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Tanácskozik 
az országgyűlés 
Napirenden a tavalyi költségvetés 

végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 

Elutazott Magyarországról 
a szudáni államfő 

Csütörtökön délelőtt 11 
órakor összeült az országgyű-
lés. Az ülésen részt vett Lo-
sonczi Pál, a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnöke; 
Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára, Fock Jenő, a forra-
dalmi munkás-pa.raszt kor-
mány elnöke, továbbá Apró 
Antal, Bisztku Béla, Fehér 
Lajos. Kállai Gyula. Komó-
csin Zoltán. Nyers Rezső, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagjai, valamint a Poli-
tikai Bizottság póttagjai, a 
Központi Bizottság titkárai 
és a kormány tagjai. A dip-
lomáciai páholyokban helyet 
foglalt a budapesti diplomá-
ciai képviseletek több veze-
tője. 

Az ülést Kállai Gyula, az 
országgyűlés elnöke nyitotta 
meg. A napirend előtt kegye-
letes szavakkal emlékezett 
meg az országgyűlés két tag-
jának. Veres Péternek és Vá-
ci Mihálynak az elhunytáról. 
Az országgyűlés néma felál-
lással adózott emléküknek. 

Kállai Gyula ezután beje-
lentette, hogy az országos 
választasi elnökség benyúj-
totta az időközi országgyűlé-
si választásokról szóló jelen-
tését. Ezt dr. Prieszol Olga 
ismertette. Sárvári István, 
dr. Szabó Kálmán és dr. 
Trautmann Rezső ú j ország-
gyűlési képviselőket az or-
szággyűlés igazoltnak jelen-
tette ki. 

Közölte Kállai Gyula, hogy 
a Minisztertanács megbízá-
sából Vályi Péter pénzügy-
miniszter beterjesztette az 
országgyűlésnek a Magyar 
Népköztársaság 1969. évi 
költségvetésének végrehajtá-
sáról szóló törvényjavaslatot. 
Az országgyűlés állandó bi-
zottságai előzetesen a be-
nyújtott törvényjavaslatot 
kézhez kapták, s az ország-
gyűlés tagjai között szétosz-
tották. Javasolta, hogy az 
országgyűlés tárgyalja meg 
az 1969. évi állami költségve-
tés végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslatot. Az ország-
gyűlés a javaslatot elfogadta. 

Ezután megkezdődött a 
törvényjavaslat tárgyalása. 
Először Vályi Péter pénz-
ügyminiszter emelkedett szó-
lásra. Expozéja után Riss Je-
nő, a terv- és költségvetési 
bizottság előadója, majd dr. 
Dabronaki Gyula államtit-
kár. a Központi Népi Ellen-
őrzési Bizottság elnöke ter-
jesztette be jelentését. 

Az országgyűlés ügy dön-
tött, hogy az 1969. évi állami 
költségvetés végrehajtásáról 
szóló törvényjavaslatot álta-
lánosságban és részleteiben 
együtt tárgyalja meg. Az el-
nöklő dr. Beresztóczy Miklós 
bejelentétte, hogv a törvény-
javaslathoz 11 képviselő je-
lentkezett hozzászólásra. 

Ezután megkezdődött a 
törvényjavaslat vitája. 

Elsőnek Vaskó Mihály, a 
Borsod megyei pártbizottság 
titkára (Borsod megye), 
ebédszünet után dr. Fekszi 
István megyei vb-elnök (Sza-
bolcs-Szatmár), Horváth 
Sándorné megyei nőtanács-
titkár (Somogy megye), 
Nagypataki Imre, a szabad-
egyházi szeszgyár igazgatója 
(Fejér megye), Szabó Mátyás, 
a bólyi Kossuth Tsz elnöke 
(Baranya megye), Bartha 
István főgepész (Hajdú-Bihar 

Gaafar Mohamed Nimeri 
vezérőrnagy, a Szudáni De-
mokratikus Köztársaság for-
radalmi parancsnoki taná-
csának elnöke, miniszterel-
nök — aki Losonczi Pálnak, 
a Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsa elnökének 
meghívására hivatalos láto-
gatást tett Magyarországon 
—, valamint kísérete csütör-
tökön délelőtt elutazott Ma-
gyarországról. 

A baráti szudáni nép kép-
viselőit a Ferihegyi repülő-
téren Losonczi Pál, az Elnö-
ki Tanács elnöke, Fock Je-
nő, a minisztertanács elnöke, 
Kállai Gyula, az országgyűlés 
elnöke és több más magyar 
közéleti személyiség búcsúz-
tatta. Jelen volt a búcsúzta-
tásnál a budapesti diplomá-
ciai képviseletek sok vezető-
je és tagja is. 

