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Megkezdődött 
a KGST vb ülése 

Megvitatja az együttműködési célprogramokat 

Napirenden 

Hz áruellátás 
Moszkvában, a KGST épületében teg-

nap, kedden délelőtt megkezdődött a Köl-
csönös Gazdasági Segítség Tanácsa végre-
hajtó bizottságának 83. ülése. Az üléssza-
kon a tagállamok miniszterelnök-helyette-
sei képviselik országukat Részt vesz az 
ülésen Nyikolaj Faggyejsv, a KGST titká-
ra is. 

Az ülés résztvevői megvitatják a komp-
lex program, a hosszú távú együttműkö-
dési célprogramok megvalósításával össze-
függő kérdéseket, valamint a KGST tag-
államai közötti sokoldalú gazdasági együtt-
működés más kérdéseit. 

Az ülést megnyitva Konsztantyin Katu-
sev miniszterelnök-helyettes, a Szovjetunió 
állandó képviselője emlékeztetett arra, 
hogy a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta-
nácsa harminc évvel ezelőtt, 1949 január-
jában alakult meg. Létrehozását azóta az 
élet igazolta: olyan következetesen szocia-
lista gazdasási együttműködési szervezetet 
jelent, amely része a világszocializmusnak, 
megvalósítja a marxizmus—leninizmus el-
veit az államközi gazdasági kapcsolatok-

ban, a szocialista internacionalizmust, va-
lamennyi részvevő teljes egyenjogúsága, 
érdekednek tiszteletben tartása alapján áll. 

Az elmúlt három évtized hatalmas sike-
reket hozott a KGST-ben részt vevő szo-
cialista országoknak — mutatott rá Katu-
sev, hangsúlyozva: a szocialista államok 
jelentik a világon a legdinamikusabb gaz-
dasági erőt. Ma a tagállamok többsége fej-
lett ipari, vagy ipari-agrár ország, ame-
lyeknek gazdasága gyorsan fejlődik. Az 
ülés elnöke emlékeztetett arra, hogy az 
idén még egy jelentős esemény évforduló-
ja van: tíz évvel ezelőtt hozott határoza-
tot a KGST XXIII. rendkívüli ülésszaka 
a komplex gazdasági együttműködési prog-
ram kidolgozásáról, az együttműködés új, 
magasabb szakaszába való lépéséről: Az 
azóta eltelt időszakban már e program 
gyakorlati megvalósítására történtek ered-
ményes lépések, a hosszú távú együttmű-
ködési célprogramok kidolgozása és meg-
valósítása folyik. 

A végrehajtó bizottság ülése csütörtökön 
ér véget. (MTI) 

Küldött- és közgyűlések 
a téeszekben 

Országszerte megkezdődtek került — a zárszámadó köz-
a tsz-ekben a zárszámadó gyűléseknek, 
közgyűléseket előkészítő A beszámolásnak, illetve a 
munkahelyi tanácskozások, beszámoltatásnak ez az új 
Sok gazdaságban megtartót- rendszere a módosított ter-

- , -,- . • melőszövetkezeti törvény 
ták már a kuldottgyulest is, m e g v a I ó s í t á s a s o r á n k e r ü i t a 
és lassan elérkezik az ideje termelőszövetkezeti élet gya-
«- több helyen már sorra ls korlatéba. 

A szénbányászat 
idei beruházásai 

Gyorsítják az új bányák beruházásokra. Ebből 2,3 mil-
épitését és rekonstrukcióval, bárd forintot a vállalatok sa-
iíj szénmezök feltárásival ját erőforrásaikból fedeznek, 
gyarapítják a régi aknák a többit állami támogatás-
szénvagyonát — ez jellemzi ként kapja a szénbányászat, 
a Magyar Szénbányászati Az 1979. évi beruházások is 
Tröszt idei beruházási prog- azt a célt szolgálják, hogy a 
ram j á t Nagy egy házán pél- korábbinál nagyobb részt 
dául — a Tatabányai Szén- vállalhasson a szénbányászat 
bányák szakembereinek kez-
deményezésére — az eredeti 
bányaépítési program meg-
változtatásával olyan műsza-
ki átcsoportosításokat hajta-
nak végre, amelynek ered-
ményeként a tervezettnél egy 
évvel korábban megkezdhe-
tik a széntermelést az ú j ak-
nában. 

