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Kádár János és Fock Jenő fogadta 
Francesco de Martinát 

Az olasz miniszterelnök-helyettes ellátogatott 
az Egyesült Izzóba is 

i l u t a z o t t 

ü y i k o l a j 

P s a t o l i c s e i f 
Tegnap elutazott Magyar-

országról Nyikolaj Patoli-
csev, a Szovjetunió külke-
reskedelmi minisztere. aki 
néhány napos budapesti tar-
tózkodása során dr. Bíró Jó-
zseffel aláírta a m a g y a r -
szovjet hosszú lejáratú áru-
csere-forgalmi és fizetési 
megállapodást, valamint az 
1971. évi forgalmat szabá-
lyozó jegyzőkönyvet. 

Nyikolaj Patolicsevet és 
az általa vezetett szovjet kül-
kereskedelmi delegációt a 
Ferihegyi repülőtéren dr. 
Bíró József külkereskedelmi 
miniszter és Tordai Jenő 
külkereskedelmi miniszter-
helyettes búcsúztatta. Ott 
volt F. J. Tyitov, a Szovjet-
unió magyarországi nagykö-
vete. (MTI) 

Különleges timföldek 
gyártása 

A hazai timföldgyárak kö-
zül egyedül az almásfüzitői-
ben foglalkoznak az aktív, 
vagy más néven a különle-
ges timföldek gyártásával. 
Ez az anyag egészen más fi-
zikai és kémiai tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, mint a 
kohósításra kerülő közönsé-
ges timföld. Az aktív tim-
földek egyik fa j t á ja például 
permetező lébe keverve el -
pusztítja a peronoszporat. 
Egy másik faj ta a szénhidro-
gén-, a műanyag- és a kö-
olajfeldolgozó ipar nélkülöz-
hetetlen segédanyaga. Gyár-
tanak olyan timföldet ls. 
amely kitűnő csiszoló anyag, 
s alkalmas a germánium, az 
optikai lencsék és a félveze-
tő szilícium csiszolására is. 

A különleges timföldcsalád 
egy-egy tagja mind nagyobb 
szerepet kap a gyógyszer-
és a kozmetikai iparban is. 
Az egyik például leköti a 
felesleges gyomorsavat, biz-
tosítja a gyomor biológiai 
egyensúlyát. 

A IV. ötéves tervben a 
különleges timföldek minő-
ségét olyan színvonalra 
akarják emelni az a lmis fü -
zitőiek. hogy valamennyi 
versenyképes legyen a ha-
sonló célokra szolgáló kül-
földi termékekkel. Ezért az 
öt év alatt mintegy 20 millió 
forintot fordítanak a külön-
leges timföldek kutatásával 
és előállításával foglalkozó 
részlegek fejlesztésére. 

Kádár János fogadja Francesco de Martinó. 

Fock Jenő, a kormány el-
nöke szerdán reggel hivata-
lában fogadta Francesco de 
Martinót, az Olasz Köztár-
saság miniszterelnök-helyet-
tesét. aki a magyar kor-
mány vendégeként tartóz-
kodik hazánkban. 

A szívélyes eszmecserén 
részt vett Timár Mátyás, a 
kormány elnökhelyettese, dr. 
Rényi József, Magyarország 
római nagykövete, L. Barat-
tieri di San Pietro, Olasz-
ország budapesti nagvkövete 
és dr. Aldo Conte Marotta, 
olasz meghatalmazott mi-
niszter. 

A megbeszélésen szóba ke-
rültek a két ország együtt-
működésének időszerű kér-
dései, tárgyaltak a gazda-
sagi kapcsolatok továbbfej-
lesztésének lehetőségeiről, 
eszmecserét folytattak nem-
zetközi kérdésekről, ezen be-

lül az európai biztonsági ér-
tekezlet témájáról. 

