvetlenül a _ 
forradalmi munkás-paraszt mesztésében országosan az 
kormány képviselőitől, mi- e lső helyen van, de az áru-
nisztériumok felelőes beosz- mennyiség összvolumenét 
tású vezető szakembereitől tekintve is a legjobb három 
szerezhetnek tájékozódást a közé tartozik. Az ország 

zéssel vették tudomásul, 
hogy megyénk egyes mező-
gazdasági áruféleségek ter-

széles közvéleményt is ér-
deklő kérdésekben. 

Az első meghívásnak teg-
nap délelőtt tett eleget dr. 
Lénárt Lajos, a Mezőgazda-
sági és Élelmezésügyi Mi-
nisztérium főosztályvezetője. 
Megyei párt- és tanácsi szer-
vek képviselői, vállalati, ke-
reskedelmi és termelőszö-
vetkereti szakemberek előtt 

szántó területének mindössze 
5,3 százaléka található me-

szottak abban, hogy az ipari 
feldolgozó és tároló kapaci-
tásban időközben már elhá-
rított torlódás jelentkezett 

Jó hír a juhtenyésztőknek: 
utolérhetetlen előnyre tett 
szert külföldön a magyar 
pecsenye-bárány és a hízott 
ürü. Ezért illetékes kor-
mányszervek elhatározták, 
hogy 1969-től kezdődően lé-

gyénkben, de az ország me- nyegesen felemelik a húsju-
zőgazdasági export jának 9 hok szerződéses árát . 
százalékát biztosították a 
megye gazdaságai 1967-ben. 
A magyar zöldségexport 23,3 
százaléka, ezen belül a pri-
mőrök 44,4 százaléka, az 
őszibarack 28,9 százaléka 
Csongrád megyéből jutott el 

adott tájékoztatót többek kö- külföldi vevőihez. Hasonló- , , , . . . . .. . . . 
zött arról, miként alakul a an előkelő helyet foglalnak s a g a i n k J o 1 f e l f o g o t t é r d e k e 

gazdaságirányítás ú j rend- e l gazdaságaink az élő és 
szerében a magyar mező- vágott állatok exportjában. 

Alapos vita bontakozott ki 
a hazai növényvédelem, nö-
vényegészségügy viszonyla-
gos elmaradottságáról is. El-
maradtunk a nemzetközi 
színvonal mögött, s gazda-

gazdaság külkereskedelme, 
különös tekintettel Csongrád 
megye áruira. Felvázolta a 

Novemberben s 

LEMP-kongresszus 
Július 9-én, kedden a késő sekben az alábbi határozato-

esti órákban befejezte két- kat hozta: 
napos tanácskozását a Len- Edward Ochabot, egészségi 
gyei Egyesült Munkáspárt állapotára való tekintettel, 
Központi Bizottságának plé- saját kérésére, felmentette 
numa. A kongresszusi tézi- politikai bizottsági tagsága 
sekről folytatott vita végén alól, Wladyslaw Wichat 
felszólalt Wladyslaw Gomul- nyugdíjazására tekintettel, 
ka, a Központi Bizottság el- saját kérésére felmentette a 
ső titkára, majd a plénum Központi Bizottság titkári 
egyhangúlag elfogadott ha- tisztsége alól. A Politikai 
tározatot hozott a párt soron Bizottság tagjává választotta 
következő V. kongresszusá- Boleslaw Jaszczukot, a Köz-

Különösen figyelemre méltó, 
hogy az évente előállított 
mezőgazdasági termékek 
áruhányada Csongrád me-
gyében a legmagasabb. 

E tényekből egyenesen kö-
vetkezik, hogy a kormány a 
hazai és a külföldi fogyasz-
tói igények kielégítésében a 

a növényvédelem korszerű-
sítése. Teritékre került a 
szőlőtermesztés és a borá-
szat problémája is. A hazai 
és a külföldi fogyasztók igé-
nyeinek megfelelően a bor-
termelésben is jobban kell 
igazodnunk a jövőben a vá-
sárlók igényeihez. 

Hallhattunk arról ls, hogy 
jövőben is kiemelt szerepet rugalmas árpolitika révén 
szán megyénknek. A várható 
piaci kilátásokról szólva el-
mondotta; egyáltalán nem 
igaz az, amit egyesek gyak-
ran felvetnek, hogy valami-
féle túltermelési válsággal 
küszködik a magyar mező-

a hazai tej- és tejtermék-
fogyasztás gyorsütemű nö-
velését határozták el illeté-
kes kormányszervek. Ebben 
hazánk alatta van az euró-
pai átlagnak, s ezzel az 
egészségesebb népélelmezést 

nak összehívásáróL A hatá-
rozat értelmében a LEMP 
V. kongresszusát 1968. no-
vember 11-re hívják össze. 

