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Illést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: a Miniszter-
tanács csütörtökön ülést tar-
tott. 

A kormány megtárgyalta a 
Kalevi Sorsa finn miniszter-
elnök szeptember 18—22. kö-
zött hazánkban tett hivata-
los látogatásáról szóló jelen-
tést. A magyar és a finn 
kormányfő tárgyalásain szé-
les körű egyetértés nyilvá-
nult meg a két ország baráti 
együttműködésének fejleszté-
sét és a nemzetközi helyzet 
időszerű kérdéseit, minde-
nekelőtt az európai biztonság 
kérdéseit illetően. A Finn 
Köztársaság és a Magyar 
Népköztársaság, a finn és a 
magyar nép igen élénk poli-
tikai, gazdasági és kulturális 
kapcsolatai példaképül szol-
gálhatnak a különböző tár-
sadalmi rendszerű országok 
békés egymás mellett élésé-
hez. A két kormánynak szi-
lárd elhatározása, hogy to-
vább szélesítik országaik és 
népeik baráti együttműködé-
sét az élet minden területén. 
A Minisztertanács úgy ítélte 
meg, hogy a tárgyalások je-
lentősen hozzájárultak ehhez, 
s a jelentést jóváhagyólag tu-
domásul vette. 

A- Minisztertanács határo 
zatot hozott, hogy az aradi 

vértanúk halálának 125. év-
fordulója alkalmából októ-
ber 6-án Aradon rendezendő 
magyar—román közös emlék-
ünnepségen kormányküldött-
ség vegyen részt. A küldött-
séget a kulturális miniszter 
vezeti. 

A kormány a könnyűipari 
miniszter előterjesztése alap-
ján határozatot hozott a fod-
rász és fényképész dolgozók 
munkaidejének heti 44 órá-
ra való csökkentéséről. A rö-
vidített munkahét bevezeté-
sének feltétele, hogy nem 
változhat az üzletek nyitva-
tartási ideje, és nem csök-
kenhet a dolgozók munka-
bére. A határozatot a válla-
latok a jövő év végéig foko-
zatosan haj t ják végre, több-
letlétszám igénybevétele nél-
kül. 

A mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter előter-
jesztése alapján a kormány 
úgy határozott hogy az 
Egyesült Nemzetek Élelmezé-
si és Mezőgazdasági Szerve-
zetének európai regionális 
konferenciája IX. üléssza -
kán, október 7—12. közöli 
Lausanne-ban hazánkat kül-
döttség kepviselje. 

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt. 

(MTI) 

Ujabb milliók 
a csatornázásra 
Hozzájárulások uszoüaépitésre 
Helyreállítják a szöregi görög-
keleti szerb templom tornyát 

Szeged megyei város ta-
nácsának végrehajtó bizott-
sága több fontos határozatot 
hozott tegnapi ülésén. 

Valamennyi között legfon-
tosabb, hogy módosította a 
rókus—móravárosi főgyűjtő 
csatorna beruházási prog-
ramját. Erre azért volt szük-
ség, mert az építés folyamán 
lényeges árváltozások tör-
téntek, s időközben korsze-
rűbb technológiát alkalmaz-
tak, amely más anyagössze-
tételt is követelt. De ei kel-
lett térni az eredeti nyomvo-
naltól is a lakásépítési prog-
ram miatt, hiszen a nyugati 
városrészben tervezett épít-
kezés helyett Tarján nagy-
arányú építése vált szükség-
szerűvé. Ennek megfelelően 
a főgyűjtőt egészen a Tápéi 
sor—Bihari utca keresztezé-
sig kell vezetni. A változás 
előnye, hogy Tarján csator-
narendszere gravitációs úton 
csatlakozhat a főgyűjtő 
rendszerbe, s az északi vá-
rosrész alapcsatornái is be-
csatlakozhatnak. A rókusi 
átemelő nagyobb kapacitású 
és korszerűbb lesz, mint az 
eredeti tervben. Mindezek 
alapján a teljes költségelő-
irányzatot lényegesen meg-
emelte a vb — 373 millió 
forintra — az eredeti 135 
millióhoz, illetve az 1970-
ben elfogadott 217,5 millió-
hoz képest. A módosított 
programban szereplő létesít-
mények megvalósulását 1976 
első negyedére tervezik. A 
főgyűjtő csatorna ebben az 
ötéves 1 tervben befejeződik, 

1976-ra a tarjáni átemelő át-
kötése és a rókusi átemelő 
befejezése marad. 

