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Az országgyűlés elfogadta János fogadta 
a jövő évi költségvetést a m m m m m 

A napirenden 
szerepelt: 
OAz 1971. évi állami költségvetésről és a tanácsok 

1971—75. évi pénzügyi tervének költségvetési szabá-
lyozóiról szóló tőrvén} javaslat tárgyalása. 

Interpelláció. 

Pénteken tartotta Idei 
utolsó ülésszakát az ország-
gyűlés. Az ülésen részt vett 
Losonczi Pál, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának el-
nöke, Kádár .János, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkára, Fock Je-
nő, a forradalmi munkás-
paraszt kormány elnöke, to-
vábbá Benke Valéria, Fehér 
Lajos. Kállai Gyula, Komó-
csin Zoltán. Németh Károly, 
Nyers Rezső, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagjai, 
valamint a Központi Bizott-
ság tagjai és a kormány tag-
jai. A diplomáciai páho-
lyokban a budapesti diplo-
máciai képviseletek több ve-
zetője foglalt helyet. 

Az ülést Kállai Gyula, az 
országgyűlés elnöke nyitot-
ta meg. Megemlékezett a 
parlament legutóbbi ülés-
szaka óta elhunyt Szabó Pál 
és Szilágyi Sándor képvise-
lőiről. Ezután bejelentette, 
hogy a Népköztársaság El-
nöki Tanácsa az országgyű-
lés legutóbbi ülésszaka óta 
alkotott törvényerejű rende-
letéről szóló jelentését — az 
alkotmány rendelkezésének 
megfelelően — bemutatta és 
a jelentést a képviselők kéz-
hez kapták. Bejelentette, 
hogy a Minisztertanács meg-
bízásából Vályi Péter pénz-
ügyminiszter beterjesztette 
az 1971. évi állami költség-
vetésről és a tanácsok 1971 
—1975. évi pénzügyi tervé-
nek költségvetési szabályo-
zóiról szóló törvényjavasla-
tot. A törvényjavaslatot elő-

zetes tárgyalás végett meg-
kapták az országgyűlés ál-
landó bizottságai, és szét-
osztották az országgyűlés 
tagjai között. 

Kállai Gyula javaslatára 
az országgyűlés elfogadta az 
ülésszak tárgysorozatát. Az. 
elfogadott napirend szerint 
ezután megkezdődött az 
1971. évi állami költségve-
tésről és a tanácsok 1971— 
1975. évi pénzügyi tervének 
költségvetési szabályozóiról 
szóló törvényjavaslat tár-
gyalása. A törvényjavaslatot 
Vályi Péter pénzügyminisz-
ter terjesztette elő. 

A pénzügyminiszter nagy 
tapssal fogadott beszéde 
után a vitában felszólalt 
Egri Gyula Heves megyei. 
Csépávyi Sándor Borsod me-
gyei, Sárvári István Vass 
megyei, Inokai János bu-

dapesti, Németh István Ba-
ranya megyei, Varga Sándor 
Hajdú-Bihar megyei ország-
gyűlési képviselő. 

Ebédszünet után Beresz-
tóczy Miklós elnökletével 
folytatta munkáját az or-
szággyűlés. Dr. Timár Má-
tyás, a Minisztertanács el-
nökhelyettese emelkedett 
szólásra. Beszéde után fel-
szólalt a vitában Tűz Fe-
renc Komárom megyei, Si-
mon István Veszprém me-
gyei, Böhm József Somogy 
megyei, dr. Nezvál Ferenc 
Zala megyei. Kelemen Sán-
dor Bács-Kiskun megyei, 
Pályi Sándor Veszprém me-
gyei, Juhász István Borsod 
megyei képviselő. 

Szünet után Vass lstvánné 
elnökletével folytatódott a 
tanácskozás. Felszólalt Hu-
szár István, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal elnöke. 
Visszatekintett az elmúlt öt-
éves tervidőszak népgazda-
sági eredményeire, majd — 
egyebek között — a statiszti-
kák alapján a lakosság jö-
vedelmi viszonyairól beszélt. 
A vitában ezután véleményt 
mondott Molnár József Ko-
márom megyei országgyűlési 
képviselő. 

Az elnöklő Vass lstvánné 
ezután a vitát lezárta. * 
megadta g szót Vályi Péter 

pénzügyminiszternek. aki 
válaszolt a vitában elhang-
zottakra. 

