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Kádár Jenes fogadta 
Harilaosz Florakiszt 

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első ti tkára kedden délelőtt a KB szék-
házában fogadta a Görög Kommunista Pár t küldöttségét, 
amely Harilaosz Florakisz főtitkár vezetésével tartózkodik 
hazánkban. 

A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen kölcsönösen 
tájékoztatták egymást a két párt helyzetéről, tevékenységé-
ről. Véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet, a nemzet-
közi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről, 
valamint az MSZMP és a GKP közötti kapcsolatok továb-
bi erősítéséről. A megbeszélés során széles körű egyetértés 
nyilvánult meg valamennyi érintett kérdésben. 

A találkozón részt vett Gyenes András, a Központi Bi-
zottság ti tkára és Horn Gyula, a KB külügyi osztályának 
helyettes vezetője. (MTI) 

Átadták 
a Nyugati pályaudvar 

utascsarnokát 
Helyreállt a forgalmi rend 

Nem egészen kétéves kény-
szerű szünet után kedden 
hajnalban ismét megindult a 
vonatforgalom a Nyugati pá-
lyaudvar utascsarnokában, 
amelyet délután hivatalosan 
is üzembe helyezett Szűcs 
Zoltán, a MÁV vezérigazga-
tója. Az ünnepségen részt 
vett Pullai Árpád közlekedé-
si és postaügyi miniszter. 

Helyreállt a korábbi for-
galmi rend az egész pálya-
udvaron. ahova visszatért az 
építés idejére más állomá-
sokra terelt hét — szobi, vá-
ci, ceglédi, monori — vonat, 
valamint a Balt-Orient exp-
ressz. Pontosan a megígért 

' határidőre készültek el a vas-
út különböző szakszolgálatá-
nak dolgozói a tervezett 
munkálatokkal. A műemlék-
jellegű csarnok — amelynek 
teljes tartó- és tetőszerkeze-
tét kicserélték — eredeti for-
májában épült újjá. Válto-
zás, hogy a korábbi öt he-
lyett csak négy vágány fut 
be a csarnokba, ahol a gya-
logos közlekedés a széles pe-
ronokon biztonságosabb. A 
baleset-megelőzést szolgálja a 
csarnok végében az egyelőre 
még burkolatlan, de használ-
ható keresztaluljáró — ezt 
később bekapcsolják a met-
rói aluljárórendszerébe —, 
ahonnan gyorsabban, bizton-
ságosabban közelíthetők meg 
a külső vágányok. Ezeket is 
egységesen — a betűs jelzé-
seket megszüntetve — szám-
mal jelzik a Váci úttó] kezd-
ve 1—19-ig; a csarnokban a 
10-es, a 11-as, a 12-as és a 
13-as vágányokon közleked-
nek a vonatok, főleg az exp-
ressz. és a gyorsvonati sze-
relvények. 

Az utascsarnok teljes hely-
reállítása — most már az 
utasok különösebb zavarása 
nélkül — tovább folytatódik. 
Jövőre befejezik a csarnok 
belső festését, a tető bádogo-
zását, rendbe hozzák a Váci 
út felőli épületszárnyat, hely-
reállítják a körúti homlokza-
tot, s az újonnan nyitott le-
járócsamok melletti oldalha-
jót, ahova a nemzetközi pénz-
tár kerül majd. (MTI) 

