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Fidel Castro Változás az ingatlanközvetítésben 
elutazott hazánkbél 

Közös közlemény a látogatásról 
Kádár János nyilatkozata 

A szegedi járásban is az HÍV feladata lesz 

Kedden délelőtt elutazott 
Magyarországról dr. Fidel 
Castro Ruz, a Kubai Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottságának első titkára, a 
kubai forradalmi kormány 
elnöke, aki Kádár Jánosnak, 
az MSZMP Központi Bizott-
sága első t i tkárának és Fock 
Jenőnek, a Minisztertanács 
elnökének meghívására hi-
vatalos baráti látogatást tett 
hazánkban. A kubai párt el-
ső titkárával együtt eluta-
zott kísérete is. 

A testvéri kubai nép kép-
viselőit meleg baráti szere-
tettet, ünnepélyesen búcsúz-
tatták a Ferihegyi repülőté-
ren. 

A búcsúztatáson megjelent 
Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának el-
ső titkára, Fock Jenő, a Mi-
nisztertanács elnöke, Fehér 
Lajos, a Minisztertanács el-
nökhelyettese, Komócsin 
Zoltán, az MSZMP KB tit-
kára. az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagjai, Pullai 
Árpád, az MSZMP KB tit-
kára, dr. Ajtai Miklós, a 
kormány elnökhelyettese, 
Benkei András, Czinege La-
jos, dr. Dimény Imre, dr. 
Horgos Gyula, llku Pál. Ke-
serű Jánosné, dr. Korom Mi-
hály, LáSár György, Péter 

. János, Szurdi István, a kor-
mány tagjai, dr. Horváth 

' István, a KISZ KB első tit-
kára, Gyenes András, az 
MSZMP KB külügyi osztá-
lyának vezetője, Meruk Vil-
mos, a Magyar Népköztár-
saság havannai nagykövete, 
valamint a politikai élet 
több más vezető személyi-
sége, a néphadsereg számos 
tábornoka. Jelen volt Floreal 
Chomon Mediavilla, a Ku-
bai Köztársaság budapesti 
nagykövete. Ott volt a bú-
csúztatásnál a budapesti 
diplomáciai képviseletek 
többb vezetője és tagja. 

Díszjel harsant, majd a 
díszegység parancsnoka je-
lentést tett dr. Fidel Castró-
nak. Felcsendült a magyar 
és a kubai himnusz, közben 
21 tüzérségi díszlövést adtak 
le a magas rangú vendég 
tiszteletére. Fidel Castro Ká-
dár János társaságában ellé-
pett a díszegység arcvonala 
előtt, s köszöntötte a kato-
nákat. A kubai párt első 
titkára, a kubai kormány el-
nöke ezután szívélyes bú-

A búcsú percei Ferihegyen 

csút vett a megjelent ma-
gyar közéleti személyiségek-
től, a diplomáciai testület 
képviselőitől, majd Kádár 
János társaságában elhaladt 
a búcsúztatására megjelent 
fővárosi dolgozók sorai előtt. 
Magyar és kubai zászlócs-
kák emelkedtek a magasba, 
s a budapesti dolgozók kép-
viselői melegen éltették a 
testvéri kubai népet, a két 
nép barátságát. 

A díszegység elíszmenete 
után úttörők virágcsokrokat 
nyújtottak át Fidel Cascó-
nak és a kíséretében levő 
személyiségeknek, akik ez-
után elfoglalták helyüket a 
kubai különrepülőgépen. Fi-
del Castro a beszállás előtt 
szívélyes, baráti búcsút vett 
Kádár Jánostól és Fock Je-
nőtől. 

Néhány perc múlva a ma-
gasba emelkedett a repülő-

gép, amelyet a magyar légi-
erők vadászköteléke kísért a 
határig. 

A közös közleményt Fidel 
Castro Magyarországon tett 
hivatalos baráti látogatásá-
ról, valamint Kádár János 
nyilatkozatát lapunk 2. ol-
dalán ismertetjük. 

