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Ülést tartott 
Minisztertanács 

Javaslat Oktatási és Kulturális Minisztérium 
létesítésére — Jelentés a mezőgazdasági munkákról 
— Változás a munkások lakásépítési kölesönében 

Tájékoztatási gondoskodnak a tárolóterek 
előkészítéséről, és a termé-
nyek gyors átvételének meg-
szervezéséről. A Miniszter-
tanács a jelentést tudomásul 
vette. 

A kormány határozatot 
hozott az alsófokú intézmé-

A kormány 
Hivatala közli: 

a Minisztertanács szerdán 
fiiest tartott. 

Borbándi János, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese je-
lentést tett a kormánynak a 
szovjetunióbeli látogatásáról, 
valamint a magyar—koreai nyekben oktató egyes peda-
gazdasági és tudományos- gógusok és a középfokú ok-
múszaki konzultatív kor- t a t a s i és nevelesi intezme-
mánvközi bizottság II. ülés- nyekben működő pedagogu-
szakáról. Az ülésszakon sok heti kötelező óraszámá-
megallapodás született a gaz- n a k csökkentésére, illetve az 
dasági kapcsolatok cs a tu- egészségügyi, a* állami me-
domanyos-műszaki együtt- zőgazdasági, erdő- és vad-
múködés további elmélyíti- gazdálkodási, közlekedési, mezőgazdasági hasznosítását. 

T i m a r M á t . a M i_ fürdő üzemági, továbbá az A-. intézkedés elsőrendű cél-
íüsztértanács elnökhelyettese oktatási, valamint a kultu- ja a megművclhetö állami 
beszámolt a Jugoszláv Szo- r a l l s szolgaltatasi intezme- földeknek a mezőgazdasági 
cialista Szövetségi Köztár- nyéknél és vállalatoknál dol- termelésbe történő bevonása. 
sasagban tett hivatalos, ba- g o z ók munkaidejének csök- A Minisztertanács a kor-
rati latogatasáról. A megbe- kentésére_ intézkedés be-
szelesck hozzájárulták a ket 

toknál dolgozó munkások, az 
ország bármely településén 
családi ház építése esetén 
— a budapestivel azonos fel-
tételek mellett — kölcsönt 
kaphatnak. A három vagy 
ennél több gyermekes csalá-
dok, családi ház építése ese-
tén — az előbbi feltételek 
mellett — további kamat-
kedvezményben is részesül-
nek. 

A kormány rendeletben 
szabályozta a tanácsi keze-
lésben levő állami földek 

mány titkársága vezetőjének 
ország kapcsolatainak erősí-
téséhez és a gazdasági 
együttműködés további szé-
les köm bővítéséhez. A Mi- fokozatosan kerül sor. 
mszterlanacs a jelentest jó-
váhagyólag tudomásul vette. 

A külügyminiszter jeien-
ffest tett a Szíriai Arab Köz-
társaságban és az Iraki 
Köztársaságban tett hivata-
los, baráti látogatásáról. A 
tárgyalások elősegítették ha-
zánk és a meglátogatott or-
szágok kapcsolatainak to-
vábbfejlesztését. együttmű-
ködésünk erősítését a nem-
zetközi béke és biztonság 
megszilárdítása, a közel-ke-
leti probléma igazságos és 
tartós rendezése érdekében. 

A kormány — a gyakorla-
ti munka követelményeiből 
kiindulva — előterjesztést 
tett a Népköztársaság Elnö-
ki Tanácsához a Művelődés-
ügyi Minisztérium szétvá-
lasztására, oktatási és kultu-
rális minisztérium létesíté-
sére. 

A Minisztertanács elfo-
gadta a nehézipari miniszter 
jelentését a petrolkémiai 
központi fejlesztési prog-
ram végrehajtásának jelen-
legi állásáról. A beruházások 
a tervezett ütemben folynak. 

A Számítástechnikai Tár-
caközi Bizottság vezetője je-
lentést tett a számítástech-
nikai központi fejlesztési 
program végrehajtásáról. Az 
elmúlt években kialakultak 
hazánkban a számítástechni-
ka alkalmazásának alapjai, 
fejlődött számítógépparkunk. 
A kormány a jelentést jóvá-
hagyólag tudomásul vette, és 
meghatározta a további fel-
adatokat. 

A Minisztertanács meg-
hallgatta az Országos Víz-
ügyi Hivatal elnökének je-
lentését a Tiszán és mellék-
folyóin kialakult árvízi 
helyzetről. Megállapította, 
hogy a védekezes a veszé-
lyeztetett szakaszon minde-
nütt eredményes volt, de az 
árvíz lassú lévonulása miatt 
a készültség fenntartása még 
szükséges. A kormány a je-
lentést és a megtett intézke-
déseket jóváhagyólag tudo-
másul vette. 

A mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter jelen-
tést tett a tavaszi munkák-
ról, a nyári betakarításra 
való felkészülésről, és az el-
látás várható alakulásáról. 
A gondosan végzett tavaszi 
munkák a szárazság hatását 
nagymértékben ellensúlyoz-
tak A mezögazdasagi üze-
mek felkészültek a betaka-
mas.na A teivasark) szemek? 

alapos felké- előterjesztése alapján meg-vezetésére 
szülés után — ágazatonként v i t a t t a és elfogadta a saját, 
meghatározott időpontban, továbbá a kormány bizottsá-

gai és a Központi Népi El-
A kormány megváltoztatta lenőrzési Bizottság 1974. II. 

a lakásépítéssel kapcsolatos félévi munkatervét, 
kölcsön egyes feltételeit. A A kormány ezután egyéb 
jövőben az állami vállala- ügyeket tárgyalt. 

Dán küldöttség Ülést tart az MSZMP 
"gadasa Központi Bizottsága Gáspár Sándor, a SZOT 

főtitkára kedden fogadta a 
Dán Szociáldemokrata Párt 
Anker Jörgensen elnök ve-
zette küldöttségét. Eszme-
cserét folytattak a dán és a 
magyar dolgozókat és szak-
szervezeteiket érintő kérdé-
sekről. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá-
gának ülését június 20-ra, mára összehívták. A Politikai 
Bizottság an időszerű nemzetközi kérdésekről és az idő-
szerű gazdasági kérdésekről szóló tájékoztató megvitatá-
sát javasolja a Központi Bizottságnak. 

Folytatta munkáját 
a KGST ülésszaka 

A Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsának 28. 
ülésszaka szerdán plenáris 
ülésen folytatta munkáját. 

Az ülésszak megkezdte a 
2. és 3. napirendi pont tár-
gyalását. Az előbbi előadója 
Tano Colov, a bolgár mi-
niszterelnök első helyettese, 
a KGST vb-elnöke ismertet-
te a jubileumi ülésszak kül-
dötteivel a végrehajtó bi-
zottság beszámolóját a 27. 
ülésszak óta végzett tevé-
kenységéről. Ezután Ivan Ili-
ev bolgár miniszterelnök-he-
lyettes. a KGST tervezési 
együttműködési bizottságá-
nak elnöke ismertette az 
1976—80-as évekre szóló két-

Tejporgyár Szegeden 
Megkezdte a termelést 

Tegnap, szerdán délelőtt mának dúsítására. A szegedi műszaki osztályvezető és 
kezdték meg a tejporgyártást takarmánytejpor hiánypótló Csépai Róbert gépészmérnök 

„ . . Toiinari t e r m é k hazánkban, hiszen a pártkongresszus tisztele-
a usongraa megyei íejipaii e b b ő l b i z o n y o B mennyiségü lére vállalták a tejporüzem-
Vállalat szegedi üzemében. i m p o r t r a szorulunk. A Tej- mel kapcsolatos összes fel-
Naponta 40 ezer liter tej ipari Tröszt többek között — adatot. Csatlakozott hozzájuk 
feldolgozására képesek a két ilyen meggondolásból létesí- a Gagarin nevét viselő szo-
holland gép óriási hengerei, tette a tejporgyártó beren- cialista brigád, elvállalták a 
a nagy nyomású gőz erejét dezéseket az ország néhány berendezések szerelését. Erre 
felhasználva. Az egyszerű tejüzemében, így Szegeden igen nagy szükség volt, mert 
gyártási folyamatban autó- is. a gépek szállítása egy hó-
mata berendezések vesznek A szegedi tejüzem fiatal- napot késett, a szerelők se 
részt a tej adagolásától a jai időben felismerték az új érkeztek meg időben. A tej-
tejpor csomagolásáig. Egy létesítmény mielőbbi üze- üzemiek viszont vállalásaikat 
nap alatt 30 mázsa tejpor melésének fontosságát, ezért rendre teljesítették, így teg-
készül. amit táptakarmá- a KISZ-szervezet társadal- naptól folyamatosan, éjjel-
nyokhoz használnak fel az mi munkával járult hozzá nappal, szombaton és vasár-
ország különböző keverőíize- az építéshez. Fiatal műszaki nap is készíti a takarmány-
meiben, a táp fehérjetartal- szakemberek, Jójárt László tejport az új üzemrész. 

