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Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8, vasárnap 12 
oldalon. 
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KGST-bizoitség 
tanácskozása 

Szerda este, a Gellért Szál-
ló különtermében a delegá-
ciók vezetői aláírták a KGST 
gépipari állandó bizottsága 
52. ülésének jegyzőkönyvét. 
A bizottság március 2. és 10. j 

A fogyasztási cikkek 
jobb minőségéért 

Négy minisztérium intézkedései 

között tartotta ülését Buda-
pesten. Ezen részt vettek: 
Bulgária, Csehszlovákia, Len-
gyelország, Magyarország, az 
NDK. Románia és a Szovjet-
unió delegációi, továbbá kü-
lön megállapodás alapján Ju-
goszlávia képviselői. 

Jóváhagyták azokat az 
ajánlásokat, amelyek a 
KGST-országokban újfajta 
könnyűipari és élelmiszer-
ipari berendezések gyártásá-
nak megszervezését kezde-
ményezik. Javaslatokat fo-
gadtak el nagy termelékeny-
ségű vegyiszál- és műselyem-
gyártó berendezések, ezenkí-
vül foszfor- és salétromsav-
előállító berendezések fej-
lesztésére. Elfogadták azt a 
munkaprogramot is, amely 
hidraulikák, pneumatikák, 
ezenkívül bizonyos háztartási 
gépek fejlesztésében, gyártá-
sában segíti elő a tagorszá-
gok együttműködését. 

Az ülésen elhatározták, 
hogy létrehozzák a gépipari 
állandó bizottság élelmiszer-
ipari-gép, illetve építőipari-
gép szekcióját. 

A népgazdaság számára 
továbbra is előtérben levő 
feladat a lakosság egyre 
jobb ellátása, a közszükség-
leti cikkek kínálatának nö-
velése, s nem utolsósorban 
minőségük javítása. 

— Milyen intézkedéseket 
tettek, tesznek a minőség 
.javítására, a még gyakran 
tapasztalható hibák meg-
szüntetésére? — e kérdésre 
a következő tájékoztatást 
adták négy minisztériumban. 

A Könnyűipari Miniszté-
rium megbízásából a Faipari 
Minőségellenőrző Intézet 
rendszeresen figyelemmel kí-
séri valamennyi hazai bú-
torgyártó üzem tevékenysé-
gét. A múlt év második fe-
lének tapasztalatai alapján 
most elkészült jelentésében 
megállapította: a termékek 
86 százaléka volt megfelelő 
minősítésű, 11.4 százaléka 
kishibás és több mint két 
százaléka csökkent értékű. 
A vizsgálat nyomán az il-
letékes könnyűipari minisz-
terhelyettes öt megyei ta-
nács elnökhelyettesének fi-
gyelmét hívja fel, hogy a 
területükön működő üzemek 
közül melyek bocsátanak ki 
az átlagosnál jóval több 
hibás bútort, és milyen 
technológiai változtatások 
szükségesek a hibák meg-
szüntetéséhez. 

A múlt év második felé-
ben külön figyelemmel kí-

i sértek azt a hat üzemet, 

A Duna aiói jetentjük 

amelyet legutóbb részesítet-
tek figyelmeztetésben. Még 
is volt a foganatja: keve-
sebb lett a hibás és lénye-
gében megszűnt a csökkent 
értékű termékek gyártása. 
Így ezúttal nem került sor 
a vezetők prémiumának el-
vonásiára. 

A KGM vizsgálatai szerint 
a vas-müszaki cikkek minő-
sége az utóbbi két-három 
évben általában javult. E 
kedvező változás azonban 
egyes termékcsoportoknál 
viszonylagos, mert csupán 
arról van szó, hogy az 
egyébként korszerűtlen cik-
keket nagyobb gonddal ké-
szítik. Ezért napirendre tűz-
ték .a mai igényeknek min-
denben megfelelő termékek 
gyártásának gyorsabb ütemű 
bevezetését. A minisztérium 
erőteljesen szorgalmazza li-
cencek vásárlását, s ennek 
költségeit indokolt esetben 
50—70 százalékban vállalja. 

