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Budapesten megkezdődött 

Tíz szocialista ország testvérpártjai 
KB-titkárainak tanácskozása 

Leszerelési világ-
értekezlet Genfben 

Hétfőn délelőtt Budapes-
ten megkezdték tanácskozá-
sukat tíz szocialista ország 
kommunista és munkáspárt-
jai központi bizottságainak 
ideológiai és nemzetközi kér-
désekben illetékes titkárai. 

A tanácskozáson részt vesz 
a Bolgár Kommunista Párt 
képviseletében: Alekszandr 
Lilov, a Politikai Bizottság 
tagja, a Központi Bizottság 
t i tkára, , Dimitr Sztanisev, a 
Központi Bizottság t i tkára; 
Csehszlovákia Kommunista 
Párt ja képviseletében: Vasil 
Bilak, a Központi Bizottság 
elnökségének tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára, Jan 
Fojtik, a Központi Bizottság 
titkára, Josef Havlin, a Köz-
ponti Bizottság t i tkára; a 
Kubai Kommunista Párt 
képviseletében Raul Garda 
Pelaez, a Központi Bizottság 
titkárságának tagja; a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt 
képviseletében: Jerzy Luka-
szevoicz, a Politikai Bizottság 
póttagja, a Központi Bizott-
ság titkára, Ryszard Frelek, 
a Központi Bizottság titká-
ra; a Mongol Népi Forra-

. dalmi Párt képviseletében 
Szandagin Szoszorbaram, a 
Központi Bizottság titkára; 
s Német Szocialista Egység-
párt képviseletében: Kurt 
Hager, a Politikai Bizottság 
tagja, a Központi Bizottság 
titkára, Hermann Axen, a 
Politikai Bizottság tagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
Werner Lamberz, a Politikai 
Bizottság tagja, a Központi 

Bizottság t i tkára; a Román 
Kommunista Párt képvisele-
tében: Dumitru Popescu, a 
Politikai Végrehajtó Bizott-
ság tagja, a Központi Bi-
zottság titkára, Stefan And-
rei, a Politikai Végrehajtó 
Bizottság póttagja, a Köz-
ponti Bizottság t i tkára; a 
Szovjetunió Kommunista 
Pártja képviseletében Borisz 
Ponomarjov, a Politikai Bi-
zottság' póttágja, a Központi 
Bizottság . t itkára, Mihail 
Zimjanyin, a Központi Bi-
zottság titkára, Konsztantyin 
Ruszakov, a Központi Bizott-
ság t i tkára; a Vietnami 
Kommunista Párt képvisele-
tében Nguyen Vinh, a Köz-
ponti Bizottság tagja, a Köz-

ponti Bizottság Agitációs és 
Propaganda Bizottságának 
elnökhelyettese. 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt küldöttségének veze-
tője Óvári Miklós, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a K B titkára. Tag-
iai Gyenes András és Győri 
Imre, a K B titkára, Lakatos 
Sándor, a Központi Bizottság 
tagja, a Társadalomtudomá-
nyi Intézet igazgatója, Be-
recz János, Grósz Károly és 
Kornidesz Mihály, a Köz-
ponti Bizottság osztályveze-
tői. 

A megnyitó ülésen az 
MSZMP K B nevében Óvári 
Miklós üdvözölte a testvér-
pártok küldötteit. (MTI) 

Az ENSZ genfi központjá-
ban, a Nemzetek Palotája 
kongresszusi termében hét-
főn megnyílt a nemzetközi és 
nemzeti nem kormányszer-
vezetek leszerelési értekezle-
te. A négynaposra tervezett 
tanácskozáson öt világrész 
társadalmi szervezeteinek 
képviselői a fegyverkezési 
verseny veszélyeiről és a le-
szerelés lehetőségeiről foly-
tatnak vitát, ma jd megfo-
galmazzák állásfoglalásukat, 
amelyet az ENSZ-közgyűlés 
május végén megnyíló és a 
leszereléssel foglalkozó rend-
kívüli ülésszaka elé terjesz-
tenek. 

