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Hazánkfia érkezett 
a portugál államelnök 
Ünnepélyes fogadtatás — Megkezdődtek 

a magyar—portugál tárgyalások 

Képünkön: Losonezi Pál, sz Elnöki Tanács Elnöke fogadja a portugál vendéget 

Antónia dos Santa* Ra-
malho Eanes tábornok, a 
Portugál Köztársaság elnö-
ke. Losonczi Pálnak, a Ma-
gyar Népköztársaság Elnö-
ki Tanácsa elnökének meg-
hívására, pénteken — fele-
sége társaságában — hiva-
talos látogatásra Magyaror-
szágra érkezett. 

A Portugál Köztársaság 
elnökének kíséretében ha-
zánkba érkezett Joao de 
Freitas Cruz külügyminisz-
ter, R odrigo Manuel Sousa 
e Castro, a Forradalmi Ta-
nács tagja. dr. Abel Repolho 
Correia kereskedelmi és 
idegenforgalmi miniszter. 
Fernando Delfim Maria Lo-
pes Vieira, a Portugál Köz-
társaság budapesti nagykö-
vete a magyar fővárosban 
csatlakozott az elnök kísé-
retéhez. 

A Portugál Köztársaság 
elnökének és kíséretének fo-
gadtatására megjelent Lo-
sonczi Pál és felesége. Pú-
ja Frigyes külügyminiszter, 
Travtmann Rezső, az Elnöki 
Tanács helyettes elnöke. 
Katona Imre, az Elnöki Ta-
nács titkára. Bíró József 
külkereskedelmi miniszter. 
Markója Imre Igazságügy-
miniszter, Szépvölgyi Zoltán, 
a Fővárosi Tanács elnöke, 
Csaba Ferenc, Magyaror-
szág lisszaboni nagykövete, 
továbbá az Elnöki Tanács 
több tagja, politikai, gaz-
dasági, kulturális életünk 
sok más vezető személyisé-
ge. Ott volt a budapesti 
diplomáciai képviseletek 
számos vezetője és tagia. 

Néhány perccel háromne-
gyed egy előtt tűnt fel a re-
pülőtér fölött a portugál 
köztáreasági elnök különgé-
pe. A gépből kilépő vendé-
geket Losonczi Pál és fele-
sége, Púja Frigyes és Csaba 
Ferenc üdvözölte. 

A díszzászlóalj parancsno-
ka jelentést tett a Portugál 
Köztársaság elnökének, 
majd felcsendült a portugál 
és a magyar himnusz. Köz-
ben 21 tüzérségi díszlövést 
adtak le a portugál államfő 
tiszteletére. 

Antonio dos Santos Ra-
malho Eanes Losonczi Pál 
társaságában ellépett a dísz-
zászlóalj előtt, s köszöntötte 

a katonákat. Üttörők virág-
csokrokat nyújtottak át a 
portugál köztársasági elnök-
nek és félesegének. A por-
tugál államfő ezután üdvö-
zölte a fogadására megje-
lent magyar közéleti szemé-
lyiségeket és a diplomáciai 
testület t ag ja i t 

Az ünnepélyes fogadtatás 
a díszzászlóalj díszmeneté-
vel fejeződött be. maid a 
köztársasági elnök és kísé-
rete vendéglátóik társaságá-
ban rendőri díszmotorosok 
kíséretében szállására hajta-
to t t 

Antonio dos Santos Ra-
malho Eanes és kísérete dél-
után a Hősök terén megko-
szorúzta a Magyar hősök 
emlékművét 

A koszorúzást követően 
Losonczi Pál és Antonio dos 
Santos Ramalho Eanes meg-
beszélést folytatott a Parla-
mentben. majd megkezdőd-
tek a magyar—portugál hi-
vatalos tárgyalások. 

Magyar részről jelen volt 

Pú ja Frigyes. Bíró József és 
Csaba Ferenc. 

Portugál részről jelen volt 
Joao de Freitas Cruz. Rodri-
go Mar.uel Sousa e Castro, 
dr. Abel Repolho Correia és 
Fernando Delfim Maria Lo-
pes Vieira. 

A felek áttekintették a 
két ország kapcsolatainak 
alakulását a gazdasági 
együttműködés eredménye-
it, a fejlesztés további le-
hetőségeit, s véleményt cse-
réltek a kölcsönös érdeklő-
désre számot tartó nemzet-
közi kérdésekről. 

