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Kádár János vezetésével 

A magyar párt-
é i kormányküldöttség 

megérkezett Moszkvába 
Kádár Jánosnak. a Magyar Szocialista 

Munkáspárt Központi Bizottsága első tit-
kárának vezetésével kedden délután meg-
érkezett Moszkvába a magyar párt- és 
kormányküldöttség, amely részt vesz a 
Varsói Szerződés tagállamai politikai ta-
nácskozó testületének ülésén. A küldött-
ség tagja Lázár György, a Politikai Bi-
zottság tagja. miniszterelnök, Gyenes 
András, a Központi Bizottság titkára és 
Púja Frigyes, a Központi Bizottság tagja, 
külügyminiszter. 

A párt- és kormányküldöttség fogadásá-
ra a szovjet főváros magyar és szovjet 
zászlókkal feldíszített Kijevi pályaudvarán 
megjelent: Arvid Pelse, az SZKP KB Po-
litikai Bizottságának tagja, az SZKP KB 
pártellenőrzési bizottságának elnöke, 
Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB 
titkára, Pjotr Gyemicsev, a Szovjetunió 
kulturális minisztere, az SZKP KB Poli-
tikai Bizott ágának póttagja, Leonyid 
Szmirnov, a Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnökhelyettese, 1 van Pavlovszkij 
közlekedési miniszter, az SZKP KB tagjai, 
Oleg Rahmanyin, az SZKP KB póttagja, a 
Központi Bizottság osztályvezető-helyette-
se és Georgij Kiszeljov, az SZKP KB osz-
tályvezető-helyettese. Ott volt dr. Szűrös 
Mátyás, a Magyar Népköztársaság moszk-
vai nagykövete és a nagykövetség több 
vezető diplomatája. 

A vonatból kilépő Kádár Jánost Arvid 

Pelse, valamint a többi szovjet párt- és 
állami vezető melegen köszöntötte. A ma-
gyar kolónia úttörőszervezetének tagjai 
virágcsokrokkal kedveskedtek Kádár Já -
nosnak és a magyar delegáció tagjainak. 
A pályudvarról Kádár János és a küldött-
ség tagjai gépkocsin szálláshelyükre utaz-
tak. . 

A Varsói Szerződés tagállamai politikai 
tanácskozó testületének ülésére kedden 
Moszkvába érkezett: 

A Bolgár Népköztársaság küldöttsége, 
Todor Zsivkovnak, a Bolgár Kommunista 
Pár t KB első titkárának, az Államtanács 
elnökének vezetésével, a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság küldöttsége, Gustáv 
Husákn ak, Csehszlovákia Kommunista 
Pár t ja KB főtitkárának, a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság elnökének vezeté-
sével, a Lengyel Népköztársaság küldött-
sége, Edward Giereknek, a Lengyel Egye-
sült Munkáspárt KB első titkárának veze-
tésével, a Német Demokratikus Köztársa-
ság küldöttsége, Erich Honeckernek, a Né-
met Szocialista Egységpárt KB főtitkárá-
nak, az Államtanács elnökének vezetésé-
vel, a Román Szocialista Köztársaság kül-
döttsége, Nicolae Ceausescunak, a Román 
Kommunista Párt főtitkárának, a Román 
Szocialista Köztársaság elnökének, az Ál-
lamtanács elnökének vezetésével. 

Mérlegen a harmadik negyedév 
S Mázasokról—Tovább növekedett az export - Épílopari tredméryek 

Légi diagnózis 
Munkák a kéményóriás 

megmentéséért 
^Gyengélkedik" az Al-

másfüzitői Timföldgyár erő-
művének nagykéménye. A 
100 méter magas óriást meg-
viselte az elmúlt három év-
tized, s nem utolsósorban a 
sok villámcsapás, ami gyak-
ran sújtotta az építményt. 
A kémény legfelső része, 
úgynevezett koszorúja több 
helyütt megrepedt, a tégla-
falazat labilissá vált. A most 
már életveszélyes műtárgy 
műszaki állapotának alapos 
vizsgálata, javításának mó-
dozata nem kis gondot okoz 
a gyár műszaki gárdájának. 
A sérült koszorúig a felka-
paszkodást, a magasban 
végzett helyszíni szemlét 
ugyanis senki nem vállal-
ja az ingatag téglafalazat 
miatt. A műszakiak meg-
próbálták teleobjektív se-
gítségével alulról lefényké-
pezni a sérült részeket, de 
az ilyen felvételek a távol-
ság miatt torzítanak, s nem 
adnak műszakilag értékel-
hető képet. 