A genfi értekezlet jelentő-

ségét — egyebek mellett — 

az is mutat ja , hogy a küldöt-

tek között ott van a nemzet-

közi politikai élet és a hala-

dó társadalmi szervezetek 

számos kiemelkedő képvise-

lője is. A megnyitó plenáris 

ülés elnöke Sean Macbride, 
nemzetközi Lenin-békedíjas 

és Nobel-békedíjas volt ír 

külügyminiszter. Az elnök-

ségben egyebek között helyet 

foglal a genfi kanton elnöke, 

a konferenciaváros polgár-

mestere, Lazar Mojszov, az 

ENSZ-közgyűlés jelenlegi el-

nöke. Olof Palme volt svéd 

kormányfő, Noel Baker No-

bel-békedíjas politikus, Va-
untyina Tyereskova, a szov-

jet nőbizottság elnöke és Pat-
rícia Schroeder asszony, az 

amerikai törvényhozás tagja 

is. 

A tanácskozás munká jában 

részt vesz az Országos Béke-

tanács küldöttsége is, ame-

lyet Pethő Tibor, alelnök, a 

Magyar Nemzet főszerkesztő 

je vezet. 

A plenáris ülést követően 

a tanácskozás résztvevői 

szakbizottságokban folytatják 

munkájukat . 

(A genfi tanácskozásról la-

punk 2. oldalán Tilos jelzés 

Genfben címmel kommentárt 

ismertetünk.) 

Vosúf-
villamosifás 

A Német Demokratikus 
Köztársaságban idén 160 
kilométeres vasútvonalsza-
kaszon építenek második 
vágányt. Ezenkívül folytat-
ják a Drezda és Berlin, va-
lamint a Bitterfeld és Ber-
lin közötti vasútvonal villa-
mosítását. Több mint 5500 
kilométeres vonalszakaszon 
felülvizsgálják és karban-
tartják a vágányokat és a 
vá l tókat (MTI) 

Hűs- és halszezon 
Amikor vége a gyümölcs-, a zöldség-, a főzelék- és a 

savanyúságdömpingnek, különböző húskészítmények gyár-
tását kezdik el a Szegedi Konzervgyárban. 

Készül a húsos rolád, ez a német szájíz szerint ízesített 
speciális eledel. Belőle 35 vagonnal rendeltek az idén az. 

NSZK-bol 

Exportnövelő Intézkedések 
Fonószalagok, zsinegek — Uj gépek 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat az V. ötéves 
terv első két évének ta-
pasztalatai a lapján átdolgoz-
ta fejlesztési elképzeléseit a 
';övetkező évek hitellehető-
:égeinek figyelembevételével. 
Az ötéves terv hátralevő ré-
szében négy jelentősebb 

A legjelentősebb fejlesz-
tést a polipropilén kötélfo-
nal és bálakötöző gyártásá-
ban tervez a vállalat, ennek 
hitelkérelmét a Magyar 
Nemzeti Bank elfogadta és 
a hitelszerződés aláírására is 
sor került. Ennek ajapján 
1977. végén megrendelhet-

technológiai fejlesztést kí- ték a hitelszerződésben sze-
ván megvalósítani, melyekre 

külön-külön hitelkérelem ké-

szült. 

A vállalati jóléti alapok 
felhasználása 

A SZOT elnökségének ülése 
napirendién 

Az eddiginél fokozottab-
ban a dolgozók véleménye 
legyen a mérvadó a vállala-
ti segélyezési, szociális, kul-
turális. sport és üdülési dön-
téseknél — hangsúlyozta hét-
fői ülésén a S Z O " elnök-

zetet a dolgozók időben meg-
ismerhessék és javaslatokat 
tehessenek. Ha a jóváha-
gyott jóléti célú összegeket 
az év folyamán nem tudják 
célszerűen felhasználni, s 
azt a következő évre vi-

sége. Az em'ített célokra szik át, vagy az összegnek 
szánt pénzügyi keretek fel- egy részét más célra átcso-
haszr.álásáról a helyi szak- portosítják, arról a dolgozó-
szervezeti szervek döntenek, 

ehhez széleskörűen fel kell 

hasznólniok az üzemi de-

mokrácia fórumait. 