Losonczi Pál őrömét fe-
jezte ki. hogv Antonio dos 
Santos Ramalho Eanes sze-
mélyében első alkalommal 
köszönthetünk portugál köz-
társasági elnököt Magyaror-
szágon. majd így folytatta: 

— Nagyra értékeljük az 
ön hazájában bekövetkezett 
történelmi jelentőségű vál-
tozásokat. amelyek úi táv-
latokat nyitottak az ország 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

K e h é s z a t , c p é p i p a r 
Gyorsítani a szelektív fejlesztést 

Miniszteri tájékoztató 
A termelési szerkezet át-

alakításában értek már el 
eredményeket a kohászati és 
gépipari vállalatok, de a 
gyártmányszerkezet korsze-
rűsítését gyorsítani kell. Ko-
rábban 21 termék és termék-
csoport — egyebek között a 
közúti járműrészegységek, a 
mezőgazdasági gépek, az or-
vosi műszerek, a híradás-
technikai berendezések, a 
számítástechnikai berende-
zések és a fényforrások — 
fokozott fejlesztését, tűzték ki 
célul. E korszerű termékek 
gyártása a jövő év végéig 
megkétszereződik 1975-höz 
képest; az egész gépipari ter-
melésben pedig részarányuk 
eléri a 40 százalékot. Mind-
erről Soltész István kohó- és 
gépipari miniszter számolt 
be pénteki sajtótájékoztató-
ján. a minisztérium székhá-
zában. 

A miniszter elmondta: eb-
ben az evben már csak 14 
termékcsoportban. körülbe-
lül félmilliárd forint érték-
ben állítanak elö gazdaságta-
lan, korszerűtlen terméket, 
es ezek gyártását is foko-
zatosan megszüntetik. Mind-
ez befolyásolja a vállalatok 
értékesítési lehetőségeit. A 
lakossag ellátásáról szólva 
hangsúlyozta, hogy annak 
színvonala évről évre Javul. 
Néhány — termékcsoportban 
például televíziókból, hűtő-
szekrényekből, villamossze-
relési cikkekből megszüntet-
ték az átmeneti hiányokat, a 
kéziszerszámokból, mezőgaz-
dasági szerárukból azonban 
még nem. Ez év első negye-
dében egyes szocialista ex-
portra kerülő gépipari ter-
mékeknél — például a fes-
tőberendezéseknél, atomerő-
művi egységeknél — már lé-
nyegesen csökkentették a ko-
rábbi elmaradást. 

Soltész István ezután arról 
szólt, hogy a vállalatok még 
nem kellőképpen hasznosít-
ják a kooperációs lehetősé-
geket. Az ötéves terv eddig 
eltelt három esztendejében 
másfélszeresére emelkedett a 
sokoldalú gyártásszakosítási 
és kooperációs megállapodá-
sok száma a KGST-orszá-
gokkal s a több mint 200 
ilyen jellegű szerződés alap-
ján exportunk 129 százalék-
kal nőtt. Emellett közel 150 
kétoldalú megállapodás is ér-
vényben van. A magyar— 

szovjet szerződések eredmé-
nyeként 1976—80. között a 
gépipari exportszállítások 65 
százaléka már kooperációs 
termék. Ezenkívül húsz tő-
kés ország cégeivel több 
mint 250 kooperációs szerző-
dés jött létre: 

Még koránt sincsenek ki-
használva licencvásárlás! le-
hetőségeink. Bár tavaly 92 
vállalat foglalkozott licencek 
honosításával. A miniszter 
szólt arról a mintegy 70, fo-
lyamatban levő beruházásról 
amelyeket be kell fejezni 

ebben az évben. így az év 
végéig elkészülnek a Magyar 
Gördülőcsapágy Művek re-
konstrukciójával és a MOM 
számítástechnikai beruházá-
sával is. 

Újságírók kérdéseire vála-
szolva a miniszter elmondta, 
hogy már készül a gépipar 
1990-ig szóló hosszú távú fej-
lesztési koncepciója. Kitért a 
munkaerő-gazdálkodásra is, 
pozitív példaként említve a 
győri Rába-gyár létszám-
csökkentő intézkedését. 

(MTI) 

A KGST -mexikói 
vegyes bizottság ülése 

Pénteken Budapesten be-
fejeződött a KGST—mexikói 
együttműködési vegyes bi-
zottság harmadik üléssza-
ka. A jegyzőkönyvet a 
KGST-országok delegációi-
nak vezetői. valamint a 
Guillermlna Sanchez Meza 
de Solis mexikói külügyi 
államtitkár írta alá. 

