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A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsának ülésszaka 

Moszkvában csütörtökön 
folytatta tanácskozását a 
Szovjetunió újonnan megvá-
lasztott Legfelsőbb Tanácsá-
nak első ülésszaka. A két 
ház együttes ülésének napi-
rendjén a tanács működési 
szabályzatáról és az állandó 
bizottságok munkájának, 
jogállásának módosításáról 
szóló törvényjavaslatok sze-
repeltek. 

A szerdal ülésen válasz-
tották meg a Legfelsőbb Ta-
nács Elnökségét. Az elnök-
ség elnökéül ismét Leonyid 
Brezsnyevet, a Szovjetunió 
Kommunista Pár t ja Köz-
ponti Bizottságának főtitká-
rát, első helyetteséül Vaszi-
l i j Kuznyecovot, a Politikai 
Bizottság póttagját válasz-
tották meg. az elnökség tit-
kára Mihail Georgadze. Az 
elnökség elnökhelyettese lett 
a 15 szovjet körtársaság 
Legfelsőbb Tanácsa Elnök-
ségének elnöke. Rajtuk kí-
vül 21 képviselő került a 
Legfelsőbb Tanács Elnöksé-
gébe. 

A Legfelsőbb Tanács két 
házának csütörtök délelőtti 
együttes ülésén részt vettek 
az SZKP és a szovjet állam 
vezetői, élükön Leonyid 
Brezsnyevvel. 

Az ülést Vitalii Ruben, a 
nemzetiségi tanács elnöke 
nyitotta meg. Külön üdvö-
zölte az amerikai kongresz-
szusi küldöttség tagjait, akik 
John Brademas képviselő 
vezetésével vendégként vol-
tak jelen a tanácskozáson. 

A Legfelsőbb Tanács mű-
ködési rendjéről és a tanács 
állandó bizottságai jogállá-
sának módosításáról szóló 
törvénytervezetét Vaszilij 
Kuznyecov, a Legfelsőbb 
Tanács Elnöksége elnökének 
első helyettese terjesztette 
be. 

Vaszilij Kuznyecov beszé-
dében kiemelte, hogy állan-
dóan nő a Legfelsőbb Ta-
nács szerepe az SZKP poli-
t ikájának megvalósításában, 
bővül hatásköre a társadal-
mi élet különböző területe-
in. 

Részletesen ismertette a 
parlament ú j ügyrendi sza-
bályzatának tervezetét. 
Ugyancsak Vaszilij Kuznye-
cov terjesztette a képviselők 
elé a parlamenti állandó bi-
zottságok jogállását módosí-
tó törvénytervezetet. 

Vaszilij Kuznyecov elő-
adói beszédét követően, töb-
ben felszólaltak, és vala-
mennyien elfogadásra a ján-
lották mindkét törvényter-
vezetet. A vita befejeztével 
a szövetségi tanács és a 
nemzetiségi tanács tagjai 
szavazással, egyhangúlag el-
fogadták mindkét terveze-
tét. amelyek ezzel törvény-
erőre léptek. 

A délelőtti ülés második 
napirendi pontjaként Mihail 
Georgadze. a Legfelsőbb Ta-
nács Elnökségének titkára 
terjesztette jóváhagyásra a 
képviselők elé azokat a tör-
vényerejű rendeleteket, 
amelyeket az elnökség a 
legutóbbi ülésszak óta alko-
tot t A két ház tagjai vala-
mennyi törvényerejű rende-
letet megerősítették. 

A kormány megalakításá-
val. a Népi Ellenőrzési Bi-
zottság és a Legfelsőbb Bí-
róság tagjainak megválasz-
tásával, valamint a legfőbb 

ügyész kinevezésével ért vé-
get csütörtökön délután 
Moszkvában a Szovjetunió 
ú j összetételű Legfelsőbb 
Tanácsának első ülésszaka. 