A KGM segítséget nyúj-
tott — például — a Moson-
magyaróvári Fémszerelvény-
gyárnak a korszerű termék-
összetétel megteremtésében. 
A közelmúltban az egyik 
svéd céggel létrejött a li-
cencszerződés. amelynek 
alapján rövidesen olyan csa-
pok és csaptelepek gyártását 
kezdheti meg a vállalat, 
amelyek a gáz, a gőz, nz 
olaj és a forró víz tökéletes 
zárásába egyaránt alkalma-
sak. A licenc segítségével 
25-féle elavult csaptípus 
gyártását megszüntethetik. 

A MÉM szakfelügyelete 
alatt működő hatósági jog-
körrel rendelkező 12 tanácsi 
élelmiszer-ellenőrző és 
-vegyvizsgáló intézet tapasz-
talatai szerint az élelmisze-
rek minősége fokozatosan 
javul. Ennek ellenére tavaly 
több ezer esetben kellett fi-
gyelmeztetniük a nem meg-
felelő termékeket előállító 
üzemeket, üzemegységeket. A 
figyelmeztetéseknek ma már 

lényegesen nagyobb a foga-
natja, miután a szabályok 
ellen vétőknek meg kell 
fizetniök az eljárás költsé-
geit. 

A forgalomba hozott, de 
nem megfelelő termékek 
gyártói ellen kétezer eset-
ben tettek szabálysértési 
feljelentést. Ezeknek a fel-
jelentéseknek azonban — így 
vélekednek a minőségellen-
őrök — nincs elég „vissza-
tartó erejük", mert a bünte-
tések túlságosan enyhék és 
általában csak egyetlen eset-
re vonatkoznak. H.a nagyobb 
visszaélésre jönnek rá és a 
felelős személyt vagy a fe-
lelősség mértékét nem tud-
ják pontosan megállapítani, 
gazdasági szankciót javasol-
nak az élelmiszeripari vál-
lalat ellen. Az elmúlt évben 
5 ilyen indítványt tettek. Az 
elmarasztalt üzemeknek 
nemcsak az okozott kárt 
kellett megtériteniök, hanem 
a százezer forintnál minden 
esetben nagyobb büntetést 
és a bírósági eljárás összes 
költségét egyaránt ki kellett 
fizetniök. 

A kereskedelmi minőség-
ellenőrző intézet tavaly több 
mint 51 000 terméket és 
import árumintát vizsgált 
meg; szakemberei 2170 ke-
reskedelmi egységben tar-
tottak ellenőrzést. A hozzá-
juk beküldött 12 000 vásárlói 
reklamáció 71 százalékát 
találták jogosnak. A KERMI 
országosan 18-féle cikk érté-
kesítését. tiltotta meg: heffyj 
ielleegel több száz termék 
forgalmazását nem engedé-
lyezték valamilyen minőségi 
hiányosság miatt. 

Éppen ezért a Belkeres-
kedelmi Minisztérium kollé-
giumának határozatára a 
KERMI folyamatosan kidol-
gozza a fogyasztási cikkek 
minőségi átvételének leg-
jobb, leghatékonyabb mód-
szereit. (MTI) 

Csarnokon kisüt 
A szegedi házgyárban nincs elmaradás az építkezé-

seknél. A nagycsarnok mellett, a szabadban is serényen 
dolgoznak a munkások. 

A csarnok főbejárata előtt, a vasbeton oszlopok tetején 
darupályákat képeznek ki 

Szegesii ruhék 
exportja 

Gyors ütemben készül Budapesten a Földalatti Vasút 
második szakasza a Deák tér és a Déli pályaudvar kö-
zött. A Duna alatt átvezető alagútszakasz szinte teljesen 
elkészült, az építők befejezték a szigetelést, hamarosan 
megkezdik az elektromos kábelek szerelését. A Batthyány 
téren az állomástér mélyépítési része is befejeződött. Itt 
az Astoria-állomáshoz hasonlóan úgynevezett Budapest-
típu-ú ötalagutas megálló lesz. Az építők azt ígérik, hogy 
197t végére az új szakaszon megindulhat a forgalom. Ké-
pünkön:' részlet a Duna alatti szakaszról. 