Az ülés szervezeti kérdé-

ponti Bizottság titkárát és a 
Politikai Bizottság póttagjá-
vá, a Központi Bizottság tit-
kárává választotta Mieczys-
law Móczárt 

gazdaság. Az azonban tény, kívánják elősegíteni. 
hogy a tőkés piacokon bizo-
nyos túltelítettség jelei mu-
tatkoznak. E gondot a jövő-
ben azonban megfelelően 
egyensúlyozzák majd a szo-
cialista országok piacain 
feltáruló ú jabb értékesítési 
lehetőségek. Igaz, hogy az 
utóbbi hónapokban apróbb 
zavarok voltak az állatfel-
vásárlásban. Éppen az ú j 
mechanizmussal összefüg-

Nasszer 
Jugoszláviában 

Gamal Abdel Nasszer, az 
Egyesült Arab Köztársaság 
elnöke — Moszkvából jövet 
— szerdán 13 órakor re-
pülőgépen megérkezett a 
pulai repülőtérre, ahol őt 
Joszip Broz Tito jugoszláv 
köztársasági elnök, Mika. 
Spiljak kormányfő, Marko 
Nikezics külügyminiszter, 
valamint több más magas-
rangú személy fogadta. 

Nasszer Tito elnök kísére-
tében Pulából jachton Brio-
niba utazott. Az EAK el-
nöke két napot tölt a szige-
ten. 

Szerdán este Tito elnök 
díszvacsorát rendezett ven-
dége tiszteletére. A hivata-
los megbeszélések ma, csü-
törtökön reggel kezdődnek. 

Távirat 
mongol 

vezetőknek 
Kádár János, az MSZMP 

KB első titkára, Losonczi 
Pál, az Elnöki Tanács elnö-
ke és Fock Jenő, a Minisz-
tertanács elnöke táviratban 
köszöntötte a mongol veze-
tőket — Jumzsagijn Ceden-
balt, a Mongol Népi Forra-
dalmi Pár t KB első titkárát, 
miniszterelnököt és Zsam-
rangijn Szambut, a Mongol 
Népköztársaság Nagy Népi 
Hurálja elnökségének elnö-
két — a Mongol Népköztár-
saság nemzeti ünnepe, a 
mongol népi forradalom győ-
zelmének 47. évfordulója al-
kalmábóL 

Koreai tisztek 
kitüntetése 

Uj gyümölcs-
üzem 

Nagyméretű gyfimölcsfizem épül a 
konzervgyárban. Mintegy 11 millió 
forintos beruházással korszerű techno-
lógiával készülő csarnok munkái jól 

haladnak, a Csongrád megyei Taná-
csi Építőipari Vállalat dolgozói a na-
pokban hozzáláttak a fémnyílászáró 
szerkezetek szereléséhez is. 

Somogyi Károlyné felvétele 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa a szocializ-
must építő magyar és koreai 
nép barátságának és testvéri 
együttműködésének, vala-
mint a béke, az emberi ha-
ladás, a szocializmus igaz 
ügyét védelmező Magyar 
Néphadsereg és Koreai Nép-
hadsereg fegyverbarátságá-
nak ápolása és fejlesztése te-
rén végzett sokoldalú és ki-
emelkedő tevékenységük el-
ismeréséül kitüntetéseket 
adományozott a Koreai Nép-
hadsereg hazánkban tartóz-

ták Ki Kim Dzong The altá-
bornagyot, Pák Dze Csol ve-
zérőrnagyot, Án Szok Bong 
vezérőrnagyot, O Gük Rjol 
vezérőrnagyot, Csö Jong An 
vezérőrnagyot, Hong Há Gu-
an főezredest. A Kiváló 
Szolgálatért Érdemrend ki-
tüntetést a delegáció 8 tag-
ja kapta meg. A delegáció 
kíséretében levő személyek-
nek Czinege Lajos honvédel-
mi miniszter A Haza Szolgá-
latáért Érdemrendet adomá-
nyozta. 

Kádár János, az MSZMP 
kodó küldöttsége tagjainak. Központi Bizottságának első 

A kitüntetéseket szerdán a 
Parlament delegációs termé-
ben Kisházi Ödön, az Elnöki 
Tanács helyettes elnöke 
nyújtotta át. 

Az Elnöki Tanács a Ma-
gyar Népköztársaság Zászló-
rendjének első fokozatával 
tüntette Ki lm Csang Bong 
hadseregtábornokot, a Kore-
ai Munkapárt Politikai Bi-
zottságának tagját, a Koreai 
Népi Demokratikus Köztár-
saság miniszterelnök-helyet-
tesét, nemzetvédelmi minisz-
tert; a Magyar Népköztársa-
ság Zászlórendje második 
fokozata kitüntetést adomá-
nyozta O Dzin U hadsereg 
tábornoknak, a Koreai Nép-
hadsereg politikai főcsoport-
főnökének; a Magyar Nép-
köztársaság Zászlórendje 
harmadik fokozatával tüntet-

titkára szerdán fogadta a 
Koreai Néphadsereg hazánk-
ban tartózkodó küldöttségét. 

Uj híd 
a Sajón 

Szerdán átadták rendelte-
tésének a miskolci Sajó-
hidat. A Tanácsköztársaság 
kikiáltásának 50. évfordulója 
tiszteletére az építők a ha-
táridő előtt két hónappal 
készitették el a hidat, amely 
a borsodi iparvidéket a 
Bodrogköz és a Nyírség me-
zőgazdasági tájával köti ösz-


