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Befejeződött 
a KGST ülésszaka 

Közlemény 
a tanácskozásról 

Július 12-én Moszkvában befejezte munká já t a KGST 
26. ülésszaka. 

A záróülésen elfogadták az ülésszakról kiadott közle-
ményt. 

Júl ius 12-én Moszkvában megtartotta 59. ülését a 
KGST végrehaj tó bizottsága. 

A végrehaj tó bizottság ülésszakának m u n k á j á b a n részt 
vettek a tagországok ál landó KGST-képviselői: a tagorszá-
gok kormányfő-helyettesei, valamint Jugoszlávia állandó államok szocialista gazdasá-

nemzetközi szervezeteinek 
vezetői. 

A tanács ülésszakán Alek-
szej Koszigin elnökölt. 

Az ülésszak megvitat ta az 
együttműködés további el-
mélyítésére és tökéletesíté-
sére, valamint a KGST-tag-

KGST-képviselője: a jugoszláv szövetségi végrehaj tó ta-
nács (kormány) egyik tagja. 

A végrehaj tó bizottság megvitatta, hogyan szervezzék 
meg a KGST 26. ülésszakán hozott határozatok megvalósí-
tását, és megfelelő határozatokat hozott. 

Fock Jenőnek, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjá-
nak, a Minisztertanács elnökének vezetésével szerdán dél-
után hazaérkezett Moszkvából az a magyar delegáció, 
amely részt vett a KGST 26. ülésszakán. 

A KGST 26. ülésszakának 
munká jában részt vet tek a 
KGST-tagállamok küldöttsé-
gei: 

Sztanko Todorovnak, a Bol-
gár Kommunis ta Pá r t KB 
Politikai Bizottsága tagjá-
nak, a Bolgár Népköztársa-
ság Minisztertanácsa elnöké-
nek; 

Lubomir Strougalnak, Cseh-
szlovákia Kommunista Pá r t -

Alekszej Kosziginnek, az 
SZKP KB Politikai Bizottsá-
ga tagjának, a Szovjetunió 
Minisztertanácsa elnökének 
vezetésével. 

A KGST és a jugoszláv 
kormány közötti egyezmény-
nek megfelelően az ülésen 
részt vet t a Jugoszláv Szo-
cialista Szövetségi Köztársa-
ság küldöttsége Dzsemal Bi-
jedicsnek, a jugoszláv szö-

, .., . , . . , vetségi végrehaj tó tanács el-
ja KB elnoksege tagjanak n ö k é ^ e k vezetésével. 
a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság kormánya elnö-
kének; 

A küldöttségekben minisz-
terelnök-helyettesek, a kom-
munis ta i 

i x í r s s s r s ^ 
sága tagjának, a Lengyel 
Népköztársaság Miniszterta-
nácsa elnökének; 

Fock Jenőnek, az MSZMP 
KB Politikai Bizottsága tag-
jának, a Magyar Népköztár-
saság Minisztertanácsa elnö-
kének; 

D. Majdarnak , a Mongol 
Népi Forradalmi Pár t KB 
Politikai Bizottsága tag já-
nak, a Mongol Népköztársa-
ság Minisztertanácsa első el-
nökhelyettesének ; 

Willi Stophnak, az NSZEP 
KB Politikai Bizottsága tag-
jának, a Német Demokra-
tikus Köztársaság Miniszter-

zető munkatársai , miniszte-
rek, az ál lami bizottságok el-
nökei vettek részt. 

Az ülésszak munká jában 
részt vet t a Kubai Köztár-
saság küldöttsége, amelyet 
Carlos R. Rodriguez elvtárs, 
a Kubai Kommunis ta Pá r t 
KB t i tkárságának tagja, a 
forradalmi kormány minisz-
terelnök- helyettese. 

Az ülésszak munká jában 
részt vet t továbbá Nyikolaj 
Faggyejev, a Kölcsönös Gaz-
dasági Segítség Tanácsának 
t i tkára. 

Az ülésszakon megfigyelő-

gi integrációjának fejleszté-
sére irányuló komplex prog-
ram végrehajtását . Az ülés-
szak megvitat ta a végrehaj-
tó bizottság beszámolóját a 
Kölcsönös Gazdasági Segít-
ség Tanácsa tevékenységéről. 
Az erről szóló beszámolót 
Mihail Leszecsko, a végre-
haj tó bizottság tagja, a Szov-
jetunió Minisztertanácsának 
elnökhelyettese tartotta. Az 
ülésszak megvitat ta továbbá 
a KGST együttműködési bi-
zottságának, tudományos-
műszaki együttműködési bi-
zottságának, villamosener-
gia-ipari ál landó bizottságá-
nak, vegyipari á l landó bi-
zottságának, valamint gép-
ipari ál landó bizottságának 
beszámolóját a komplex 
program egyes intézkedései-
nek megvalósításáról. 