A látogatás során de Mar-
tino az olasz kormány ne-
vében meghívta Fock JenÖt, 
hogv tegyen hivatalos láto-
gatást Olaszországban és 
megújította Móro külügymi-
niszter Péter Jánosnak szóló 
meghívását. A meghívást 
köszönettel elfogadták, az 
időpontot, később diplomáciai 
úton rögzítik. 

* 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára szerdán fogadta Fran-
cesco de Martinót. az. Olasz 
Köztársaság miniszterelnök-
helyettesét, az Olíjsz Szocia-
lista Part elnökségének tag-
ját. aki a kormány meghí-
vására tartózkodik hazánk-
ban. 

A találkozó szívélyes lég-
körben zajlott le. 

az Francesco de Martino, 
Olasz Köztársaság miniszter-
elnök-helyettese szerdán 
délután az Egyesült Izzóba 
látogatott. Társaságában 
volt: Marjai József külügy-
miniszter-helyettes, dr. Bé-

Nyereségprogiiózis 1970-ről 
Mi a helyzet négy vállalatnál? 

nvi József, hazánk római 
nagykövete, L. Barattieri di 
San Pietro. Olaszország bu-
dapesti nagykövete és dr. Al-
do Conte Marotta meghatal-
mazott miniszter. 

A vendégeket dr. Kocsis 
József kohó- és gépipari mi-
niszterhelyettes, továbbá a 
gyár . vezetői fogadták. Die-
nes Béla, a vállalat vezér-
igazgatója ismertette a gyár 
munkáját , majd együttesen 
megtekintették . a tranzisz-
tor-, a fémcső-, a speciál és 
a halogén-lámpagvártó 
üzemrészeket. 

A vendégek elismeréssel 
szóltak a látottakról. 

A korszeri! technikp 
alkalmazásairt 
MTESZ választmányi ütés 

Tegnap délután a Tisza, 
szálló tükörtermében ülést 
tartott a Műszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek 
Szövetsége Csongrád megyei 
szervezetének választmanya. 
Dr. Kovács Kálmán, a szer-
vezet elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, köztük dr. 
Varga Dezsőt, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
titkárát. Ezt követően dr. 
Erdélyi Ferenc, az MTESZ 
Csongrád megyei szervezeté-
nek titkára számolt be az 
idei tevékenységről. 

A sok irányú munkát tük-
rözik a rendezvények. A X. 
Műszaki Hónap, a III. Ipari 
Tudományos Konferencia, az 
Országos Gázkonferencia kü-
lönösen sok érdeklődőt von-
zottak. Aktuális kérdésekről 
számos előadást rendeztek a 
tagegyesületek is. A műszaki 
hónap rendezvényei közül 
idén — az árvízhelyzet kö-
vetkeztében — jó néhány 
előadás elmaradt. 

A munkabizottságok tevé-
kenységét is eredményesnek 
ítélhetjük meg: több egyesü-
letben vállalták és végezték 
el értékes szaktanulmányok 
készítését a műszakiak. 

— A múlt héten alakult 
meg a Csongrád megyei 
pártbizottság kezdeményezé-
sére a területi IV. ötéves ter-
vet értékelő szakbizottságunk 
— mondotta dr. Erdélyi Fe-
renc. Közölte: ennek a bi-
zottságnak feladata lesz je-

lentős iparvállalatok terv-
koncepcióinak, fejlesztési el-
képzeléseinek értékelése, 
egyeztetése és megyei hatá-
sának fölmérése. 

Fontos eseménye a közel-
múltnak a Neumann János 
Számítógéptudományi Társa-
ság megalakulása. Kiváló tu-
dósok, kibernetikusok a cso-
port tagjai, működésűkkel a 
negyedik ötéves terv megva-
lósításához adnak segítséget. 
Szervezett tevékenységre an-
nál inkább szükség van, mert 
a továbbiakban mind na-
gyobb feladat vár az elekt-
ronikus számítógépekre, ö r -
vendetes dolog a Magyar 
Iparjogvédelmi Egyesület 
Csongrád megyei csoportjá-
nak létrejötte is, a gazdaság-
irányítás mai rendszerében 
nagy szükség van tevékeny-
ségére. Megalakulásával 23-
ra nőtt, a megyében működő 
tagegyesületek száma. 