Gondoskodniok kell arról, 

hogy a döntés előtt a terve-

kat tájékoztatni kell. Az e 
kérdéscsoportba tartozó te-
endőkről a SZOT elnöksége 
irányelveket fogadott el, és 
részletes tájékoztatót is ki-
bocsát a vállalati dolgozók 
részére. 

replő gépeket. A konvertibi-
lis export árualapot bővítő 
beruházás teljes mértékben 
összhangban van a nép-
gazdaság fejlesztési érdekei-
vel, hiszen az 1978-tól ha-
zánkban is gyártott poli-
propilén felhasználására 
épül, s így teljes egészében 
hazai alapanyagból készült 
terméket tudnak a tőkés 
piacon kedvező devizafelté-
telek mellett értékesíteni. 

A beszerzendő gépeken 
készülő termékek egy része 
nyugati importmegtakarítást 
eredményez, eddig ezeket a 
tőkés piacról szerezte be a 
mezőgazdaság. 

Az ú j nagy teljesítmé-
nyű fóliagépsor 800 tonna 
árut áll ít majd elő éven-
ként. A gépek hatékonyabb 
kihasználása érdekében fo-
lyamatos üzemben fognak 
dolgozni a szegedi kender-
fonógyárban. ahol az összes 
berendezés felállítását ter-
vezik. 

A fóliagépsor nemcsak fo-
nószalagot, hanem — alter-
natív üzemeltetéssel — kö-
tözőzsineget is előállít. 

A beszerzendő gépék ára 
több min t 50 mi l l ió forin-
tot tesz ki. Egyidejűleg gon-
doskodni kell a gyártás fo-
lyamatosságához szükségei 
alapanyagok és segédanya-
gok beszerzéséről is. Ennek 
összege a készletszint-növe-
kedést is figyelembe véve 
mintegy 17,5 mi l l ió forin-
tos beruházást igényel. A 
fejlesztés megvalósításához a 
vállalat 21 mi l l ió forint 
alappal rendelkezik, ehhez 
49 mi l l ió forint hitelt nyújt 
a Magyar Nemzeti Bank. A 
hitel törlesztését 1984-ben 
fejezi be a KSZV. A ter-
vek szerint a beruházás 
1978-ban befejeződik és 1979. 
áprilisától már teljes ka-
pacitással üzemelnek a gé-
pek. 

A fejlesztés gazdaságossá-
gára jellemző, hogy a vál-
lalat árbevételét 64,5 mil-
lió forinttal fogja növelni, a 
vállalati eredmény mintegy 
24 mi l l ió forinttal emelke-
dik. összességében tehát a 
beruházásra fordított devi-
za népgazdasági szinten két 
év alatt megtérül. mfg a 
vállalati nyereségből számí-
tott megtérülési idő három 
év. Ezen kedvező feltételek 
tették lehetővé, hogy a je-
lenlegi népgazdasági beruhá-
zási helyzetben ez a fejlesz-
tés ilyen rövid időn belül 
megvalósulhat. 

Hal. A nyersanyag zöme a Szovjelunióból érkezett, de vat 
közte hazai növényevő hal raj ta is. Tisztítás után fűszere 
zik, majd olajjal öntik fel és dobozolják a könnyen emészt-
hető csemegét. Ola jos halból 7—8 mil l ió, halászléből pedig 

2 mi ' l ió doboz lr«v—ifi rilr'ób^-'Al nví W i r 

M. T. 

Somogy i Káro lyné felvételei 

A tmk-műhelyben sincs holt idény télen. A feldolgozó gép-

sorokat ilyenkor készítik fel a nyári gyümölcs- és zöldség-

• termés fogadására 
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