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Megkezdődtek 
a szovjet-kubai 

tárgyalások 
Barátsági nagygyűlést tartottak Havannában 

További felailalok 
éíeíitiiszer-gazíaságonkban 

Szegeden megyei vezetőkkel tanácskoztak 
a MÉM képviselői 

Néhány éve gyakorlat, cából 39,5 mázsa a megyei 
hogy tanácskozásra ülnek átlag, de egyes területeken 

Havannai találkozó (balról jobbra): A. Gromiko, L Brezsnyev és Fidel Castro 

Kedden délelőtt megkez-
dődtek Havannában a hiva-
talos szovjet—kubai megbe-
szélések. A szovjet küldött-
séget Leonyid Brezsnyev, az 
Í5ZJCP KB fótitkára, a kubai 
delegációt Fidel Castro, g 
Kubai K P KB első titkára 
.vezeti, 

A rendkívül szívélyes, ba-
ráti légkörben tartott meg- . , , , , . . 
beszélést - amely kiterjedt . A kommentátorok hangsu-
a kapcsolatok minden te- l y o z ^ hogy üyen latvá-
rületére - valamennyi elvi nyos külsőségek kózott üyen 
és politikai kérdésben a tel- ^ e r e t e t t e l és lelkesedessel 
jes nézetazonosság jelle- S f 8 S O h a n e m k g a d t a k ven-
m e z i - déget Havannában. Kubai 

A hivatalos tárgyalásokat ^ S g ^ S S * b ? g y 

megelőzően Leonyid Brezs-

egyik állomásáról sugározták, nyid Brezsnyev kubai láto-
amely Havanna közvetlen kö- gatásának nagy jelentőségét 
zelében működik. A tv-hidat az egyetemes béke megszilár-
hivatalosan ez év január dítása szempontjából. 
2-án, a kubai forradalom győ-
zelmének ünnepén nyitották 
meg. A Leonyid Brezsnyev 
érkezéséről adott tv-riportok 
azt mutat ják, hogy a vonal 
kifogástalanul működik. 

Magyar idő szerint szerdá-
ra virradóra Havannában, a 
Forradalom terén barátsági 
nagygyűlést tartottak, ame-
lyen Leonyid Brezsnyev és 
Fidel Castro mondott beszé-
d e t 

össze a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium 
illetékesei megyénk vezetői-
vel, hogy élelmiszer-gazdasá-
gunk szép eredményeit és 
gondját-baját összevetve 
együtt keressék a legcélrave-
zetőbb utat feladataink meg-
valósításához. Tegnap dél-
előtt Szegeden Győri Imre, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának tagja, a megyéi 
pártbizottság első titkára, dr. 
Komócsin Mihály, a megyei 
tanács elnöke, Szabó Sán-
dor, a megyei pártbizottság 
titkára és dr. Paczuk István, 
a megyei tanács elnökhelyet-
tese foglalta össze Kazarecz-
ki Kálmán miniszterhelyet-
tes és munkatársai tájékoz-
tatására megyénk mezőgaz-
daságának és élelmiszeripa-
rának elmúlt évi eredménye-
it, megkeresve a jellemző 
tendenciákat, felderítve a 
továbblépést nehezítő gáta-
kat. 

Átlaggal mérve tavalyi ter-
méseredményeink az eszten-
dő időjárási szűkmarkúsága 
ellenére is jók — hallottuk a 
tájékoztatókban —, de ha az 
átlagos számok összetevőit 
vizsgáljuk, sokszor meglepő 
dolgokat is tapasztalhatunk. 
A búza termésátlaga az or-
szágos áRaggal egyezik, 
adottságainkat ismerve azon-
ban jobb is lehetne. Kukori-

