
Vita a gazdaságirányítás 
készülő reformjáról 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei 
végrehajtó bizottsága tegnap Szegeden a városi pártbizott-
ság székházában kibővített ülést tartott, amelyen megvi-
tatta az MSZMP Központi Bizottsága Kiinduló irányelvek 
a gazdaságirányítási rendszer reformjára vonatkozó ter-
vesetét. 

Győri Imre elvtársnak, a megyei pártbizottság első 
titkárának elnökletével lefolytatott egésznapos rendkívül 
színvonalas vitáján részt vett és felszólalt Benke Valéria 
elvtársnő, a Központi Bizottság tagja, a Társadalmi Szemle 
főszerkesztője is. A vitában felszólalt: Kovács 
Lajos elvtárs, a Magyar Nemzeti Bank me-
gyei igazgatója, dr. Nagy Lajos elvtárs, az egyetem poli-
tikai-gazdaságtan tanszékvezető docense, Szabó Sándor 
elvtárs, a Szegedi Ruhagyár főmérnöke, Balassy Sándor 
eívtárs, a Kender- és Szövőipari Vállalat pártbizottsági 
titkára. Török László elvtárs, a Csongrád megyei tanács 
vb elnöke, Fehér Lajos elvtárs, a Dél-magyarországi Rost-
kikészítő Vállalat vezérigazgatója, dr. Komócsin Mihály 
elvtárs, a megyei pártbizottság titkára, Sass Béla elvtárs, 
a megyei tanács mezőgazdasági osztályának vezetője, Berár 
Demeter elvtárs, a gépállomások megyei igazgatója, Siklós 
János elvtárs, a megyei pártbizottság titkára, Tóth László 
elvtárs, a Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat vezérigaz-
gatója, Arvai József elvtárs, a Szeged m. j. városi tanács vb-
elnökhelyettese, dr. Kardos János elvtárs, a szegedi kender-
fonógyár igazgatója. Ladányi Benedek elvtárs, a megyei 
tanács osztályvezetője, Balogh István elvtárs, a Szeged 
városi pártbizottság ipari osztályának vezetője, Arvai 
Jenő elvtárs, a hódmezővásárhelyi Divatkötöttárugyár igaz-
gatója, Dómján Gyula elvtárs, a Tisza Bútoripari Vállalat 
vezérigazgatója. 
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Sok új gyártmány 
— Növelik az exportot 

A VIETNAMI 
HÁBORÚ 

ÉS A PROFIT 

A VÁSÁRLÓK 
ÉRDEKÉBEN 

PESTI ESTÉK 

KIÍRTÁK 
A LABDARÚGÓ-

BAJNOKSÁGOKAT 

Kállai Gyula 
tanzániai tárgyalásai 

Kedden délelőtt Dar es 
Salaamban megkezdődtek a 
Magyar Népköztársaság és a 
Tanzániai Egyesült Köztársa-
ság hivatalos tárgyalásai. A 
magyar küldöttséget Kállai 
Gyula miniszterelnök, a tan-
zániai delegációt Julius Nye-
rere elnök vezette. A felek 
megvitatták a két ország 
kapcsolatait, és a kölcsönös 
érdeklődésre számot tartó 
nemzetközi kérdéseket. 

A délutáni órákban a tár-
gyalások befejeztével közös 
közleményt fogadtak el. 

Kedden a déli órákban 
Kállai Gyula. Bíró József, 
•Kiss Árpád és Katona János 
— Kawawa alelnök kíséreté-
ben — Dar es Salaamban 
ellátogatott a Tanganyikai 
Afrikai Nemzeti Unió (TA-
NÚ) Párt székházába. Itt 
Oscar Kambona főtitkár to-
vábbá a központi bizottság 
végrehajtó bizottságának 
tagjai ós a párt központi 
osztályvezetői fogadták Kál-
lai Gyulát, szívélyes véle-
ménycserét folytattak a két 
párt tevékenységéről, a párt-
munka tapasztalatairól. 