A szegedi fürdőélet és a 
vízisportok fejlesztése érde-
kében egyre sürgetőbbé vá-
lik uszoda építése az ú jsze-
ged! sportcsarnok mellett 
Ezt a kezdeményezést támo-
gatja az OTSH, a SZEOL SC 
és a JATE is. Együttesen 
több mint 4 millió forint 
hozzájárulást ajánlottak fel 
a 15—16 milliós beruházás-
hoz. A vb jóváhagyta a hoz-
zájárulás átvételét. Ez azt 
jelenti, hogy a beruházási 
program elkészítését időben 
előbbre lehet hozni, s a ki-
viteli tervek folyamatosan 
már 1975-ben elkészülhet-
nek, s az építés is elkezdőd-
het a jövő év második felé-
ben. Az ú j uszoda 50 méte-
res lesz. A tanács fejlesztési 
alapjából 11—12 millióval 
kell majd kiegészíteni a 
hozzájárulásokat. 

Ugyancsak pénzbe kerül a 
végrehajtó bizottságnak az a 
döntése, hogy anyagi támo-
gatást nyújt a Szőreg vá-
rosrészben levő görögkeleti 
szerb templom tornyának 
helyreállításához. Az Orszá-
gos Műemléki Felügyelőség, 
a Görögkeleti Szerb Egvház 
Országos Felügyelősége és a 
helyi egyházközség mintegy 
200 ezer forint fedezetet tu-
dott biztosítani, s a hiányzó 
120 ezer forintot Szeged vá-
ros tanácsa biztosítja. A 
templom műemléki és vá-
rosképi jelentősége is indo-
kolja a támogatást. 

A ICremlben folytatódtak 
a magyar—szovjet 

tárgyalások 
Párt- és kormányküldöttségünk tegnap este Leningrádba utazott 

A Kreml Katalin-termében tegnap folytatódtak a magyar—szovjet hivatalos tárgyalások. 

Á magyar és a szovjet ve-
zetők csütörtökön délelőtt a 
Kremlben folytatták eszme-
csei éjüket az MSZMP és az 
SZKP, a magyar és a szovjet 
nép közötti barátság és sok-
oldalú együttműködés továb-
bi elmélyítésének és meg-
erősítésének kérdéseiről, va-
lamint az időszerű világpoli-
tikai problémákról. 

A tárgyaló küldöttségek 
tagjai: 

Magyar részről: Kádár 
János, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának első titkára, 
Fock Jenő, az MSZMP KB 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnöke, 
Németh Károly, a Politikai 
Bizottság tagja, a Központi 
Bizottság titkára, Benke Va-
léria, a Politikai Bizottság 
tagja, a Társadalmi Szemle 
főszerkesztője, Huszár Ist-
ván. a Központi Bizottság 
tagja, a Minisztertanács el-
nökhelyettese, Púja Frigyes, 
a Központi Bizottság tagja, 
külügyminiszter. Rapai Gyu-
la, a Központi Bizottság tag-
ja, hazánk moszkvai nagy-
követe. 

Szovjet részről: Leonyid 
B rezsnyeo, az SZKP Köz-
ponti Bizottságának főtitká-
ra, Nyikolaj Podgomij, uz 
SZKP KB Politikai Bizott-
ságának tagja, a Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé-
gének elnöke, Alekszej Ko-
szigin, a Politikai Bizottság 
tagja; a Minisztertanács el-
nöke, Mihail Szuszlov, a 
Politikai Bizottság tagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
Konsztantyin Katusev, a 
Központi Bizottság titkára, 
Nyikolai. Bajbakov, az SZKP 
Központi Bizottságának tag-
ja. a Minisztertanács elnök-
helyettese. Vaszilij Kvznye-
cov. a Központi Bizottság 
tagja, a külügyminiszter első 
helyettese és Vlagyimir 
Pavlov, a Központi Bizottság 
tagja, a Szovjetunió buda-
pesti nagykövete. 

A tárgyalások az őszinte 

barátság és testvériség lég-
körében folynak. 

A magyar párt- és kor-
mányküldöttség csütörtökön 
a moszkvai magyar nagykö-
vetségen ebédet adott az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak, a Szovjetunió Legfel-
sőbb Tanácsa Elnökségének 
és a Szovjetunió Miniszter-
tanácsának a tiszteletére. 

Szovjet részről az ebéden 
megjelentek: Leonyid Brezs-
nyev, az SZKP KB főtitkára, 
feleségével, Andrej Grecsko, 
Viktor Grisin, Alekszej Ko-
szigin, Fjodor Kulakov, 
Dmitrij Poljanszkij, Mihail 
Szuszlov és Alekszandr Sé-
lepin, a PB tagjai, Pjotr 
Gyemicsev és Borisz Pono-
rnarjov, a PB póttagjai, Vla-
gyimir Dolgih, Ivan Kapito-
nov és Konsztantyin Katu-
sev, a KB titkárai, továbbá 
a Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnökhelyettesei, a 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta-
nácsának házelnökei, a Szov-
jetunió Legfelsőbb Tanácsa 
Elnökségének tagjai, " a 
Szovjetunió miniszterei, va-
lamint az SZKP Központi 
Bizottságának, a Legfelsőbb 
Tanács Elnökségének és a 
Minisztertanácsnak a felelős 
munkatársai és más, hivata-
los személyiségek. 