Az ülésszak megvitat ta a 
Kubai Köztársaság kérését, 

m^unkáspáTtok h o g y vegyék fel a Kölcsö-
nös Gazdasági Segítség Ta-
nácsának tagjai közé. Az 
ülésszak résztvevői meleg 
fogadtatásban részesítették 
Carlos R. Rodrigueznek, a 
Kubai Kommunista Pá r t KB 
ti tkársága tag jának ezen be-
jelentését. Az ülésszak egy-
hangúlag elfogadta a Kubai 
Köztársaság felvételét a 
Kölcsönös Gazdasági Segít-
ség Tanácsa tagjai közé. 

Az együttműködés további 
elmélyítésének és tökéletesí-
tésének, valamint a szocia-
lista gazdaságok fejlesztésé-
nek a tanács 25. ülésszakán 
egyhangúlag elfogadott 
komplex programja a KGST 

ként részt vet t Kvon Hi Gen, kommunista és munkáspár t -
a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság moszkvai rend-

meghatalmazott 
tanácsa elnökének; 

Ion Gheorgne Maurernek, kívüli és 
a Román Kommunis ta Pá r t nagykövete. 
végrehajtó bizottsága és á l - A-Z ülésszakon jelen voltak 
landó elnöksége tagjának, a KGST-taeál lamok Szoviet-
Román Szocialista Köztársa- a I - tagai iamok bzovjet-
ság Minisztertanácsa elnöké- unióban akkredi tál t nagykő-
nek; vetei és a KGST-tagál lamok 

Ma érkezik hazánkba 
a burmai államfő 

U Ne Win, a Burmai Unió 
Forradalmi Tanácsának el-
nöke, miniszterelnök a Ma-
gyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának és kormányának 
meghívására csütörtökön, ma 
baráti látogatásra hazánkba 
érkezik. 

A magyar—burmai kap-
csolatok nem régi keletűek: 
a Magyar Népköztársaság 
és a Burmai Unió 1960 no-
vemberében állapodott meg 
a diplomáciai kapcsolatok 
nagyköveti szintű felvételé-
ről. A két ország közötti 
kereskedelmi forgalom fe j -
lesztését érezhetően gátolja 
a nagy földrajzi távolság, 
ennek ellenére az e lmúlt év-
ben például jelentős meny-
nyiségű alkatrészt, kábele-
ket, ampullákat , gyógyszer-
alapanyagokat és izzólámpá-
kat szállítottunk Burmának. 

Kulturális vonatkozásban 
jelentős az évenkénti rend-
szeres ösztöndíj-felajánlá-
sunk. Az elmúlt években 
gyógyszeripari, sport-, újság-
írói és pedagógiai területen 
fogadtunk burmai tová&b-
képzősoket. 

Egyre élénkebbé válik a 
magyar ós a burmai szövete 
kezeti mozgalom kapcsolata 
is. Burmában a szövetkezeti 
mozgalom fejlesztése manap-
ság központi kérdés. 

jai központi bizottságainak 
kongresszusain és p lénuma-
in teljes támogatásra talált 
és jóváhagyásra került. E 
program a szocialista inter-
nacionalizmus elvein, az á l -
lami szuverenitás, a függet-
lenség és a nemzeti érdekek 
tiszteletben tartásán, az or-
szágok belügyeibe való be 
nem avatkozáson, a teljes 
egyenjogúságon, a kölcsönös 
előnyökön és az elvtársi se-
gítségnyújtáson alapul. 

Az ülésszak résztvevői 
nagyra értékelték a tagor-
szágoknak és o KGST-szer-
veknek a komplex program 
megvalósítása érdekében 
végzett m u n k á j a eredmé-
nyeit. 

A KGST-tagállamok gaz-
dasága továbbra is gyors 
ütemben fejlődik. 1971-ben 
nemzeti jövedelmük 6,3 szá-

zalékkal, ipari termelésük 
pedig 7,8 százalékkal n ő t t 
A KGST-tagállamok továb-
bi eredményeket értek el a 
lakosság életszínvonalának 
emelésében. 

A KGST-tagállamok szá-
mos kétoldalú és sokoldalú 
gyártásszakosítási és koope-
rációs, valamint tudomá-
nyos-műszaki együttműködé-
si megállapodást kötöttek. 
Egy sor intézkedést tet tek 
a külkereskedelem, a valu-
táris-pénzügyi kapcsolatok 
formáinak és módszereinek, 
az együttműködés jogi hala-
dásának stb. további tökéle-
tesítésére. A KGST-tagálla-
mok külkereskedelmi for-
galma 1971-ben körülbelül 
60 milliárd rubelt tett ki, 
és 1970-hez viszonyítva 8,7 
százalékkal nőtt. A kölcsö-
nös kereskedelmi forgalom 
ugyanakkor 9 százalékkal 
emelkedett. 