Az ünnepélyes búcsúztatás 
során Gaafar Mohamed Ni-
meri és Losonczi Pál búcsú-
beszédet mondott. 

A magyar—szudáni tár-
gyalásokról közös közleményt 

adtak ki, melyben a felek 
többek között megállapítot-
ták, hogy a Szudáni Demok-
ratikus Köztársaság forra-
dalmi parancsnoki tanácsa 
elnökének magyarországi lá-
togatása erősítette a Magyar 
Népköztársaság és a Szudáni 
Demokratikus Köztársaság 
baráti kapcsolatait, a két or-
szág népeinek kölcsönös 
megértését és együttműködé-
sét. 

Nimeri elnök meghívta 
Losonczi Pált, az Elnöki Ta-. 
nács elnökét hivatalos ba-
ráti látogatásra a Szudáni 
Demokratikus Köztársaságba, 
Losongzi Pál a meghívást 
köszönettel elfogadta. 

Tegnap Budapestről Prá-
gába érkezett Nimeri vezér-
őrnagy. A szudáni miniszter-, 
elnök Ludvik Svoboda köz-
társasági elnök meghívására 
négynapos hivatalos látoga-
tást tesz Csehszlovákiában. A 
prágai várban csütörtökön 
megkezdődtek a csehszlovák 
—szudáni tárgyalások. 

Ismét szabaddá válik 
a szegedi partfal 

Az ülésteremben (jobbról ba l ra) Kádár János, Biszku Béla, Németh Károly. Közöttük: 
Győri Irrrre 

megye). Dimény Imre mező- ülése ezzel végetért. Ma dél- ségvetés végrehajtásáról szó-
gazdasági és éielmezesügvi előtt 10 órai kezdettel foly- ló jelentést a magyar forra-
miniszter. valamint dr. 'Vá- tatják az 1969. évi állami dalmi munkás-paraszt kor-
most Erzsébet körzeti orvos költségvetés végrehajtásáról mánv nevében Vályi Péter 
(Pest megye) szólalt fel. szóló jelentés vitáját. pénzügyminiszter terjesztet-

Az országgyűlés csütörtöki Az 1969. évi állami költ- te elő 

Vályi Péter: 

Kedvezően alakult a múlt 
esztendő gazdálkodása 

Mint bevezetőben mondot-
ta: a jelentés megvitatására 
hosszabb időszakra kiterjedő, 
széles körű gazdasági' elem-
zések és gazdaságpolitikai 
elhatározásaink kialakításá-
nak időszakában kerül sor. 
Társadalmi, politikai, gazda-
sági. kulturális fejlődésünk 
értékelését a kormány elnö-
kének az országgyűlés már-
ciusi ülésszakán elhangzott 
beszámolója tartalmazta. A 
közeljövőben az országgyű-
lés elé kerül a IV. ötéves 
tervről szóló javaslat, s ak-
kor tájékoztatást nyújtunk a 
III. ötéves terv teljesítéséről 
is. 

A múlt esztendőről kiraj-
zolódó kép tehát kedvező. A 
gazdaság egyensúlya szilár-
dult. Az 1969. év gazdálko-
dásának jellemző vonása a 
hatékonyság fokozatos, szo-
lid javulása volt. Az értéke-
sítés növekedése csaknem 
mindenütt meghaladta a ter-
melés emelkedését. Érzékel-
hetővé vált a termelési szer-
kezet átrendeződése is — a 
hatékonyabb területek javá-
ra. Csökkentek a termelés 
fajlagos anyagköltségei, en-
nek következtében a nem-
zeti jövedelem. gyorsabban 
nőtt. mint a társadalmi ter-
mék. A társadalmi munka 
hasznosságának javulását 
jelzi az is, hogy az elmúlt 

évben a készletképződés 6 
milliárd forinttal kisebb 
volt. mint 1968-ban, és ez 
önmagában 2 százalékkal 
növelte a fogyasztásra, beru-
házásra és kivitelre fordít-
ható termékek mennyiségét. 
A készletek 1969. évi alaku-
lása ezért általában dicséret-
reméltó eredmény, noha a 
készletnövekedés lassulása 
egyes területeken — így a 
belkereskedelemben, az épí-
tőanyag-forgalomban — fo-
kozta nz ellátási gondokat• 