* 

Edward Giereknek, a LEMP 
KB első titkárának meghí-
vására kedden délelőtt hi-
vatalos baráti látogatásra 
Varsóba érkezett Fidel Cast-
ro Ruz. Castrót lengyelorszá-
gi látogatására elkísérte a 
kubai párt több vezetője, a 
kormány több minisztere és 
a társadalmi szervezetek sok 
vezető képviselője. 

A kubai küldöttséget a 
varsói repülőtéren ünnepé-
lyes és rendkívül szívélyes, 
baráti fogadtatásban részesí-
tették. 

flngela Davis 
köszöntése 

Angéla Davist felmentése 
óta elárasztották a szeren-
csekívánó táviratok és tele-
fonhívások. Táviratban üd-
vözölte a bátor kommunista 
harcost Henry Winston és 
Gus Hall, az Egyesült Álla-
mok Kommunista Pár t jának 
elnöke és főtitkára. Távira-
tot küldtek a Francia, a Né-
met, az Olasz, az Ausztráliai 

és az Angol Kommunista 
Pár t vezetői. James Bald-
win, a híres amerikai néger 
író „csodálatos győzelem-
nek" nevezte az esküdtszék 
ítéletét, és rövid pihenésre 
hívta meg Angélát párizsi 
otthonába. Üdvözletét küld-
te Bella Abzug New York-i 
képviselőnő, a kormány in-
dokínai politikájának szóki-
mondó bírálója. 

Szovjet—,jugoszláv 
tárgyalások 

Kedden délelőtt Moszkva- személyiségek szerdán más-
ban megkezdődtek és dél- fél napos látogatásra Lett-
után folytatódtak a hivata- ország fővárosába, Rigóba 
los tárgyalások Tito jugo- utaznak. A tárgyalásokat 
szláv államfő, a JKSZ el- pénteken folytatják, majd 
nöke és a szovjet párt- és közös közleményt adnak ki. 
állami vezetők között. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

A TASZSZ hivatalos köz-
leménye szerint a bilaterális 
kapcsolatok erősítéséről és 
nemzetközi problémákról 
tárgyaltak. 

A keddi tárgyalásokról 
kiadott hivatalos közle-
mény arról is tanúskodik, 
hogy a szovjet—jugoszláv 
megbeszélések kitűnő lég-
körben kezdődtek. Jellem-
zésükre a szovjet hírügynök-
ség a „testvéri barátság, 
teljes és kölcsönös megértés, 
szívélyesség" jelzőket hasz-
nálta. 

A hivatalos eszmecserék 
első része ezzel befejeződött, 
mert a jugoszláv elnök, fe-
lesége és a kíséretében levő 

Az ingatlanközvetítési 
munkát, annak újraszabá-
lyozásáig, a kötelező ingat-
lanközvetítés jelentette: 
minden megkötött ingatlan-
átruházási szerződést be kel-
lett mutatni az ingatlanköz-
vetítő szervnek. Csongrád 
megyében a közvetítést a 
Csongrád megyei Beruházási 
Vállalat végezte, a szegedi 
járásban a vállalat központ-
jának részlege, másutt ki-
rendeltségei révén. Szegeden 
a Szegedi Ingatlankezelő 
Vállalat látta el az ingatlan-
közvetítéssel kapcsolatos fel-
adatokat is. 

Az ú j lakásügyi rendele-
tek fontos irányelveket tar-

| í almoztak az ingatlan- és la-
káscsere közvetítés fejleszté-

I sére. Annak érdekében, hogy 
I a tanácsi ingatlanközvetítő 
i szervek eleget tudjanak ten-
ni ú jabb feladataiknak, szük-
ségessé vált tevékenységük 
újraszabályozása. A tavaly 
megjelent kormányrendelet 
kimondja, hogy 1972. január 
1-től ingatlanközvetítést csak 
tanácsi ingatlanközvetítő 
szervek végezhetnek. Ennek 
megfelelően a Csongrád me-
gyei tanács végrehajtó bi-
zottsága tegnapi ülésén töb-
bek között megtárgyalta az 
ingatlanközvetítés fejleszté-
sének lehetőségeit, és úgy 
döntött, hogy ú j ingatlanköz-
vetítő szervezetet, hoz létre 
a megyében. 