A sajátos gondokon egy 
nem mindennapi ötlet révén 
kerekedtek felül. Helikop-
tert béreltek a honvédségtől 
6 a légi járművel szinte 
centiről centire ..körüllebeg-
ték" a kéménykszorút. Kö-
zeli felvételek sorozatát ké-
szítették el a repedezett sza-
kaszokról. 

A légi diagnózis birtoká-
ban most már pontosan tud-
ják a szakemberek, hogy 
milyen falazatrészek szorul-
nak sürgős javításra. ám 
gondjaik ezzel még csak to-
vább sokasodtak. Ahhoz 
hogv hozzáférjenek a javí-
tandó repedésekhez. 100 mé-
ter magasságig fel kellene 
állványozni a kéménvt. E? 
a művelet viszont milliókba 
kerülne, csaknem annyiba 
mintha ú j kéményt építené-
nek. Külön probléma az ora-
láveszélyessé vált kémény-
szakaszok megerősítése is. 

A nehézségek ellenére a 
timföldgyár vezetői nem 
mondtak le a kémény óriás 

megmentéséről. Számos el-
képzelés. ötlet született, s 
ezek közül egy műanyag-
habarcsos tömítő eljárás 
ígérkezik a legcélraveze-
tőbbnek. Ezt a Niketon ne-
vű, gyorsan kötő és kellő-
képpen szilárduló műanyag-
féleséget már beszerezték 
Kipróbálására a közeljövő-
ben egy miniatürizált tégla-
modellt építenek, s így vizs-
gálják meg felszínközeiben 
az anyag tartósságát, tűrő-
képességét. 

Az országgyűlés 
ipari bizott-

ságának ülése 
A következő években a 

gazdaság mérsékelt növeke-
dési üteme mellett javítani 
kell népgazdaságunk egyen-
súlyi helyzetét, a piachoz 
igazítva, korszerűsítve a ter-
melés szerkezetét — vázolta 
a jövő feladatait az ország-
gyűlés ipari bizottságának 
keddi ülésén Trethon Ferenc 
munkaügyi miniszter. A 
beszámolót vita követte. A 
vitában felszólalt Kangyalka 
Antal Csongrád megyei kép-
viselő is. 

Az év első kilenc hónap-
jaban a megyei pénzintéze-
tek három és fél milliárd 
forintot folyósítottak a be-
ruházások finanszírozására, 
6.3 százalékkal többet, mint 
az elmúlt év hasonló idő-
szakában. A vállalati és a 
szövetkezeti beruházások ér-
léke 12 százalékkal emelke-
de t t 

Ebben a negyedévben ké-
szült el teljesen a Fodor 
József Élelmiszeripari Szak-
középiskola. Néhány más 
építkezésről; Algyőn a 30 
ezer légköbméteres gáztá-
roló alapozási munkái foly-
nak. A 157 millió forint ér-
tékű tároló beszerzésére a 
szerződést nemrégiben kö-
tötték meg. A Tisza part-
'alának rekonstrukciója is 
folytatódott. A harmadik ne-
gyedév végéig 11 millió fo-
rintot költöttek erre. A me-
zőgazdasági termelőszövetke-
zetek 620 millió forintot for-
dítottak beruházásra, 10,7 
százalékkal többet, mint ta-
valy. , 

Tartós tendencia, hogy to-
vább csökken az iparban és 
a mezőgazdaságban foglal-
koztatottak száma. Ugyan-
akkor jelentős létszámbő-
vülés mutatkozik a szövet-
kezeti építőiparban és a ke-
reskedelem szövetkezeti 
szektorában. 

Az ipari termelés 3,4 szá-
zalékkal növekedett. Ugyan-
akkor 5 ezrelékkel csökken, 
a dolgozók száma. Az ered-
mény annak köszönhető, 
hogy az egy foglalkoztatott-
ra jutó termelékenység 3,9 
százalékkal magasabb volt 
mint korábban. 