igen nagy az eltérés ettől. 
Járásunkban — közismerten 
nem kukoricatermő terület 
— 23,9 mázsa, de Szegeden 
is csak 36,2 mázsa a tavalyi 
átlag. Burgonyaföldjeink az 
előző évi termésnek alig 
több mint felét adták csu-
pán. Magyarázza a kiesést 
éppen a termő időszak csa-
padékszegénysége, a rosszul 
sikerült másodvetés, de a 
vetésterület is csökkent. 
Zöldségtermelésünk koránt-
sem használja ki a lehető-
ségeket. Bár felvásárló ke-
reskedelmünk 73 vagonnal 
többet vásárolt, mint 1972-
ben, gondjaink vannak ezen 
a területen. Hétszázhetven-
négy hektárral kevesebb ter-
mi a zöldséget, és közvetle-
nül a fogyasztókhoz 250 va-
gonnal jutott kevesebb. 

Állattenyésztésünk ered-
ményei mindent összevetve 
szintén jók, tovább javul-
nak, de néhány szakterület 
itt is sürgős intézkedést kö-
vetel. A háztáji állomány 
csökkent, a naevüzemeknek 
kell ezt egyensúlyozni. A 
nagy beruházás költségei szá-
mos állattenyésztésre beren-
dezkedő szövetkezetünkben 
nehéz helyzetet teremtettek, 
a gazdálkodási problémák 
sokszor a meglevő teleoek 
kihasználását is nehezítik. 
Mindezek ellenére örvende-

nyev megkoszorúzta Jósé 
Martinak, a forradalmárnak, 
a kubai nép nagy fiának a 
Forradalom terén levő em-
lékművét. 

A keddi kubai lapok bő 
terjedelemben méltat ják az 
SZKP KB főtitkára látoga-
tásának jelentőségét. A 
„Granma" „Népünk ünnepé-
lyes tisztelettel, emlékezetes 
testvéri fogadtatással adózott 
Brezsnyevnek" címmel szá-
mol be a hétfő esti megér-
kezést követő órákróL Har-
minc fotóval idézi fel a fo-
gadtatás pil lanatai t A „Ju-
ventud Rebelde" ezt a címet 
adta tudósításának: „Brezs-

amikor a szovjet párt fótit 
kárának különgépe leszáll ta 
kubai főváros repülőterére, 
és először találkozott Kuba 
földjén a két párt első em-
bere, a két nép barátságá-
nak ú j fejezete kezdődött. 
Rámutatnak továbbá, hogy a 
Szovjetunió, a békés egymás 
mellett élés lenini elve alap-
ján jó kapcsolatokra törek-
szik a világ minden orszá-
gával, sokat tesz azért, hogy 
az enyhülés irányzata még 
inkább meghatározó tényező-
vé váljék a világpolitikában. 
Ugyanakkor megkülönbözte-
tett figyelmet szentel a szo-
cialista közösség országai, 
pártjai , kormányai közötti 

nyev történelmi "találkozása a testvéri barátság további erő-
kubai néppel". A lapok fél- sitfeének, az egyseg szüárdí-
oldalas nagyságban közlik azt M S a n a J L 

e fotót, amelyet Havannában Leonyid Brezsnyev kubai 
e barátság szimbólumaként látogatása igen nagy érdek-
emlegetnek, s amely Brezs- lődést és visszhangot ke l tv i -
nyevet és Fidelt ábrázolja, lágszerte. A l'Unita, az Olasz 
összekulcsolt, magasba tar- Kommunista Pár t lapja rá-
tott kézzel. 

Kubában is a legfőbb be-
szédtéma az SZKP KB főtit-
kárának Havannába érkezé-
se; csaknem másfél millió 
ember részvételével lezajlott 
rendkívül meleg fogadtatás. 
A havannai rádió kommen-
tár ja megállapította: „a 
szovjet vendégek a fogadta-
tásból lemérhették a Szovjet-
unió iránt megnyilvánuló ro-
konszenvet". 