Ennek megfelelően a Sze-
gedi Ingatlankezelő Vállalat 
működési területe ezentúl a 
városon kívül az egész sze-
gedi járásra kiterjed. Figye-
lemmel a szegedi járás te-
rületének nagyságára és 
közlekedési lehetőségeire, a 
későbbiekben Kisteleken és 
Mórahalmon kirendeltség 
létesül. Makón és a makói 
járásban a makói, Hódmező- j 
vásárhelyen, Székkutason és 
Mártélyon a vásárhelyi, 
Szentesen és a szentesi járás 
községeinek egy részében a 
szentesi, Csongrádon, vala-
mint Csanyteleken, Tömör-
kényen, Felgyőn és Bokro-
son a csongrádi városgaz-
dálkodási vállalat végez 
majd ingatlanközvetítő tevé-
kenységet. 

A tanácsi ingatlanközvetí-
tés a kötelező ingatlanközve-
títési feladatok mellett jogo- i 
sult olyan telek- és lakásgaz-
dálkodási feladatok előké-

kal kapcsolatos hatósági el-
járásokban való előkészítő 
és szakértői közreműködés-
re; a magánerőből történő 
társas és csoportos lakóház 
(üdülő) építéssel kapcsolatos 
szervezésre és lebonyolításra, 
továbbá a lakásépítő szövet-
kezet lakóház építésével 
kapcsolatos beruházási fel-
adatok lebonyolítására; a te-

vékenységi körébe tartozó 
ügyletekre vonatkozó okiratok 
elkészítésére — társasház tu-
lajdont alapító okirat elké-
szítésének kivételével — 
szerződések megkötésére és 
ezek érvényéhez szükséges 
hozzájárulások megszerzésé-
re, továbbá a tulajdonjog 
telekkönyvi bejegyzéséről 
való gondoskodásra. 

Fészekrakó vállalat 
Szeged nyugati iparöve- értékű munkát végző vál-

zetében ú j cég, a tavaly ja- i a lat saját „otthonát" is 
nuárban atakuU Alföldi m egteremti . 50 millió forintos 
Kozmu- es Mélyépítő Valla- , 
lat telepedik le. Az évente beruházással kozponti tele-
mintegy 200 millió forint pet létesítenek. 

szítésére, és lebonyolítására, 
melyekkel a tanács végre-
haj tó bizottsága vagy más 
állami szerv a jogszabályban 
meghatározott esetekben 
megbízza. Jogosult ingatla-
nok értékesítés céljára, to-
vábbá bizományi szerződés 
alapján történő adás-vételére I 
és cseréjére, az ingatlanok-1 

Budapesten tanácskoznak 
a KGST-országok 

vezetőképző központjai 
Június 12—17. között tart- tök képzésének. A KGST-

ják értekezletüket Budapes- országokban is kivétel nél-
ten a KGST-országok veze-
tőképző intézetei. 

ívül működnek ma már ilyen 
intézmények. A budapesti 

A fejlett és a fejlődő ipari tanácskozás annak megvita-
országokban a termelés haté- tását tűzte napirendjére, 
konyságának növelése érde- milyen eszközökkel, mód-
kében mind nagyobb fon- szerekkel növelhető tovább 
tosságot tulajdonítanak a a vezetőképzés hatékony-
vállalati és az üzemi veze- sága. 

& betonkeverők árnyékában rendezik a terepet. Azelőtt 
itt szántó föld volt 

Somogyi Károlyné 
A központi irodaház alapjai már állnak 

fölvitet* 