A csütörtök délutáni ülé-
sen, amelyen Alekszej Sityi-
kov, a szövetségi tanács el-
nöke elnökölt, Alekszej Ko-
szigin, a Szovjetunió Minisz-
tertanácsának elnöke ter-
jesztette a parlament két 
házának tagjai elé a meg-
alakítandó kormány tagjai-
nak névsorát. 

Alekszej Koszigin szerdán 
kapott felhatalmazást a Leg-
felsőbb Tanács tagjaitól a 
kormánylista összeállítására. 
A szövetségi tanács és a 
nemzetiségi tanács tagjai 
együttes szavazáson egyhan-
gúlag jóváhagyták a kor-
mányfő által előterjesztett 
javaslatot. A szovjet kor-
mány összetételében szemé-
lyi változás nem történt, a 
Minisztertanács elnökének 
első helyettesévé ismét Nyi-
kolaj Tyihonovot választot-
ták meg. 

Ezt követően Alekszej 
Koszigin vázolta az úi szov-
jet kormány előtt álló fel-
adatokat. Elöljáróban a kor-
mány tagjai nevében köszö-
netet mondott az SZKP 
Központi Bizottságának és a 
Legfelsőbb Tanácsnak a bi-
zalomért. 

— A Szovjetunió Minisz-
tertanácsának tevékenysége 
a szocialista állam fő fel-
adatainak megfelelően a jö-
vőben is a kommunizmus 
anyagi-műszaki bázisának 
megteremtésére, a szocialis-
ta tulajdonviszonyok tökéle-
tesítésére. a haza nemzetei 
és nemzetiségei testvéri ba-
rátságának megszilárdításá-
ra. a dolgozók anyagi és 
kulturális életszínvonala 
emelésére irányul — emelte 
ki Alekszej Koszigin, hang-
súlyozva, hogy változatla-
nul a kormány figyelmének 
középpontjában állnak az 
ország védelmének biztosítá-
sával, a béke megszilárdítá-
sával és a nemzetközi 
együttműködés fejlesztésével 
kapcsolatos kérdések. 

A kormány programját is-
mertetve, Koszigin hangsú-
lyozottan szólt arról, hogy a 
Minisztertanács nagy jelen-
tőséget tulajdonit az ú j öt-
éves terv kidolgozásának. A 
kormány intézkedéseket hoz 
az állami irányítás tökéle-
tesítésére, a munkaszervezés 
javítására, és az állami fe-
gyelem megszilárdítására. A 
szovjet kormány minden 
eszközzel elősegíti, hogy az 
állampolgárok aktívabban 
részt vegyenek az állam-
ügyek intézésében — mon-
dotta a kormányfő. 

A szovjet kormány külpo-
litikai tevékenységéről szól-
va Alekszej Koszigin alá-
húzta, az egyik elsőrendű 
feladat a barátság és az 
együttműködés további erő-
sítése a szocialista közösség 
országaival. Ezekkel az ál-
lamokkal a jövőben is 
együtt haladunk szövetségi 
kapcsolataink elmélyítésé-
nek. kollektív szervezeteink 
tevékenysége tökéletesítésé-
nek. külpolitikai lépéseink 
egyeztetésének útján. 

Alekszej Koszigin rámuta-
tott, hogy a Szovjetunió a 

jövőben is a kölcsönösen 
előnyös gazdasági és műsza-
ki-tudományos együttműkö-
dés fejlesztésére törekszik az 
ázsiai, afrikai, latin-ameri-
kai fejlődő országokkal. 
Nyugat-Európa, Észak-Ame-
nka és más térségek ipari-
lag fejlett országaival. Eb-
ben a gazdasági kapcsolatok 
fejlődésén túl az államok 
közötti bizalom megszilár-
dításának eszközét is látjuk 
— hangsúlyozta. 

