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Kádár János fogadta 
fliipt Hónait " 
81 IBII n a g e n A Magyar Szocialista Mun-

káspárt Kqzponti Bizottságá-
nak meghívására április 17— 
20. között látogatást tett ha-
zánkban Kurt Hager, a Né-
met Szocialista Egységpárt 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság tit-
kára. 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára tegnap, pénteken, a 
Központi Bizottság székházá-
ban fogadta Kurt Hagert. 

A szívélyes, elvtársi légkö-
rű megbeszélésen részt vett 
Övári Miklós, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára. 
Jelen volt Gerhard Reinert, 

az NDK budapesti nagykö-
vete. 

* 
óvári Miklós, az MSZMP 

Politikai Bizottságának tagja, 
a Központi Bizottság titkára 
megbeszélést folytatott Kurt 
Hagerrel, aki találkozott 
Aczél Györggyel, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
jával, miniszterelnök-helyet-
tessel, Kornidesz Mihállyal, 
a KB osztályvezetőjével és 
Pozsgay Imre kulturális mi-
niszterrel. Kurt Hager ellá-
togatott Baranya megyébe, 
ahol Nagy József, a KB tag-
ja, a megyei PB első titkára 
tájékoztatta a megye életé-
ről. 

A szívélyes, elvtársi légkö-

rű megbeszéléseken a két 
párt képviselői tájékoztattak 
egymást az országaikban for 
lyó szocialista építőmunka 
időszerű kérdéseiről, a kultu-
rális és ideológiai munka na-
pirenden levő feladatairól. 
Megelégedéssel állapították 
meg, hogy az MSZMP és az 
NSZEP kulturális és ideoló-
giai területen folytatott szé-
les, gyümölcsöző együttműkö-
dése hasznosan járul hozzá 
pártjainknak a marxizmus— 
leninizmus, a proletár inter-
nacionalizmus jegyében fej-
lődő kapcsolataihoz, erősíti 
a két ország népeinek test-
véri barátságát. 

Kurt Hager tegnap, pénte-
ken elutazott Budapestről. 

Napirenden: 
a közös gazdálkodás 

Ölést tartett a TOT 
A mezőgazdasági termelő- szigorúbb feltételeihez egy- zata egyoldalúan a termelő-

szövetkezetek gazdasági és értelműen csak a tsz-ek élen- ket súj t ja , néha olyan mér-
társadalmi tevékenysége az járó csoportja, mintegy 400 tékben. hogy semmivé válik 
elmúlt két esztendő alatt a közös gazdaság alkalmazko- a nyereség. (MTI) 
tsz-ek III. kongresszusának dott, ezek az üzemek növel- ^ ^ ^ 
határozataival összhangban ték a legnagyobb mértékben 

• Lázár György, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnö-
ke Pest megyébe látogatott. 
A pártbizottság székházában 
Cservenka Ferencné, az 
MSZMP Pest megyei bizott-
ságának első titkára és 
Mondok Pál, a megyei ta-
nács elnöke fogadta. A Mi-
nisztertanács elnökének út-
ja ezután Kerepestarcsára 
vezetett, ahol megtekintette 
a közelmúltban felavatott 
580 ágyas kórházat. Az ú j 
egészségügyi intézmény és a 
Pest. megyei Állami Építői-
ipari Vállalat vezetői egye-
bek között arról tájékoztat-
t ák 'Lázá r Györgyöt, hogy a 
kórház széles körű társadal-
mi összefogással rendkívül 
rövid idő alatt épült fel. 

A látogatás Gödöllőn foly-
tatódott. Plutzer Miklós, a 
városi pártbizottság első tit-
kára adott tájékoztatót a di-
namikusan fejlődő városról. 

Ezt követően Lázár György 
városnéző sétára indult. 

Lázár György az üzemlá-
togatást követően aktívaülé-
sen találkozott a város vál-
lalatainak és intézményei-
nek dolgozóival, vezetőivel. 

