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ÜSést tartott 
a Minisztertanács 

Gyorsítják a tudományos és műszaki eredmények 
hasznosítását 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütör-
tökön, tegnap ülést tartott. 

A Minisztertanács megerő-
sítette a tudománypolitikai 
bizottság határozatát a kuta-

tási és műszaki fejlesztési 
eredmények hasznosítását 
elősegítő új intézményi és 
szervezeti feltételek létreho-
zásáról. A határozat értelmé-
ben speciális hitelforrást hoz-
nak létre, s elősegítik olyan 

A nyolcadik kis körzet 

Téeszek 
együttműködése 

Tegnap, csütörtökön For-
ráskúton megalakult a nyol-
cadik téesz kis körzet Csong-
rád megyében. Két termelő-
szövetkezet és ugyanannyi 
szakszövetkezet képviselői 
egyeztek meg, hogy a jövő-
ben összehangolják a mun-
kájukat. A forráskúti Hala-
dás, a bordányi Munkásőr 
Tsz, valamint a zsombó) 
Gyümölcsös, a bordányi Elő-
re Szakszövetkezet ezután a 
nagyobb munkák előtt meg-
beszélik a tennivalókat. Az 
ágazatok vezetői negyedéven-
ként kicserélik tapasztalatai-
kat 

A négy gazdaság 11 ezer 
988 hektár földön gazdálko-
dik és ebből 7 ezer 715 hek-
tár a szántó, másfél ezer hek-
tár szőlő és gyümölcsös. Sok 
burgonya és paradicsom te-
rem a környéken, ami indo-
kolja a közös munkát 

A tegnapi összejövetelen 
'Ábrahám Vince, a TESZÖV 
titkára a kis körzetek elő-
nyéről beszélt. Kiemelte, 
hogy a termékszerkezet vál-
toztatására és a szakmai 
színvonal emelésére adódik 
lehetőség, az együttműködés-
ből. Az előrelépés egyik fel-
tétele. hogy a szövetkezetek 
megfontoltan. mérlegelés 
után kezdenek a beruházá-
sokhoz. egyeztetik az elkép-
zeléseiket. ugyanakkor meg-
marad az önállóságuk is. A 
kis körzet átmenet, a kölcsö-
nös érdekeltségen alapuló 
agráripari egyesülések alapja. 

A hozzászólók az előnyök-
ről és ugvanakkor a meglevő 
gondokról szóltak. Dr. Mar-
csó Julianna, a Csongrád me-
gyei tanács vb mezőgazda-
sági és élelmezésügyi osztá-
lyának képviseletében többek 
között a tájtermelés fontos-
ságára utalt. Fülöp László, a 
járási pártbizottság munka-
társa az új megállapodás po-
litikai és gazdasági előnyeire 
hívta föl a gazdaságok fi-
gyelmét. Ezután nehezebb 
dolguk lesz az irányítóknak, 
vezetőknek. Ha a szövetke-
zelek a belföldi és a külföldi 
piac követelményeihez iga-
zodnak és okosan gazdálkod-
nak — bátran kockáztatnak 
—, nem marad el az ered-
mény sem. A tervkészítéskor 
a távolabbi jövőre is gondol-
niuk kell, figyelve a változá-
sokra. 

Sándor Tibor, a forráskúti 
Haladás Tsz elnöke a kihe-
lyezett AGROKER-raktárak. 
a tálajrendezés és a közös 
beruházások szükségességéről 
beszélt. 

A többiek. Vass Zoltán, a 
zsombói Gyümölcsös, Gál 
Jenő. a bordányi Előre Szak-
szövetkezet és Kovács Berz 

talan, a bordányi Munkásőr 
Tsz elnöke az érdekek tiszte-
letben tartásáról és a már 
eddig is előforduló közös 
munkáról szóltak. Helyesel-
ték a kis körzet létrejöttét és 
azt várják tőle, hogy ezáltal 
gyorsabb, szervezettebb lesz 
munkájuk. 

A hozzászólások után meg-
állapodtak a szövetkezetek 
vezetői, hogy a tervek egyez-
tetését és a közös munka irá-
nyítását az első évben a bor-
dányi Előre Szakszövetkezet-
re bízzák. 

A tanácskozás végeztével a 
szakemberek megtekintették 
a forráskúti Haladás Tsz 
paprikaszárítóját. 

M. T. 

vállalkozó szervezetek létesí-
1ését. amelyek gyorsíthatják 
a tudományos és • műszaki 
eredmények, találmányok 
gyakorlati hasznosítását. 

A Minisztertanács titkár-
sága vezetőjének előterjesz-
tése alapján a kormány fel-
hívta a minisztereket és az 
országos hatáskörű szervek 
vezetőit, hogy vizsgálják meg 
az országgyűlés szeptemberi 
ülésszakán elhangzott kép-
viselői észrevételek és javas-
latok megvalósításának lehe-
tőségét és tájékoztassák er-
ről az országgyűlés elnökét, 
valamint az Indítványozó 
képviselőket. 