— A szovjet kormány kül-
politikai tevékenységének fő 
célja a béke megőrzése és 
megszilárdítása, az SZKP 
XXIV. és XXV. kongresz-
szusán kidolgozott béke-
program valóraváltása. A 
szovjet kormány minden le-
hetőséget, államunk egész 
tekintélyét és befolyását an-
nak érdekében használja fel, 
hogy megállítsák a fegyver-
kezési hajszát, konkrét lépé-
seket tegyenek a leszerelés 
terén, meggyorsítsák az em-
beriség gazdasági és társa-
dalmi haladását — mutatott 
rá Alekszej Koszigin. 

Alekszej Koszigin nagy 
tapssal fogadott beszédét 
követően a Legfelsőbb Ta-
nács tagjai megválasztottak 
a Szovjetunió Népi Ellenőr-
zési Bizottságát, amelynek 
elnöke ismét Alekszej Skol-
nyikov l e t t 

Ugyancsak megválasztot-
ták a Szovjetunió Legfel-
sőbb Bíróságának tagjait. 
Az elnöki tisztséget ismét 
Lev Szmirnov tölti be. A 
Legfelsőbb Tanács a Szov-
jetunió legfőbb ügyészévé 
újból Román Rudenkót ne-
vezte ki. 

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsának alakuló üléssza-
ka ezzel befejezte munká-
ját. (MTI) 

Szerződés 
az együttműködésre 

Három vállalat jó példája 
Három, Dél-Magyarorszá-

gon dolgozó vállalat — a 
Hódmezővásárhelyi Közúti 
Építő Vállalat, valamint a 
Volán 8. számú, békéscsabai 
és 10. számú, szegedi válla-
lata — a napokban Szegeden 
együttműködési szerződést 
kötött. A három vállalat cél-
ja e szocialista szerződés 
megkötésével az volt, hogy 
területükön feladataikat mi-
nél hatékonyabban, ésszerűb-
ben láthassák el. Ennek ér-
dekében a szerződésben fog-
laltak szerint a jövőben köl-
csönösen segíteni fogják egy-
más kereskedelmi és üzlet-
politikájának mind teljesebb 
megvalósítását. Együttmű-
ködnek majd vállalataik fej-
lesztésében, a fejlesztés mód-
jának és mértékének hosszú 
távú egyeztetésében. Ugyan-
csak a szerződés alapján fel-
adatuknak tekintik, hogy 
úgy szervezzék meg fuvaro-
zási munkáikat, hogy azok 
elősegítsék a mindenkori út-
építési feladatok megoldását, 
s egyúttal azt is, hogy az e 
munkákat szolgáló szállító-
eszközök kihasználása a le-
hető leggazdaságosabb le-
gyen. 

A szerződés elsőrendű 
haszna minden bizonnyal ab-
ban nyilvánul majd meg, 
hogy az együttműködés, a 
munkamegosztás, s a fejlesz-
tések egyeztetése révén 
mindhárom vállalatnak lehe-
tősége nyílik arra, hogy be-
ruházási lehetőségeit a vál-
lalat számára legésszerűbben, 
s a népgazdaság számára a 
leghatékonyabban használják 
föl. Ebben az értelemben 
nemcsak az évi szállítási fel-
adatok megoldásában működ-
nek együtt, hanem közös fu-
varozási, rakodási technoló-
giákat is kidolgoznak, s azo-
kat együtt korszerűsítik majd. 
Közös intézkedéseket tesz-
nek például a társadalmi tu-
lajdon védelmére is, s töb-
bek között az együttműkö-
désben a három vállalat a 
szocialista munkaverseny ú j 

feltételeit is közösen dolgoz-
za ki. 