Ezután határozathozatal 
következett. Az 1971. évi 
költségvetésről szóló és a 
tanácsok 1971—1975. évi 
pénzügyi tervének költség-
vetési szabályozóiról szó-
ló ' törvényjavaslatot általá-
nosságban és — a megfelelő 
módosítással — részleteiben 
egyhangúlag elfogadta az 
országgyűlés. Az elnök beje-
lentette, hogy azok a javas-
latok, észrevételek, amelyek 
a költségvetési törvényjavas-
lat módosítását nem igény-
lik, az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően o Miniszterta-
nács elé kerülnek. 

Ezután dr. Bélák Sándor 
Veszprém megyei képviselő 
a közúti közlekedés bizton-
ságosabbá tételével kapcso-
latban interpellált a belügy-
miniszterhez. Az interpellá-
cióra Benkei András bel-
ügyminiszter adott választ. 
Az interpellációt interpelláló 
és az országgyűlés tudomá-
sul vette. 

Az interpellációra adott 
válasz után az országgyűlés 
idei ülésszaka befejezte 
munkáját . 

(Dr. Timár Mátyás beszé-
dét lapunk 3. oldalán ismer-
tetjük.) • 

KndAr János, az MSZMP Központi Bizottságának el-
ső titkára pénteken fogadta Carlos Rafael Rodriguez ál-
lamminiszteri. a Kubai Kommunista Párt Központi Bi-
zottságának tagját. A szívélyes, baráti légkörben folyta-
tott eszmecserén jelen volt dr. Ajtai Miklós, a Minisfc-
tertanács elnökhelyettese. Ott volt Floreal Chomon Media-
villa. a Kubai Köztársaság budapesti nagykövete is. 

Vályi Péter beszéde 

Új helyen, 
nagyobb területen 

Megkezdődtek a 20. Szegedi ipari Vásár 
előkészületei 

Az 1971. évi állami költ-
ségvetésről szóló törvényja-
vaslatot olyan időszakban 
terjesztjük elő, amikor — 
a Magyar Szocialista Mun-
káspárt X. kongresszusának 
iránymutatása alapján — a 
4. ötéves terv új feladatai-
nak megvalósítására készü-
lünk. 

Ehhez az 1970. évi gazdál-
kodás eredményei jó kiin-
duló alapot nyújtanak. A 
most végződő tervidőszakra 

kitűzött célokat sikerült telje-
sítenünk, s emellett az ötéves 
terv végére a népgazdaság 
feljlődésében több ú j kedve-
ző vonás bontakozott ki. Az 
ipari termelés növekedési 
üteme meggyorsult, a nem-
zeti jövedelemhez való hoz-
zájárulása a tervezettnél na-
gyobb. A társadalmi mun-
ka hatékonyságának javulá-
sában eredmények mutat-
koztak. Az iparban a mun-
ka termelékenysége, az 1969. 
évi stagnálás után, az elő-
irányzottnál jobban nő t t 
mivel lassult a létszám 
növekedése. A fogyasztói pi-

ac egyensúlya erősödött, 
kedvezőbb az áruellátás az 
ipar és a kereskedelem jobb 
munkája, a belföldi terme-
lésből és a behozatalból 
származó áruutánpótlás fo-
kozódása következtében. 
Nemzetközi versenyképes-
ségünk sok területen javu- \ 
ló. ezt bizonyítja az export j 
dinamikus bővülése. 

A népgazdaság 1970. évi 
fejlődésében azonban kedve-
zőtlen jelenségek is mutdt-
koztak. Ezek nagyrészt a I 
rendkívüli természeti körül- \ 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Az idei Szegedi Ipari Vá-
sár üzleti és közönségsikerei, 
tapasztalatai arra késztették 
a vásáron termékeiket be-
mutató vállalatokat, hogv az 
eddiginél még nagyobb ki-
állitóterületet igényeljenek és 
reprezentatívabb, tetszető-
sebb keretekben mutassák 
be termékeiket a látogatók-
nak. Az üzleti élet, a keres-
kedelmi tevékenység való-
ban hasznos fórumává vált a 
Szegedi Ipari .Vásár. S hogy 
a 26. méltó keretek közótt 
fogadhassa a kiállítókat és 
látogatókat, ú j szervezeti fel-
építéssel, megváltozott kö-

II Lunohod 

Fertételünk az országgyűlés idei utolsó ülésszakáról 
készült 

A Lunohod—1 szovjet hold-
jármű a TASZSZ legújabb 
jelentése szerint eddig ösz-
szesen 1022 méteres utat tett 
meg az égitest felszínén. 