és többoldalú tervkoordiná- A. Koszigin szovjet mi-
ciónak kidolgozása során ka- niszterelnök is felszólalt. A 
pott előzetes eredményeket, szovjet delegáció vezetője a 

A második és harmadik KGST tevékenységének főbb 
napirendi pontról tartott, kérdéseivel foglalkozott, 
délután is folytatódó vitá- érintette a szocialista gazda-
ban a delegációvezetők, ma-
gyar részről Fock Jenő, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnöke, szólalt fel. 

sági integráció komplex 
programja végrehajtási 
munkálatai meggyorsításával 
összefüggő problémákat. 

Z O t t 
a z S Z 1 U I T 

n ö f h i z o t t s a g a 
Tegnap, szerdán az SZMT 

nőbizottsága a szegedi sza-
lámigyárban tartotta ülését. 
Ezen megjelent Karsai Ist-

zésiparban dolgozók körében 
szakmai megbetegedésnek. 

Szűcs Imréné, az SZMT 
nőbizottságának tagja a 

vánné, az ÉDOSZ központi SZOT nőbizottságának két-
nőbizottságának tagja és Csi-
kós Mihály, az ÉDOSZ me-
gyei bizottságának titkára is. 

Kiss Ferenc, a Húsipari 
Vállalat szb-titkára üdvözöl-
te a megjelenteket, majd 
Szalma Gézáné. az SZMT nő-
felelőse megnyitó szavai 
után Pataki Károly, a válla-
lat munkaügyi és tervezési 

napos értekezletéről számolt 
be az ülésen. Többek között 
kitért az Igazságügyi Mi-
nisztérium osztályvezetőjé-
nek a családjogi törvénnyel 
kapcsolatos tájékoztatójára. 

A SZOT titkára és nőbi-
zottságának elnöke részlete-
sen foglalkozott a szakszer-
vezetek és a nőbizottságok 

főosztályának vezetője be- további feladataival. Fontos 

határozat végre- fizikai dolgozók 
emelt vezető is 

szélt a Húsipari Vállalatnál 
dolgozó nők helyzetéről, a 
nőpolitikái 
hajtásáról. 

Az 1013-as kormányhatá-
rozat alapján 1970-ben a vál-
lalat vezetői intézkedési ter-
vet dolgoztak ki a nők hely-
zetének javítására. A főosz-
tályvezető ismertette az ak-
kor kitűzött feladatokat. 

teendő ezután is a munkás-
nők szakképzése. Kevés 1 

közül ki-
a nők kö-

réből. A munkások egészsé-
gét nem forinttal kell „kár-
pótolni", az ártalmas mun-
kahelyeket gépesítéssel lehet 
megszüntetni. 

Az SZMT nőbizottságok 
terveit a jövőben két nagy 

majd beszámolt az eredmé- esemény határozza meg: 
nyékről. 

A hozzászólók között élénk 
vita alakult ki arról, hogy 
az ízületi gyulladást jelenleg 
nem minősítik munkahelyi 
ártalomnak. A 
javasolták, hogy 
el a szakszervezet az élelme-

szeptember 17-én Budapes-
ten rendezik meg az Euró-
pai Szakszervezetek Konfe-
renciáját, melynek témája a 
„Nő és munka", valamint a 

jelenlevők „Munkavállalás"; 1975 pedig 
ismertesse a nők éve lesz Magyarorszá-

gon is. 

Hz MSZMP Somogy megyei 
bizottságának ülése 

( S o m o g y i K á r o l y n é fcVvetele) 

A -fc&MCgJUM:tt> fnenendezés munkáját szakemberek figyelik 

Az MSZMP Somogy me-
gyei bizottsága szerdán ülést 
tartott Kaposvárott. Az ülé-
sen Szigeti Istvánnak, a me-
gyei pártbizottság titkárának 
elnökletével a közművelődés 
helyzetéről és a további fel-
adatokról tárgyaltak, majd 
megvitatták és elfogadták a 
megyei pártbizottság 1974. 
második félévi munkatervét, 
és a XI. pártkongresszus elő-
készítésének feladattervet. 

A megyei pártbizottság 
ezután személyi ügyeket 
targvalt. A megyei pártbi-
zottság Nemeth Ferencet sa-
ját kerésere felmentette eteö 

titkári tisztségéből. A me-
gyei pártbizottság Varga Pé-
tert. a Központi Bizottság 
osztályvezető-helyettesét vá-
lasztotta meg a Somogy me-
gyei pártbizottság első tit-
kárának. 

A megyei pártbizottság 
ülésén részt vettek és felszó-
laltak Pullai Árpád, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának titkára. Jakab Sán-
dor, a Központi Bizottság 
osztályvezetője és dr. Orbán 
László művelődésügyi állam-
titkár, a Központi Bczottsisg 
tagjai. 
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