A három vállalat most ki-
alakulóban levő, szocialista 
szerződésben "rögzített együtt-
működése mindenképpen jó 
példa arra, hogy szocialista 
gazdálkodási viszonyok kö-
zött éppen a vállalatok 
együttműködésében találha-
tók olyan tartalékok, ame-
lyek föltárásával javítható 
az egyes vállalatok eredmé-
nyessége is. S egyúttal lehe-
tőség nyílik arra, hogy a 
népgazdasági érdekeket meg-
levő eszközeikkel az eddigi-
eknél js intenzívebben szol-
gálhassák a feladataikat 
egyeztető, munkájukat éssze-
rűen megosztó, összehangoló 
vállalatok. 

Losoiiczf Pál 
Nógrádban 

Losonczi Pál. az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja. a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának elnöke csütör-
tökön Nógrád megyébe láto-
gatott. A vendéget Salgótar-
jánbán, a megyei- pártbi-
zottság székházában Géczl 
János, az MSZMP Nógrád 
megyei bizottságának első 
titkára fogadta és tájékoz-
tatta a XI. kongresszus ha-
tározatainak végrehajtása 
során elért eredményekről, 
számot adott azokról az in-
tézkedésekről, amelyeket a 
megyében a hatékonyabb 
gazdálkodás érdekében tet-
tek. Az Elnöki Tanács elnö-
ke ezután — Géczi János 
társaságában — felkereste a 
Salgótarjáni Kohászati Üze-
meket. 

Losonczi Pál a nap máso-
dik felét Szécsényben töltöt-
te. ahol üzemlátogatást tett 
a II. Rákóczi Ferenc Ter-
melőszövetkezetben. 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

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

Lázár György, a Minisz-
tertanács elnöke tájékoztat-
ta a kormányt Alekszei Ko-
sziginnel, a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsa elnökével 
Moszkvában folytatott meg-
beszéléseiről. A kormány a 
tájékoztatót jóváhagyólag 
tudomásul vette. 

A pénzügy- és az igazság-
ügy-miniszter előterjesztése 
alapján a Minisztertanács 

megtárgyalta az állami 
pénzügyekről szóló törvény 
tervezetét, amelyet az or-
szággyűlés elé ter jeszt 

A Bács-Kiskun megyei ta-
nács végrehajtó bizottsága 
beszámolt tevékenységéről, 
különös tekintettel a mező-
gazdasági termelés és az 
élelmiszeripar helyzetére, és 
fejlesztésének feladataira. A 
kormány a beszámolót jóvá-
hagyólag tudomásul vette. 

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt. 

(MTI) 

Ma, 

K o s z o r ú z á s 
ci LeniBi-szoi iornál 

Az MSZMP Szeged városi bizottsága, a városi tanács 
és a Hazafias Népfront Szeged városi bizottsága Vlagyimir 
Iljics Lenin születésének 109. évfordulója tiszteletére ápri-
lis 20-án, pénteken délután 3 órakor koszorúzási ünnepsé-
get rendez a Rákóczi téri Lenin-szobornál. 

készülnek 
Minden konzervgyárban, 

igy a szegediben is lényeges 
tavaszi föladal a gyártógépek 
átvizsgálása, kijavítása, hogy 
a nyári főszezonra minden 
rendben legyen. Mivel a zöld-
borsó a legelső nagy tételű 
szállítmány, a borsóföldolgozó 
gépek javításával kezdték a 
tmk-műhely dolgozói is. A 

berendezések egy része már 
készen áll, jelenleg a 8 ton-
nás borsóvonalat reperálják 
a szakemberek. Az osztályo-
zók és az előfőzök, a hidro-
statikus sterilezők és a töltő-
gépek kijavítása mellett a 
gyári műhelyben ú j doboz-
mosót is gyártottak. Képeink 
a javítóműhelyben készültek. 

A 8 tonnás borsófeldolgozó vonalon az utolsó simításokat 
végzik a szakemberek 

Acs S S á n d o r f e l v é t e l e i 
A borsótöltő gépet a 'mk-műhetyben javítják. Ez a beren-
dezés percenként 160 darab 1 Jd'ogrammos dobozt tölt meg 

és zár le 
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