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Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A szarvasmarha-tenyésztés helyzete 
A vásárhelyi felsőfokú mezőgazdasági 
technikumot főiskolai karrá szervezik 

'A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütörtö-
kön ülést tartott. 

A kormány megtárgyalta 
U Ne Winnek a Burmai 
Unió Forradalmi Tanácsa el-
nökének és miniszterelnök-
nek 1972. július 13-tól 19-ig 
hazánkban tett baráti látoga-
tásáról előterjesztett jelen-
tést. 

A magyar és burmai ál-
lamférfiak a barátság és 
megértés légkörében megbe-
széléseket folytattak a köl-
csönös érdeklődésre számot-
tartó kétoldalú és időszerű 
nemzetközi kérdésekről. A 
tárgyalásokon megelégedéssel 
állapították meg, hogy a két 
ország között baráti kapcso-
latok alakultak ki. Egyetér-
tettek abban, hogy erőfeszí-
téseket tesznek a kapcsola-
toknak a kölcsönös előnyök 
alapján történő továbbfej-
lesztésére. A kormány a je-
lentést jóváhagyólag tudomá-
sul vette. Felhívta az illetékes 
minisztereket, hogy a ma-
gyar—burmai együttműködés 
előmozdítására a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg. 

A kormány megvitatta és 
elfogadta a mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter, 
valamint az Országos Anyag 
és Árhivatal elnöke együttes 
előterjesztését a szarvasmar-
ha-tenyésztés helyzetéről és 
a fejlesztés feladatairól. 

Az Országos Anyag- és 

Árhivatal elnöke, valamint 
a mezőgazdasági és élelme-
zésügyi miniszter együttes 
előterjesztése alapján a kor-
mány határozatot hozott a 
fehérje és keveréktakarmá-
nyok árának felemeléséről 
és ezzel összefüggésben egyes 
vágóállatok felvásárlási árá-
nak növeléséről. A kormány 
megbízta a mezőgazdasági és 
élelmezésügyi minisztert, 
hogy mindkét határozatról a 
sajtó út ján részletesen tájé-
koztassa a lakosságot. 

A kormány megtárgyalta 
és jóváhagyólag tudomásul 
vette a művelődésügyi mi-
niszter tájékoztató jelentését 
a felsőoktatási intézmények 
fejlesztésére hozott kor-
mányhatározat végrehajtásá-
ról, a felsőfokú technikumok 
és a felsőfokú szakiskolák 
főiskolává történt átalakítá-
sáról. 

Ezek az intézmények be-
töltötték alapvető feladatu-
kat, ellátták a technikusok-
nak a középfokúnál maga-
sabb szintű képzését. A 
kormány 1966-ban a népgaz-
daság igényeinek megfelelő-
en úgy határozott, hogy — 
a feltételek megteremtésétől 
függően — a felsőfokú tech-
nikumokat és szakiskolákat 
főiskolákká kell átszervezni, 
s ezzel együtt a lehetséges 
mértében kell összpontosíta-
ni, illetve azonos szakon már 
működő felsőfokú oktatási 

intézményhez külön karként, 
szakként rendelni. 

Az 1966-barf működő 45 
felsőfokú technikumot és 3 
felsőfokú szakiskolát magá-
ban foglaló intézményháló-, 
zatból a kormányhatározat 
alapján eddig 11 főiskola és 
egyetemhez kapcsolt 6 főis-
kolai kar létesült. Az ú j in-
tézmények üzemmérnökö-
ket, üzemgazdászokat képez-
nek, s ezzel megkezdődött a 
felsőoktatásban a diplomás, 
illetve üzemmérnökképzés 
kétszintes rendszerének ki-
építése. 

A kormányhatározat vég-
rehajtásának befejezéseként 
a művelődésügyi miniszter 
további átszervezésekre elő-
terjesztett javaslatait a kor-
mány elfogadta. Ennek alap-
ján a Székesfehérvári Felső-
fokú Földmérési Techniku-
mot, a gyöngyösi, hódmező-
vásárhelyi, mezőtúri és nagy-
kanizsai felsőfokú mezőgaz-
dasági technikumot főiskolai 
karrá szervezik át. 

Ezzel az 1966-ban hozott 
kormányhatározat végrehaj-
tása befejeződött. A továb-
biakban tehát 27 felsőfokú 
technikum, 3 felsőfokú szak-
iskola képzési feladatát ma-
gasabb szinten 13 ú j főiskola 
és egyetemhez kapcsolt 11 
főiskolai kar veszi át, 18 fel-
sőfokú technikum pedig 
megszűnt. 

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt. 

