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a magyar-
mongol tárgyalások 

Mas barátsági nagygyűlés 
Szerdán délelőtt a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának székhá-
zában Kádár Jánosnak, az 
MSZMP KB első titkárának 
és Jumzsagijn Cedenbalnak, 
a Mongol Népi Forradalmi 
Párt KB első titkárának, a 
Mongol Népköztársaság Nagy 
Népi Hurálja Elnöksége el-
nökének vezetésével folyta-
tódtak és a déli órákban be-
fejeződtek a magyar—mon-
gol párt- és államközi tár-
gyalások. 

A szívélyes, őszinte, elv-
társi légkörű megbeszélésen 
áttekintették a nemzetközi 
munkásmozgalom időszerű 
kérdéseit. Eszmecserét foly-
tattak a nemzetközi helyzet 
legfontosabb, közös érdek-
lődésre számot tartó prob-
lémáiról. A tárgyalásokat va-
lamennyi megvitatott kér-
désben a felek teljes nézet-
azonossága jellemezte. A 
mongol párt- és kormány-
küldöttség magyarországi lá-
togatásáról közös közleményt 
hoznak nyilvánosságra. 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsága, 
a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa és Minisz-
tertanácsa szerdán ebédet 
adott Jumzsagijn Cedenbal 
tiszteletére az Országház va-
dásztermében. Részt vettek 
az ebéden a mongol párt- és 
kormányküldöttség tagjai is. 

Az ebéden részt vett Ká-
dár János, Losonczi Pál, a 
Népköztársaság Elnöki Ta-

nácsának elnöke, Fock Jenő, 
a Minisztertanács elnöke, 
Aczél György, Apró Antal, 
Kállai Gyula, Nemes Dezső, 
Német Károly, Nyers Rezső, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjai, Győri Imre 
és Övári Miklós, a Központi 
Bizottság titkárai, valamint 
a Központi Bizottság, az El-
nöki Tanács, és a kormány 
több tagja, a politikai élet 

több más vezető személyisé-
ge. 

A szívélyes, baráti hangu-
latú ebéden Kádár János és 
Jumzsagijn Cedenbal pohár-
köszöntőt mondott. 

* 

A Magyar Rádió és Tele-
vízió ma, csütörtökön 17 órai 
kezdettel helyszíni közvetí-
tést ad a magyar—mongol 
barátsági nagygyűlésről. 

„Huszonöt éves a KGST Érdemérem"-mel tüntette kJ Jum-
zsagijn Cedenbalt, a Mongol Népi Forradalmi Párt Köz-
ponti Bizottságának első titkárát, a Mongol Népköztársaság 
Nagy Népi Hurálja Elnökségének elnökét a KGST Végre-
hajtó Bizottsága. Az emlékérmet Lázár György, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese, a KGST Végrehajtó Bizottságá-

nak soros elnöke nyújtotta át 
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Eprt&ipm-i tudományos 
éiiés Szögödön 

Szegeden kétnapos tanács-
kozasa kezdődött Építő-
ipari Tudományos Egyesület 
regionalis elnökségének és> 
területi csoportjainak. Mint-
egy 80 vezető építész réss-
vetelével, akik az ország kü-
lönböző intézményeit képvi-
selték, a Technika Házában 
kezdődött a tegnapi prog-
ram. Itt délelőtt Szeged ál-
talános rendezési tervét is-
mertette Takács Máté váro-
si főépítész. 

Délután tartották az elnök-
ségi ülést. Nagy Zoltán, az 
ÉTE országos főtitkára meg-
nyitója után dr. Varga De-
zső, a szegedj városi párt-
bizottság titkára köszöntötte 
a résztvevőket, majd Heirn 
János, az ÉTE Csóngrád me-
gyei csoportjának elnöke a 
DÉLÉP termelési igazgató-
helyettese kiegészítette a 
megyei csoport munkájáról 
készült beszámolót. 

A tudományos és techni-
kai haladás előmozdítása, az 
építőipar fejlődése érdeké-
ben a megyei csoport, a mű-
szaki és gazdasági szakem-
berek képzettségének emelé-
sét tart ja egyik fontos cél-
jának. Ez összefügg azzal is, 
hogy a tudományos ismere-
tek rohamos bővülése miatt 
még nagyobb szükség van a 
szervezett továbbképzési le-
hetőségek, fórumok megte-
remtésére. Ennek kapcsán 
kerül sor arra, hogy a Mér-
nöktovábbképző Intézet 1974 
—75. tanévi őszi előadásso-
rozatából, megfelelő érdek-
lődés esetén 10—12 témát 
Szegeden is meghirdetnek. 

