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Nyikolaj Faggyejev nyilatkozata 
A Kölcsönös Gazdasági Se- liárd rubelt. Fejlődik áru- megfigyelőként részt vesz 

gítség Tanácsa három évti- cseréjük a többi szocialista Laosz, Angola, Etiópia, a Ko-
zedes útjáról, eredményeiről, országgal, a fejlődő államok- reai NDK küldötte. Részt 
tennivalóiról, a KGST nem- kai és a fejlett tőkés orszá- vesz a KGST az ENSZ szá-
zetközá kapcsolatairől tar- gokkal is — ez utóbbiakkal mos szervezetének tevékeny-
tott hétfőn Moszkvában saj- például a három évtized ségében. Együttrpűködik a 
tókonferenciát Nyikolaj alatt az árucsere a korábbi fejlődő országokkal. Mint is-
Faggyejev, a KGST titkára, szint 16,5-szörösére n ő t t meretes, a KGST javasolta 
Hangsúlyozta: a KGST tag- Nyikolaj Faggyejev részié- az EGK-nak, kössenek meg-
jai teljesen egyenrangúak, a tesen méltatta a szocialista állapodást a két szervezet 
kölcsönös előnyök és az elv- gazdasági integráció komplex együttműködésének elveiről, 
társi kölcsönös segítségnyúj- programjának jelentőségét a A keretmegállapodás létre-
tás megvalósítására töreked- már elfogadott és jelenleg ki- hozása jelentős tényező vol-
nék. dolgozás alatt álló hosszú tá- na abban, hogy fejlődjenek a 

Egyebek közt elmondotta: vú együttműködési célprog- kapcsolatdk egyrészről a 
Ma a KGST tagjai között tíz ramokat. Külön kiemelte a KGST és annak tagállamai, 
európai, ázsiai és amerikai gépgyártás és az energetika másrészről az EGK és annak 
szocialista ország foglal he- terén kialakult együttműkö- . . . , . „ffvanakkor 
lyet, mint ismeretes, 1978- dés. valamint a tudományos t a g j a i K 0 2 0 W 0 5 U g y a n a K R ' r 

ban a Vietnami Szocialista együttműködés fontosságát és a k e t szervezetben helyet 
Köztársaság is csatlakozott a eredményeit. A szocialista foglaló országok között is 
tanácshoz. A tíz ország terű- országok együttműködését — hangoztatta többi között 
létén összesen 435 millió em- olyan sikerek fémjelzik, mint sajtókonferenciáján Nyikolaj 
ber él. az Interkozmosz-program ke-

A KGST tagállamai az él- retében a világűr közös ku-
múlt három évtized alatt tatása, az orenburgi gázve-
nagyjából megháromszoroz- zeték megépítése, az energe-
ták nemzeti jövedelmüket, tikai rendszerek összekapcso-
megnégvszerezték ipari ter- lása, a közös létesítmények 

felépítése. 
Gyors ütemben fejlődnek a 

KGST nemzetközi kapcsola-
tai is. Az 1964-ben kialakí-
tott együttműködés Jugoszlá-
viával állandóan szélesedik 

Faggyejev. 

Békemozplmi 
küldöttség 

Magyar békemozgalmi 
küldöttség utazott hétfőn 
Helsinkibe, ahol március 
6-a ég 9-e között nemzetkö-
zi szolidaritási konferenciát 
tartanak. A Béke-világta-
nács kezdeményezésére, szá-
mos nemzetközi és nemzeti 
szervezet támogatásával sor-
ra kerülő tanácskozáson a 
magyar delegációt Péter Já-
nos, az országgyűlés alelnö-
ke vezeti. A küldöttség tag-
jai: Sebestyén Nándorné. az 
Országos Béketanács elnöke, 
a BVT elnökségének tagja 
és Kacziba József római ka-
tolikus püspök. (MTI) 

melésüket. Fejlődésük üte-
me messze maga mögött 
hagyta a tőkés államok fej-
lődését. 