Szövetkezetek 
a jobb 

i 

ASZÖVOSZ 
einökségének 

ütése 
A fogyasztási szövetkeze-

tek és a szövetkezeti válla-
latok öseszcsségében dina-
mikus, a gazdaságpolitikai 
célokkal összhangban ala-
kult fejlődése hozzájárult ah-
hoz, hogy megalapozottabb 
feltételek között oldják mbg 
1980. év megnövekedett fel-
adatáikat. Áz életszínvonal-
politikai célok megvaló6Ítá 
sához feltétlenül szükséges, 
hogy az ÁFÉSZ-ek és a szö-
vetkezeti vállalatok vala-
mennyi településen továbbra 
is folyamatos, színvonalas 
alapellátást biztosítsanak, 
zökkenőmentes ellátást nyújt-
sanak az alacsonyabb jöve-
delmű rétegek által keresett 
olcsóbb és rögzített áras ka-
tegóriába tartozó cikkekből, 
s egyidejűleg törekedjenek 
a választékigényes termékek 
kínálatának ésszerű koncent-
rálására — mutatot t rá ked-
di ülésén a SZÖVOSZ elnök-
sége. megtárgyalva az orszá-
gos tanácsnak a jövő évi fel-
adatokra vonatkozó irányelv-
tervezetét 

Az elnökség szerint: haté-
konyabb árubeszerző, piaci 
munkára, a vevő-pozíció erő-
sítésére. a fogyasztói érdek-
védetem fokozására, a taka-
rékosság szigorítására és a 
szerződéses fegyelem megszi-
lárdítására ..van szülpség. A 
belföldi ellátás mellett fokó-
zott erőfeszítéseket kell ten-
ni — a felvásárlási tevékeny-
ség . szervezettebbé tételével 
— az exportárualapok növe-
lésére. A gazdaságos export, 
annak lehetséges növelése 
szükségessé teszi a mezőgaz-
dasági termékforgalmazás-
ban és az ipari termelésben 
rejlő lehetőségek még jobb 
kihasználását, a tartalékok 
feltárását. 

Ezért a felhasználók igé-
nyeinek és az árualapok fo-
kozottabb összehangjának 
megteremtésére, a gazdasá-
gosabb termékszerkezet ki-
alakítására kell törekedni. A 
lakásszövetkezetek legfonto-
sabb tennivalói közé tarto-
zik a szervezett lakáskarban-
tartás anyagi-technikai felté-
teleinek megteremtése. (MTI) 

Torvtellesltés kevesebb deigexówaI 
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konzervgyárban December a számvetés és 
az előretekintés hónapja. A 
vállalatoknál és intézmé-
nyéknél is ilyenkor készítik 
el az esztendő mérlegét. Ér-
tékelik, miben sikerült e 'ő-
relépni, hol vannak hiá-
nyosságok. A Szegedi Kon-
zervgyárban is most érté-

j leélik az idei eredményeket. 
j Az üzemben ez az év a 
| vártnál is „változatosabbra" 
sikerült. Az esztendőre szóló 

| teivekbe nem volt beleszá-
mítva az időjárás szeszélye, 
ami alaposan próbára tette 
mezőgazdaságunkat, s így a 
feldolgozóipart is. 

Gyümölcsből, borsóból a 
tervezettnél jóval kevesebb 
érkezett a gyárba. Ezért év 
közben sokan már a vész-
harangot akarták megkon-
gatni, mondván: terv van, 
csak éppen nem lehet tel je-
teljesíteni. Uborkából, para-
dicsomból és paprikából az 
előirányzottnál viszont sok-
kal többet fuvaroztak á 
gyárba a termelő gazdasá-
gok, s így a konzervgyáriak-
nak mégis megadatott a le-
hetőség tervük teljesítésé-
hez; meg volt az elegendő 
nyersanyag. 

Akkor minden rendben — 
mondhatná bárki. Az igazi 
kiizdélem azonban ekkor 
kezdődött. Nem volt elegen-
dő öt- és egyliteres üveg, 
eíni,att elmaradt Szár. -vagon 
vegyes savanyúság gyártása. 
Ehelyett a nyersanyagokból 
más konzervféleségeket vol-
tak kénytelenek gyártani, 
amelyek nem voltak eléggé 
gazdaságosak. Ez érzékenyen 
érintette a konzervgvár ex-
porttervét. Ehhez még páro-
sult, hogy kevesebb vagont 
kaptak, mint amennyi szük-
séges lett volna a kül- és 
belföldi piacra való időbeni 
fuvarozáshoz. Csak az őszi 
szállítási csúcsidény után 
nyílt lehetőség az üzemben 
arra. hogyha késve is. ele-
get tegyenek szerződési kö-
tél ezettségeiknék. 