Az előirásokhoz képest 
több hónapos előnnyel, pél-
dás munkaszervezéssel dol-
goznak az Oroszlányi Szén-
bányák márkushegyi ű j bá-
nyájának építői is. Az idei 
program szerint az év köze-
pén megkezdik az első fejtési 
mezők feltárását. Folytatják 
Komárom megye másik két 
új bányájának, a mányi és 
a lencsehegyi aknáknak a 
tervezését. A niányi meden-
cében megkezdték a hely-
színi előkészületeket is: a 
viz-, az energiahálózat és az 
utak kiépítését. 

Az új bányák építésével 
egyidejűleg gyorsított ütem-
ben folytatják a maglevők 
hasznosítását. Ilyen célra az 
idén 509 millió forintot • hasz-
nálnak fel. A legnagyobb 
összegei a mecseki bányáh-

oz ország energiaellátásából. 

MTESZ-
program 

Idén megközelítően 80 tu-
dományos tanácskozást, kong-
resszust, szalonai napot ren-
dez a Műszaki és Természet-
tudományi Egyesületek Szö-
vetsége, illetve tagegyesüle-
tei. A 140 ezer szakembert 
tömörítő társadalmi szerve-
zet munkájáról, terveiről és 
a programokról adott tájé-
koztatást Kopács Sándor, a 
szövetság főtitkára. 

A szövetség és 32 tudomá-
nyos egyesülete eddig is te-
vékeny részt vállalt a gazda 
ságpoli'íkai irányelvek és r 
központi elképzelések megvn 
ÍÓ6Ításában. A szakmai vitá 
kon összegzett tapasztalata 
kat rendszerint ajánlások for 
májában továbbították az 11 
letékes szerveknek. Az ide' 
programtervezet összeállítá-
sánál az MTESZ nagyobb 
gondot fordít arra, hogy 
többségben legyenek az egész 
népgazdaságot érintő szakma: 
kérdéseket napirendre tűző 
tanácskozások. 

Aktívaértekezletet tartottak 
kedden a Belkereskedelmi 
Minisztérium párt-, szakszer-
vezeti és KISZ-bizottságának 
vezetői és a minisztérium 
vezető munkatársai. Az ülé-
sen részt vett és felszólalt 
Havasi Ferenc, az MSZMP 
KB titkára. 

Sághy Vilmos miniszter be-
számolójában az 1978. évi 
áruellátást kiegyensúlyozott-
nak, jónak minősítve elisme-
réssel emlékezett meg a 400 
ezer kereskedelmi és vendég-, 
látóipari dolgozóról, akik az 

áruellátás lebonyolításában 
egészében jó munkát végez-
tek. Ismertette atokat a nép-
gazdasági tervben foglalt fel-
adatokat, amelyek a fogyasz-
tásicikk-kereskedelem 1979. 
évre tervezett fejlődése és az 
ez évi kereskedelempolitika 
megvalósítása érdekében a 
minisztériumra hárulnak. 

Az aktívaártekezlet kife 
jezte, hogy még tervszerűbb, 
hatékonyabb munkával járul-
nak hozzá a lakosság ki-
egyensúlyozott áruellátásé 
hoz. 

Népszámlálás 
a H 

Szerdán, ma nyolc napig 
tartó általános népszámlálás 
kezdődik a Szovjetunióban. 
Országos népszámlálás leg-
utoljára 1970-ben volt, és 
annak eredményeit, közvetle-
nül 'is felhasználták a nép-
gazdasági tervezésben. A 
mostani, az Októberi Forra-
dalom óta a hatodik nép-
számlálásra olyan időpontban 
kerül sor, amikor a Szovjet-
unió Állami Tervbizottságá-
ban már folyik a következő 
ötéves terv előkészítése. 

Hajók nemzetközi vizekre 
Téli javítások a MAHART tápéi üzemében 

Kihalt, elnéptelenedett a 
Tisza-part, s a barátságta-
lan, zajló hátú folyó látvá-
nya nem sokakat derít jobb 
kedvre, s a vízen sem lát-
ni a szegedi Tisza-parthoz a 
nyári hónapokban afféle 

képeslap-látványosságként 
hozzátartozó kikötött hajó-
kat, úszóházakat. Bent te-
lelnek a tápéi kikötőben. 
A hatalmas uszályokkal 
együtt. Az egyébként csen-
des Tisza ezen a szakaszon 
egyáltalán nem az. Munka 
zaja veri fel a környéket, 
iavában dolgoznak a MA-
HART hajójavító szegedi 
üzemében. Téli nagyjavítás, 
hájóátalcikítás, az üzem má-
sik területén pedig hajó-
építés a mindennapi fel-
adat. 