Egyébként a csoport az el-
múlt időszakban szoros kap-
csolatot alakított ki a me-
gyei vállalatokkal, s az épí-
tési feladatok megvalósítá-
sában segítséget nyújtottak. 
Fokozott figyelmet fordítot-

A pártkongresszus tiszteletére: 

Termelékenyebben 
minőségben 

A jutaárugyár és a paprikafeldolgozó 
vállalásai 

tak az építésszerelés gazda-
ságosságának. növelésére és a 
vállalati belső tartalékoki 
feltárására. A jövőben az 
építésgazdasági, közgazdasá-
gi és műszaki fejlesztési te-
vékenységet kívánják még 
jobban fokozni. 

Ezt követően Mikolás Ti-
bor. az ÉTE főtitkárhelyet-
tese előadásában a regioná-
lis csoportok aktuális prob-
lémáival foglalkozott. 

A tanácskozás résztvevői 
ma, csütörtökön megtekintik 
a tarjáni és odesszai város-
részeket. a biológiai kutató-
intézetet, és Hódmezővásár-
helyen tesznek látogatást. 

A XI. pártkongresszus és 
felszabadulásunk 30. évfor-
dulója tiszteletére a KSZV 
Szegedi Jutaárugyára is 
csatlakozott a munkaver-
senyhez. A gyár kollektívá-
ja a termelési és egyéb fel-
adatok függvényében két 
szakaszra osztotta a munka-
versenyben való részvételt, 
jelenlegi felajánlásai erre az 
évre vonatkoznak, a követ-
kező évre december végéig 
teszik meg vállalásaikat. A 
munkafelajánlásokat üzem-
részekre, sőt, egyénekre is 
lebontották; így mindenki 
pontosan tudja, mit kell 
tennie a teljesítés érdeké-
ben. 

A jutaárugyár vállalta, 
hogy idei tervét — mennyi-
ségi szempontból — közel 
egy százalékkal túlteljesíti, a 
gyáron belüli tartalékok 
megfelelő feltárásával, jobb 
munkaszervezéssel a terme-
lékenységet két százalékkal 
emeli. Javítják az önköltsé-
get, két százalékkal kíván-
ják azt csökkenteni. Ha si-
kerül, akkor a megtakarí-
tott összeg 56o ezer forintot 
tesz ki. Ügyelnek a készlet-
gazdálkodásra, az alap-
anyagok felhasználására. Az 
utóbbival kapcsolatosan vál-
lalták, hogy a minőség tar-
tása mellett pontosabb tech-
nológiával. fegyelmezett hul-
ladékgazdálkodással 600 ezer 
forint megtakarítást érnek 
el. Két százalékkal akarják 
emelni az egy főre számított 
értéktermelést. Versenyt hir-
dettek az egyes üzemrészek 
között, amely közösség leg-
többet tesz a vállalások tel-
jesítéséért, kongresszusi zász-
lót kap, és jutalomban ré-
szesül. 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalatnál 58 szocia-
lista brigád tett felajánlást a 
pártkongresszus tiszteletére, 
az összlétszám kétharmada. 
A vállalások a termelési fel-
adatok köré csoportosulnak, 
az eredmények javulását 

szolgálják, a választék bő-
vítését, a minőségi színvo-
nal emelését. A gazdasági 
célkitűzések között szerepel 
többek között a termelési ér-
ték 2,8 százalékos növelése. 
Az arányszám mögött több 
mint 13 millió forint van, 
ezzel a vállalással is nehéz 
munkát vettek a vállukra a 
paprikások. Felajánlásaik ér-
telmében egymillió 800 ezer 
forinttal több lesz a vállalati 

eredmény: anyag- és ener-
giaköltség-megtakarításból 

367 ezer forint, termelé-
kenységnövelésből és selejt-
csökkentésből 83 ezer, minő-
ségjavításból pedig egymillii 
350 ezer forint jön össze. Oj 
termékek bevezetését is vál-
lalták. 

A paprikafeldolgozónál is 
üzemegységekre bontották a 
felajánlásokat, nemcsak a 
szegediek, hanem a vidéki 
— makói, mórahalmi, üllési 
— telepek is aktívan részt 
vesznek a munkaversenyben. 