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt 

Konsztantin 
Karamanlisz ma 

érkezik hazánkba 
Lázár Györgynek, a Ma-

gyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsa elnökének meghí-
vására Konsztantin Kara-
manlisz, a Görög Köztársa-
ság miniszterelnöke október 
5-én, pénteken, ma hivatalos 
látogatásra hazánkba érkezik. 

L. Brezsnyev 
Ünnepélyes fogadtatás — Kitüntetés 

Megkezdődtek a szovjet-NDK tárgyalások 

Leonyid Brezsnyevet a repülőtéren Erich Honecker üdvözli. (Telefotó: ADN—MTI) 

A repülőtéri fogadtatás 
után a vendégek szálláshe-
lyükre hajtattak. 

Erich Honccker csiitörtö-

Testvéri barátsággal. a NDK Államtanácsának és 
Német. Demokratikus Köz- Minisztertanácsának meghí-
társaság és a Szovjetunió vására — a német munkás-
közötti szox-os együttműködés paraszt állam megalakulásá-
és szilárd szövetség nagy nak 30. évfordulója alkalmá-
fontosságát demonstrálva ból tesz hivatalos, baráti lá- kön délután az NDK Allam-
fogadta tegnap, csütörtökön togatást a Német Demokra- tanácsának Palotájában „A 
Berlin a szovjet párt- és tikus Köztársaságban. Nemet Demokratikus Köz-
kormányküldöttséget , amely a jubileumi ünnepségeken '"rsasúg Hőse" címmel és a 
Leonyid Brezsnyevnek, a — a szovjet küldöttség rnel- Karl Marx-renddel. az 
Szovjetunió Kommunista Xett — szónfos európai. NDK legmagasabb kiiün-
Pártja Központi Bizottsága ázsiai, afrikai és latin-ame- telesével i Unt ette ki az NDK 
főtitkárának, a Szovjetunió- nkai ország, több nemzeti megalapításának 30. évfor-
Legfelsőbb Tanácsa, Elijöksé- felszabadító, ai szervezel es duloja alkalma ból I^eonyid 
ge elnökének vezb,léiével ér- kommunista párt Icgmaga-
kezett. az NDK-ba. A szov- sabb szin,ü. dh-tve magas 
Jet, delegáció r- az NSZEP rangú delegációja vesz részt; 
Kozponti Bizottsaganak, az Berlinbe várják Kádár Já-

Brczsnyevet, a marxizmus— 
leninizmus'eszméinek győze-
lemre' viteléért, a világ bé-
kéjéért, és biztonságáért ví-

Szépül az új Szőke Tisza 
ságában két üdülőhajó 
ható a Tiszán. Az egyik 

Ilyen se volt Szegeden! padozatot, mennyezetet. A átfestik. A vízművek az 
Egymás közvetlen szomszéd- hajó új rendeltetésének meg- elektromos hálózat, felújítási 

lát- felelően áthelyezik a válasz- tervének elkészítésére már 
falakat, egy részüket meg- szerződést kötött a Szegedi 

régi, a másik az új Szőke szüntetik. Még a gépházat is Elektromos Szövetkezettel. A 
Tisza. A kép csalóka: a ré- rendbe teszik, a hatalmas szövetkezet szakemberei ler-
gi a szebb, de a jobbja dugattyúkat, vaskarokai vezik, készítik majd el a 

megtisztítják a rozsdától és hajó díszkivilágítását is. 
kifényesítik. A gépház így Az új Szőke Tisza teljes 

kopott, használható, az a 
festéket vedlő új. 

A Felszabadulás nevet vi-
selt üdülőhajó látványos be- — a tervek szerint esténként felújítását szakaszosan, több 
vonulásának sokan tanúi le- megvilágítva — a hajó lát- fázisban végzik. A munka -
hettek. Szőke Tiszánk utóda V i i n y o s s á g a l e s z A felújítás- iatok befejeztével a hajón júniusban érkezett Szeged-
re, a lágymányosi kikötőből. ban a Szegedi Építőipari Sző- étterem, zenés szórakozó-
ahol kerek hét esztendőn át vetkezet is részt vesz. Mun- hely, szálloda fogadja a ven-
rostokolt. A kényszerpihenő kabrigádja már javában dol- dégeket. Természetesen a 

gozik a hajón. Üjra cserélik napozni, fürödni, pihenni vá-
a fedélzetek szigetelőburko- gyök előtt is nyitva lesz. 
latát, s a gőzöst kívül-belül L. Zs. 

alaposan megviselte a 63 
éves hajót Gépháza, vasból 
készült szerkezetei megrozs-
dásodtak, padlói, akárcsak a 
fedélzeti mennyezetek, a ka-
jütök oldalfalai, elkorhadtak. 
A bútorzat szétmállóban. A 
hall, melyben ki tudja, hány 
nászutast köszöntöttek, poros 
és kihalt. Ennyit a mostani 
jellemzőkről. A képhez már 
csak néhány adat: a hajó há-
romszintes, hossza nyolcvan, 
magassága kilenc, szélessége 
tizenöt méter. 

