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Befejeződtek a magyar 
—egyiptomi tárgyalások 

Ezekben a napokban vo 
mérlegét, amelyből jól követ 
zánk gazdasági helyzetére. A 
sen még nem ismeretesek, az 
gyedik ötéves terv startjánál 
latok. Amint dr. Kutiván Re 
gyei fiókjának vezetője elnt 
höz képest kedvező változás 
használják fel a hiteleket, 
sités. Azaz gyorsabban dolgo 
az elmúlt év hasonló idősza 

A tapasztalatok igazolják 
a szegedi házgyár építőinek 
állítását, egyre inkább bizo-
nyossá válik, hogy a terve-
zett határidőnél csaknem 
egy évvel korábban meg-
kezdheti termelését a szege-
di házgyár. Megfelelő ütem-
ben haladnak a gépszerelők 
is. a bank az első fél évben 
mintegy 101 millió forintos 
összeggel támogatta a ház-
gyár építését. A vizsgálódás 
azonban távolabbra is ki ter-
jedt : a szakemberek felmér-
ték. vajon az űi lakásokat 
hogyan helyezhetik el. mi-
ként hasznosíthatják majd 
az ú j üzem termelését. Az 
eredmény mindkenképpen fi-
gyelemre méltó, hiszen a 
szegedi házgyár lakásait, il-
letve elemeit mindössze 6U— 
80 százalékban tudja gazda-
ságosan elhelyezni az előze-
tes becslesek szerint. Az 
evente gvártotl 240(1 lakás-
ból egyelőre 1800 iránt van 
igény Szegeden és ..„környé-
kér . s .ezert már jó. előre, 
gondoskodni kell a házgyári 
elemek gazdaságos értékesí-
téséről. 

nják meg az elmúlt félév 
keztethetünk szűkebb ha-

véglcges adatok termesze te-
azonban biztos, hogy a né-
ném maradtak le a váHa-

zső. az MBB Csongrád me-
ondta; az elmúlt eszlentlő-

tapasztalható. célszerűbben 
s gyorsabb a pénzügv; telje-
znak a kivitelező vállalatok 
kához képest. 

A bank az állami támoga-
táson túl jelentős összegeket 
hitelezett a Csongrád megvei 
építővállalatoknak. A DÉLÉP 
mintegy 16 millió forintos 
középlejáratú hitelt kapott 
mélyépítő egységeinek gépe-
sítésére. géppark jának fej -
lesztésére; az ú j Csongrád 
megvei vállalat — az ALÉP 
— pedig 106 millió forintos 
hiteit vehetett fel termelő 
berendezéseinek, épületeinek 
stb. létrehozásához. Az utób-
bi vállalat ezenkívül 58 
millió forintos állami támo-
gatásban is részesült. 

A megvei ipar fejlődését 
elsősorban az muta t ja , hogy 
az úgynevezett pénzügyi tel-
jesítés mellett mintegy 15 
százalékkal nagyobb volt az 
első félévben, mint tavaly 
ilyenkor. A Kenderfonó- és 
Szövőipari Vállalatnak sike-
rült biztonságossá tenni ter-
melesét. ezért a bank to-
vábbra is hitelez a vállalat-
nak. A rostki készítő, vállalat 
anyagmozgatásának, -gépest-> 
tés'ére T6 és fél milliót, 'fono-
dái á n a k rekonstrukciójára 
pedig 2" és fél millió forin-

tot kapott. A bankfiók tekin-
télyes összegű hitelről irt alá 
szerződést a HÖDIKÜT-tel: 
a hódmezővásárhelyi üzem 
termelőegységeit 183 millió 
forintos költseggel fejleszti. 

A bank azonban nem min-
den kérést teljesíthetett. Pél-
dául a rostkikészítő vállalat 
egyelőre nem kapja meg azt 
a 67 millió forintos hitelt, 
amelyet felületkezelő üzem 
építésére kért. s visszautasí-
tották a KSZV 80 milliós hi-
telkérelmét. A Csongrád me-
gyei Tanácsi Építőipari Val-
iidat 6 millió forintot igé-
nyelt gépesítésre — egyelőre 
hiába. 

A félévi beruházási hely-
zetképhez a szigorúbb, diffe-
renciált hitelpolitika is hoz-
zátartozik. Az a cél. hogy a 
befejezetlen állomány csök-
kenjen, a folyamatban levő 
beruházásokat meggyorsít-
sák. s a kormánv által ki-
emelt célokra — a lakossági 
javító-szolgáltatás bővítésé-
re. a kereskedelemfejlesz-
tésre, az ezer négyzetméter-
nél nagyobb ABC áruházak 
megépítésére, a ruházati 
alapanyagtermelés növelésé-
re fordí t ják az anyagi erő-
forrásokat. A bank csak 
olyan vállalkozáshoz, beru-
házáshoz juttat pénzt, amely-
nek céljai egybeesnek á ne-
gyedik ötéves tervben meg-

. határozott feladatokkal. 

M. fe 

készültek. Első képünkön 
hazai együttes, az Építők 
Vadrózsák tánccsoport jának 
bemuta tó já t lát juk. Második 
képűnk a káprázatos siker-
rel fel lépő szovjet tánccso-
port bravúros kard táncának . 
egyik mozzanatát mu ta t j a 
be. Harmadik képünkön a 
dekoratív megoldásokkal, ki-
tűnt bolgár csoport fé r f ika-
ra. (Részletes méltatásunk az 
5. oldalon.) 

