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Ülést fartőit 
a Minisztertanács 

Intézkedések a lakáselosztás fejlesztésére - a minőség* 
szabályozás tökéletesítése - Hafók lajstromozása 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács pénte-
ken ülést tartott. 

Az Országos Tervhivatal 
elnöke, a pénzügyminiszter 
és az Országos Műszaki Fej-
lesztési Bizottság javaslatot 
terjesztett a kormány elé a 
központi fejlesztési progra-
mok előkészítésére, végre-
hajtásuk szervezésére és el-
lenőrzésére. Az előterjesztés 
szerint a korábban megál-
lapított irányelvek helyes-
nek bizonyultak, de a gya-
korlati tapasztalatok alap-
ján célszerű azokat kiegészí-
teni. Az előterjesztők ja-
vaslatot tettek arra, hogy 
részletesebben meg kell ha-
tározni a központi fejlesz-
tési programmá nyilvánítás 
feltételeit, szabályozni kell 
e programok előkészítésének 
rendjét, javítani kell vég-
rehajtásuk irányítását és 
összehangolását. A kormány 
az előterjesztést elfogadta. 

Az Országos Műszaki Fej-
lesztési Bizottság javaslatot 
terjesztett a kormány elé a 
minőségszabályozás rend-
szerének fejlesztésére, a 
rendszer hatékonyságának 
növelésére. Az előterjesztés 
megállapítja, hogy az eltelt 
években korszerűbb termé-
kek kerültek forgalomba, 
kedvezőbb lett a gyártmá-
nyok minőség szerinti ösz-
szetétele. az ipari termékek 

különböztető minősítésé-
ről, a termékek minősége 
iránti fokozott felelősségről 
és a fogyasztók érdekeinek 
védelmében szükséges in-
tézkedésekről. 

Az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter javaslatot 
terjesztett a kormány elé a 
lakásügyi jogszabályok v kö-
zötti összhang fokozott biz-
tosításáról. Az ú j lakásügyi 
jogszabályok végrehajtását 
az illetékes szervek több al-
kalommal is vizsgálták és 
tapasztalatait értékelték. 
Ezek alapján elsősorban 
azon rendelkezések módo-
sítása indokolt, amelyek az 
egységes államigazgatási el-
járás biztosításához, továb-
bá a lakásügyi jogviták egy-
séges elbírálásához, a ta-
nácsrendeletek felülvizsgála-
tához szükségesek. A Minisz-
tertanács rendeletei a laká-
sok elosztásáról és a la-
kásbérletről, továbbá — a 
népesedéspolitikai felada-
tokról szóló intézkedések fi-
gyelembevételével — a la-
kás-használatbavételi dí j-
ról, valamint a lakásépítő 
szövetkezetekről 6zóló ren-
delkezéseket tartalmazzák. A 
jövőben például nem kielégí-
tő tanácsi bérlakással ren-
delkező három- vagy több-
gyermekes családok a lakásr 
kiutalási névjegyzékbe tör-
ténő felvétel nélkül is ré-
szesülhetnek kiutalásban. A 

nemzetközi márkák színvo-
na l á t 

Ugyanakkor nem mindig 
kielégítő a minőség egyenle-
tessége, egyes árucsoportok-
ban az előírt követelmények 
teljesítése és a minőségel-
lenőrzés. Sok a kifogás a 
lakosság részére végzett 
szolgáltatások, különösen a 
javítás-karbantartás minő-
sége ellen. Ezért a termelés 
Színvonalának emelése, a la-
kosság szükségletelnek jobb 
kielégítése és a nemzetközi 
versenyképesség biztosítása 
érdekében szükséges a m i -

nőségszabályozó rendszer ha-
tékonyságának növelése és 
részbeni továbbfejlesztése. 

A kormány az előterjesz-
tést elfogadta és határozatot 
hozott a termékek minősé-
gének biztosítását és fejlesz-
tését szolgáló ágazati irá-
nyítás javításáról, a szab-
vánvosftás szerepének nö-
veléséről, a termékek meg-

jelenleg a félkomfortos és 
komfort nélküli lakásoknál 
el lehet engedni. Az ú j ren-
delkezés szerint a többgyer-
mekes családok komfortos és 
összkomfortos lakás esetében 
is mentesülhetnek & lakás-
használatbavételi d í j kisza-
bása alóL 

