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Minisztertanács 

Napirendjén: a felkészülés a nyári mezőgazdasági munkákra, 
a vezetőképzés fejlesztése, a szakszervezetek kongresszusán 

elhangzott javasíatokbél adódó állami feladatok, a tanácsi dolgozók 
képesítési rendszere, a fővárosi beruházások és a M á t r a — B ü k k 

üdülőterület rendezési terve 
Á kormány Tájékoztatási 

Hivatala közli: 
A Minisztertanács csütör-

tökön ülést tartott. Megtár-
gyalta a mezögazdasagi és 

já t 
meg. 

A munkaügyi miniszter 
és a művelődésügyi minisz-
ter közösen terjesztet t elő 

hatáskörükben tegyék lamint a folyamatban levő 
nagy bemhazasok jelenlegi 
helyzetéről, és a további be-
ruházási feladatokról szá-
molt be. A jelentés megál-
lapítja, hogy az 1969. evihez 
képest a fővárosi tanács és 
vállalatai 16 százalékkal na-
gyobb összeget. 5,9 milliárd 
forintot fordítottak beruhá-
zásokra. 4.1 milliárd forin-
tot a fővárosi tanács fe j -

folvamatos lesztési alapjából fedeztek, 
elfogadott 1970-ben nőtt a lakásépítés-

re és a közlekedés fejlesz 

aránya. Az egészségügyi és 
a kulturális ágazat fejlesz-
tésénél bizonyos lemaradás 
mutatkozik. 

1971-ben a fővárosi tanács 
rendelkezésére álló fejlesz-
tési források, a vállalati 
fejlesztési alapok nélkül. 

milliárd 

élelmezésügyi miniszter je- javaslatot a vezető-továbto-
lentését a tavaszi munkák képzés intézményes rendsze-
elvegzésérői, a nyári mun- rének fejlesztésére. Tanfo-
kákra történő felkészülésről, lyamokon, iskolarendszerű 
valamint, az el látás várható oktatás, valamint önképzés 
alakulásáról. A mezőgazda- keretében több ezer gazda-
sági üzemek dolgozói kellő sági és államigazgatási ve-
időben elvégezték a tavaszi aető részesül 
vetéseket, és az egyéb idő- képzésben. Az 
szerű mezőgazdasági mun- kormányhatározat irányel-
kákat jó minőségben fejez- veket tar ta lmaz az oktatási 
ték be. tematikára, a tananyagokra, 

Mintegy 3.1 millió hold az oktatók és résztvevők he-
területről kell a kalászos ga- l.ves kiválogatására, a veze-
bonát — ezen belül 2.1 tök továbbképzését biztosító 
millió holdról a kenyérgabo- intézmények, kutató és szer-
ná t — betakarítani . A kö- vező intézetek, irányító szer-
zeljövőben kerül sor az idő- vek és vállalatok feladatára, 
szerű ta la imunkákra , a má- A munkaügyi miniszter a 
sodvetésekre, a nyári érésű Szakszervezetek Országos rnegköaeliti'k ~a~4 6 
gyümölcsök és zöldségek Tanácsa főti tkárával egyet- forintot A terv ' 
folyamatos szedésére, vala- értésben előterjesztette azo-
mint az időszerű növényápo- kat a javaslatokat, amelyek 
lási és növényvédelmi mun- a magyar szakszervezetek 
kákra. A kormány felkéri a XXII. kongresszusán hang-
mezőgazdasági üzemeket, zottak el, és az illetékes ál-
hogy a szükseges munkaerőt, lami szervek részéről intéz-
a családtagok, a szabadsá- kedést igényelnek. A kor-
gon levő ipari és erdészeti mány felhívta az illetékes 
dolgozók, a tanulóif júság minisztereket, hogy az ész-
egy részének bevonásával revételeket vizsgálják meg, 
időben biztosítsák. Használ- s a szükséges tennivalókat 
iák ki a jobb munkaszerve- munkaterveik kidolgozása-
zésben és a szocialista mun- kor vegyék figyelőmbe, 
kaversenyben rej lő lehetősé- A Minisztertanács Tanácsi 
geket, alkalmazzák széles Hivatalának elnöke két ja-
körben az anyagi ösztönző- vaslatot terjesztet t a kor-
ket. mány elé. Az első, a tanácsi 