Az ülésszak a jánlo t ta a 
KGST-tagállamoknak, úgy 
végezzék el a következő öt-
éves időszakra (1976—1980) 
szóló tervek koordinálását 
1972—1974-ben, hogy bizto-
sított legyen a hosszú le já-
ra tú gazdasági megállapodá-
sok időbeni megkötése. Az 
1976—1980. évi tervek koor-
dinálását mind kétoldalúan, 
sokoldalúan végzik m a j d el, 
kölcsönösen összehangolva az 
1990-ig terjedő, hosszú távú 
tervek koordinációs munkái -
val. 

Intézkedéseket tesznek az 
együttműködés és az integ-
ráció továbbfejlesztésére a, 
tudomány és a technika te-
rületén. A KGST-tagállamok 
illetékes szervei, a komplex 
programnak megfelelően, 18 
tudományos-műszaki problé-
máról í r tak alá együt tműkö-
dési megállapodásokat. Húsz 
koordinációs központot, hét 
tudományos-koordinációs t a -
nácsot, két nemzetközi tu -
dóskollektívát és egy tudo-
mányos-termelési egyesülést 
hoztak létre. Az együt tműkö-
dés ú j szervezeti formái kö-
zül a legelterjedtebben a 
koordinációs központok; 
m u n k á j u k b a n a KGST-tag-
ál lamok több min t 500 tudo-
mányos-kutató és tervező 
szervezete vesz részt. Bővült 
az együttműködés a tudo-
mányos-műszaki prognózi-
sok kidolgozásában, a tudo-
mányos és műszaki ku ta tá -
sok koordinálásában, a tu -
dományos és műszaki ered-
mények és élen járó tapasz-
talatok kölcsönös cseréjében. 
E problémák megoldását a 
KGST tudományos-műszaki 
együttműködési bizottsága 
szervezi, amelyet a 25. ülés-
szak hozott létre. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Lengyei népfront-
küldöttség Szegeden 

A Lengyel Nemzeti Egy-
ségfront delegációja, mely a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa vendégeként érkeT 
zett Magyarországra, tegnap, 
szerdán délelőtt Szegedre lá-
togatott. A küldöttség veze-
tője Marian Gotowiec, az 
olsztyni vajdasági népfront-
bizottság elnöke. Tagja i : 
Wanda Kuleszynska, a 
varsói népfrontbizottság tit-
kára és Franciszek Swidel, a 
reszowi va jdaság népfront-
bizottságának t i tkára. 

A lengyel vendégeket a 
népfront Szeged városi bi-
zottságának székházában 
Nagy István, a népfront 
Csongrád megyei bizottságá-
nak elnöke fogadta. Jelen 
volt Gyárfás Mihály, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság osztályvezető-helyettese, 
Turai Zoltán, az SZMT tit-
kára, Molnár Sándor, a nép-
front megyei és Hofgesang 
Péter, a népfront Szeged 
városi bizottságának t i tká-
ra is. 

Molnár Sándor tájékoztat-
ta a vendégeket Csongrád 
megye politikai, gazdasági, 
kulturál is életéről, Szegedet 
pedig Hofgesang Péter mu-
tat ta be. Az eszmecsere 
után a lengyel vendégek a 
délutáni órákban Szentesre, 
Fábiánsebestyénre, majd a 
Derekegyházi Állami Gaz-
daságba látogattak, és a ké-
ső esti órákban visszautaz-
tak Budapestre. 

Közeledik befejezésehez 
a kiskörei vízlépcső — 127 
tároló tavat, vízduzzasztót 
ezen — építése. Átvágták az 
utána lépésről lépésre monu 
fogják igába itt is a szélsösé 
ka társunk az Alsótiszavédéki 
selőivel látogatott Kiskörére. 

második tiszai büszkeségünk, 
négyzetkilométer nagyságú 
és erőművet kell é r tenünk 

ú j meder zárógátját , hogv-
mentális betonerődítménnyei 
gesen ingadozó folyót. Mun-

Vízügyi Igazgatóság képvi-

Itt születik majd a villanyáram: 106 millió kilowattóra 
évente, A hatalmas betonépítmény tövében az építő em-

ber valóban mákszemnek látszik 

Épül a hajózsilip. A kamra hossza 85, szélessége 12. 
mélysége pedig 3 méter lesz. 1350 tonnás uszályok „át-

zsilipeléscrc" lesz alkalmas 

Egy az építők közül. Keze munkája nyomán az ország 
csapadékban legszegényebb földjére jut el az éltető v««. 
A Jászságot és a Nagykunságot behálózó csatornarend-

szer juttatja el a mindig szomjas földekre 