A Minisztertanács elnöke 
Pest megyei programja so-
rán felkereste a dunavarsá-
nyi Petőfi Termelőszövetke-
zetet is. 

(MTI) 

Lenin születésének évfordulóján 

Koszorúzás! ünnepség 
Vlagyimir Iljics Lenin szü-

letésének 109. évfordulója 
tiszteletére tegnap, pénteken 
délután az MSZMP Szeged 
városi bizottsága, a városi 
tanáes. a Hazafias Népfront 
Szeged városi bizottsága ko-
szorúzási ünnepséget repde-
zett a Rákóczi téri Lenin-
szobornál. 

Az ünnepség a magyar és 
a szovjet himnusszal kezdő-
dött. Ezt követően az MSZMP 
Csongrád megyei, Szeged vá-
rosi és szegedi járási bizott-

ságának, a Csongrád megyei 
és a Szeged megyei városi 
tanács, az ideiglenesen ha-
zánkban állomásozó sqovjet 
katorrai alakulatok, a Haza-
fias Népfront, a KISZ-, a 
szakszervezetek, valamint az 
MSZBT-tagcsoportok képvi-
selői helyezték el az emléke-
zés és. tisztelet koszorúit a 
szobor talapzatán. A koszo-
rúzási ünnepság befejezése-
ként a munkásőrzenekar 
eljátszotta az Internacionálét. 
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Á c s S. S á n d o r f e l v é t e l e 
A koszorúzás! ünnepség egy pillanata 

fejlődött — állapították meg a termelési értéket. A szö-
a Termelőszövetkezetek Or- vetkezetek közel egyharma-
szágos Tanácsa pénteki ülé- da nem tudott kellően iga-
sén, amelyen Czimbalmos zodni a követelményekhez. 
Béla főtitkár számolt be az Az előrelépés egyik moz-
1977. évi kongresszus útmu- gatója a gazdasági együtt-
tatásainak határozatainak működés bővülése volt. A 
végrehajtásáról. A tsz-ekben termelési rendszereknek már 
két év alatt — 1976-hoz ké- több mint 1100 szövetkezet a 
pest — a bruttó jövedelem tagja, 
közel ötödével, a nyereség A vitában 
pedig több mint harmadával hangsúlyozták 
nőtt. Ez megalapozta a szö- üzemben intézkedések szük-
v«tkezeti parasztság közös ségesek annak érdekében, 
munkából származó jövedel- hogy az üzemszervezési, 
mének tervszerű növelését, technológiai és más belső 
A gazdálkodás pénzügyi okok miatt ne emelkedjenek 
eredményessége azonban a termelési költségek. Ugyan-
nem volí egyenletes. Fő- akkor többen szóvá tették, 
leg azért, mert a ta- hogy a termelési költségek 
valyi termelési eredmények sokszor a termelőkön kívül 
— a költségek erőteljes nő- álló okok miatt — főként az 
vekedése miatt — csak mér- ipari árak növekedésével 
sékelt nyereséget hoztak, összefüggésben — emelked-
Emiatt a szövetkezetek kö- nek, mégpedig olyan arány-
zös vagyonának és eszközei- b a n _ a m j v e i a hozamok fő-
nek bővülése lassult. 

A szövetkezetek differen-
ciálódása fokozódott. A gaz-

kozódása nem tarthat lé-

Agrárpolitikai 
tanácskozás 

felszólalók Tegnap Mihályteleklfo tar- mertette. Elmondotta, hogy 
valamennyi totta ülését a Házafias Nép- nőtt a búza és a kukorica 

front Országos Tanácsának vetésterülete, emelkedtek a 
agrárpolitikai albizottsága, termésátlagok, de nagy az 
Az Űj Élet .Tsz központi eltérés gazdaság és gazdaság 
majorjának tanácskozóter- között. Több közösség kap-
mében rendezett összejőve- csolódott be a különböző 
telen Csekei László, a Haza- termelési rendszerekbe. és 
fias Népfront Országos Ta- így jobban gazdálkodnak, 
nácsának munkatársa kö- Kevés árpa termett tavaly, 
szöntötte a megjelenteket, a és ez is oka, hogy a megye 
mezőgazdasági szakembere- takarmányt vásárol. Ezért a 
ket, és a meghívott vendé- jövőben jobban odafigyel-
geketi nek a téeszek a gyepgazdái-