Az alkatrészellátásban a hivatalról és a tanácsi koor-
tavaszi időszakhoz képest dinációs bizottságról szóló 
némi javulás várható. Az korábbi kormányhatározat 
igények jobb kielégítésére módosítását tartalmazza. Az 
az alkatrészt forgalmazó or- idén elfogadott tanácstör-
szágos és megyei vállalatok vény és annak végrehaj tásá-
rendszeres ügyeleti szolgála- ról szóló 
tot tar tanak. A kormány fel- jelentősen 
kéri a mezőgazdasági üze- csok jog- és hatáskörét, s 
meket, hogy a gépek jobb ennek megfelelően kiegé-
karbantar tásával és kihasz- szült a Minisztertanács Ta-

Tízezren 

Tarjánban 
Az első lakásokat 1968-ban 

adták át Tar jánban , s ed-
dig összesen mintegy két és 
fél ezer otthon készült el a 
DELEP Vállalat kivitelezé-
sében. Ez pedig azt jelenti, 
hogy körülbleül tízezren 
laknak már az ú j városne-
gyedben, amelynek tízeme-
letes toronyházai láthatók a 
kepen. 

Tóth Béla fe lvé te le 

Kádár János elvtárs 
látogatása Lipcsében 
Kádár János, az MSZMP suth-dí jas szobrász egyik 

tésére fordított beruházások I K B első ti tkára, a Német Szo- müvének kicsinyített mását. 

jában a lakásépítés áll. Az 
év folyamán 8 ezer lakás 
befejezését, és 10 ezer lakás 
építésének megkezdését ter-
vezik. A beszámoló ismer-
teti a közlekedési és közmű 
vállalatok fejlesztési felada-
tai t is. A Minisztertanács a 
jelentést tudomásul vette. 

A kormány megtárgyalta 
és elfogadta az építésügyi és 
városfejlesztési miniszter 
elötérjesztését a Mátra— 
Bükk üdülőterület rendezé-
si tervéről. A kormányhatá-
rozat intézkedéseket tar tal-
maz a terület adottságaiban 
rejlő lehetőségek jobb ki-
használására. 

A kormány t i tkárságának 
vezetője beterjesztette a Mi-
nisztertanács. a KNEB elnö-

kormányrendelet ke a Központi Népi Ellenőr-
növelte a taná- zési Bizpttság, a művelődés-

ügyi miniszter pedig az Or-
szágos Ifjúságpolitikai és 
Oktatási Tanács 1971. II. 

cialista Egységpárt VIII. A meleg hangulatú nagy 
kongresszusán részt vevő ma- gyűlés után a küldöttség 
gvar küldöttség vezetője, megtekintette azt a múze-
csütörtökön Lipcsébe látoga- ummá átalakított lipcsei 
tott el. Kíséretében volt Ko- házat, ahol 1900-ban az 
vács Imre. hazánk NDK-be- Iszkra című orosz nyelvű 

ili nagykövete. a magvar forradalmi lap első számát 
jpártküldöttség tagja KádaJ- n m t a k . _ 
1 Jánost u t ja ra elkiserte Wolf-

. i gang Rauchfuss, a Német Vacsora utan a magyar 
középpont- Demokratikus Köztársaság vendégek visszautaztak Ber-

linbe. 

nálásával, a műhelyekben nácsi Hivataláról szóló kor- félévi munkatervét . A kor-
gyártható alkatrészek készí- mányhatározat is. mány a munkaterveke 
tésével enyhítsék az alkat-
részellátás gondjait. 