Ami gondot okozott; a 
vállalatok, gyáregységek egy 
részében a termelés üte-
mének csökkenését tovább-
ra is az alapanyagok, al-
katrészek, szerelvények aka-
dozó szállítása, a kooperá-
ciós fegyelem megsértése 
okozza. 

Az exportértékesítés a 
termelés emelkedését meg-
haladóan nőtt. Majdnem 18 
százalékkal volt több, mint 
az előző évben. A gumigyár 
exportja a tőkés és a szocia-

lista piacon is emelkedett. 
Jelentős mennyiségű ten-
geri kábelfektető tömlőt és 
szállító hevedert szállítot-
tak külföldre. A paprikafel-
dolgozó vállalat több fűszer-
paprika-őrleményt, hús- és 
élelkonzervet értékesített ha-
tárainkon kívül. 

Egyik legfontosabb fel-
adatunk a termékszerkezet 
átalakítása. Ez a folyamat 
sajnos, lassan halad Csong-
rád megyében. Az összes ter-
méknek csak 2 százaléka új, 
s ugyancsak 2 százaléka, 
aminek gyártását megszün-
tették. 

Az építőipar teljesítménye 
3,4 százalékkal növekedett, 
termelési értéke 2,7 mil-
liárd forint. 2354 lakást ad-
lak át a megyében. Ebből 
az állami építőipar 2253 ú j 
otthont épített. 

A lakosság központi for-
rásból származó bevételei 
8,1 százalékkal emelkedtek. 

A bérpolitikai intézkedések 
hatására az átlagbérek 7,7 
százalékkal emelkedtek. A 
kiskereskedelmi forgalom 9 
százalékkal volt több mint 
tavaly. Csökkent viszont a 
vendéglátás forgalma. Ér-
dekesség. hogy lényegesen 
több baromfihúst vásárol-
tunk, mint bármikor. A 
szentesi Baromfifeldolgozó 
Vállalat a harmadik ne-
gyedévben 25.3 százalékkal 
több vágott baromfit érté-
kesített • 

Néhány adat a kultúra te-
rületéről. Ebben a tanévben 
tovább csökkent a középis-
kolákban tanuló diákok szá-
ma. Nappali tagozaton 9 ezer 
940 tanuló kezdte meg ta-
nulmányait, 110-zel keve-
sebb, mint tavaly. Tovább 
nőtt viszont az érdeklődés 
az egyébként legtöbb ta> 
nulót foglalkoztató Ipari 
jeliegű szakképesítést nyúj-
tó iskolák i r án t 

Tél ele tt a földeken 
Törik a kukoricát — Van még szántanivaló 

A csapadékszegény őszi 
időszakban Csongrád megye 
mezőgazdasági üzemeiben jól 
haladt a betakarítás. A ku-
koricatörők és a cukorrépa-
szedők teljes lendülettel dol-
goztak, hogy mielőbb biz-
tos helyre kerüljön a ter-
mény. De nemcsak a föl-
deken volt nyújtott mű-
szak. A szárítóüzemekben is 
.nonstop" jártak a gépek. 

Éjjel-nappal szárították a 
még mindig nedves, de már 
érett kukoricaszemeket. 

A Csongrád megyei tanács 
vb mezőgazdasági és élel-
mezésügyi osztályának teg-
napi, keddi összesítése sze-
rint a kukorica betakarítás-
ra váró területének 91 szá-
zalékáról. 63 ezer hektárról 
már lekerült a terménv. 
Biztatóak a terméskilátások, 
?lőreláthatóan a tervezettnél 
több, átlagosan 53.1 mázsa 
kukorica termett hektáron-
ként. A szegedi járásban is 
a legfőbb teendő a kukori-
catörés. A betakarítandó te-
rület 91 százalékáról' már 
raktárba került e fontos ta-
karmány. Szeged város ter-

melőszövetkezeteiben — a 
megye többi mezőgazdasági 
üzeméhez hasonlóan — jól 
halad a munka. Alig van 
már betakarítandó kukori-
ca. . 