Az elmúlt évben az elő-
irt műszaki terveket ma-
radéktalanul teljesítették, s 
a „hajószerviz"-ből alapos 
javítás után sok tiszai és 
dunai hajó hagyta el a tá/-
péi vizeket Érdekességként 
említhetjük, hogy itt feje-
'.odott be tavaly májusban 
i Buda Iskolahajó 
te. amely az ország egyet-
len úszó hajósiskolája. A je-
'.einleg a Duná-n mozgó ha-
iö a MAHART szakember-
képzés ének fontos bázisa, 
amelyen a hajósokat és a 
hajózási szakközépiskola di-
ákjait is oktatják. 

Karambol nemcsak a 
Icőzúton, de a vízen is elő-
fordul. A sérült uszályokat 

is Itt Javítják. Tavaly há-
rom darab ezertonnás uszályt 
építettek át ú j műszaki meg-
oldással, melynek eredmé-

átépíté- nyeképpen univerzálisan al-
kalmazható szállítóeszköz-
zé „változtak át". Az uszá-
lyok és vontatók rendsze-
res javítása mellett hajót 
is gyártanak a tápéi üzem-
ben. Jóllehet, a nagy euró-
pai vízi összeköttetést biz-
tosító Duna—Rajna—Majna 
csatorna még nem készültel, 

uszály és 2 darab ezerton-
nás uszály, illetve egy von-
tatóhajó nagyjavítása is. va-
lamint ebben az évben is 
három ezer tonnás uszályt 
építenek át. 

Bár a téli kikötőben és a 
hajójavító üzemnél veszteg-
lő hajók jócskán adnak 
munkát a dolgozóknak, nem 
fejeződik be a mindenna-
pos hajrá az üzemben ak-
kor sem, ha ezek elhagy-
hatják a téli kikötőt, mert 

a magyar halógyártás mar továbbra is napi feladat lesz 
ennek az uj nemzeUozi ví- a szakembereknek a .hajó-
zi útnak a sajátosságaihoz s z e rviz", amely a dunei—ti-

Tervezők újabb feladatai 
Az élet változásai érintik a lalat fő tevékenysége azépí- méay beruházását Csongrád í * ^ h á r o r ^ ^ ^ M A * 
íllalatok. intézmények, hiva- tési tervezés, amelvet a le- meevében a vállalat, kiemelt . r Í T gr 0 1 " ?. 

alkalmazkodó tipizált hajó-
kat épít. Két évvel ezelőtt 
kezdték meg a szakembe-
rek által DEB-bárkának ne-
vezett hajótípus (Duna Eu-
rópa Bárka) építését A du-
naharaszti üzemmel koope-
rációban készülő hajókból 
tavaly öt Csehszlovákiába 

vállalatok, intézmények, híva. 
talok további szervezését is. 
Az általános fejlődés hatá-
sára elsősorban szakosod-
nak, specializálódnak vagy 
újabb feladatokat kapnak. A 
közelmúltban a Csongrád 
megyei tanács végrehajtó bi-
zottságának ülésén olyan 
vállalatról volt szó, amely 
közel húsz éve alakult. Á 
Csongrád megyei Tanácsi 

tési tervezés, amelyet a je- megyében a vállalat kiemelt 
lenlegi jogszabályok szerint feladata a településtervezés, 

az állami célcsoportos és 
telepszerű magánerős laká-

is továbbra folytathat 
Az állami vállalatokról 

szóló törvény szellemében 
országosan felülvizsgálják a 
vállalati alapító határoza-
tokat. Ilyenkor természete-
sen lehetőség van módosí-
tásra. kiegészítésre, ahogy 
az élet diktálja. A terve-
ző vállalatok közötti hatá-

sok tervezése, elsősorban ön-
tött-, blokkos-, valamint 
hagyományos technológiá-
val, továbbá alafokú közin-
tézmények tervezése, bármi-
lyen technológiával. Ezen kí-
vül: a lakóházak építésénél a 
terület-előkészítés, -beépítés 