Szolidaritás Vietnammal 
Európa kommunista és munkáspáríjainak 

nyilatkozata 

Kádár János látogatása 
a magyar olimpikonoknál 

Kádár János, az MSZMP Központi Bi-
zottságának első titkára csütörtökön ellá-
togatott a XX. nyári olimpiai játékokra 
készülő magyar sportolókhoz. Társaságá-
ban volt Jakab Sándor, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a KB osztály 
vezetője, és dr. Beckl Sándor, a Magyar 
Testnevelési és Sportszövetség elnöke, a 
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. 

A Központi Bizottság első titkára dél-
előtt a Népstadion sportlétesítményeiben 
készülő versenyzőket kereste fel. Az ú j at-
létikai csarnok bejáratánál dr. Csanádi 
Árpád, az MTS Országos Tanácsának el-
nökhelyettese, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság főtitkára és Németh Imre, a Népsta-
dion és intézményei igazgatója fogadta a 
vendégeket. Kádár János először az atlé-
ták, majd a Sportcsarnokban a női tor-
nász válogatott keret, a párbajtőr- és az 
öttusacsapat; a Játékcsarnokban pedig a 
női röplabdázók és a birkózók edzésére 
látogatott el. A különböző sportágak csa-
patvezetői tájékoztatták az olimpiai fel-
készülés eddigi menetéről, s a gyakorlás 
közötti rövid pihenőkben Kádár János 
szót váltott az edzőkkei és a versenyzők-
kel is. 

A következő állomás a tatai edzőtábor 
volt, ahová Kádár János a déli óráikban 

érkezett meg. Páder János, az MTS osz-
tályvezetője, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság titkára és Váradi Mihály, a tatai ed-
zőtábor igazgatója fogadta a látogatókat. 
Az olimpiai csarnok bejáratánál Simó 
Lajos, a kézilabdaválogatott kapitánya és 
Ránkiné Németh Angéla olimpiai bajnok-
nő köszöntötte virággal Kádár Jánost. 

Az edzőtáborban dr. Beckl Sándor rész-
letes áttekintést adott a magyar olimpiai 
csapat felkészüléséről, és azokról a célok-
ról, amelyeket a sportvezetés versenyző-
ink elé állított. Az eszmecserén — az 
MTS és a Magyar Olimpiai Bizottság 
több vezetőjén kívül — részt vett Havasi 
Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságá-
nak tagja, a Komárom megyei pártbizott-
ság első titkára és Kroszner László, a me-
gyei tanács elnöke is. 

A megbeszélést követően az edzőtábor 
ú j tornacsarnokában Kádár János és a 
többi vendég közös ebéden vett részt a 
magyar olimpiai csapattal. Az ebéden dr. 

• Beckl Sándor üdvözlő szavai után Kádár 
János köszöntötte a magyar sport repre-
zentánsait. 

A tatai látogatás végén a Központi Bi-
zottság első titkára közvetlen hangulatú 
beszélgetést folytatott a különböző sport-
ágak szakvezetőinek és válogatott ver-
senyzőinek egy csoportjával. (MTI) 

Csütörtökön, 1972. július 
27-én Párizsban megtartot-
ták egész Európa kommu-
nista és munkáspártjainak a 
Vietnammal való szolidari-
tás kérdésében összehívott 
értekezletét. Az értekezle-
ten 27 kommunista és mun-
káspárt vett részt, közöt-
tük a Magyar Szocialista 
Munkáspárt képviselője. 

A konferencia résztvevői 
baráti egyetértés szellemé-
ben folytatott széles körű 
eszmecsere után nyilatko-
zatot fogadtak el. A hatá-
rozat megszövegezésére ki-
küldött bizottság Nemes 
Dezsőnek, az MSZMP Poli-
tikai Bizottsága tagjának 
elnökletével végezte munká-
ját. Nemes Dezső felszólalt 
a konferencia teljes ülésén 
is. 

Az európai kommunista 
és munkáspártok párizsi 
értekezlete nyilatkozatot fo-
gadott el Vietnamról: 

— Az Egyesült Államok 
immár több, mint tíz éve a 
legádázabb háborút foly-
ta t ja a vietnami nép ellen. 
Az amerikaiak sokat be-
széltek a békéről, de az ag-
ressziót fokozzák. 

— Dél-Vietnamban az 
Egyesült Államok fokozza a 
szőnyegbombázásokat, mér-
gező* és vegyianyagokat al-
kalmaz. 

Egész vidékeken rendsze-
resen megsemmisítik az élet 
minden formáját. Mindent 
elpusztítani, mindent fel-
égetni, mindenkit megölni — 
ez az Egyesült Államok im-

perialista politikájának rea-
litása. 