Igen jelentősen fejlődött a 
tagországok egymás közötti 
árucsere-forgalma: 1951-hez — jellemző például, hogy az 
képest tavaly már 22-szere- árucsere-forgalom a múlt 
se volt az 1951. évinek és végéig az akkori szint hét-
egyedül a múlt évben akko- szeresére nőtt. 1973 óta van 
ra volt a növekedés, mint érvényben együttműködési 
amennyi 1958-ban a tagálla- megállapodás 
mok egész egymás közötti 1975 óta pedig Irakkal és 
áruforgalma volt: 11 milliárd Mexikóval is. Szélesednek a 
rubel. A tavalyi együttes ér- KGST kapcsolatai más or-
ték meghaladta a 100 mii- szagokkal is. Munkájában 

Epíil a Domus Áruház 
Mint arról már többször 

beszámoltunk, Szegeden is 
lesz Domus áruház. Az 57 
millió forintba kerülő áru-
ház földszintjén és emeletén 

ki legmegfelelőbbet. Ezek 
után a szállítók a raktárból i 
házhoz viszik a kívánt árut. 
Kiegészítő bútordarabok, 
lámpák, kerámiák. lakás-

ezer-ezer négyzetméteres textíliák a helyszínen is 
bemutatóteremben várjál: megvásárolhatók lesznek, 
majd az eladók a vásárló- A DÉLÉP-nél elmondták. 

előjegy- hogy jól haladnak az építés-
zéses, minta utáni értékesí- sel. Az 1977. szeptember 
tés előnye, hogy a vevő 14-i e iső „kapavágástól" 
„élőben" láthat bútorcsalá-
dokat, kiválaszthatja a ne-

Korszerűsítenek a vállalatok 

Több, jobb építőanyag 

számítva ez idáig 23 millió 
forintnyi munkát végeztek. 
A napokban helyére kerül 
az utolsó homlokzati panel 
is, s ez azt jelenti, hogy a 
jövő hónapban elkezdhetik 
a belső szereléseket. így ré-
szükről nincs akadálya az 
1980. június 30-i átadásnak. 
Egyetlen gondjukként a 
kazánok kései szállítását 
említették. 

Papp Lajosné és Samu Szilvesztereié szedi 
hálytelekeu 

a retket Mi-

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Kádár János 
a Szovjetunióba utazott 

Kádár János, a Magyar Szocialista Mun-
káspart Központi Bizottságának első titká-
ra az SZKP Központi Bizottsága meghívá-
sára vasárnap este a Szovjetunióba uta-
zott. 

Búcsúztatására 3 Keleti pályaudvaron 
megjelent Németh Károly és Övári Miklós, 
a Politikai Bizottság tagjai. Borbély Sán-
dor, Gyencs András, Győri Imre, Havasi 
Ferenc és Korom Mihály, a Központi Bi-
zottság titkárai, Brutyó János, a KEB el-
nöke, Benkei András belügy-. Púja Frigyes 
külügy- és Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter, valamint Berecz Já-
nos, a központi Bizottság osztályvezetője. 
Ott volt Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió 
magyarországi nagykövete. 

Kádár János hétfőn Moszkvába érkezett. 

A szovjet főváros magyar és szovjet 
zászlókkal feldíszített Belorusz pályaudva. 
rán fogadására megjelent Leonyid Brezs-
nyev, a Szovjetunió Kommunista Pár t ja 
Központi Bizottságának főtitkára, a Szov-
jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 
elnöke, Konsztantyin Ruszakov, a Közpon-
ti Bizottság titkára, Anatólij Blatov és 
Valentyin Falin. az SZKP Központi Reví-
ziós Bizottságának tagjai, valamint több 
más hivatalos személyiség. Ott volt dr. 
Szűrös Mátyás moszkvai magyar nagykö-
vet, valamint a nagykövetség több más 
vezető munkatársa. 

A vonatból kilépő Kádár Jánost a 
moszkvai magyar úttörőcsapat tagjai vi-
rágcsokrokkal köszöntötték. (MTI) 

KGST 

Szélesedő kapcsolatok 

Második 
munkahét 
Hétfőn már a többzónás 

különleges fényképezőgépet is 
kipróbálták a Szaljut—6 űr-
állomás ú j személyzetének 
tagjai, akik második hetüket 
kezdték meg a világűrben. A 
hétvégi — jól megérdemeli 
— pihenő után Ljahov és 
Riumin hozzálátott a külön-
böző munkaeszközök felül-
vizsgálatához, miután meg-
győződött arról, hogy az űr-
hajón való élés biztosításához 
szükséges berendezések kifo-
gástalanul működnek és le-
hetővé teszik az űrállomás 
újbóli teljes használatba vé-
telét. A hétfői programban 
ismét szerepeltek biológiai 
kísérletek — különböző élő 
szervezetek szaporodását 
vizsgálták. Ljahov és Rjumin 
— elődeiknek a hagymater-
mesztésben elért 6ikerét meg-
irigyelve — a raj t előtt azzal 
a gondolattal is foglalkozott, 
hogy az űrhajósok közül el-
sőnek „virágkertészetet" nyit 
a kozmoszban — egyelőre 
azonban még nem volt alkal-
muk arra. hogy alaposabban 
megvizsgálják, van-e erre le-
hetőség. 