A záróokmány értékeli a 
legutóbbi ülésszak óta vég-

zett munkát, a műszaki-tu-
dományos. és a halászati 
együttműködésben, a színes 
fémek geológiai kutatásá-
ban, a gépipari és a szén-
bányászati együttműködés-
ben továbbá a külkereske-
delemben és meghatározza a 
további teendőket. 

A vegyes bizottság ne-
gvedik ülésszakát jövőre 
Mexikóvárosban tartják. 

D íszleneK 
a „karalábéligetek" 

Felmérések szerint az or-
szág korai karalábétermésé-
nek körülbelül a fele 
Csongrád megyéből kerül 
ki. A kedvelt primőrt zö-
mében Baks, Csanytelek és 
Tömörkény község hatá-
rában. a háztáji parcellá-
kon és a kertekben ter-
mesztik. A legnagyobb ter-
mőhely hat kilométer hosz-
szúságú Csanytelek község, 
ahol úgyszólván nincs kert 
e korai zöldség nélkül. Ha-

zánknak e vidékén nem-
csak a talajviszonyok rend-
kívül kedvezőek. hanem a 
klíma is. Gyorsan felme-
legednek a talajok bősé-
ges a napfény és tavasszal 
viszonylag ritkán jelent-
keznek tartósan éjszakai fa-
gyok. 

A három községben már 
díszlenek a „karalábélige-
tek". a palánták utolját 
ültetik. 

Készül q ferasz 

l í g y f é S s z o l g a l a t i i r o d a 

Szegeden, 1974. áprilisá-
ban a városi tanács épü-
letében hozták létre az ügy-
félszolgálati irodát. Azért, 
hogy segítsék a lakosság hi-
vatalos ügyeinek intézését. 
Az irodában egy sor olyan 
okmány beszerezhető, amely-
re bármikor szükség lehet 
a mindennapi életben. Ki 
lehet váltani a csecsemőtej-
jegyet, a munkakönyvet, el-
készítik a hagyatéki lel-
tárt, s az újszülöttek anya-
könyvi kivonatát is. Gyak-
ran megbeszélik az ügyfe-
lekkel az olyan hosszadal-
mas eljárást igénylő ügye-
ket. mint a lakáscsere, vagy 
az ingatlaneladás. A bead-
ványokat átnézik, s a lehe-
tő legrövidebb időn belül 
továbhküldik a címzettnek, 
amely legtöbbször hivata-
los szerv, vállalat, vagy in-
tézmény. 

Képzett és tapasztalt ügy-
intézők ülnek az ablakók-
n á l Az idén január 1-től 
még több a munkájuk, s ez-
zel együtt a felelősségük is. 
Kizárólag ők intézik a la-
kás ki- és bejelentéseket, a 
munkakönyveket, a hatósági 
bizonyítványokat, stb. Ko-
rábban mindezt a kerületi 
hivataloknál is be lehetett 
szerezni. Most a kihelyezett 
ügyfélszolgálatok is az ügy-
félszolgálati irodának kül-
dik be a kérelmeket. Még 
az is ú j dolog, hogy át-
veszik és három hónapig 
megőrzik a talált tárgya-
kat jogos tulajdonosaik-
nak. 

Tavaly havonta átlag 
5—6 ezren fordultak meg 
az ügyfélszolgálati irodá-
ban. A januári változás 
után ennek kétszeresére 
nőtt a forgalom. Mindjárt 

az első hónapban tizenhá-
romezren látogattak oda, s 
ebből 6700 ember ügyét 
azonnal meg is oldották. 
Tavaly hét dolgozó állt a 
lakosság rendelkezésére. A 
megnövekedett feladatnak 
már tizenöten tesznek' ele-
get. Korszerű felszerelés 
segíti a gyorsabb ügyinté-
zést A fontosabb iratokról 
rövid idő alatt fénymáso-
latot készítenek, s magneto-
fonba ditkálhatják a gép-
pel írandó szöveget. Az el-
telt két és fél hónap ta-
pasztalatai azt mutatják, 
hogy a változás után is hi-
bátlanul dolgoznak az ügy-
intézők. Elvétve sem akad 
türelmetlen ügyfél, viszony-
lag rövid a várakozási idő 
is. Ennek köszönhető, hogy 
a nyugodt légkört sikerült 
megőrizni az ügyfélszolgálati 
irodában. 

Hamarosan terasz díszíti Szegeden az ú j Hungária Szálloda 
épületét a Tisza-parti oldalon. Az étteremhez kapcsolódó 
terasz építését tegnap kezdte meg a DÉLÉI'. A munkálatok 
első fázisában az acél tartószerkezetet kellett daruval he-
lyére emelni. Felvételünk e mozzanat előkészületeit örö-

kítette meg 