Biztos helyen van már a 
megtermelt zöldség, gyü-
mölcs. szőlő, rizs, napraforgó 
és silókukorica. Az őszi ka-
lászosok vetését is időben, 
november 10-re befejezték 
a megye mezőgazdasági üze-
mei. A mostani vetési ter-
vet túlteljesítették a gaz-
daságok. összesen 103 ezer 
317 hektáron került földbe 
az őszi gabona vetőmasja. 
Sajnos, a csapadéktalan idő-
járás miatt nem kelt min-
denütt egyenletesen a bú-
za. Sokat számított, miként 
végezték el a gazdaságok-
ban a vetés előtti talaj-
előkészítést. A jövő évi ter-
mést befolyásolja, ha nem 
megfelelő magágyba került 
az őszi kalászos. 

Még mindig van Csongrád 
megyében szántanivaló. A 
szántóknak a száraz időjá-
rás miatt sokkal nehezebb 

a dolguk, hiszen hatalmas 
hantokat forgat fel az eke. 
Emiatt nemcsak lassabban 
haladnak a nagy teljesít-
ményű gépek, hanem az át-
lagosnál rosszabb a szántás 
minősége is. A tavaszi ve-
temények elé végzendő őszi 
mélyszántást, a szegedi já-
rás gazdaságaiban eddig a 
terv szerinti terület 55 szá-
zalékán, összesen 7 ezer 800 
hektáron végezték el. Sze-
ged város termelőszövetke-
zeteiben eddig a tervezett te-
rület 55 százalékát, ösz-
szesen 6 ezer 440 hektár-
nyit már felszántottak. A 
gazdaságokban továbbra is 
telies lendülettel. nyújtott 
műszakban dolgoznak a föl-
oeken, hogy még a tél be-
állta előtt elvégezzék a leg-
fontosabb mezőgazdasági 
munkákat. Várhatóan né-
hány nap múlva befejező-
dik a kukorica törés és cu-
korrépaszedés, valamint az 
eszi mélyszántás a megye 
mezőgazdasági üzemeiben 

R. F. 

Á lódzi delegáció 
szegedi látogatásai 

Acs S. Sándor felvétele 

A lódzi vendégek a megyei tanácsházán 

A Csongrád megyei ta-
nács vendégeként Szegeden 
tartózkodó lódzi delegáció 
tegnap, kedden délelőtt a 
Szegedi Tervező Vállalathoz 
látogatott. Deák Ferenc igaz-
gató ismertette a vállalat 
munkáját , majd Kovács 
Imre főépítész tájékoztatta 
a küldöttséget Csongrád me-
gye településhálózatáról. 
Borvendég Béla. a tervező-
vállalat igazgatóhelyettese a 
városrendezés múltjáról, je-
lenéről, jövőjéről beszélt. 

A lódzi küldöttség ezután 
j Dél-magyarországi Magas-
és Mélyépítő Vállalat tevé-
kenységével ismerkedett. 
Sípos Mihály vezérigazgató 
vázolta a 6 ezer 500 dolgozót 
foglalkoztató nagyvállalat 
munkáját. Végül a Lódzi 
ÉnítőiDari Tröszt és a DÉ-
LÉP Vállalat között együtt-
működési megállapodást ír-
tak alá. maid a küldöttség 
megtekintette az újszeged! 
sporttelepet, a házgyárat és 
i Tarján városrészt. 

Délután a Csongrád me-
lyei tanács épületében dr. 
°erjési László, a megyei ta-
nács elnöke fogadta a dele-
gációt. Tájékoztatót adott a 
megve gazdasági, kulturális 
életéről, s szólt a tanácsok 

tevékenységéről. A lódzi 
küldöttség nevében Józef 
Niewiadomski, Lódz megyei 
jogú város polgármestere 
mondott köszönetet a ven-
déglátásért. 

A lengyel delegáció este a 
Móra Ferenc Múzeumba lá-
togatott. Szabó G. László 
megyei tanácselnök-helyettes 
és dr. Müller Józsefné, a 
megyei tanács vb művelő-
désügyi osztályának vezető-
je társaságában. 

A lódzi vendégek megyei 
programja ma folytatódik. 

Észt évforduló 
Az SZKP KB, a Szovjet-

unió Legfelsőbb Tanácsának 
Elnöksége és a Szovjetunió 
Minisztertanácsa az első 
Észt Szovjetköztársaság ki-
kiáltásának 60. évfordulója 
alkalmából üdvözölte az 
Észt Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottságát, az Észt 
SZSZK Legfelsőbb Taná-
csának Elnökségét és Mi-
nisztertanácsát. 