A párt veterán harcosai, a 
törzsek vénei ébenfa botot, 
tamtam dobot, elefántszobrot, 
antilopot ábrázoló fafara-
gást ajándékoztak a magyar 
vendégeknek. Kállai Gyula 
megköszönte a f o n ó fogad-
tatást és kijelentette: úgy 
jöttünk ide, mint a tanzá-
niai nép barátai. Meggyő-
zödtünk arról, hogy önök 
kivívták legdrágább kincsü-
ket: nemzeti függetlenségü-
ket. és azóta nagyon nagy 
eredményeket értek el, kí-
vánjuk, hogy az eddigi s i-
kereket évről évre új, nagy 
sikerek koronázzák. 

Az épületben Kállai Gyu-
lának és a többi magyar 
vendégnek megmutatták a 

M agy ar—tanzániai megállapodásokat 
írtak alá 

Küldöttségünk ma indul el Kuwait államba 

pártszékház épületet. A fő-
titkár szobájában baráti be-
szélgetés alakult ki a vendé-
gek és vendéglátói; között. 

Kambona külön hálával és 
tisztelettel emlékezett meg 
a szocialista országok nagy-
jelentőségű erkölcsi támoga-
tásáról. Az ENSZ-ben és 
minden más fórumon bíz-
vást támaszkodhatnak a szo-
cialista országok segítségére 
— mondotta. 

A magyar kormányfő kije-
lentette, valóban nagyelentö-
ségü az, hogy egy felszaba-
dult afrikai országban jól-
szervezett, erős tömegpárt 
legyen. Beszélt az MSZMP 
tevékenységéről, majd kije-
lentette: 

Örömmel hallottuk főtit-
kár barátunk szavait Afrika 
teljes felszabadításáról. A 
szocialista országok minden 
közvetett és közvetlen segít-
séget megadnak e cél kiví-
vásához. 

A vendégeket ezután a 
központi bizottság üléstermé-
be vezették, ahol a küldött-
ség az ifjúsági szervezet, a 
szakszervezeti tanács, a nő-
mozgalom vezetőivel talál-
kozott. 

A központi bizottság tagjai 
és a vendégek ezután a 
székház előtti térre vonul-
tak, ahol a főváros lakosai 
síppal, dobbal, csörgőkkel, 
ütő- és fúvóshangszerekkel 
kísért harci táncokat jártak. 
Kállai Gyula a feledhetetlen 
találkozó után szívélyesen 
elbúcsúzott a TANÚ vezetői-
től és tagjaitól. 

Kedden Dar es Sallaam-
ban Bíró József külkereske-

delmi miniszter és Amir 
Jamal tanzániai pénzügymi-
niszter műszaki-tudományos 
együttműködési megállapo-
dást írt alá. Az egyezmény 
szakemberek cseréjét irá-
nyozza elő, a felek igényei-
nek és lehetőségeinek figye-
lembevételével. 

Dr. Rosta Endre, a Kultu-
rális Kapcsolatok Intézeté-
nek főtitkára a tanzániai 
tárgyalópartnerekkel kultu-
rális együttműködési egyez-
ményt írt alá. E megállapo-
dás, ösztöndíjak létesítését 
irányozza elő, lehetővé te-
szi a két ország egyetemei, 
rádiója, televíziója, távirati 
irodája számára a közvetlen 
kapcsolat felvételét. 

Kállai Gyuláné kedden 
délelőtt Katona Jánosné tan-
zániai negykövetünk felesé-
gének és a tanzániai nőszö-
vetség vezetőjének társasá-
gában ellátogatott Magomeni 
kerületbe, ahol egy kitűnően 
berendezett, újonnan épült 
óvodát tekintettek meg. 

Kedden este Dar es Sa-
laamban a jubileumi Gyé-
mánt Csarnokban Kállai 
Gyula, a Minisztertanács 
elnöke fogadást adott 
Julius Nyerere tanzániai el-
nök tiszteletére. 

A fogadáson Kállai Gyula 
és Julius Nyerere mondott 
pohárköszöntöt. 