Csongrád megye mező- Adásra. . ^ az állatok takar-
gazdaságának eredményeit manvozasara Tobb napra-
es az idei tennivalókat Szi- f ° r S ó t vetettek * mezogaz-

^ _ . , lágyi Ernő, a megyei tanács datógi üzemek m l n t 

pést. Többen kifogásoltak, v b ^ é l e lme - a J " 5 ^ 1 esztendőben 
1 Említette még Szilágyi 

Ernő, hogy az idén két ú j 
kertészeti telep épül, és bő-
vftik a szegedi halas tavat 

dálkodás bonyolultabb és hogy az árutermelés kocká-1 zésügyi osztályvezetője is-

Tiszo-iutafó ankét Szegeden 
Dr. Horváth Imre egyete-

mi tanár elnöki megnyitójá-
val kezdődött meg tegnap, 
pénteken reggel az MTA 
szegedi bizottságának szék-
házában a Tisza-kutató 
Munkacsoport kétnapos, X. 
ankétja. A résztvevők elő-
ször meghallgatták dr. Si-
mády Bélának, az ATIVI-
ZIG igazgatójának előadását 
az 1879-es szegedi naov ár-
vízről, és annak tanulságai-
ról. Ezt követően dr. Marián 
Miklós egyetemi tanár. a 
munkacsoport titkára tartott 
tájékoztatót a Tisza-kutatás 
elmúlt évi eredményeiről. 

Elmondta, hogy a munka-
csoport tagjai 1978-ban. a 
kutatás 21. évében, az MTA 
támogatásával A Tisza hul-
lámterének komplex kutatá-
sa, tekintettel a vízlépcsőkre 
és a természetvédelmi terü-

letekre című téma kereté-
ben dolgoztak. A vizsgálatok 
súlypontja az Alsó-Tisza és 
a kiskörei vízlépcső körzete 
volt, mellettük azonban a 
teljes hazai szakaszon folyt 
a kutatás, sőt a Felső-Tisza 
mentén újabb próbaterületet 
jelöltek ki. Az elmúlt évi 
Tisza-kutató ankét óta a 
munkacsoport a Közép-
tiszai Vízügyi Igazgatóság-
gal közösen Kiskörén meg-
rendezte a Tisza-kutató 
munkaértekezletet, ahol a 
körzetben folyó' kutatások 
eddigi eredményeit és a fel-
adatokat vitatták meg a 
gyakorlati szempontok elő-
térbe helyezésével. A vizs-
gálati eredményekről 43 ta-
nulmányt jelentettek meg. 
Együttműködési szerződést 
kötöttek az Újvidéki Állami 
Egyetemmel és az Ungvári 

Állami Egyetemmel. így a 
Tisza életének vizsgálata 
nemzetközi összefogásban, a 
folyó teljes hosszában lehet-
ségessé vált. A mostani, két-
napos tanácskozáson is jelen 
van az újvidéki és az ung-
vári egyetem egy-egy kép-
viselője. 

A tegnap kezdődött tudo-
mányos programban össze-
sen 28 előadás hangzik el 
két témakörben. Részint a 
tiszai vízlépcsők körzetében 
végzett vizsgálatok eredmé-
nyeit összegzik a kutatók, 
részint az egyéb Tisza-sza-
kaszokon és természetvédel-
mi területeken végzett vizs-
galatok tapasztalatait sora-
koztatják föl. A X. Tisza-
kutató ankét ma. szombaton 
elnöki zárszóval és az ez évi 
kutatási feladatok meghatá-
rozásával fejeződik be. 

