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Kádár János fogadta
dr. Yusuf Dadoót
Kádár János, a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára pénteken az MSZMP
KB székházában fogadta dr.
Yusuf Dadoot, a Dél-Afrikai
Kommunista P á r t elnökét.
A szívélyes, elvtársi légkörben lefolyt megbeszélésen
véleménycserére került sor
a nemzetközi helyzet és a
nemzetközi kommunista és
munkásmozgalom
időszerű
kérdéseiről, különös
tekintettel az afrikai népeknek
a nemzeti és társadalmi fel-

szabadulásáért vívott harcára. Kádár
János
népünk,
pártunk mély, internacionalista szolidaritásáról biztosította az elnyomás, az imperialista kizsákmányolás, a
kíméletlen fajüldözés ellen,
a szabadságért és a társadalmi haladásért küzdő délafrikai
kommunistákat
és
más demokratikus erőket.
A találkozón jelen
volt
Berecz János, az MSZMP
KB külügyi osztályának vezetője. (MTI)

Ülést tartott
az Elnöki Tanács
A Magyar Népköztársaság
Elnöki
Tanácsa
pénteken
ülést t a r t o t t
Sokoldalú és bővülő nemzetközi
együttműködésünk
jogi feltételeinek továbbfejlesztése érdekében az Elnöki
Tanács törvényerejű rendeletet fogadott el a nemzetközi magánjogról. Az ú j jogszabály kódexként
foglalja
egybe a magyar nemzetközi
magánjogot;
meghatározza,

hogy a nemzetközi polgári,
családi és munkajogi ügyekben mely állam jogszabályát
kell alkalmazni, milyen jog
hatósági és eljárási
szabá
lyok szerint kell eljárni. A
törvényerejű rendelet 1979.
július elsején lép hatályba.
Az Elnöki Tanács ezután
bírákat választott meg és
mentett fel, végül egyéb
ügyekben d ö n t ö t t (MTI)

BNV—BNV—BNV

KGST-nap a vásárvárosban
Pénteken
magas
rangú
pártvezetők
látogattak
a
BNV-re. Biszku Béla, Huszár
István. Lázár György,
Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai,
Brutyó János,
a Központi
Ellenőrző Bizottság
elnöke,
Borbély Sándor és
Korom
Mihály, a Központi
Bizottság titkárai keresték fel a
vásárközpontot. A
bejáratnál Veress Péter külkereskedelmi miniszter és Földes
László, a Hungexpo
vezérigazgatója fogadta őket. A
vendégek körsétát tettek
a
vásáron. Megtekintették számos magyar
ipari vállalat
termékeit, s meglátogatták a
szocialista országok
kiállít á s a i t A Szovjetunió
kiállítási központjában a vendégeket Vlagyimir
Pavlov
nagykövet fogadta és kalauzolta. Érdeklődéssel figyelték
a szovjet űrhajózási kiállít á s t ahol egyebek között a
Molnyija műhold
makettje,
valamint
a magyarországi
földi űrtávközlési
állomásra
szállított berendezések
makettjei láthatók. A vendégek körsétájukat az OMFB
és a Tudományos Akadémia
kiállításán fejezték
be.
•
Pénteken tartotta
hagyományos
KGST-napját
a
BNV. Ez alkalomból a tagországok lobogóival díszítik
fel a vásárvárost, s a hangszórók is ezeknek az országoknak a népzenéjét sugározzák. A KGST-nap progr a m j á t az együttműködés 30.
évfordulója jegyében
állították össze. Sajtótájékoztatón ismerteti az együttműködés eredményeit és újabb
lehetőségeit több
nagyvállalat, amelyek különösen aktív részt vállalnak a tagországok közötti szakosításban,
a kooperációkban. A Csepel
Művek a szakosításban ké-