Kállai Gyula és a magyar 
kormányküldöttség szerdán 
reggel az IL—18-as külön-
repülögéppel elindul afrikai 
és ázsiai körútjának követ-
kező állomása: Kuwait ál-
lam felé. (MTI) 

TELEL A HAGYMA 
A makói hagymatermesztés régi baja volt, 
hogy a termés zömét ősszel mindig adni 
kellett, ahogy vettek, mert nem voltak 
megfelelő raktárak, ahol az áru bevár-
hatta volna a téli, kora tavaszi jobb kül-
földi piacokat. A Csongrád megyei Föld-
művesszövetkezetek Szövetsége azonban 
folyamatosan megszünteti ezt a súlyos ki-

( S o m o g y i n é f e í v . ) 

szolgáltatottságot. Jelenleg is befejezéshez 
közeledik egy 800 vagonos légkondicionált 
hagymatárház építése, melyben a hagyma-
kezelés legtöbb munkáját már gépek vég-
zik. Az új raktár még nincs kész, egy ré-
sze azonban már üzemel. A képen: nagy-
méretű fémrekcszekben telel a hagyma. 
Elektromos targoncával szállítják feldol-
gozásra a Campfens típusú holland fél-
automata gépsorokra. 

A napokban ismerkedtek 
meg műszaki értekezleteken 
és termelési tanácskozásokon 
Csongrád megye gyárainak, 
üzemeinek dolgozói is idei 
feladataikkal. A tervek álta-
lában a múlt évihez viszo-
nyítva megnövekedett fel-
adatokat írnak elő. 

Kötöttáru 35 országba 

A Hódmezővásárhelyi Di-
vat Kötöttárugyárnak 365 
millió értékű árút kell elő-
állítani. Ebből 125 millió fo-
rint értékűt külföldi megren-
delésre készítenek. A gyár 
Ausztrália kivételével négy 
kontinensre. 35 országba ex-
portálja áruit. E tervek meg-
valósítása érdekében a kon-
fekció üzemrészben újabb 
három szalagot állítanak az 
üzembe, és hat új durvasik-
hurkoló gépet is vásárolnak. 
Az idén sor kerül a gyapju-
kötöttáru és a szintetikus 
kötöttáru termelés bővítésé-
re. A gyárban kísérleteket 
folytatnak új, szintetikus 
anyagokkal és az iparművé-
szek, a tervezők új modellek 
kimunkálásán dolgoznak. A 
második negyedév elején pél-
dául már a kereskedelem 
rendelkezésére bocsátják az 
új tviszt-pulóvereket, ame-
lyek szintetikus anyagból és 
kártoltgyapjuból készülnek. 

Sorozatban gyártják 

A Tisza Bútoripari Válla-
lat 201 millió forint értékű 
bútor előállítását tűzte ki 
célul. Ebből 32 millió forint 
értékben a külföldi megren-
delők igényeit elégíti kl. 
Sajnos az anyaghiány, az 
anyagellátási nehézségek ve-
szélyeztetik e szép célkitű-
zés megvalósítását. Pedig a 
vállalat vezetőinek, műszaki 
gárdájának a gyártmányfej-
lesztést illetően is komoly 
elképzelései vannak. A sze-
gedi gyáregységben például 
folytatják a fa-fém variáll-
ható irodabútorok gyártását 
és készülnek már egy dol-
gozószoba berendezésének 
mintadarabjai is. Csongrádi, 
központi gyáregységükben 
sorozatban kívánják gyárta-
ni az „Ildikó" és a „Kőrös" 
típusú modern, műanyagból 
készülő konyha-garnitúrákat, 
melyeket a tavalyi Budapesti 
Nemzetközi Vásáron a 
„Könnyűipar legszebb ter-
méke" címmel tüntettek ki. 
A szolnoki gyáregységben 
már folyik a „BNV I." típu-
sú lakköntéses konyhaberen-
dezések gyártása. A „BNV 
II." típus kibocsátására a 
második negyedévben kerül 
sor. A sátoraljaújhelyi gyár-
egységben az „Éva" típusú 
konyhabútor gyártására ke-
rül sor. amelyet műanyagla-
pokból készítenek. 

Moszkva—Bagdad— BNV 

A Hódmezővásárhelyi 
Mérleggyár legfontosabb és 
legbiztatóbb múlt évi ered-
ményének azt tekintik, hogy 
megindult a gyárban a mű-
szergyártás. Az idén ezt kí-
vánják a legerőteljesebben 
továbbfejleszteni. Rátérnek 
az elektronikus mérlegek 
sorozatgyártására és tovább 
folytatják kutatásaikat, kí-
sérleteiket az elektronikus 
mérlegcsalád kialakítására. 

Üj gyártmányuk lesz az 
idén a fürdőszobamérleg, az 
árskálás mérleg, a fonalmér-
leg, és a menetközben mérő 
csillemérleg, melyet sorozat-
ban gyártanak. Elkészítik az 
idén az optikai ár- és súly-
tolós mérleg nullsorozatát is. 