Tavasz 
a kertészetekben 

Szedik a retket — Kapálják a paprikát 

A melegházakban folya- szedik, csomózzák az ügves-
matos a munka télen is. Bár kezű asszonyok A szegedi 
most már egyre .jobban kö- Üj Élet Tsz-ben. a 2 ezer 
zeledik a tavasz, a növé- négyzetméteres üvegház fe-
nyeknek még mindig a leg- léről és a 20 ezer nogyzet-
jobb helyük a fólia és az m é t e r é s fóliaagyakból szedik 
üveg alatt van. Alighogy ,.., , . . „ . , . . . , , 
fölszedik a salátát, ládákba m a t e r m ® s l H e t f o n k e z d f 
rakják a tulipánhagymákat, telt a munkához, s ahogy a 
máris készítik a talajt a P»«c kívánja, úgy tisztítják 
következő turnusnak, a pap- fokozatosan a táblát, 
rikának, paradicsomnak. A szegedi Felszabadulás 
uborkának, a korai burgo- Tsz-ben most, kihasználva a 
nyának. Tápkockákba vagy kedvező időt. szedik a sa-
a kész talajba vetik a mago- látát. és ültetik és kapalják 
kat, hogy időben jusson a a paprikát. A hajtatótelepe-
vásárlóknak zöldségféle, ken, az Algyői út mentén 
Egyúttal más munkát is ad- és az újszegedi üvegházban 
nak a fóliák, az üvegházak, több mint három hektáron 
Kinőtte magát a retek, s termesztenek zöldséget. 

A termékszerkezet korsze-
rűsítését, a gazdaságosabb 
munka feltételeinek megte-
remtését, az export bővíté-
sét segíti az idén az építő-
anyag-ipar 14 vállalati be-
ruházásának befejezése. 
Egyebek között az abonyi, 
a Békéscsaba II. és a tes-
kándi téglagyar rekonstruk-
ciós beruházásának átadá-
sival évente csaknem száz-
millió téglához, jut az or-
szág. mégpedig a korábbinál 
kevesebb energiabefektetés-
sel. munkaerővel, tehát gaz-
daságos módon. Az építke-
zések és a betonelemgyárak 
ellátását segíti évi 220 ezer 
köbméter " osztályozott ka-

viccsal a hegyeshalmi t>á-
nya, amelynek termékéből a 
hatékony cementtakarékos-
ságnak megfelelő összetétel-
ben készíthetik majd a be-
tont a megrendelők, , 

A lakossági és az állami 
építkezések jobb csempeel-
látását segíti a budapesti 
porcelángyárban befejeződő 
rekonstrukció, amelynek 
eredményeként évente 
200 000 riégyzetméter csem-
péhez jut az ország. A be-
ton- és vasbetonipari mű-
vek miskolci gyárában több 
mint 90 millió forintot köl-
töttek fejlesztésre. Az ered-
mény: évente 217 000 köb-
méter korszerű és gazdasá-

gos vasbeton termék. A kül-
földön is keresett porcelán-
termékek gyártását fejlesz-
tették Herenden és Holló-
házán: az üvegipari cikkek 
hazai ellátását és exportját 
pedig a karcagi és a nagy-
kanizsai üveggyárban. így 
például Nagykanizsán éven-
te 18 millió forint értékű 
hőálló és laboratóriumi 
üveggel, valamint 23 millió 
forint értékű gyógy- és 
vegyszeres üveggel bővül a 
tertnelés. Ebben az évben "az 
építőanyagipar 3960 millió 
forintot költ — saját erőljől 
és állami támogatással — 
vállalati beruházásokra. 

(MTI) 

* 

A Szegedi Beruházási 
Vállalatnál illetékesektől 
megtudtam, hogy a kazánok 
gyártását az Orosházi Ka-
zángyártó és Építőipari Szö-
vetkezet végzi, ö k viszont 
csak 1980 második negyed-
évében tudják szállítani a 
gépeket. A határidő tartá-
sához viszont az kellene, 
hogy az .utolsó szög l>everése 
e l ő t t , legalább fél évvel ko-
rábban a helyszínen legye-
nek a berendezések. Hogy a 
fűtőberendezések miként ke-
rülnek időben az építkezés-
re. arról még nem született 
megnyugtató döntés. 

H. I. 

t c s S. S á n d o r felvételei 

A Felszabadulás Tsz-ben a Szántó Kovács János szoda-
- lista brigád a paprikát kapálja 