Tervező Vállalat igen sokat tervezése, lakó-ésközépületók, 
teüőőött ~ ,'riő te re. g g g j n g j g ^ o - r t - g . épületegyüttesek konLrűsí - ' 

lülvizsgálatra. és a tanácsi f f l u _ j í t f ?L '* 
tervező vállalatok tevé-
kenységi körének módosí-
tására. 

fejlődött ez idő alatt és ma 
már felkészültségben, lét-
számban olyan, mint egy 
Építésügyi Minisztérium fel-
ügyelete alá tartozó ter-
vezőintézet. Amikor 1960-
ban az alapító határozatban a 
vb megállapította a vállalat 
főbb feladatait, akkor a leg-
jelentősebb teendő 
állt, hogy a megye 

A megyei tanács végre-
hajtó bizottsága újabb ha-
tározata szerint a CSOMI-

abban TERV végezhet műszaki ter-
terüle- vezést. településtervezást, te-

ban költik az úi szénmezők tén jelentkező magas- és rül-et-előkészítési, -tervezési 
kiaknázásának előkészítésére, mélyépítési, közsé.grendezé- és ehhez kapcsolódó mű-

A Magyar Szénbányászati si. közmüvesítési tervezése- szaki-gazdasági tevékenysé-
Tiöszt az idén 4,3 milliárd i ket elvégezzék. Az akkori get. Esetenként bonyotithrt-
torint Jelhasználását tervezi I alapítólevél szerint a vál- ja az általa tervezett létesít-

helyreál-
lítási tervezése, közmüvesí-
tési és közlekedési létesít-
mények tervezése. 

Ez az újbóli feiadatmegha-
tá r r - - - t—t tt jelenti hogy 
a CSOMITERV elsődleges 
l e l a a a i a kiemelten a me-
gyében a tanácsi igények 
kielégítése. Ily módon még 
jobban elősegítik a tanácsi 
fejlesztések megvalósítását, 
a módosítás értelmében bő-
vül a CSOMITERV tevé-
kenységi köre. 

HA RT tulajdonában járja a 
vizeket. Az 1600 tonnás ha-
jótestnek egyharmad ré-
sze készül Szegeden, ahon-
nan részegységenként szál-
lítják a dunaharaszti üzem-
be, ahol az összeszerelése 
történik. Ennek a hajának a 
"yártrsa ebben az évben is 
tovább folyik a MAHART 
hajójavító szegedi üzemé-
ben. s az idén tíz darabot 
készítenek ebből a típus-
ból. 

Elkezdődtek a tiszai áru-
szállításhoz nélkülözhetetlen 
rakodóhidas ponton építési 

szai úszópark üzemképes-
ségét hivatott biztosítani. 

Nem könnyű a munka a 
hidegben, amely ellen az 
üzem védőruhát, melege-
dés! lehetŐDáget és egész 
nap forró védőitalt bizto-
s í t A tápéi hajójavító 
munkásai nem csupán a Ti-
sza-parti üzem határain be-
lül végeznek hasznos mun-
kát, hanem a Szegedhez tar-
tozó egykori község. Tápé 
mindennapjaiban is aktív se-
gítséget nyújtanak. A szo-
cialista brigádok vállalásai 
között szerepel például a 
tápéi gyermekintézmények-
ben végzett javítómunka, az 
óvodába udvari játékokat 
is készítenek. Egv másik 
példa pedig azt bizonyít-
ja. hogy Szeged gondjai-
nak enyhítésében is aktí-
van részt vállalnak a M A-
HART dolgozói: . , . . . az új-

munkálatai is. A 24x11 mé- szegedi gyermekkórház—ren_ 
teres hajótest a Felső-Tiszán 
kikötőpótló híd lesz, amely-
re teherautókkal is rá le-
het hajtani, s a teherszál-
lító uszályokat erről rakják 
meg. Az 1979. évi műsza-
ki tervek között szerepel öt dalmi vezetői 
darab 400 tonnás önjáró biztosítottak..." 

delőintézet betegeinek és 
dolgozóinak nevében őszin-
tén köszönöm azt az anyagi 
támogatást, melyet a MA-
HART dolgozói, szocialista 
brigádjai, állami és társa-

számunkra 


