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Igyekezet 
és méltányosság 
Az ország, a lakosság életének szinte minden fon-

tos kérdése szóba került a most lezajlott or-
szággyűlésen. Már amennyire a kétnapos ta-

nácskozás időkeretei ezt lehetővé tették. Igaz, az ér-
demleges tárgyalás csupán két napirendi pontot ölelt 
fel, de ezek egyike a kormány programja volt, má-
sika pedig a múlt évi költségvetés vizsgálata, azaz a 
kormányzati munka pénzügyi alapja egy adott eszten-
dőben. 

Azt mondottuk: minden fontos kérdésről sző esett: 
ehhez pedig a két álló nap is éppen csak elegendő 
volt, de az is csupán azért, mert a pártkongresszus 
tanácskozásain, majd a választásokat megelőző orszá-
gos eszmecserében jól láthatóan kibontakozott a kor-
mány munkáját vezérlő politika, a nyilvánosságra ke-
rült ötéves tervben pedig a gazdasági tennivalók. 
Mindez módot nyújtott arra, hogy az ülésszakon vé-
leménycsere alakuljon ki az előttünk álló legsürge-
tőbb feladatokról. A miniszterelnök meghatározásá-
val élve, nem annyira vita, inkább eszmecsere volt 
ez, amely az elvi egyetértés alapján az elhatározások 
következetesebb megvalósításához adott biztatast és 
segítséget. 

Mi állt a figyelem középpontjában? A gyürrtötcsö-
zöbb gazdasági munka lehetőségeinek megteremtése, 
hogy az elmúlt esztendők örvendetesebb eredményei 
után még gyorsabban haladhassunk előre a jólét 
növelésében, különös tekintettel a fiatalok boldogu-
lására és az öregek biztonságára, a lakáshelyzet gyors 
javításának szükségességére. Ám, a jobb anyagi vi-
szonyok emberi, társadalmi viszonyok között jönnek 
létre, vezetők és vezetettek kapcsolatai, a gazdasági 
munka körülményei, a vállalatok, az üzemek munka-
stílusa és „légköri viszonyai" nem csekély hatást gya-
korolnak rájuk, így érthető, hogy ezekről is sok szó 
esett a parlamentben. Közelebbről a szocialista de-
mokráciáról, még közelebbről az üzemi demokráciá-
ról, amely megköveteli, hogy minden ember hallat-
hassa véleményét, ehhez megfelelő tájékozottsággal 
rendelkezzék nemcsak az ország, de szűkebb mun-
kahelye dolgairól is, s az egyszemélyi gazdasági ve-
zetés ennek alapján alakítsa ki felelős döntéseit. 

Az igények persze, mint ismeretes, minden téren 
gyorsan növekednek, s így nem lehet csodálni, hogy a 
kormánynak és a különböző gazdasági szerveknek, 
vállalatoknak címezve ezúttal is sok sürgetés hangzott 
el. A miniszterelnök bölcsen válaszolt: valóban gyor-
san kell cselekedni, de alapos megfontolás után, mert 
még a késlekedés is jobb, mint az elhamarkodott lé-
pés. 

Nyilt szó, őszinteség jellemezte a tanácskozást, de 
mindenekelőtt a tárgyilagosság. A növekvő igényektől, 
a gyorsabb előrehaladás kívánságától joggal ösztö-
nözve sem hagyhatta figyelmen kívül az országgyűlés, 
hogy az ismert problémák ellenére, erősbödő jólét-
ről beszélhetünk, miközben az elmaradások fölszámo-
lásán. az indokolatlan egyenetlenségek megszünteté-
sén fáradozunk. De mindebben csak a ténylegesen 
megtermelt nemzeti jövedelem elosztható hányadára tá-
maszkodhatunk. Aki többet kíván magának, adjon 
többet a társadalomnak. Ez általános alapelv, amely-
nek megvalósításából az igyekezet éppen úgy nem 
hiányozhat, mint a méltányosság. Mindkettő szocialista 
követelmény és — emberi dolog. 

Balog János 

indulás előtt a hetedik 

Megkezdték 
az üzemi próbákat 

a Szegedi Házgyárban 
A DÉLÉP szegedi házgyá- gvan azt előre eltervezték: dult a DÉLÉP berkeiben. A 

ra sorrendben a hetedik a 1969 végére a nagy gyártó- szegedi és a környékbeli 
hazai házgyáraik sorában, s csarnok tető alá került és emberek nem sokat tudtak 
ezzel az ország déli részén ablakait is le tudták zárni, a házgyárról. A felvett fiúk j 
működő nagy építőipari hogy a hideg téli időszakban és lányok közül egymás 
vállalat is belép az iparoso- belső munkákat végezzenek, után indultak a csoportok 
dottabb, gépesített építők tá- A házgyár betonüzeime is Budapestre a már üzemelő 
borába. készen állt a technológiai házgyárakba, hogy szakmai 