A konzervgyárban a téli 
szezont tar t ják a legjobb-
nak. ekkor gyárt ják a hús-
készítmények zömét. Ilyen-

Tiltakozások hazánkban * 
a NATO rakétatelepítési döntése ellen 

Egyre szélesedő hullámokat 
vet a magyar társadalomban 
a NATO brüsszeli döntése, a 
szövetség nyugat-európai ra-
kétatelepítési terve. Az el-
múlt napokban számos röp-
gyűlésen, tudományos tanács-
kozáson, szakszervezeti és 
népfrontfórumokon vitatták 
meg a dolgozók a brüsszeli 
döntést, s állásfoglalásaikat 
eljuttatták a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsához, 
valamint az Országos Béke-
tanácshoz. A levelek, távira-
tok arról vallanak, hogy 
egész társadalmunkban a 
munkásság, a parasztság és 
az értelmiség körében egy-
aránt aggodalmat keltett a 
fegyverkezési verseny újabb 
szakaszával fenyegető NATO-
határozat. 

Az ú j fegyverfajták, a kö-
zép-hatósugarú rakétarend-
szerek gyártása és telepítése 

ellen Fejér megye békesze-
rető dolgozói nevében emel-
ték fel szavukat a HNF me-
gyei bizottsága kibővített 
ülésének résztvevői. Hajdú-
Bihar megyében az idős em-
berek konferenciáján szavaz-
ták meg a katonai szemben-
állás erősödéséve] fenyegető, 
észak-atlanti szövetségi ter-
vet elítélő állásfoglalást. Az 
állásfoglalások kiemelik, hogy 
a Varsói Szerződés tagorszá-
gainak legutóbbi javas'atai is 
a békeszerető népek óhajait, 
a fegyver nélküli élet. a vi-
lágbéke megteremtésének vá-
gyát fejezik ki. Kontinen-
sünk és a világ más részei-
nek jövőjét a tárgyalóaszta-
lok mellett, a kölcsönős biz-
tonságot tiszteletben tartó le-
szereléssel kell formálni — e 
nemes ügy érdekében sürgeti 
a világ haladó közvélemé-
nyének még teljesebb össze-
fogását a hódmezővásárhelyi 

Városgazdálkodási Vállalat 
Gagarin, valamint a soproni 
Vas- és Járműipari Szövet-
kezet Antos István szocialista 
brigádja. 

A közelmúltban felemelték 
szavukat az egyházak képvi-
selői is. A debreceni refor-
mátus egyházmegye közgyű-
lésének résztvevői őszinte fe-
lelősségérzettől vezérelve, az 
emberiség békés jövendőjé-
nek biztosítása érdekében 
nyilvánítottak véleményt. Hí-
veik közösségével támogatják 
a Szovjetuniónak a katonai 
enyhülés, a fegyverzetcsök-
kentés és a leszerelés érde-
kében tett kezdeményezéseit. 
Pest megye katolikus, refor-
mátus, evangélikus és baptis-
ta papjai, lelkészei táviratuk-
ban a nukleáris és hagyomá-
nyos fegyverek korlátozására 
sürget+ek mielőbbi megegye-
zés*. (MTI) 

kor kevesebb a túlóra, terv-
szerűbb a munka, hiszen 
nem' függnek a mezőgazda r 
sági növények kampánysze-
rű szállításától. A jelenlegi 
téli szezon azonban nem 
ilyen egyértelműen nyugodt 
munkát ad a gyárnak. 