Sok millió szovjet tv-né-
ző is l l tha t ta Leonyid Brezs-
nyev Kubába érkezését. A 12 
ezer kilométeres távolságot 
átívelő Havanna—Moszkva 
tv-híd szovjet műholdak se-
gítségével működik. A Szov-
jetunió postaügyi minisztéri-
umában közölték a TASZSZ 
tudósítójával, hogv a közvet-
len adást az Interkozmosz 

muta t : az SZKP Központi 
Bizottsága főti tkárának hiva-
talos baráti látogatása Ku-
bában olyan esemény, amely 
megszilárdítja a 15 esztendős 
szovjet—kubai barátságot 

„A szovjet és a kubai kom-
munisták történelmi jelentő-
ségűnek nevezik Leonyid 
Brezsnyev havannai látogatá-
sát, és igazuk van — ír ja a 
bostoni Christian Science 
Monitor. — A Kubai Köztár-
saság sikerei alátámasztják, 
hogy a nemzeti felszabadít: 
mozgalom csak akkor lehet 
eredményes, ha a Szovjet-
unió segítségére támaszko-
dik". 

San Jóséban, Costa Rica 
fővárosában Jósé Figueres 
köztársasági elnök sajtóérte-

Újítómozgalom a ruhagyárban 
Az ú j esztendő — ú j fel-

adatokat jelent az újítók, fel-
találók számára is. Idén kü-
lönösen a figyelem közép-
pontjában állnak a „nehéz-
emberek", hisz az újí tók és 
feltalálók IV. országos ta-
nácskozásának is éve 1974: 
am» talán még inkább ösz-
tönözheti őket az eddiginél 
jobb eredmények felmutatá-
sára. 

Tervszerű ésszerűsítés — 
ez lehetne talán a jelszó 
ezekben a hetekben a gyá-
raknál, vállalatoknál. A terv-
szerűséget a legtöbb munka-
helyen az újítási feladatter-
vek összeállítása, ismertetése 
jelenti. „Ezt kellene, ezt len-
ne jó megoldani" — tálalják 
a munkatársak elé a tenni-
valók listáját a vezetők. És 
a több éves tapasztalat azt 
muta t ja : szükséges így ki-
rakni a „céltáblákat": a konst-
ruáló emberi ész, a teremtő 
akarat megpróbálja legyűrni 
az akadályokat. 

A Szegedi Ruhagyárban 
szép hagyományokra támasz-
kodik az újítómozgalom. Ta-
valy a ruhaipari újítások ki-
állításán számos alkotásuk 

kezleten hangsúlyozta Leo-szerepel t Köztük a Szput-

nyik és a Gagarin brigádok 
készítette konstrukciók mél-
tán arat tak elismerést a 
szakmabeliek között 

Az idei évre is elsősorban 
termelékenységnövelő, minő-
ségjavító és munkavédelmi 
feladatokat tűztek maguk elé 
a ruhagyáriak. A különféle 
„leckék" megoldására az is 
mozgósít, hogy az újítási dí-
jon felül jelentős különjuta-
lomban is részesülhetnek a 
legjobb javaslatok benyújtói. 

Célgépek, apparátok készí-
tése, különféle szerkezetek, 
eljárások, módosítások kidol-
gozása szerepel a feladatterv-
ben. Fontos az is, hogy a 
dolgozó nők közül is többen 
kapcsolódjanak be e mozga-
lomba. A szocialista brigád-
vezetők vállalati tanácskozá-
sán felhívták a brigád tagok 
figyelmét, hogy ú j alkotókat 
vár a mozgalom. S nem ba j 
hogy nem tud mindenki gé-
pet szerkeszteni, ha tudja 
hogy saját gépén milyen vál-
toztatás volna célszerű, ruk-
koljon ki a javaslattal. 

A biztatásra, bátorításra 
ösztönzésre tehát szükség 
van továbbra is, hogy még 
nagyobb haszonnal jár jon ez 

a hasznos és szép mozgalom. 
Most, év elején — 25 évvel 
az indulás után — illő, hogy 
minden munkahelyen nagy 
tervekkel és ambícióval tö-
rekedjenek az előrehala-
dásra. 

S . M 

tes, hogy a száj- és körömfá-
jás okozta veszteséget szin-
te egy év leforgása alatt 
meg tudtuk szüntetni. 