A lakosság ellátásával 
kapcsolatosan a jelentés 
megállapítja, hogy a korai 
burgonyából jók a terméski-
látások, a tavalyinál kedve-
zőbb az ellátás primőrökből 
és zöldborsóból. 

A kormány a jelentést, 
tudomásul vette és felhívta 
a mezőgazdasági és élelme-
zésügyi minisztert, továbbá 
az érdekelt minisztereket, az 
országos hatáskörű szervek 
vezetőit, hogy a feladatok 
sikeres végrehajtásához 

miniszterelnök-helyettese. 
Délelőtt városnézés volt a 

programon, ma.id ebéd után 
a magyar küldöttség az NDK 
nehéziparának egyik felleg-
váréba. a 34QŰ dolgozót fog-
lalkoztató Kiróv müvekbe 
látogatott el. Az üzemben 
többek között különböző 
nagyságú darukat , vontató-

' hajókat. ' l ifteket és televíziós 
toronyalkatrészeket gyárta-
nak. Az üzem vezetői és 
dolgozói beszámoltak róla, 
hogy a Kirov művek tavaly 
az ipari árutermelés tervét 
101 százalékra, a munka 
termelékenysége növelésé-
nek tervét ugyancsak 101 
százalékra, exporttervét pe-
dig 114 százalékra teljesítet-
te. 1967 óta Magyarország-
nak 33 forgódarut és 18 vas-
úti darut szállított. 

Az üzem megtekintése 
után a magyar küldöttség 

' nagygyűlésen vett részt, 
I amelyen Kádár János is be-
i szédet mondott. Beszéde vé-
gén Kádár János átnvűjtot-

Foldgáz-
tankáliomás 

A szegedi szénhidrogen-
medencében a földgázgyüj-
tő állomások kialakítását 
nemrég kezdték meg, s most 
elkészült az első földgáz-
tankállomás. Ennek — a ké-
sőbb felépülőkkel együtt — 
az a feladata, hogy ösze-
gyüjtse a tisztán földgáz-
termelésre kialakított szén-
hidrogenkutak „termését", 
s azt a terület központjában 
készülő, úgynevezett szabad-
gáz-üzembe továbbítsa. 

A másik előterjesztés a , ta az üzem kollektívájának 

' a j ándéku l Pátzay Pál Kos-
tanácsi dolgozók képesítésé 
vei foglalkozik. A kormány syalt. 
határozatban rögzítette azo- mmam 
kat a tanácsi vezetői mun-
kaköröket, amelyek betölté-
séhez egyetemi. főiskolai 
vagy ennek megfelelő isko-
lai végzettség szükséges. 
Számos tanácsi munkakör t a 
jövőben csak kettő-, három-
vagy négyéves szakmai 
gyakorlattal lehet betölteni. 
A Minisztertanács mindkét 
előteriesztést elfogadta. 

A fővárosi tanács elnöke 
az 1970-ben folytatott be-

A biológiai központ vezetői 
a városi pártbizottságon 

Eszmecsere az intézet munkájáról 
A Magyar Tudományos pártbizottság első t i tkára. 

Akadémia szegedi biológiai dr. Ozvald Imre, a par tb i -
központjának vezetői tegnap zottsag t i tkára és Szabó G. 
délelőtt az MSZMP városi Laszlo osztályvezető, 
bizottságának Kálvin téri A biologiai központ veze-
székházába látogattak. A tői tajekoztatojukban el-
vendégeket, dr. Straub F. mondották, hogy a kutató-
Brúnó akadémikust, a köz- munka jó kezdeti ütemben 
pont főigazgatóját, dr. Far- halad, mar tanulmanyok is 
kas Gábort, a növényélet- készültek az intezetben. 
tani, dr. Alföldi Lajost, a Mint az eddigi tapasztala-
genetikai intézet igazgatóját tok bizonyítják, a DELEP 
valamint Halasz Árpad me- ^ 
nedzser igazgatót és Kiss e l s ö f e l e t hataridöre befe-
Zoltán tudományos kutatót, jezte, hanem azzal is, hogy 
a pártszervezet t i tkárát fo-
gadta Sípos Géza, a városi 