Gyorsabban 
a kivitelező 

dolgoznak 
vállalatok 

Népek 
Ujabb hitel az építőknek —- Előnyben a szolgál-
tatóipar — Szigorúbban bírálják el a kérelmeket 

Szombaton és vasánap k i -
emelkedő sikerrel mutatkoz-
tak be az újszegedi szabad-
térin a H. Nemzetközi Szak-
szervezeti Néptáncfesztivál 
külföldi és hazai vendégei. 
Képeink e két bemutatóról 

Riad elutazott hazánkból — Közös közleményt 
adtak ki 

Dr. Mahmud Riad. az 
Egyesült Arab Köztársaság 
miniszterelnök-helyettese, 

külügyminiszter hétfőn reg-
gel. elutazása előtt a Hotel 

Duna-Intercontinentalban 
megtartott saj tótájékoztatón 
találkozott a magyar saj tó 
képviselőivel, ma jd felesé-
ge, valamint a kíséretében 
levő személyek társaságában 
elutazott hazánkból. Búcsúz-
tatására a Ferihegyi repü-
lőtéren megjelent Péter J á -
nos és felesége, Hollai Imre 

külügyminiszter-helyettes. 
Szigeti Károly, a külügymi-
nisztérium csoportfőnöke, dr. 
Randé Jenő. hazánk kairói 
nagykövete és a külügymi-
nisztérium több más vezető 
beosztású munkatársa. Ott 
volt Moustafa Ahmed 
Moukhtar. az EAK budapes-
ti nagykövete és Géza Tik-
vicki. a Jugoszláv Szocialis-
ta Köztársaság budapesti 
nagykövete. 

Mahmud Riad — a Szov-
jetunióban, Csehszlovákiá-

ban és Magyarországon foly-
tatott tárgyalásait követően 
— hétfőn Mirko Tepavac ju-
goszláv külügyminiszter 
meghívására Budapestről hi-
vatalos baráti látogatásra 
Jugoszláviába érkezett. Az 
egyiptomi politikus péntekig 
marad Jugoszláviában. 

Közös közleményt adtak 
ki Mahmud Riad ötnapos 
magyarországi látogatásáról. 
Kádár János, a Magyar Szo-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Enyedi Zoltán és Takáls László felvétele! 

Vasárnapi aratás 
Szüret a szatymazi őszibarackosokban 

Dr. Mahmud Riadót búcsúztatta Pói«r láma a Reriheeyi repülőtéren 

Akárcsak a más vidéke-
ken, az ország egyik legfon-
tosabb gabonatermő vidé-
kén, Csongrádban is zúgtak 
a kombájnok, az aratógépek, 
vágták, csépelték az árpát és 
a búzát Félezer kombájn és 
aratógén dolgozott a földe-
ken. többségük Hódmezővá-
sárhely és Szentes ha tárá-
ban. s együttes munkájuk 
nyomán mintegy ötezer hold-
dal csökkent az aratnivaló. 
A nagy nyári munka eddi-
gi mérlege biztató: Csak-
nem hetvenezer hold levá-
gásával közel já rnak az egész 
idei aretási munka feléhez. 

Az aratással egyenértékű 
feladat a barackszüret. Va-
sárnak kora hajnal tól tal-
pon voltak a gazdák, és szá-
mos hazai iparvidékre és 

külföldre induló hútóvagont, 
kamiont töltöttek meg. 

A szatymazi tá jkörzetben 
„lefutot tak" a Mayflower és 
egyéb korai fa j t ák . Ezeket 
most már a legízletesebb, a 
hazai és a világpiacon kere-
sett Bársonypír, Napsugár. 
Aranycsillag. Mery-Gold. va- ; 
lamint egyéb sárgahúsú-fa j -
ták követik. A kiváló mi- j 
nőségű sárga húsú gyümöl-
csökért az átvevőtelepeken 
felárat fizetnek. A Csong-
rád megyei Mezőgazdasági 
Termékértékesí tő Szövetke-
zeti Közös Vállalat előrelát-
hatóan mintegy ezer vagon 
őszibarackot vásárol fel és 
szállít a hazai, ileltve a kül-
földi piacokra az idéi sze-
zonban. 

Dartmouth-
konferencia 
Kijevben hétfőn megkez-

dődött a 6. Dar tmouth-kon-
ferencia — a szovjet és az 
amerikai közvélemény kép-
viselőinek soron levő talál-
kozója. 

A találkozóra Kijevbe ér-
kezett Frank Church és 
Mark Hatfield szenátor. Dá-
vid Rockefeller, a Chase 
Manhattan Bank elnöke, 
Milton Eisenhower. a John 
Hopkins egyetem rektora, 
Charles Yost, az Egyesült 
Államok volt ENSZ-képvise-
lője és más személyiségek. 

Szovjet részről a tudomá-
nyos és a művészeti élet 
képviselői, a legfelső tanács 
küldöttei vesznek részt a ta -
lálkozón. 

A konferencián megvitat-
ják a nemzetközi és a szov-
jet—amerikai kapcsolatok 
kérdéseinek széles kö»et. 