A referátum ezután rend-
re értékelte a szervezet tag-
egyesületeinek munkáját . 
Szólt a szegedi Technika 
Házáról — az MTESZ leendő 
otthonáról — is: alapozása 
már elkészült, remélik, hogy 
1972-ben befejeződik az épít-
kezés. 

A beszámoló után többen 
felszólaltak a választmány 
tagjai közül. Dr. Varga De-
zső hozzászólásában kifejtet-
te, hogy a X. pártkongresz-
szus hosszú idör.e elvi ala-
pot ad az MTESZ munkájá-

hoz is. Sokoldalú és hasznos, 
a párt által nagyra értékelt 
a műszaki értelmiség tevé-
kenysége. A tennivalók so-
rában különösen fontos a 
vezetés színvonalának emelé-
se, továbbá a tudományos és 
technikai eredmények g y o r s 

alkalmazása a termelésben. 

Az év végén valamennyi 
vállalatnál értékelik az esz-
tendő munkáját , s ha nem is 
készítenek pontos gazdasági 
mérleget — a szakemberek 
ilyenkor már választ tudnak 
adni arra, jól vagy rosszul 
dolgozott-e a kollektíva. 

A Szegedi Paprikafeldolgo-
zó Vállalat 1969 szeptembe-
rében már több mint'35 mil-
lió forint nyereséget ért el. 
az idén sz.eptember 30-án 
az eredmény Viszont csak 24 
millió forint. A paprikafel-
dolgozó vállalat nagyon meg-
érezte a mezőgazdasági ká-
rokat is. Például mintegy 10 
millió forint értékű hagvma 

(MTI) ! szárítása maradt el. mert a 
hagymát nem tudták időben 
leszedni, az. a földeken pusz-
tult el. Sajnos, késtek a pap-
rikaszállítmányok is. Volt 
olyan hónap, amikor az. üzem 
szakemberei nem tudták mi-
vel „etetni" a gépeket: au-
gusz.tus elejétől október l-ig 
a legnagyobb erőfeszítésekre 
volt szükség a termelés biz-
tosítására, ezután pedig szin-
te éjjel-nappal működtetni 
kellett a gépeket. Most min-
dent megpróbál az üzem. 
Olyan termékeket készít, 
amelyeket azonnal értékesít-
het, például 7 vagon gulyás-, 
és 6 vagon „Delikát"-leves-
port. gyárt exportra. A ka-
pott tájékoztatás szerint ta-

valy mintegy 56 és fél millió 
forint nyereséggel zárt a 
paprikafeldolgozó. S amenv-
nviben a ..nyereségmentő" 
próbálkozások sikerre vezet-
nek, ezt az eredményt az 
idén is elérhetik. 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat számára már 
nincs meg ez a remény. 
Amint Marosi János vezér-
igazgató-helyettes elmondot-
ta. az 1970-es esztendő ki-
fejezetten rosszul sikerült a 
vállalatnak. Csökkent a tő-
kés exportra kerülő termé-
kek utáni állami visszatérí-
tés összege, emelkedtek az 
alapanyagárak, s külföldről 
kellett megvásárolni a drága 
pamutanyagot. 1969-ben 86 
millió forintos nyereséggel 
zárt a KSZV. Az idén ióval 
elmarad ettől, s előrelátha-
tólag mintegy 66 millió fo-
rint nyereséget érhet el de-
cember 31-ig. Marosi János 
elmondta, hogy ebben nem 
csupán a külső körülmények 
játszottak szerepet, hanem a 
rosszabb gazdálkodás is. 
Emelkedtek a rezsiköltsé-
gek, csökkent a KSZV ter-
melése. Ha tovább vizsgál-
juk a dolgokat: a rosszabb 
gazdálkodást elsősorban a 
krónikusan nehéz munkaerő-
helyzet okozta és okozza. A 
gyárban sok gépet ma sem 
tudnak működtetni, mert 

Távvezetéken: 

Megérkezett az algyői olaj 
Százhalombattára 

Szerdán, a kora hajnali órákban megérkezett Száz-
halombattára a Dunai Kőolajipari Vállalathoz az Algyő-
ről távvezetéken szállított kőolaj. Mint ismeretes, az olaj-
mező és a Duna menti finomító között épült 160 kilomé-
ter hosszú olajtávvezetéket az elmúlt pénteken adták át 
rendeltetésének. 