szülő
numerikus
vezérlésű szerszámgépekről, a Videoton a
KGST-országok
egységes
számítógép-rendszeréhez kapcsolódó termékeiről számolt be. Az utóbbihoz
tartozik az E—12-es
komputer
továbbfejlesztett
változata.
Az
OKGT-nél
egyebek mellett a kőolaj kiaknázását segítő,
magyar—
szovjet kooperációban
készült műszereket
ismertették. A Magyar Hajó- és Darugyár vezetői arról
tájékoztattak, hogy átadtak
a
századik tolóhajót a szovjet
megrendel őknek.
A BNV szakmai
napjainak keretében újabb üzletkötésekre került sor. A Nikex és a lengyel
Pezetel
szerződése alapján még ebben az évben hét AN—2 típusú mezőgazdasági repülőgépet
importálunk.
Szerződést írt
alá
az
Elektromodul is a
szovjet
Elorg külkereskedelmi egyesüléssel. A megállapodás értelmében jövőre fokozzák az
elektronikus alkatrészek cseréjét, a magyar ipar
hárommillió rubelért szállít és
körülbelül ötmillió rubelért
importál alkatrészeket.
Több hazai és
külföldi
vállalat tartott
sajtótájékoztatót. A Videoton a szocialista országokkal
kialakított
együttműködésének
programját ismertette. Képviselői elmondták:
termékeik 50 százaléka az egységes számítógéprendszer
keretében
készül,
de egyre
több Display-terminált
és
Periféria-egységet is
készítenek. Bejelentették,
hogy
1979-től kiterjesztik vevőszolgálati m u n k á j u k a t
is.
Székesfehérvárott és a
fővárosban
m á r létrehozták,
Pécsett, Szegeden és
Miskolcon pedig hamarosan felállítják a szervizbázist.

Győri Imre látogatása Szegeden
Megbeszélés
a kábelgyárral

Tegnap Szegedre látogatott
Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának titkára.
A reggeli órákban felkereste
a megyei pártbizottságot, ahol
dr. Komócsin
Mihály első
titkár adott tájékoztatót a
megye életének időszerű kérdéseiről. A megbeszélésen jelen voltak: Gyárfás Mihály,
dr. Koncz János, Szabó Sándor, a megyei pártbizottság
titkárai, dr. Perjési László, a
megyei tanács elnöke és Török József, a szegedi városi
pártbizottság első titkára.

a megyei pártbizottságon
— Ismerkedés
— Alapkő-letételi
ünnepség — Aktívaülés

nyűszerkezetes
csarnok és
egy
tízezer
négyzetméter
alapterületű beton üzemcsarnok épül a munkások száma
háromszázzal — nyolcszázra
— növekszik, a termelési érték pedig eléri majd az egymilliárd forintot.