Milyen lesz a szegedi ház- szerelésekhez. megépítették tapasztalatokat szerezzenek 
gyár? Nézzük meg közelebb- a belső úthálózat gerincét, jövőbeni munkájukhoz. A 
ről is történetét: a Gazdasá- valamint a víz, szennyvíz, vállalat saját kebelében is 
gi Bizottság 1968-ban hagy- csapadékvíz vezetékhálózat tanfolyamokat szervezett, 
ta jóvá felépítésének prog- főbb vonalai is elkészültek, darukezelőket és gépkezelő-
ramját. s egy évvel később A következő esztendő au- ket képeztek, 
elkezdődött a munka. Na- gusztusára a gyartócsanok ilyen út után érkezett el a 
cionáléja: körülbelül 620 úgynevezett „padlókész" ál- szegedi házgyár az idei év 
millió forintba "kerül, s az lapotba került, ami előfelté- közepéhez, amikor megkezd-
összegből az állóeszközökre tele a technológiai berende- hették a gépek es berende-
416 milliót, a forgóeszközök- zések szerelésének. A tava- Z(isek kipróbálását. Bár még 
re pedig 204 milliót kólte- lyi év végére üzembe he- teljes ..gőzzel" dolgoznak a 
nek. Ha teljes kapacitassal lyezték a trafóállomást, s a nagycsarnok hajóiban a 
m,űködik, akkor évente 2500 kazánházban egy földgáztü- szerelők, a műszerészek, de 
darab lakást gyártanak zelésű gőzkazánt, amely a itt-ott már az elkészült' pa-
üzemeiben. szükséges fűtést és energiát nelökat nézegetik a mérnö-

A beruházás megvatósítá- biztosította. így vált lehető- k ö k A próbákat elkezdték 
sa során úgy határoztak a vé, hogv a szovjet szerelők p s a gyártócsarnok, az ener-
közreműködő vállalatok, irányításával megkezdhették getikai létesítmények, a szo-
hogy a meghatározott be- a gépek beállítását. Az épí- alis épület, a betongyár. a 
fejezési határidőt előbbre tési és technológiai mun- cementvonal és az ideiglenes 
hozzák. Bár előadódtak za- kákkal párhuzamosan folyt kavicsellátás területén 
varó momentumok - 1970- a sablonok átalakítása. S2eptemberben be is fejezik, 
ben arvizveszely fenyegette Nem mondhato könnyű es 
Szeged térségét is, s az épi- egyszerű feladatnak az a s e z e k e t a létesítményeket 
tőipar komoly gépparkkal tevékenység sem, amely a októberben átadják rendel-
és több száz emberrel a fo- leendő házgyár munkásgár- tetésének. 
lyó gátjait védte — a ház- dójának megteremtéséért in- G. I. 
gvár építésének üteme ettől 
függetlenül nem szenvedett 
csorbát. A párt X. kong-
resszusának tiszteletére tett 
felajánlás teljesítése sikerrel 
járt. A DÉLÉP kollektívája 
el is nyerte a Szocialista 
munka vállalata címet. 

A kivitelezési munkákban 
résztvevők negyedévenként 
koordinációs megbeszélést 
tartottak és összeegyeztettél? 
tennivalóikat. A szovjet fél 
is vállalta, hogv előbb szál-
lítják a gépparkot. Havonta 
is értékelték az elvégzett 
munkát, meghatározták a 
következő hónap feladatait. 
A DÉLÉP négy pontban ha-
tározta meg saját tenni-
valóját annak érdekében, 
hogy előbb elkészüljön a 
házgyár. 

Minden ágy történt, aho-

Vályi Péter hazaérkezett 
Moszkvából 

Vályi Péter miniszterei- ko. a Szovjetunió állandó 
nök-helvettes, miután a KGST-képviselőjének helyet-
szovjet fővárosban részt vett tese és Nyikolaj Faggyejev, 
a KGST végrehajtó bizottsá- a KGST titkára búcsúztatta, 
gának 53. ülésén, penteken j e ien volt Rapai Gyula, ha-
hazaindult Moszkvából. A á k m o s z k v a i nagykövete is 
seremetyevói repülőtéren a z a n k m o s z k v a l nagykövete is. 
Minisztertanács elnökhelyet- V a l y l P é t e r pénteken ha-
tesét Alekszandr Zagyemid- zaérkezett Moszkvából. (MTI) 

Dr. Mahmoud 
Riad hazánkba 

látogat 
Péter János külügyminisz-

ter meghívására dr. Mah-
moud Riad, az Egyesült »árab 
Köztársaság miniszterelnök-
helyettese, külügyminiszter 
július 8—12 között hivatalos 
látogatást tesz Magyarorszá-
gon. (MTI) 

Várják 
az új termést 
Csongrád megyében a Fel-

győi Állami Gazdaságban 
kezdődött meg elsőnek a bú-
za aratása, a legkorábban 
érő Libelula fajtát vágják, 
csépelik a kombájnok. Ezt az 
intenzív búzát takarmány-
gabonaként termesztik. Az 
étkezési búzának, a Bezosz-
tájának a betakarításához 
valószínűleg Péter-Pál nap-
ján — a hagyományos búza-
aratási napon — fognak 
hozzá. 