Kombájnok a határban 

szükséges intézkedéseket sa- ruházási tevékenységről, va-

Pihenőnap 
a Szaijutón 

A Szaljut tudományos or- s ennek során vizsgálta a 
bitális állomás legénysege nagy rezgésszámú elektron-
csütörtökön pihenőnapot tar- rezonancia jelenségét, amely 
tott. a rádióadó antennáin lép fel 

Szerdán, moszkvai idő sze- az űrrepülés alatt, Ezenkí-
rint 22.30 órakor a Szaljut vül az alacsony hőmérsék-
megtette a 155. fordulatot a letű plazmával kapcsolatos 
Föld körül, s ismét belépett vizsgálatokat is folytatott, 
abba a zónába, ahonnan rá-
diókapcsolatot ta r tha t fenn a 
Szovjetunióval. A nap fo-
lyamán a kozmonauták foly-
ta t ták a programban elő-
irányzott tudományos-mű-
száki kísérletezést. 

Viktor Pacajev ú j műsza-
ki kísérlethez fogott hozzá. 

A három űrhajós — Dob-
rovolszkij, Volkov és Pa-
cajev — közérzete kitűnő. 
A Szaljut legénysége foly-
ta t ja az űrrepülési program-
ban előirányzott feladatok 
végrehaj tását 

Szorosan a nyomába lépett tegnapi ara- tották négy kombá jn juka t a zcldhalmi 
tási jelentésünknek a pusztaszeri Hétve- dűlőben. Az első fordulók méréseiből ar-
zér Tsz. Agronómusok és gépkezelők Hí- ra következtetnek, hogy a tervezett át-
relmetlenül várták, hogy az ú j ra meg l&g fölött fizet az árpa, és a mostani ki-
u j ra ismétlődő zivatarok után megszárad- látásók szerint többet ígér a búza is, min t 
jon az őszi árpa. máris munkába állí- amennyire számítottak. 

munká juk minősége átlagon 
felüli. 

A beszélgetés résztvevői 
megvitat tak az intézet párt-
szervezetének munkáját és 
feladatait , r ámuta tva egye-
bek közt arra, hogy a pá r t -
munkát és a ku ta tómunkát 
nem lehet szembeállítani 
egymással. 

Az intézet vezetői ki fe jez-
ték azt a kívánságukat, hogy 
a kutatók, munkatársak is 
részt vegyenek a város kul-
turális, társadalmi életében. 
A Budapestről Szegedre 
költözött kutatók jól érzik, 
magukat, a körülményék, 
amelyék Szegeden fogadták 
őket — mint mondották — 
várakozáson felüliek, s m u n -
ká juk utáni tevékenységük-
ben is szeretnének szegediek 
lenni. 

A központ szoros kapcso-
latokat kíván kiépíteni a 
külföldi és a hazai intéze-
tekkel, kutatókkal egyaránt, 
s ennek egyik jeleként au-
gusztusban négytagú nem-
zetközi delegáció érkezik 
Szegedre az intézet munká-
jának tanulmányozására. 

— Jó visszagondolni arra 
— mondotta a beszelgetés 
végén Sipos Géza —, hogy 
néhány évvel ezelőtt ugyan-
ezen a helyen a felépítendő 
kutatóintézet terveit tanul-
mányoztuk, s azóta ezeknek 
a terveknek jó részt megva-
lósult, és minden remény 
megvan arra, hogy az épít-
kezés hasonló ütemben fe je -
ződik be. A városi pár tb i -
zottság ehhez minden segít-
séget megad. 