A felsorolt számok az em-
berek tenniakarásából szü-
lettek. A versenyben nyúj-
tott teljesítmények értékelé-
sénél minden bizonnyal ki-
derül, hogy nem puszta szá-
mok maradnak, meghozzák 
a jól végzett munka örömét 
és jutalmát is. 
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Őszibarack-
szezon 

» 
Ezer vagon termést vár a MEK 

Ma összeül az ország-
gyűlés ülésszaka 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa — az Al-
kotmány 22. paragrafusa (2) bekezdése alapján — az or-
szággyűlést 1974. június 27. napjára, csütörtök délelőtt 11 
órára összehívta. Előreláthatólag az ülésszak napirendjére 
kerül az 1973. évi állami költségvetés végrehajtásáról szó-
ló törvényjavaslat, valamint a könnyűipari miniszter be-
számolója a könnyűipar helyzetéről. 

ü p a d a BUiaros 

Eltorlaszolták az óriás buzgárt 
Űjabb meglepetéssel szol-

gált a Maros szerdára vir-
radó éjszaka. Kiszombor kö-
zelében a folyó bal parti töL 
tése mellett 80 méter átmé-
rőjű, nagyméretű buzgár ke-
letkezett. Az éjszaka erőket 
vont össze a vízügyi igaz-
gatóság, és 25 katona és 60 
vízügyi dolgozó segítségével 
a buzgárt 1500 darab homok-
zsákkal sikerült eltorlaszolni. 
A védekező munkálatokat dr. 
Simády Béla vízügyi igazga-

«tó vezette. Hajnali 4 óra óta 

a buzgárt tovább is figye-
lik a szakemberek. 

Érdemes megjegyezni, hogy 
az 1970-es makói buzgár ha-
sonló méretű volt, csak aá 
idei nagy egyedi buzgár ke-
vésbé veszélyes. 

A vízügyi igazgatóságtól 
kapott értesülés szerint a 
Maros két nap alatt körül-
belül másfél métert apadt 
Makónál, a tetőzéshez ké-
pest. A Tisza vízszintje mér-
sékeltebben csökken, jelen-
legi vízállása 800 centimeter. 

A szatymazi őszibarack-
termő tájkörzetben határ-
szemlét tartottak a Szövet-
kezetek Csongrád megyei 
Értékesítő Központjának 
felvásárlási szakemberei. Az 
idény eleji becslések szerint, 
a tavalyihoz hasonlóak — 
kedvezőnek mondhatók — a 
terméskilátások: mintegy 
ezer vagon illatos gyümölcs 
átvételére, illetve értékesíté-
sére számítanak. 

A tranzittelepekről — Sze-
gedről és Szatymazról —• 
már vagonszámra indítják 
a korai őszibarackot, az is-
mert Mayflowert, amelynek 
szezonja két hétig tart, utá-
na következnek a közép-
érésűek. Ezekben a napok-
ban Csongrád megye váro-
sain kívül Budapestre, Nóg-
rád, Komárom, Borsod, 
Győr megyékbe szállítanak 
folyamatosan. Az elsődleges 
cél a hazai fogyasztói igé-
nyek kielégítése, a korai fa j -
tákból elenyésző mennyisé-
get exportálnak. 

Az utóbbi évtizedben a 
termesztésben jelentós mi-
nőségi változás, fejlődés kö-
vetkezett be. A rúzsai Nap-
sugár, a forráskúti Hala-
dás, a szatymazi Finn—Ma-
gyar Barátság, a pusztamér-
gcsi Rizling és még több 
más gazdaság — éppen a 
legnagyobb termelök — ül-
tetvényeiket korszerűsítették. 
A régebben újdonságnak, 
különlegességnek számító, 
ma már elterjedt sárga húsú 
hibrideket telepitettek. Ezek 
minden tekintetben felül-
múlják a régi, hagyományos 
fajtákat, ízletesebbek, ér-
tékesebbek, állják a világ-
piaci versenyt. Az ültetvé-
nyek ötven százalékán meg-
történt a fajtaváltás, és az 
összes termés felét a sárga 
húsú őszibarackok teszik ki. 
A nagyüzemek példáját a 
szövetkezeti gazdák is kö-
vették, és több helyen vált 
gyakorlattá a háztáji és a 
közös gazdaságok termésé-
nek együttes értékesítése. 

Tanácskozás 
a szolgáltatásokról 

A megyei tanácsok elnök-
helyettesei és ipari osztály-
vezetői szerdán a Könnyű-
ipari Minisztériumban Do-

I rotka László miniszterhe-
Llyettes elnökletével megvi-
t a t t á k az ágazathoz tartozó 

szolgáltatások alakulását. 
Számba vették a továbbfej-
lesztés lehetőségeit is, tekin-
tettel arra. hogy ez a tevé-
kenység összefügg a nőpoli-
tikái határozat végrehaj tásá-
vaL 