A Csongrád megyei Gabo-
nafelvásárló és Feldolgozó 
Vállalat telepein készülnek 
az új termés átvételére. Űj 
tárolóhelyek épültek Szente-
sen és Makón, összesen 1 
ezer 200 vagon kapacitással. 
A Szentesi Erőtakarmány-
gyár mellett elkészült fém-
siló az ország legkorszerűbb 
magtára, benne az áru' füg-
gőleges és vízszintes moz-
gatására serleges felvonókat, 
valamint egyéb automata-
berendezéseket alkalmaznak. 
Ezenkívül ugyancsak 1 ezer 
200 vagon termény bértáro-
lására szerződött a felvásár-
ló vállalat a tsz-ekkel és ál-
lami gazdaságokkal. 

Közlemény a KGST végrehajtó 
bizottságának ülésszakáról 

Moszkvában június 22—25-
én megtartották a KGST 
végrehajtó bizottságának 53. 
ülésszakát. Az ülésszakon 
részt vett: T. Colov, a bol-
gár, F. Hamouz. a csehszlo-
vák. M. Jagielski, a lengyel, 
Vályi Péter, a magyar, G. 
Dombozsav, a mongol, G. 
Weiss, az NDK, G. Radu-
lescu, román, és M. Leszecs-
ko, a Szovjetunió Miniszter-
tanácsának elnökhelyettese. 

Az egyes kérdések meg-
vitatásában részt vett D. 
Djokovics. a Jugoszláv Szö-
vetségi Végrehajtó Tanács 
tagja. 

A végrehajtó bizottság jó-
váhagyta, hogy a KGST so-
ron levő ülésszaka elé ter-
jesszék a szocialista gazda-
sági integráció fejlesztésé-
nek komplex programterve-
zetét. valamint a végrehajtó 
bizottság jelentését a KGST-
hez tartozó szerveknek a 
XXIV. és XXV. ülésszak 

\ közötti időszakában kifejtett 
tevékenységéről. 

A végrehajtó bizottság 
megállapította: az 1971— 
1975-ös tervek összehango-
lására. amit a KGST-tagál-
lamok a tanács XXIV. 

(rendkívüli) ülésszakán ho-
zott határozatok figyelem -
bevételével végeztek el, 
fontos tényező volt a tagál-
lamok gazdasági és tudomá-
nyos-műszaki együttműkö-
désének továbbfejlesztésében 
és megerősítésében. 

Az 1971—1975-os tervek 
koordinálásának eredménye-
képpen meghatározták és 
összehangolták a gazdasági 
és tudományos-műszaki 
együttműködés alapvető irá-
nyait, a kölcsönös fűtő-
anyag-. nyersanyag-, gép-, 
gépi berendezés. valamint 
köszükségleti cikkszállítások 
tájékoztató volumeneit, 
amelyeket, a hosszú lejáratú 
kereskedelmi egyezmények 
megkötése alapján fogadtak 
el. 

A tervegyeztetés során a 
tagállamok között javasla-
tok alapján számos megfe-
lelő' egyezmény jött létre, 
egyebek között a termelés 
szakosítása és összehangolá-
sa területén. 

A végrehajtó bizottság 
megvitatta a KGST állandó 
külkereskedelmi bizottságá-
nak beszámolóját, a KGST-

Ugállamok és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köz-
társaság közötti tárgyalások 
eredményeiről. 

A KGST-tagallamok. va-
lamint a Jugoszláv Szocia-
lista Szövetségi Köz! társaság 
közötti hosszú lejáratú ke-
reskedelmi egyezmények 
előirányozzák az áruforga-
lom jelentékeny emelkedését 
a küszöbönálló öt évben." A 
megkötött hosszú lejáratú 
kereskedelmi egyezmények 
értelmében a KGST-tagálla-
mok kölcsönös áruforgalma 
az 1975-ös évben 64 száza-
lékkal múlja felül az 1970. 
évi kölcsönös áruforgalmat. 
A KGST-tagállamok és a 
Jugoszláv Szocialista Szövet-
ségi Köztársaság áruforgal-
ma a jelzett időszakban 30 
százalékkal emelkedik. 

Az említett egyezmények 
alapján bizonyos módosítá-
sokat hajtanak végre a 
KGST-tagállamok exportjá-
nak és importjának, kölcsö-
nös kereskedelmének struk-
túrájában. 

A végrehajtó bizottság in-
dítványozta a tagállamok-

0Folytatás a 2. oMabntű A Iák fölött 
S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 

Űjszeged lombrengetegéből újabb magas épület emelke-
dik ki. A DÉLÉP készíti az Odessza körút és a Rózsa 
Ferenc sugárút sarkán a József Attila Tudományegye-
tem új kollégiumát, amelyben a természettudományi 

kar 285 hallgatója lakik majd 

/ 