— Az amerikai imperia-
lizmus Vietnamban igazi 
népgyilkosságot folytat. 

— Kiterjesztette a hábo-
rút Laoszra, Kambodzsára, 
egész Indokínára. 

— Az amerikai agresszió 
eszkalációjának és a háború 
„vietnamizálásának" politi-
káját meghiúsítja a vietna-

mi, a laoszi, és a khmer né-
pek hősiessége. Az indoki-
nai hazafiaknak hősies har-
cukban rendelkezésükre áll 
az a törhetetlen támogatás 
és segélynyújtás, amelyet a 
Szovjetunió és a többi szo-
cialista ország biztosit min-
den területen számukra. 

— Az európai kommu-
nista és munkáspártok kép-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Folytatódik 
a dokk-

munkás-
. sztrájk 

A TUC csütörtök délután 
visszavonta a hétfői, egyna-
pos általános sztrájkra szóló 
felhívást. A brit szakszerve-
zeti mozgalom baloldala 
azonban követeli Vic Fea-
ther főtitkártól és társaitól, 
hogy folytassák a félbeha-
gyott harcot és kényszerít-
sék ki az ipari viszonyok 
törvényének visszavonását. 

A csütörtök délutáni fej-
lemények arra vallottak, 
hogy az angol gazdaság 
kulcsfontosságú szektorai-
ban nem marad abba a til-
takozó sztrájk. Az ország 
minden részéből összesereg-
lett kikötői bizalmiak kül-
döttközgyűlést rendeztek a 
londoni Transport House-
ban. A munkáspárti szék-
házban hozott határozat azt 
jelenti, hogy péntektől meg-
határozatlan időre folytató-
dik Nagy-Britanniában, az 
országos dokkmunkássztrájk. 

Augusztus t-t öl 

Új forgalmi rend 
a Kárász utcán 

Jelenleg éjféltől délelőtt 11 
óráig szabad a járműveknek 
behajtani a város üzlet- és 
sétálóutcájába, a Kárász ut-
cába. Annak idején a for-
galom ilyen szabályozásával 
azt akarták elérni, hogy az 
üzleteket zavartalanul lehes-
sen áruval ellátni. Sokáig 
meg is felelt ez a módszer, 
mostanában azonban — 
arányban a forgalom gyors 
növekedésével — egyre több 
panasz hangzik el a jármű-
vezetők ellen, akik okkal és 
nagyon sokszor ok nélkül él-
nek a lehetőséggel, végig-
hajtanak a Kárász utcán. 
Pedig délelőttönként nagy 
a gyalogos forgalom. A jár-
művezetők ezt nem nagyon 
veszik figyelembe és így 
lassanként tarthatatlanná 
vált a helyzet. Hiszen már 
nem csupán személyautók, 
hanem vontatók és más jár-
művek is megjelentek az ut-
cában. 

A városi tanács végrehaj-
tó bizottsága tegnapi, csü-
törtöki ülésén úgy döntött, 
hogy augusztus 1-től napköz-
ben teljesen lezárja az utcát 
a forgalom elől. Ettől kezd-
ve csupán éjféltől reggel 6 
óráig lehet a Kárász utcá-
ba behajtani. 

A döntés nyilván a gya-
logosok egyértelmű helyes-
lésével találkozik. Egyedül 
néhány üzletnek okoz majd 
némi kényelmetlenséget az 
ú j forgalomszabályozás, de 
az áruszállítást így is meg 
lehet oldani. Hiszen az élel-
miszer-üzletek, melyekbe a 
leggyakrabban érkezik áru, 
megközelíthetőek a kereszt-
utcákról. A többi bolt pe-
dig két lehetőség között vá-
laszthat. Vagy hajnalban fo-
gadja az árut, vagy pedig a 
legközelebbi sarokról be-
hordják. 

Az Odessza nevű kirán-
dulóhajó már négy éve szol-
gál a Tiszán. Ezreket utaz-
tat a partfürdő és a szegedi 
part között, sokaknak ké-
nyelmet nyújtva, néhány tü-
relmetlen utasnak bosszúsá-
got. Az 50 személyes hajó 
egy forró hétvégen 10—12 
ezer embert szállít a két part 
között. A tavalyi nyáron 10? 
ezren vették igénybe. Első 
képünk: Kikötés előtt a sze-
gedi mólónál. Második fel-
vételünk: Mindig hosszú sor 
vár ja a partfürdőnr a hajót. 

Acs S . Sándor felvételei 

4 