Péntekre, tegnapra virra-
dó éjszaka 93. alkalommal 
létesítettek rádiókapcsolatot 
a holdjárművel. Az össze-
köttetést ezúttal 

| 3 óra 41 percen keresztül 
tartották fenn. December 14 
—17 között a Lunohod egy 
helyben állt, miközben auto-
matikus* berendezései tudo-
mányos méréseket végeztek. 

Pénteken éjszaka a liold-
járinű délkeleti irányban 
mozgott. 

Utja közben kisebb mélye-
i déseket küzdött le, és köve-
i ket került meg. Leállása 
1 után az újonnan felkeresett 
I térség panorámaképeit to-

vábbította a Földre. 
A Holdról kapott telemet-

rikus adatok szerint 

a Lunohod—1 valamennyi 
fedélzeti rendszere és be-
rendezése normálisán mű-
ködik. 

a Holdon 
A műszerkabinban a hő-
mérséklet plusz 21 fok Cel-
sius. a légnyomás pedig 780 
higanymilliméter. (MTI) 

A KGST vb ülése 
Péntekgn befejeződött 

Moszkvában a KGST végre-
iiajtó bizottságának üléssza-

' ka. A vb megvitatta a 
gazdasági, tudományos és 
műszaki együttműködés fej-
lesztési programjának, vala-
mint a szocialista gazdasagi 

• integráció elmélyítésének 
| kérdéseit. Megvizsgálták a 
KGST-országok gép- és ipa-
ri berendezés szükségletei-
nek teljesebb kielégítését 
célzó intézkedéseket a 
népgazdaság különböző ága-
zatai vonatkozásában. 

Az ülésszak résztvevői 
eszmecserét folytattak az 
együttműködés fejlesztésé-

j nek kilátásairól a gépgyár-
tás. a vegyipar, az energe-
tika és a geológia területen. 

. Megvitatták a külkereske-

delem, a valutáris, pénzügyi 
és hitelkapcsolatok tökélete-
sebb megszervezésének kér-
déseit. (MTI) 

rülmények között rendezik 
meg az ipari vásárt 1971J 
július 16-a és 25-e között. 

A vállalati nagy érdeklő-
désre való tekintettel tovább 
növelik a kiállítóterületet és 
elősegítik újabb közszükség-
leti, könnyű- és élelmiszer-
ipari cikkeket gyártó üze-
mek részvételét. Már kidol-
gozták a vásár továbbfej-
lesztésének programját és 
kijelölték ú j . helyét . is. A 
tervek szerint Szegeden, a 
Marx téren építepek állan-
dó jellegű kiállítási csarno-
kokat, amelyek évközben al-
kalmasak lesznek sport- és 
kulturális rendezvények 
megtartására is. A csarno-

| kok építéséhez máris több 
budapesti és Csongrád me-
gyei nagyvállalat ajánlotta 

I fel anyagi támogatását, hoz-
| zájárulását. A .vásár igaz-

gatósága a nagycsarnokok 
I felépítéséig ideiglenes jelle-
gű vasszerkezetű csarnoko-

, kat létesít majd a Marx té-
ren. hogy az igényeknek 

i megfelelően minél több fe-
dett területet biztosítson a 
kiállítóknak. 

Az ü j szervezett felépí-
tésnek és a megváltozott kö-
rülményeknek mégfelélöén 
dolgozzák ki a 26. Szegedi 
Ipari Vásár szabályzatát és 
jut tat ják el azoknak a vál-

| lalatoknak, amelyek rendsze-
j res kiállítói a Szegedi Ipa-
' ri Vásárnak. 

Elutazóit Francesco de Martino 
A kormány meghívására 

hazánkban hivatalos látoga-
tást tett Francesco de Mar-
tino, az Olasz Köztársaság 

miniszterelnök-helyettese, 
eredményes gazdasági tár-
gyalás után — pénteken el-
utazott, Budapestről A ven-
déget Timár Mártás, a kor-
mány elnökhelyettese, Mar-

jai József külügyminiszten-
helvettés, dr Szálai Béla 
külkereskedelmi miniszter-
helyettes, dr. Bényi Józsefi 
hazánk római nagykövéte 
és Ludovico Barattieri di 
San Pietro. Olaszország bu-
dapesti nagykövete búcsún-
tattá. 