Ezután dr. Lednitzky And-
rás. a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottságá-
nak munkatársa, az MSZMP 
KB 1978. március 15-i. me-
zőgazdasággal kapcsolatos 
határozatából adódó nép-
frontfeladatok végzésének 
eddigi tapasztalatait foglal-
ta össze. Hangsúlyozta: az 
egyre nagyobb számú agrár-
értelmiség szerepét. A nép-
front kezdeményezésére jól 
illeszkednek be a közösség-
be, s tekintélyük jelentős a 
faluközösségek életében. A 
vita után Horváth Sándor, 
az albizottság titkára meg-
köszönte a vendéglátóknak 
a fogadtatást, s a résztve-
vők mégtekintették a gazda-
ságot. 

Részt vett a tanácskozá-
son Haskó Pál, a megyei 
pártbizottság munkatársa és 
dr. Csonka István, a városi 
pártbizottság osztályvezetője 
is. 

A Hazafias Népfront országos elnöksége 

i f j 
politikáról 

A Hazafias Népfront orszá-
gos elnöksége — Kállai 
Gyula elnökletével — pén-
teken ülést tartott a népfront 
székházában. 

Szentistványi Gyulánénak, 
a HNF OT titkárának elő-
terjesztésében a testület meg-
hallgatta a Hazafias Népfront 
ifjúságpolitikai tevékenysé-
géről szóló jelentést. Az elő-
terjesztés rámutatott : a 
népfronttestületek az 1970-
es párthatározat szellemében 
dolgozták ki a mozgalom 
ifjúságpolitikai feladatait, 
majd 1975-ben értékelték és 
1978-ban összegezték a vég-
rehajtás tapasztalatait. A 
Hazafias Népfrontmozgalom 
mind eredményesebben végzi 
ifjúságpolitikai tevékenysé-
gét — hangsúlyozta az elő-
adó. Javult a fiatalok részvé-

tele a népfronttestületek 
munkájában, s mind több 
i f jú aktivista . tevékenykedik 
a közéletben, a lakóterületi 
politikai munkában, társa-
dalmi munkaakciókban. 

Jelentős a népfront fóru-
main folyó gazdaságpolitikai 
propaganda hatása a fiatalok 
közgazdasági gondolkodására, 
s ezért is erősödik részvéte-
lük a termelés javításában, a 
társadalmi munkában, a 
környezetvédelemben. 

Az előterjesztő javasolta, 
hogy a Hazafias Népfront 
országos elnöksége „Fiatalok 
az idősekért" címmel hir-
dessen a társadalom egészére 
kiterjedő, széles körű akciót az 
idős korú állampolgárok élet-
körülményeinek javításáért, 
a róluk való sokoldalú gon-
doskodás erősítéséért. (MTI) 

Fejlődik a húsipar 
Az idén tovább növekszik 

a húsipar termelése, az el-
múlt évinél több szalámi, 
szárazáru, konzerv kerül ki 
az üzemekből. Ebben jelen-
tős szerepük van a húsipari 
vállalatok szocialista brigád-
jainak — hangsúlyozták az 
Allatforgalmi és Húsipari 
Tröszt szocialista brigádve-
zetőinek X. iparági tanács-
kozásán, amelyet pénteken 
rendeztek a MÉM kultúr-
termében. Az ülésen részt 
vett Kovács Sándor mező-
gazdasági és élelmezésügyi 
miniszterhelyettes. A tanács-
kozás résztvevői elmondot-
ták, hogy a szocialista bri-
gádok versenyvállalásai nyo-

mán elsősorban húskészít-
ményekből az idén előrelát-
hatóan mintegy 80 millió 
torint értékű többlettermé-
ket állítanak elő. A munka-
verseny-mozgalomba több 
mint 1300 szocialista brigád 
kapcsolódott be, ez 18 ezer 
dolgozó részvételét jelenti. 
Különösen eredményes a 
„Még többet a fogyasztóért" 
verseny, amelynek célja a 
minőség javítása, a válasz-
ték bővítése. Eredménye-
ként a szegedi, a pápai és a 
zalai húsipari vállalatnál bő-
vült a termékek köre, 8—10-
féle újdonság jelent meg a 
boltokban. 


