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Budapestről 
Kurt Waldheim, az Egye-

sült Nemzetek Szervezetének 
főtitkára hivatalos magyar-
országi látogatását befejezve 
hétfőn elutazott Budapest-
ről. A világszervezet főtitká-
rát, feleségét, valamint kísé-
retét — köztük Luigi Cotta-
favit, az ENSZ genfi hiva-
talának főigazgatóját — a 
vendéglátó Púja Frigyes kül-
ügyminiszter és felesége bú-
csúztatta a Ferihegyi repü-
lőtéren. Jelen volt" Hollai 
Imre nagykövet, hazánk ál-
landó ENSZ-képviselője, 
Victor. Bolojan, a Román 
Szocialista Köztársaság bu-
dapesti nagykövete és 
Drjohann Josef Dengler, az 
Osztrák Köztársaság buda-
pesti nagykövete, valamint 
a Külügyminisztérium több 
vezetője. 

Kurt Waldheim elutazás 
előtt nyilatkozatot adott a 
Magyar Távirati Iroda mun-
katársának : 

— Mindenekelőtt szeret-
ném kifejezni köszönetemet 
a magyar kormánynak a 
meleg vendégszeretetért, 
amelyet egész itt-tartózko-
dásom alatt tapasztaltam — 
hangsúlyozta Kurt Wald-
heim. — A látogatás során, 
szívélyes légkörben nagyon 
átfogó és intenzív megbeszé-
léseket folytattunk Kádár 
János első titkárral, L,ázár 
György miniszterelnökkel és 
Púja Frigyes külügyminisz-
terrel. Ezek a megbeszélé-
sek igen gyümölcsözőek vol-
tak, nagy segítséget jelentet-
tek a nemzetköri helyzet ér-
tékelésében. Áttekintettük 
napjaink legfontosabb kér-
déseit, problémáit. Megbe-
széléseink előterébe a le-
szerelés kérdéskörét állítot-
tuk, különös tekintettel 
a közelmúltban aláírt 
SALT—II. megállapodásra. 

— Tárgyaltunk a világ 
gazdasági és társadalmi 
helyzetéről, egyetértettünk 
abban, hogy szükség van 
egy igázságosabb, kiegyen-
súlyozottabb gazdasági vi-
lágrendszer megteremtésére, 
hogy lehetőséget biztosítsunk 
a harmadik világ országai-
ban élő emberek körülmé-
nyeinek, életszínvonalának 
javításához. 

— A kelet—nyugati kap-
csolatokat illetően kifejeztük 
reményünket, hogy az eny-
hülés folyamata folytatódni 
fog, hozzájárulva a békéhez 
nemcsak Európában, hanem 
az egész világon. 

— Szeretném megragadni 
ezt az alkalmat, hogy jókí-
vánságaimat fejezzem ki a 
magyar népnek és kormány-
nak, és gratuláljak, különö-
sen a gazdasági téren elért 
nagy sikerekért. Igen mély 
benyomást gyakorolt rám a 
hat évvel ezelőtti, legutóbbi 
itt-tartózkodásom óta meg-
tett nagy fejlődés. (MTI) 

Román népfront-
delegáció Budapesten 

Somogyi Károlyné (elvételei 
Mélyül a gödör a vajdasági fiatalok munkája nyomán 

Konsztantyin Katusev vezetésével 

Szovjet kormányküldöttség 
érkezett bazáokba 

A magyar—szovjet gazda-
sági és műszaki-tudományos 
együttműködési kormánykö-
zi bizottság 23. ülésszakára 
tegnap, hétfőn megérkezett 
Budapestre a szovjet kül-
döttség. A delegációt Konsz-
tantyin Katusev, a Szovjet-
unió Minisztertanácsának el-
nökhelyettese, az együttmű-

ködési bizottság szovjet ta-
gozatának elnöke vezeti. A 
küldöttség tagjai között van 
Leonyid Kosztandov vegy-
ipari és Jefim Novoszjolov 
építő-, útépítő- és kommu-
nális gépgyártási miniszter. 

A küldöttséget a Ferihegyi 
repülőtérén Marjai József, a 
Minisztertanács elnökhe-

lyettese, az együttműködé-
si bizottság magyar tagoza-
tának elnöke, Simon Pál ne-
hézipari és Soltész István 
kohó- és gépipari miniszter 
fogadta. Ott volt Vlagyimir 
Jakovlevics Pavlov, a Szov-
jetunió budapesti nagyköve-
te is. (MTI) 

Új műhely a Kéziszerszámgyárban 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa meghívására 
tegnap, hétfőn Mihai Dalea, 
a Román Kommunista Párt 
Politikai Végrehajtó Bizott-
ságának póttagja, a Román 
Szocialista Egységfront alel-
nöke vezetésével Budapestre 
érkezett a Román Szocialista 

| Egységfront Országos Taná-
I csának küldöttsége. A dele-

gációt a Ferihegyi repülőté-
ren Sarlós István, az MSZMP 
Politikai Bizottsága tagja, a 
HNF OT főtitkára fogadta. 
Ott volt Victor Bolojan, u 
Román Szocialista Köztár-
saság budapesti nagykövete. 
A HNF székházában megbe-
szélés kezdődött a két part-
nerszervezet küldöttségei kö-
zö t t (MTI) 

Vasárnap este megnyitották a dorozsmai belvízvédel-
mi építőtábort. A JATE Irinyi János Kollégiumában Vastag 
Györgyi, a KISZ Szeged városi bizottságának titkára kö-
szöntötte az első turnus több mint 100 résztvevőjét. Ezután 
Horváth Zoltán, a tábor vezetője ismertette a fiatalokkal 
a következő két hétben rájuk váró feladatokat. Ott volt a 
megnyitóünnepségen Csonka István, a városi pártbizottság 
osztályvezetője és Szilágyi Ferenc, a városi tanács csoport-
vezetője. A tábor augusztus 18-ig tart. a csoportok kéthe-
tenként váltják egymást. A fiatalok előreláthatólag 4,8 ki-
lométer hosszú csatornát építenek majd Dorozsma észak-
keleti részén. 