A hagyományos mérlegtí-
pusok további gyártásával 
az idén 110 millió forint ér-
tékben készítenek mérlege-
ket. Ebből az export a múlt 

Csongrád megye 
gyárainak 

idei terveiből 

évihez viszonyítva háromszo-
rosára növekszik, ötmil l ió 
forint értékben szállítanak 
különböző mérlegeket a 
Szovjetunióba, Csehszlová-
kiába és különböző kapita-
lista országokba. Az idén 15 
éve Vásárhelyre települt 
mérleggyár termékeit több 
nagy kiállításon, Moszkvá-
ban, Pekingben, Bagdadban. 
Brnóban, és természetesen a 
Budapesti Nemzetközi Vásá-
ron is bemutatják. 

Új gyártmány 

babcséplő gép 

A Budapesti Mezőgazdasá-
gi Gépgyár makói gyáregy-

sége 82,5 millió forint értékű 
termelési tervéből 20 millió 
forint értékű gépet külföldi 
megrendelésre készít. A leg-
nagyobb munkát a Szovjet-
unió részére végzik el, 130 
darab sajtgyártó gépet szál-
lítanak megrendelésükre. Az 
UBA típusú borsóaratógép 
és a. Farmer típusú száritó-
gép mellett új gyártmány 
lesz az idén a babcséplőgép, 
melyet a harmadik negyed-
évben bocsátanak ki és 
amelyből 30 darabot készíte-
nek. 

A gyárak intézkedési ter-
vei mindenütt fontos üzem-
és munkaszervezési teendő-
ket tartalmaznak. Külön fe-
jezetek foglalkoznak a jobb 
minőségű munkára, a terme-
lékenység emelésére, vala-
mint a takarékosságra való 
törekvéssel. Az idén minde-
nütt elsőrendű feladat a gaz-
daságosság megvalósítása. 

fipadnak a belvizek 
Éjjel-nappal dolgoznak a szivattyúk 

— Szegeden nincs belvízveszély 

( M T I F o t o — S z e b e l l é n y G é z a f e l v . ) 

A vízügyi dolgozók mindenütt áldozatos küzdelmet foly-
tatnak a belvizek levezetésére. 

A belvíz és a talajvíz el-
leni védekezés Csongrád me-
gye ós Szeged helyenként 
veszélyeztetett területein ál-
talában eredményes. 

A védekezési munkálatok 
gyorsak, határozottak, 

s állandóan dolgoznak a 
szivattyúk — adott tájékoz-
tatást Forgó László főmér-
nök, az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság vezetője. 

Csongrád megyében a bel-
víz mintegy 78 ezer katasz-
teri hold területet öntött el. 
A tegnap esti értesülések 
szerint — a nagy hatásfokú 
védekezés eredményeként — 

belvíz 70 ezer kataszteri 
holdon van, 

s e területekről is — a le-
hetőségekhez képest — to-
vább folytatódik az elveze-
tés. 

A belvíz a szegedi járás-
ban Domaszék, Zákányszék 
körzetében, továbbá Sövény-
háza, Dóc és Sándorfalva 
Tisza menti mélyfekvésű te-
rületein mutatkozik a legna-

gyobb arányban. A védeke-
zés itt is erőteljes. Jelenleg 
örvendetes hír. hogy 

a belvizek nem áradnak, 
hanem általában apadnak. 
Szegeden — amint ezt la-

punkban korábban jelentet-
tük — a belvíz a legjobban 
Petőfitelep egyes területein 
veszélyeztetett. A városi ta-
nács ós a vízügyi igazgató-
ság együttes erőfeszítéseinek 
következtében a belvíz e te-
rületen sem árad. hanem to-
vább apad. 

A házakban sehol sincs 
bent a belvíz 

és a talajvíz legfeljebb csak 
a mélyebben fekvő részeken 
levő házak udvarán maradt 
még. A szegedi, pontosabban 
a petőfitelepi belvíz lokali-
zálásáért az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság 

a tápéi főcsatorna irányá-
ba egy újabb csatornát 
épít, 

amelynek a segítségével a 
belvíz a tápéi főcsatornába, 
majd a Tiszába áramolhat. 