Az építésügyi és város-
fejlesztési miniszter, vala-
mint a Minisztertanács Ta-
nácsi Hivatalának elnöke je-
lentést tett a kormánynak a 
főváros városrészközpontjai 
k i a l a k í t á s á n a k v i z s g á l a t á r ó l . 
A jelentés megállapítja, hogy 
a fővárosi tanács a lakás-
hiány megszüntetése érde-
kében tett erőfeszítések mel-
lett az általános rendezési 
tervben előirányzott város-
központok mértéktartó ki-
építésére törekszik. A vá-
rosrészközpontok kiépítésé-
nél — a kormány korábbi 
határozatának megfelelően 
— túlzottan költséges és de-

Országos felnőtt-
oktatási konferencia 
A Magyar Pedagógiai Tár-

saság Bács-Kiskun megyei 
tagozata, a megyei tanács 
művelődésügyi osztálya és a 
Pedagógus Szakszervezet me-
gyei bizottsága kétnapos or-
szágos felnőttoktatási kon-
ferenciát rendezett Kecske-
méten. Az ország különböző 
vidékein, városaiban tevé-
kenykedő. irányító és gya-
korlati szakemberek vitatják 
meg a dolgozók iskolai ok-
tatásának problémáit, a fej-
lesztés lehetőségeit, az 
MSZMP közoktatóspolitikai 
határozatának szellemében. 

A konferenciát pénteken 
Katanics Sándor, a Bács-
Kiskun megyei pártbizottság 
titkára nyitotta meg. A vita-
indító referátumot a Műve-
lődésügyi Minisztérium fel-
nőttoktatási koordinációs bi-
zottságának vezetője, dr. 
Meggyes Béla tartotta „A 
felnőttoktatás ú j perspektí-
vái a párthatározat végre-
hajtásának tükrében" cím-
mel. Az előadó kitért a ha-
tározat szellemében készül' 
minisztériumi intézkedési 
tervre is. 

koratív célokat szolgáló épít-
kezéseket nem engedélyez-
nek, az ilyen kezdeményezé-
seket megakadályozzák. A 
Minisztertanács a jelentést 
jóváhagyólag tudomásul vet-
te. 

A közlekedés- és posta-
ügyi miniszter előterjeszté-
se alapján a kormány ren-
deletet hozott a hajók lajst-
romozásának szabályozásáról, 
amely meghatározza a lajst-
romozási kötelezettség alá 
eső hajók és egyéb úszó lé-
tesítmények körét, rendel-
kezik — egyebek között — 
a hajólajstrom vezetéséről, a 
tulajdonjog változása esetén 
követendő eljárásról. 

A Minisztertanács titkár-
sága vezetőjének előterjesz-
tése alapján a kormány fel-
hívta a miniszterek és az 
országos hatáskörű szervek 
vezetőinek figyelmét, hogy 
vizsgálják meg az ország-
gyűlés decemberi üléssza-
kán elhangzott képviselői 
észrevételek és javaslatok 
megvalósításának lehetősé-
geit, és tájékoztassák azok-
ról az országgyűlés elnö-
két, valamint az indítványo-
zó képviselőket. 

A kormány ezután egyéb 
ügyeket tárgyal t 

A lakáselosztás fejleszté-
séről kommentárunk a 3. 
oldalon 

Egyiptomi-
izraeli 

tárgyalás 
A genfi Nemzetek Palotájá-

ban ^ . i ^ o e . ! , auzcp-eurupai 
idő szerint 16.00 órakor meg-
tartotta soron következő, ne-
gyedik ülését az izraeli— 
egyiptomi katonai munkacso-
port. A több mint kétórás 
ülés után kiadott rövid köz-
lemény szerint, a felek „a 
csapatszétválasztás technikai 
módozatait tekintették át". A 
következő ülést január 7-re, 
hétfőre tűzték ki. 

Egy izraeli hivatalos sze-
mélyiség újságíróknak kije-
lentette: Taha el-Magdub 
egyiptomi dandártábornok és 
Mordechai Gur izraeli ve-
zérőrnagy, a tárgyalásokon 
részt vevő küldöttségek ve-
zetői, elvileg máris átfogó 
megállapodásra jutottak ab-
ban a kérdésben, hogvan vá-
lasszák szét a szuezi fronton 
egymással szemben álló erő-
ket. A tárgyalásokkal kap-
csolatos kommentárokat és 
diplomáciai aktusokat la-
punk 2. oldalán ismertetjük. 

Diplomaták fogadása 

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke — képűnkön V. J. 
PavlowaI, a Szovjetunió budapesti nagykövetével koccint 
— újévi fogadást adott a Budapestre akkreditált diplomá-
ciai testületek képviselőinek tegnap, a Parlamentben. 