A kemény talajt nehezebben fogja az ásó 

Kevesebb anyagmozgatás, 
jobb minőség 

A Kéziszerszámgyár sze-
gedi gyárának régi, elavult 
épületei igencsak megszol-
gálták a magukét, s aligha 
volt kétséges, hogy néme-
lyikük kiérdemelte az ala-
pos felújítást. A gyárban 
korábban a tmk-munkák jó 
részét a szabad ég alatt vé-
gezték, ami persze sem az 
embereknek, sem a nedves-
ségtől könnyen rozsdásodó 
gépeknek nem tett jót. Ép-
pen ezért az egyik üzem-
csarnokot, amelyről a szak-
emberek nem hivatalos 
megállapítása azt tartotta, 
„többszörös csoda, hogy nem 
dőlt össze", a közelmúltban 
felújították, kibővítették és 
átalakították. Az építkezés 
lehetővé tette, hogy a gyár-
ban egész sor változás in-
duljon meg. 

A nemrég átadott tágas 
épületben ugyanis helyet ka-
pott a tmk-műhely az ösz-
szes dolgozóval és javitófel-
szereléssel, gépekkel, ugyan-
akkor megoldódott a félkész 
és készáru elhelyezésének 
gondja is. 

A szegedi gyár több mint 
húsz vállalattal, szövetkezet-
tel tar t fenn kooperációs 
kapcsolatokat a termékek 
előállítása érdekében. Ameny-
nyire hasznos ez egyfelől — 
hisz a munkaerő itt sem áll 
korlátlanul rendelkezésre —, 
annyira gondot is okoz a 
nagy tömegű félkész termék 
raktározása. Az előző idő-
szakban ezeket az anyago-
kat nem tudták megfelelő 
módon tárolni. 

Nyert a gyár, közelebbről 
pedig a kéziszerszám-gyár-
tás technológiája, mert egy 
átcsoportosításnak köszönhe-
tően a megmunkálógépek a 
technológiai sornak megfe-
lelően lesznek rendszerbe 
állítva, s így elkerülhető 
lesz, hogy fölösleges hosszú 

Az új tmk-műhelyben jó körülmények között végezhetik 
a javításokat a dolgozók 

utakat tegyen meg a mun-
kadarab. A kéziszerszámot 
hőkezelés után csiszolják, 
meózzák, festik, bevonják a 
nyelét, csomagolják, s szál-
l í t ja a készáruraktárba. Az 
eddigiektől eltérően az oda-
vissza utak megszűnnek, 
amelyek az anyagmozgatás 
ideje, távolsága, munkaerő-
szükséglete, azaz együttesen 
költsége szempontjából sem 
voltak közömbösek, s emel-
lett nem áll fenn az a ve-
szély, hogy az udvaron ide-
odaszállított anyagok meg-
áznak, s megrozsdásodnak. 
Mint Tóth József főmérnök 
elmondta, sok esetben épp 
a belső szállítás okozta rozs-
dásodás volt a „felelős" a 
kéziszerszámok minőségi 
romlásáért. 

A KSZGY szegedi gyára 
egyébként az első fél évet a 
termelési terveket teljesítve, 
jól zárta. A tőkésexportot si-
keresen teljesítette, ami szá-
mokban kifejezve annyit je-
lent, hogy az előirányzott 
17,6 millió forint értékű dol-

lárbevétel helyett 18,9 millió 
forintnak megfelelő volt a 
kiszállított áruk értéke. Ezt 
pedig legnagyobbrészt a Né-
met Szövetségi Köztársaság-
ba exportált áruért könyvel-
ték el. Ide a többféle nagy-
ságú és típusú egyetemes 
(kombinált) fogókat gyártot-
ták, míg Franciaországba a 
csőfogókból szállítottak na-
gyobb mennyiséget. 

Érdekessége a KSZGY sze-
gedi gyára tervelőírásainak, 
hogy gyakorlatilag 11 hóna-
pos időre „méretezték" a 
rá juk jutó termelési érték 
előállítását. Az első pillan-
tásra meghökkentőnek tűnő 
adat mögött hosszú évek ta-
pasztalata áll: nehéz dolog 
a szállítás. így kívánják biz-
tosítani, hogy a november-
ben gyártott készterméket 
mindenképpen ki tudják 
szállítani még idén. 

A belső intézkedések nyo-
mán megállapíthatták a 
gyár vezetői, hogy a KSZGY 
összes üzemei közül a sze-
gedinél a leggyorsabb az 
áruk cserélődése. 

Tiszta, kényelmes, jól áttekinthető helyiség lett a kész-
áruraktár 

Első munkanap a Szélmalom utcában. Székesfehérvári 
diákok előkészítik a csatornaelemeket 