A szegedi gyár pártvezetősége a négy alapszervezetben
dolgozó 179 párttag munkáját fogja egybe. A KISZ-bizottság három alapszervezetet irányít, bennük 118 KISZtag tevékenykedik. A m u n káslakás-építési akció során
közel 150-en kaptak jelentós
segítséget az önálló otthon
Ezt kővetően a Központi megteremtéséhez.
Bizottság titkára — a megyei
A vendégek ezután rövid
és a szegedi városi pártbiindultak.
zottság első titkárainak kísé- gyárlátogatásra
azokat
az
retében — a Magyar Kábel- Megtekintették
amelyekművek szegedi gyárát keres- üzemcsarnokokat,
te fel. Itt Urbán Lajos, a ben a legkorszerűbb — egyimportMKM
vezérigazgatója
a ben a legnagyobb
nagyvállalat, Tombácz József anyag-megtakarítást eredmégyárigazgató pedig a szegedi nyező — termékek, a töltött
telefonkábelek
és
a
gyár és a kisteleki gyáregy- terű
ség fejlődéséről, eredményei- koaxiális kábelek készülnek.
Az üzemcsarnokban Bodor
ről adott tájékoztatót
Oskó
Lajosné, a pártvezetőség tit- Ilona gépkezelő virágcsokorkára a pártélet főbb jellem- ral köszöntötte a Központi Győri Imre beszédet mond az alapkő-letételt flnnepsegea.
zőit, Lábdi Gizella, a szak- Bizottság titkárát, aki a kö- Mögötte, jobbról balra: Dobó József, Török József, dr. Perszervezeti bizottság titkára vetkező sorokat írta be a jési László, dr. Komócsin Mihály, Papp Gyula, Sípos
Mihály
pedig a munkáslakás-építési „TT KISZ" nevet viselő szoakció számadatait ismertette. cialista
brigád
naplójába:
„Tisztelettel üdvözlöm a ,TT
Mint közismert, 1983-ban KISZ' szocialista brigád dolünnepeljük a hazai kábel- gozóit. Gratulálok
a szociagyártás centenáriumát. Erre lista dm kétszeres
elnyeréaz id&zakra befejeződik az
a nagy kábelipari rekonst- séhez. Kívánom, hogy mindboldoguljanak,
és
rukció is, amelyre összesen annyian
méltó
módon
a
szocialista
3,4 milliárd forintot fordítadolgoznak, és amelynek célja a brigádok jelszavához:
gyártmányszerkezet,
a gyár- zanak, éljenek és tanuljanak
tási folyamatok
korszerűsíté- szocialista módon" — egyse, a termelés jelentős
növe- ben további sikereket kívánt
lése. A cél: csökkenteni a Szilágyi Emil főművezetőnek,
tőkés importot, minél jobb a brigád vezetőjének.
termékekkel
kielégíteni
a
A Központi Bizottság tithazai és a jelentkező kül- kára az üzemlátogatást köföldi igényeket. Ennek kere- vető rövid megbeszélésen a
teken az úgynevezett
hír- munkaerő-gazdálkodás, a béközlő kábelgyártás
Szegeden rek alakulása és a szocialisösszpontosul
és a
termékek ta
munkaverseny-mozgalom
előállításában eléri az euró- eredményei felől érdeklődött,
pai
színvonalat.
m a j d elismeréssel szólt azokról
a
kezdeményezéskről,
A nagyvállalaton belül a amelyek az itt folyó munkát
szegedi gyár érte el az első jellemzik. Kívánta:
érjenek
negyedévben a legjobb ered- el újabb eredményeket
az
ményt. örvendetes, hogy dinamikusan nő a termelés és importanyag-megtakarításteljesítsék
exportból
ezen belül különösen
erőtel- ban.
és
jesen növekszik
a korszerű eredő kötelezettségeiket
termékek
aránya.
elégítsék
ki mind
teljesebAz új nyomda alapkövét a Központi Bizottság titkára
színvoKistelek is jelentős fejlesz- ben, mind magasabb
helyezte el
az itthon
tés elé néz: egy 2600 négy- nalú termékekkel
jelentkező
igényeket.
zetméter alapterületű könyDélelőtt 11 órakor került gyei Hírlap és a Dél magyar,
sor a Szegedi
Nyomda
új ország egy-egy pénteki pélüzemépülete
alapkövének dányát, az ünnepség meghíünnepélyes
elhelyezésére,
az vóját, és egy kéziszedő szerÉszaki városrészben. Az ese- számot, benne a „Szegedi
ményen jelen voltak a me- Nyomda" szöveget kiadó begye és Szeged párt- és taná- tűkkel.
csi vezetői, a Csongrád meFelszólalt az ünnepségen
gyei Hírlap, a Délmagyar- Sipos Mihály, a DÉLÉP veország
szerkesztősége,
a
Csongrád megyei Lapkiadó zérigazgatója i6. reményét feVállalat, a Szegedi Posta- jezve ki. hogy az új nyomdaigazgatóság képviselői, Lak- épületet
az eredeti
tervhez
ner Károly, a Könnyűipari igazodva 1981-ben
átadhatják
Minisztérium nyomda- és pa- rendeltetésének.
píripari főosztályának vezeA Központi Bizottság tittője és Lux János, a Nyomda-, a Papíripar és a Sajtó kára ezt követően — megyei
Dolgozói
Szakszervezetének és városi párt- és állami ve T
titkára.
zetők társaságában — megAz ünnepséget Dobó József, tekintette a DÉLÉP új irodaa Szegedi Nyomda igazgatója épületét, majd rövid megbenyitotta meg, majd Győri szélést folytatott a nagyválImre mondott ünnepi beszé- lalat vezetőivel.
det — amelyet lapunk más
helyén ismertetünk —,
ezt
követően pedig elhelyezte az
A délutáni órákban aktívaíj
létesítmény
alapkövét, ülésre került sor Újszegeden,
">ely alatt lezárt fémtok őrzi az oktatási igazgatóságon. Itt
/ utókor számára a beru- dr. Komócsin Mihály meglázási alapokmány egy pél- nyitóját követően Győri Imre
Az oktatási igazgatóságon rendezett aktívaülés resztvevői- dányát, a leendő üzemépület tartott tájékoztatót időszerű
alaprajzát, a Csongrád me- politikai kérdésekről.
nek egy csoportja.