Elkészült a szabadtéri 
játékok műsora 

Öt bemutató — Papp Gyula nyilatkozata 
Már tavaly megkezdődtek, 

az ú j év első napjaitól ja-
véban folynak az idei Szege-
di Szabadtéri Játékok előké-
születet Kialakult a végle-

ges műsor, erről nyilatkozott Vörösmarty művét. Ugyan-

közül több elérte a vezető lakás-használatbavételi díjat 

Viszi a daru 

Acs S. S á n d o r fe lvéte le 

Az E5-ös út szegedi szakaszán útszélesítés miatt a DÉ-
MÁSZ leszereli az acél tartóoszlopokat. A Dorozsmára ve-
zető 2'i ezer voltos távvezetéket korábban már áthelyezték 
a Nívó Ktsz. illetve a lemezgyár mögé. Felvételünkön: da-
ruval emelik fel a nehéz acéltartót. 

Papp Gyula, a városi ta-
nács elnökhelyettese, a fesz-
tivál intéző bizottságának 
elnöke. 

— A szabadtéri játékok 16. 
évadját is lényegében a már 
bevált, hagyományos kon-
cepció jegyében terveztük 
meg, melynek jellemzője, 
hogy az opera és a dráma 
legkiválóbb hazai és külföl-
di alkotásait mutat juk be 
olyan nemzetközi „nyelve-
zettel", amely a magyar és 
a külföldi nézőknek egyaránt 
élményt nyújthat . A lényeg 
tehát változatlan, a műsor-
ban föllelhetők a zenés, tán-
cos darabok csakúgy, mint a 
magyar művek, hazai bemu-. 
tatók. Ez utóbbihoz három 
premierünk sorolható. Július 
20-án, a nyári játékok meg-
nyitásakor kerül színre Vö-
rösmarty történelmi drámá-
ja, a Czillei és a Hunyadiak, 
mely évek óta nagy sikerrel 
megy Budapesten, s a sze-
gedi színház is játszotta ko-
rábban. Az előadást az a 
Marton Endre rendezi, aki 
Madách Mózesével tavaly a 
közönség és a szervezők-ren-
dezők nagy megelégedésére 
visszatért Szegedre, s akitől 
azt várjuk, hogy ú jabb ma-
gas színvonalú, a Dóm tér-
re illő és való előadásban, a 
budapesti Nemzeti Színház 
művészeivel, a jelenlegi leg-
jobb szereposztásban állítja 
— ezúttal először — a sze-
gedi Játékok színpadára 

csak hazai bemutató lesz a 
János vitéz, melyről hosszú 
évek óta bebizonyosodott, 
nemcsak helye van a szege-
di dómszírpadon, de közön-
sége is. A harmadik hazai 
a jánlatunk a Magyar Állami 
Népi Együttes augusztus 15— 
18—20-án sorra kerülő ven-
dégjátéka, amikor Rábai 
Miklós világjáró-világhírű 
együttese várhatóan a leg-
népszerűbb számaiból állítja 
össze ú j műsorát. 

— A szegedi játékok ha-
gyománya, hogy legsikere-
sebb • produkcióit felújít ja. 
Így kerül sor idén Puccini 
operájára, a Turandotra, 
melynék 1965-ös előadását 
azóta is sokan emlegetik. 
Neves külföldi főszereplők 
szerződtetését tervezzük, 
egyelőre folynak a tárgyalá-
sok, az egyeztetések. Annyi 
bizonyos, hogy Vaszy Viktor 
vezényli és Színe tár Miklós 
rendezi. A sajtó korábban 
beszámolt már arról, hogy a 
szovjet balett ugyancsak ha 
gyományos szegedi sorozata 
idén sem szakad meg. Csaj-
kovszkij: Hattyúk tava cí-
mű balettjét a Belorusz Ál-
lami Akadémiai Nagyszín-
ház társulata muta t ja be 
augusztus 3-án és 4-én. Bár 
a minszki balett nálunk ke-
vésbé ismert, a szovjet mű-
vészeti életben kiemelkedő 
szerepet játszik, amelyet töb-
bek között az is bizonyít, 
hogy Lenin-renddel tüntet-
ték ki. 

E V s ö i m p o r t -
Az év első nagy jelentő-

ségű import szerződését ír-
ta alá Budapesten Török Ist-
ván, a Chemolimpex Külke-
reskedelmi Vállalat vezér-
igazgatója és N. Z. Krilov. 
a szovjet Szojuz-Promexport 
külkereskedelmi egyesülés 
elnökhelyettese. Az aláírás-
nál ott volt V. D. J. Lev-

csenko, a Szovjetunió ma-
gyarországi kereskedelmi 
képviseletének vezetője. 

A szerződés értelmében e 
szovjet fél 1974-ben 1159 
ezer tonna műtrágyát és mű-
trágya-alapanyagot szállít 
magyarországi megrendelőjé-
nek, több mint 27 millió ru-
bel é r t ékbea 