Egyre nagyobb a különb-
ség egyes gazdaságaink kö-
zött. A különbségekre gyak-
ran elegendő magyarázat a 
kedvezőtlen termőhelyi 
adottság, de sokszor azonos 
környezetben, szomszédos 
szövetkezetek gazdálkodásá-
ban is kiugró különbsége^ 
találhatók. A magyarázata 
gyakran abban leljük, hog) 
igazán jó szakemberből ke 
vesebbet találunk gazdasága 
inkban, mint amennyire * 
rohanó tempó lépéstartásán 
hoz elengedhetetlenül szük 
ség lenne. 

Szó esett a műtrágyaellátás 
nehézségeiről — vezetőink 
fölvetették, hogy szükség 
lenne egy dél-magyarorszá-
gi hatósugarú műtrágyagyár 
építésére —, a felvásárlás 
gondjairól, az üzem- és mun-
kaszervezés korszerűsítésé-
nek elkerülhetetlen szüksé-
gességéről, a fűszerpapriká-
ról, a szegedi járás speciális 
helyzetéről, a szakszövetke-
zetek jövőjéről is. 

A tanácskozáson a minisz-
terhelyettes a meglevő ne-
hézségek mellett is elisme-
réssel szólt eredményeinkről, 
de hangsúlyozta, hogy ki-
használatlan lehetőségeink is 
vannak még. A felfogásbeli, 
vezetési problémákra utalt 
elsők között. Néhány gazda-
ságunkban a nagyüzemi ve-
zetés színvonala nem tudja 
követni az eszközök, gépek, 
ú j termelési módszerek fej -
lődésével diktált iramot. A 
gazdasági szabályozók elő-
segíthetik a fejlődést, de ön-
magukban nem elégségesek, 
a gazdasági életet vezetni, 
szervezni kell. Amelyik gaz-
daságban segítségre van 
szükség, ott anyagi és szak-
mai segítséget is adjunk, de 
ahol más úton kell a megol-
dást keresni, ettől sem sza-
bad visszariadnunk. 

A miniszterhelyettes ez-
után részletesen válaszolt a 
hozzá intézett k é r d ő k r e . és 
a törekvések megvalósításához 
a minisztérium támogatását 
Ígérte. 

A D. 

Magyar—NSZK 
gazdasági megbeszélések 

Kedden délelőtt folytatód- és a gazdasági tervezés súly-
tak a szövetségi fővárosban pontjairól. 
a magyar—nyugatnémet 
megbeszélések. Az árucsere-
forgalom kérdéseiről és a 
gazdasági kooperáció fokozá-
sának lehetőségeiről volt szó 
kedden délelőtt a Bonnban 
tartózkodó Bíró József kül-
kereskedelmi miniszter és 
Hans-Georg Sachs szövetsé-
gi külügyi 
megbeszélésén 

A közlemény kiemeli, 
hogy a diplomáciai ka roso-
latok felvétele óta első íz-
ben tesz látogatást az 

kor-

gedetten állapították meg, 
hogy a két ország között 
örvendetesen fejlődik a vál-
lalati kooperáció. 

A nyugatnémet külügy-
minisztérium közleménye 
szerint Bíró József tájékoz-
tatta tárgyalópartnerét a 

NSZK-ban a magyar 
mány egyik tagja. 

A felek egyetértettek ab-
ban, hogy egy hosszú lejár 
ratú gazdasági-mű->zaki 

államtitkár együttműködési megállapodás 
amelyen elé- megkötése lényegesen hoz-

magyar gazdasági helyzetről kozott 

zájárulna a meglevő lehető-
ségek jobb kihasználásához. 
A megállapodás e 'őkésu"élé-
re szakértői szinten tarta-
nak majd tanácskozás kat. 

Délután Bíró József Jo-
sef Ertl szövetségi élelme-
zés-, földművelés- és erdő-
gazdasági miniszterrel talál? 

-