A jókora lapátkerekekke! 
felszerelt gőzöst a városi ta-
nács vásárolta meg. S mert 
a régi Szőke Tisza tovább 
nem használható — szállodai 
része évek óta nem üzemel-
tethető, konyháját a KÖJÁL 
lezáratta —, jövő május el-
sején már az új hajó fogad-
ja a Tiszán a vendégeket. 
Felújítva, átalakítva, a Sze-
gedi Vízművek és Fürdők 
kezelésében. A rekonstruk-
ciós munkálatokhoz hozzá és 
kezdtek a szakemberek. A 
vízművek dolgozóira a fa- és 
a vasrészek javítása hárul. 
Sok helyütt már kicserélték, 
megfoltozták az elkorhadt A fedélzeten is bőven akad munka 

nosnak. az MSZMP KB első Vott küzdelemben, valamint 
titkárának vezetésével a Ma- a z SZKP és az NSZEP s • 
gyar Népköztársaság párt-
es kormányküldöttségét is. 

Fél tizenegy előtt, tűnt fel 
a repülőtér légtérében a 
szovjet• 

Szovjetunió es az NDK test. 
véri harci szövetségénei 
erősítése terén szerzett ki 
magasló érdemeiért. 

A szovjet államfő másod 
különrepülőgép, ( / b en részesült ezekben 

amely néhány perccel ké-
sőbb odagördült, a betonon 
várakozók elé.' Nagy taps es 
éljenzés közepette elsőként 
Erich Honecker, az NSZEP 
KB főtitkára, á? NDK t Ál-
lamtanácsának elnöke üdvö-
zölte baráti kézszorítással, 
szívélyes öleléssel Leonvi.l 
Brezsnyevet és a delegáció 
tagjait. A szovjet küldöttség 
tagja Andrej Gromiko. a 
Politikai Bizottság tagja, kük-
ügy miniszter, Konsztanlu in 
Csernyenko, a Politikai . Bi-
zottság tagja, a KB tilkára. 
Nyikolaj Tyihonov, a Politi-
kai Bizottság póttagja. a 
Szovjetunió Minisztertaná-
csának első elnökhelyettese. 
Knnsztantyin Buszaliov. a 
KB titkára és Pjotr Abra-
szimov. a KB tagia, a Szov-
jetunió berlini nagykövete, 
aki a repülőtéren csatlako-
zott a delegációhoz. 

ki tüntetésekben. 
lAKjn.vid Brezsnyev meleg 

szavakkal mondott köszöne-
tet a magas kitüntetésért. 

* 
Leonyid Brezsnyev és 

Erich Honecker — a szovjet 
küldöttség tagjainuk és az 
NDK számos párt- és állami 
vezetőjének részvételével — 
csütörtökön kúra este meg-
beszélést folytatott Berlin-
ben." 

A találkozón a két állam-
férfi egybehangzóan megelé-
gedését fejezte ki, hogy az 
NDK és a• Szovjetunió ba-
rátsága. együttműködésé szi-
lárd, megrendíthetetlen ala-
pokon eredményesen fejlő-
dik. 

A nemzetközi kérdések 
keretében megvi'atták az 
európai helyzetet. Brezsnyev 
és Honecker élesen elítélje 
a NATO terveit, amelyeknek 

A szovjet küldöttségnek célja, hogv megnyissák a 
Erich Honecker mutatta be fegyverkezés minőségileg új 
az NDK párt- és állami ve- szakaszát Európában, s ki-
zetőit, akik között ott volt élezzék a helyzetet az euró-
Willi Stoph, a Miniszterta- pai földrészen és az '-egész 
nács elnöke. Horst. Sinder- világon. A szovjet és az 
mann. a népi kamara e'növ. NDK-államfő a találkozón 
ségének elnöke, az NSZEP szolidaritását fejezte ki Vi-
Politfkai Bizottságának töb- etnam. Laosz és Kambodzsa 
bi tagia és pótta.cia. vala- népei iránt, a hegemr-nisia 
mint. az NDK politikai, tár- és imperialista nvomás el-
sadalmi életének sok más len. a délkelet-ázsiai térség 
vezető személyisége is. biztonságáért és békéiéért 

Bensőséges hangulatú moz- vívott harcukban, 
zanata volt a repülőtéri fo- A me-'beszé'és sz'vé'ves, 
gadlatásnak. amikor Leonyid testvéri légkft-ben 'állott le. 
Brezsnyev Berlin lakosságé- s megerősítette nz NDK és a 

^zovietunió r>o]ifikai állás-
pontjainak te""s azonossá-
gát valamennyi megvitatott 
kérdésben. 

Leonyid Brezsnyev 

nak képviselőit köszöntötte, 
mosolyogva, barátságosan 
integetve. Apró, színes zászlók 
emelkedtek a magasba, zú-
gott a taps. az éljenzés, az 
egybegyűltek hosszan ünne- pénteken folytatja NDK-beli 
pelték a két nép barátságát, programját. 

ma, 

» 