A vállalatok és a szövet-
kezetek 1969-es gazdasági te-

vékenységének eredményeit 
leginkább az fejezi ki. hogy 
az általuk realizált jövedel-
mek gyorsan nőttek: az 1968-
ast több mint 16 százalék-
kal haladták meg. A költ-
ségvetés helyzetét rontotta, 
hogy a jövedelmek közpon-
tosított része kisebb volt a 
tervezettnél, például az esz-
közlekötési járulék alacso-
nyabb összege miatt. Ez a 
hiány az egyébként kedvező 
készletalakulás miatt kelet-
kezett. A vállalatok és szö-
vetkezetek 1969 évi nyere-
sége 83 milliárd forint volt. 
3 milliárd forinttal több a 
tervezettnél. A nyereségből 
40 milliárd forint jutott ér-
dekeltségi alapok képzésére. 
A vállalati alapok közül a 
fejlesztési alapok nőttek a 
leggyorsabban. A vállalatok 
az 1969-ben keletkezett nye-
reségükből 8,6 milliárd fo-
rint részesedési alapot ké-
pezhettek. Ez a bérköltség 
12 százaléka. 1969. második 
felében a vállalatok jelentő-
sebb béremeléseket hajtottak 
végre a részesedési alap-
jukból. Ennek eredménye-
ként a bérszínvonal növelé-
sére fordított összeg az 1968-
asnak több mint három és 
félszeresére nőtt Ezért a vál-
lalatok év végi részesedésre 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A Tisza és mellékfolyóinak 
apadását most már semmi 
sem gátolja. A vízgyűjtők-
ben nincs utánpótlás, s a Du-
na Titelnét is engedi a Ti-
sza vízszintjének egyre in-
tenzívebb csökkenését. A 
meteorológia is olyan jelen-
ségekről számol be, amelyek 
már nem okozhatnak olyan 
mennyiségű csapadékot, 
amely a folyókon jelentős ár-
hullámokat idézhetne elő. 

Polgár István, az Alsótisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság 
vezető helyettese tegnap 
arról tájékoztatott, hogy a 
hozzájuk tartozó Tisza-véd-
vonalon az elmúlt 24 órában 
csupán a körtvélyesi szivaty-
tyútelepnél igényelt még be-
avatkozást az a szakasz, 
amely korábban jelentősen 
átázott, s emiatt felpúposo-
dott. Más szakaszokon inkább 
biztonsági rutinmunkát vé-
geztek a védekezők. 

Szeged előtt a támfalak 
mellől nagyrészt már eltávo-
lítottak a bordás rendszer-
ben lerakott homokzsákokat 
és azok mögött a szorító-
medencét is szétbontják. Re-
méljük, e védekező anyagok-
ra hosszú időn át nem lesz 
már szükség. A homokzsákok 
felszedése után következhet 
a park rendbehozása. Egyéb-
ként az Alsótiszavidéki Víz-

ügyi Igazgatóság megemel-
tette a gátakon dolgozók lét» 
számát mintegy 3 ezer fővel; 
hogy gyorsabbá tegyék a vé-
dőgátakon a különféle-anya-
gok visszamentését. A tönkr 
rement homokzsákokat kise-; 
lejtezik, a továbbra is hasz-
nálhatókat tisztítva elrakták 
rozzák. A felszabadult nagy-! 
tömegű homokot az építőipar 
veszi át. 

Az már bizonyos, hogy az 
úgynevezett szamosi eredetű, 
utolsó árhullám „elveszett", 
annyira ellaposodott, hogy a 
Tisza apadását Szolnoknál 
sem tudta befolyásolna 
Szemlátomást apad a folyó 
Csongrádnál, Mindszentnél 
és Szegednél. Titelnél és Zen-
tánál is most már apadásí 
jeleznek a vízmércék. IntenJ 
zív a Maros apadása végig, 
ugyanígy .a Hármas-Körösé 
is. A legfrissebb jelentések 
szerint az Alsótiszavidékí 
Vízügyi Igazgatósághoz tarto-i 
zó területen csupán a sám-
soni vízrendszerben tartjále 
még fenn a harmadfokú ké-; 
szültséget a belvizek elleni 
küzdelemben. Csongrád me-
gye más területén a belvíz-
védelmi készültségeket meg--
szüntették. Mintegy 18 ezer 
hold, többnyire rét és legelő 
van még víz alatt. , 

Megerősített töltés a 
S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 

Tisza—Maros szögben 
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