Az üzemben vizsgálni 
kezdték, melyek azok a 
konzervek, amiknek az elő-
készítése gazdaságos, és 
ugyanakkor keresettek a 
piacokon is. Vagyis: meg 
kellett tervezni a termék-
szerkezet-váltást. Sokféle 
szempontot vettek figyelem-
be, amikor eldöntötték: mit 
érdemes továbbra is gyárta-
ni. és mit nem. Az idei 
gyengébb zöldborsótermés 
például közrejátszott abban, 
hogy nem készítenek a iövő 
év tavaszáig sertéshússal 
kombinált borsófőzeléket. 
Az egy . deciliteres sűrített 
paradicsom gyártásáról pe-
dig azért mondtak le. mert 
az a gyárnak nem gazdasá-
gos. 

Az idei paradicsom feldol-
gozása más tanulságokkal 
is szolgált. Tavasszal állítot-
ták munkába a két úi 
P—35-ös gépet. Kezdetben 
elég sok gondot okozott a / 
úi gépeken a paradicsom 
sűrítménnyé alakítása Sok 
volt a javítanivaló a konst-
rjikqió«. , Apróbb hibáktól' 
volt szó. ámelvei- azopb^n 
akadályozták a folyamatos 
termelést. Javítás ide iaví-
tás ' oda. kiderült: az úi ké-
pekkel nem gazdaságos a 
csemegeparadicsom feldol-
gozása. A vezetékrendszerbe 
kerülő rostok eldugaszol iák 
a csöveket, és ez számos hi-
baforrás oka. Ezért a lövő-
ben a gyárban elsősorban az 
úgvnevezett léparadicsom 
feldolgozására törekednek 
majd. mert ebben a fűszer-
növényben jóval kevesebb 
rost van. 

A kedvezőtlen körülmé-
nyek ellenére a konzerv-

gyárnak mégis sikerül teU 
jesítqnie'- tervét. A jelenle-
gi számitások azt mutat ják, 
a tervezett 814 millió forint-
nyi árbevétel megvalósul. 

A már említett gondok, 
nehézségek mellé társult, 
hogy az idén 8S-cal. keve-
sebben dolgoztak az üzem-
ben, mint tavaly. Ha már a 
dolgozók számánál, tar tunk: 
ebben az -esztendőben — és 
korábban js — zömmel a 
fizikai dolgozók mentek el: 
évről évre kevesebb dolgo-
zója van a konzervgyárnak. 
Ez kedvezőtlen, -mert egyre 
több munkáskézre lenne 
szükségük. Sokan dolgoz-
nak viszont olyan munka-
körben, amire nincs szük-
ség, ezért a gyárban lövőre 
34 feleslegesnek ftélt s 'á-
tuszt szüntetnek meg. Ez 
nyilvánvalóan érzékenven 
érinti azokat, akikkel köz-
lik: a jövőben nincs szük-
ség a munkájukra. Illetve 
nagy szükség van: a terme-
lő munkában. Ezekkel a 
dolgozókkal a napokban ér-
tetik meg nem ellenük, ha-
nem a gyárért — és tágabb 
értelemben népgazdasági 
érdekből — ajánlanak fel 
neVfk más munkakört. 

S ha már A jövő eszten-
dőnél tar tunk: még egy 
'gert súlyos teher rvomja a 
VörzervgySrlple vállát r az 
egyik sterilező berendezésük 
használhatatlanná vált. ígé-
ret van arra. hogv aí követ-
kező évben helvette ú.iat 
kapnak, ám valószínű, az ú j 
sterilező nem é-kezik meg 
időben. A kérdéses időpont: 
1980 tavasza. A dátum már 
ielzi: a iövő évi borsófeldol-
gozás eredményessége most 
emiatt még kockán forog. 

Mindent egvbevetve a 
konzervgyárban arra töre-
kednek. hogv az elkövetkező 
évben az ideihez hasonl' 
eredményt produkáljanak 
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Nagy László felvétele 
A húsüzem automata töltő gépsora mellett az Előre 

szooialiaia brigád tagjai dolgoznak, 