Magyar részről ott voltak 
a párt- és kormányküldött-
ség tagjai. Kádár Jánosné, 
és a delegációt kísérő szemé-
lyiségek. 

Fock Jenő és Alekszej Ko-
szigin pohárköszöntőt mon-
dott. 

Az ebéd szívélyes, baráti 
légkörben folyt le. 

Csütörtökön este a magyar 
párt- és kormányküldöttség 
tagjai, élükön Kádár János-
sal, az MSZMP Központi 
Bizottságának első titkárá-
val, valamint Kádár János-
né, a Moszkvai Nagyszínház-
ban megtekintette Szergej 

Prokofjev Rómeó és Júlia cí-
mű balettjét. 

A Magyar Népköztársaság 
és a Szovjetunió zászlóival 
díszített páholyban a ma-
gyar párt- és kormánykül-
döttség tagjai mellett foglalt 
helyet Leonyid Brezsnyev 
feleségével, Alekszej Koszi-
gin és Jekatyerina Furceva, 
a Szovjetunió kulturálisügyi 
minisztere. 

Az előadás előtt eljátszot-
ták a magyar és a szovjet 
himnuszt. A közönség helyé-
ről felállva, forró tapssal 
köszöntötte a magyar és a 
szovjet vezetőket. 

• 
Párt- és kormányküldött-

ségünk szovjetunióbeli láto-
gatásának első szakasza tu-
lajdonképpen csütörtökön a 
késő esti órákban zárult le. 
Delegációnk két napra bú-
csút vett a szovjet főváros-
tól: a menetrendszerű le-
ningrádi expresszvonattal a 
Néva-parti városba indult. 
Itt szintén eseménydús, gaz-
dag program várja a magyar 
vezetőket. Az előzetes tervek 
szerint ellátogatnak a nagy 
múltú leningrádi Kirov-
gyárba, ahol barátsági gyű-
lésen lesz alkalmuk talál-
kozni az üzem dolgozóival. 
E gyűlés egyik érdekessége, 
hogy 1957-ben Kádár János 
emlékezetesen forró hangu-
latú találkozón vett részt eb-
ben a gyárban. Most minden 
bizonnyal alkalom nyílik ar-
ra, hogy személyesen szá-
moljon be a Magyar Nép-

MA: 

köztársaság fejlődéséről, dol-
gozóinak az elmúlt tizenhét 
évben elért sikereiről. 

Csütörtökön, a késő esti 
órákban Moszkvából Le-
ningrádba utazott "a Magyar 
Népköztársaság párt- és 
kormányküldöttsége; élén • 
Kádár Jánossal, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkárával. 

A leningrádi útra a kül-
döttséget elkísérte Mihail 
Szuszlov, az SZKP KB Poli-
tikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
Konsztantyin Ruszakov, a 
Központi Bizottság tagja, az 
SZKP KB főtitkárának mun-
katársa, Nyikolaj Rogyionov, 
a Központi Bizottság tagja, 

külügyminiszter-helyettes, 
Vlagyimir Pavlov, a Köz-
ponti Bizottság tagja, buda-
pesti szovjet nagykövet és 
Gennagyij Kiszeljov, a Köz-
ponti Bizottság osztályveze-
tő-helyettese. 

Moszkva leningrádi pá-
lyaudvarán a magyar vendé-
geket Viktor Grisin, az 
SZKP KB Politikai Bizott-
ságának tagja, a moszkvai 
városi pártbizottság első tit-
kára, Pjotr Gyemicsev, az 
SZKP KB Politikai Bizott-
ságának póttagja, a Közpon-
ti Bizottság titkára, Konsz-
tantyin Katusev, a Központi 
Bizottság titkára, Mihail Le-
szecsko, a Központi Bizott-
ság tagja, a Minisztertanács 
elnökhelyettese és más, hi-
vatalos személyiségek bú-
csúztatták. (MTI) 

Iv-köTvelilés a leningrádi 
barátsági nagygyűlésről 

A magyar párt- és kor- levízió helyszíni közvetités-
mány küldöttség tiszteletére b e n s z á m o I b e a z esemény-
pénteken barati nagygyűlést . , , „ . 
rendeznek a leningrádi Ki- ről 20.00 orai kezdettel, fel-
rov gyárban, A Magyar Tő* vételrőL 
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