A Szegedi Ruhagyár új venezret gyártanak exportra, 
technológiával, úgynevezett amellett., hogy ellátják az 
frontfixált eljárással készülő, országot mindenfajta munka-
s ezáltal könnyű férfiöltö- ruhával és közületi ruhával, 
nyei rövid idő alatt Európa-
szerte keresett cikké váltak. 
A gyár kereskedelmi szak-
emberei a napokban azzal 
tértek vissza Londonból, hogy 
a korábbi mintaszállítmány 
sikere alapján százezer öl-
tönyre kaptak megrendelést, 
de „kapacitáshiány" miatt 
már csak harmincezret vál-
lalhattak erre az évre. A 
többit már lekötötték a ko-
rábban jelentkezett kanadai 
és líbiai megrendelők, ebből 
a nemzetközi piacon is új-
donságnak számító cikkből. 

Az új cikkből az idén het-

SomoeMl K ó r o l y n é felvételei 
A gyártócsarnok mögött épülnek a belonsilók. Az egyik 

silóépitmény zsalu/ásáí készítik 

A ho9d|árö térhatású 
panorámafelvételei 

Kedden este újra kapcso-
latot létesítettek a holdjá-
róval. A Lunohod—1 foly-
tatta egy körülbelül 500 
méter átmérőjű nagy kráter 
kutatását, amit az előző 
holdnappal időszakában kez-
dett meg. Miután panoráma-
felvételt készített a kráter-

N\ agyar—bolgár 

népfront együttműködés 
Jankó Markov, a Bolgár gyarországon és megállapo-

Hazafias Arcvonal Országos d á s t í r t a l á a Hazafias Nép-
Tanácsa irodájának tagja, a ,. .. . , ., . , .. 
Bolgár Nemzetgyűlés alel- f r o n t t a l a k e t ^ r v e z e t ko-
noké vezetésével bolgár z°tti 1971—72. évekre szóló 
küldöttség tartózkodott Ma- sokoldalú együttműködésre. 

ről, a holdjáró leereszkedett 
annak lejtőjén, és megkö-
zelített egy másik krátert, 
amely fiatalabb eredetű. Ezt 
a mintegy 200 méter átmé-
rőjű krátert már megfigyel-
ték az előző kapcsolatfelvé-
tel idején. Most térhatású 
panorámafelvételeket készí-
tetlek ez utóbbi kráterről. 
Egyidejűleg elvégezték a ta-
laj vegyelemzését. A kapcso-
latfelvétel végén a Luno-
hod ismét felkapaszkodott a 
nagy kráter lejtőjén és meg-
állt annak peremén. 

A kapcsolatfelvétel 5 óra 
hosszat tartott. A Lunohod 
folytatja munkáját a Hold 
felszínén. 

,.A szovjet holdjáró adta 
képek minősége egyre javul" 
— jelentette ki szerdán 
Heinz Kaminski, a bochumi 
csillagvizsgáló intézet igaz-
gatója. 

Növekvő 
magyar—román 

árucsere 
Szerdán a Külkereskedel-

mi Minisztériumban dr. Bíró 
József és Cornel Burtica kül-
kereskedelmi miniszterek 
aláírták Magyarország és Ro-
mánia új hosszú lejáratú 
árucsere-forgalmi és fizetési 
egyezményét. Az 1971—1975. 
évekre vonatkozó egyezmény 
az előző öt év áruszállításai-
hoz mérten mintegy 90 szá-
zalékos forgalomnövekedést 
irányoz elő. 

Jelentősen kiszélesednek a 
két ország vállalatainak gyár-' 
tási kooperációiból szármázd 

I kölcsönös szállítások. (MTIfc 
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