Szerda hajnal óta folyamatosan, óránként 130 köb-
méter alapanyagot — vagyis csaknem három tartály-
vagonnvit — kap az olajváros. A csövön történő szállítás 
érdekessége, hogv az olajat gazolinnal keverve bocsátják 
a vezetékbe, azért, hogy a hideg időben meggátolják az 
olaj ' besűrűsödését. megdermedését. A gazolin nélkül a 
kőolajat a vezetékbe juttatás előtt és útközben is mele-
gíteni kellene. Százhalombattán azután desztillációs eljá-
rással kivonják a nyersolajból az adalékot. 

Magyar— 
kubai 

tárgyalás 
Dr. Ajtai Miklós, a Mi-

nisztertanács elnökhelyette-
se szerdán a Parlamentben 
fogadta Carlos Rafael Rod-
riguez államminisztert, a 
Kubai Kommunista Párt 
Központi Bizottsága titkár-
ságának tagját, s megkez-
dődtek a tárgyalások a két 
ország gazdasági és műszaki 
kapcsolatairól. A tárgyalá-

j son ott voltak a két delegá-
i ció szakértői is. 

nincs elég munkáskéz, külö-
nösen a harmadik műszakok 
hiányosak. Természetesen 
ennek megfelelően a nyere-
ségrészesedés is csökken aa 
elmúlt évhez képest: a ta-
valyi háromheti keresettel 
szemben előreláthatólag 
mintegy kétheti bért tesz 
majd ki. 

A .szövőipari vállalattal 
ellentétben- a Szegedi Ru-
hegyár irz utóbbi esztendők 
egyik legjobb gazdasági évé-
nek örvendhet: mintegy 14 
százalékkal nőtt meg a gyár 
termelékenysége, és megnőtt 
a termelési érték is. A ka-
pott tájékoztatásból kiderül: 
a tavalyi 448 millió forintos 
munkával szemben az idén 
535 millió forint értékű fel-
adatot végzett el a ruhagyá-
ri kollektíva! Elsősorban nem 
a közületi megrendelések 
növekedtek, hanem a belke-
reskedelem, illetve az egyes 
üzemek, gyárak igényeltek 
több árut. A ruhagyár örül 
annak, hogy a piacon si-
kert arattak munkaruhái,' 
ennek köszönheti termelés-
növekedését. Az előzetes 
számitások szerint az üzem 
jóval több mint 30 millió 
forintos nyereséget ért el ed-
dig; ennek megfelelően az 
év végén is jó eredményre 
számítanak. A dolgozók elő-
reláthatólag mintegy 20 na-

! pi keresetüknek megfelelő 
nyereségrészesedést vehet-
nek át — annak ellenére, 

j hogy évközben már mintegy 
18 napi részesedést béreme-
lésre kifizettek. 

A Szegedi Konzervgyár 
termelése is nagymértékben 
függött attól, hogv a téeszek 
mit végeznek a földeken. Az 
első fél évben bizony rosz-
szul állt a gvar — az év vé-
gére azonban alaposan javí-
tott. Külön figyelmet érde-
mel a dolgozók felajánlásá-
ból származó termelés, illet-
ve termelékenységnövelés; 
mindent egybevetne a tava-
lyi 39 millió 300 ezer fo-
rintos nyereséggel szemben 
az idén december 31-ig 
mintegy 43 millió forint nye-
reséget ér el a konzervgyár. 

m . u i 


