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L A P J A 

Kádár János fogadta 
a Román Kommunista Párt 

Központi Bizottságának 
titkáralt 

Kádár János, a Maavar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első t i tkára kedden délelőtt a KB 
székházában fogadta Ilié Verdetet. a Román Kommunis-
ta Par t Központi Bizottsága Politikai Végrehaitó Bizottsá-
gának tagiát. Petre Enachet és Ion Stoiant. az RKP KB 
Politikai Végrehaitó Bizottságának póttagjait, a Központi 
Bizottság titkárait. 

A nvílt. elvtársi légkörű találkozón Kádár János hang-
súlyozta az MSZMP készségét a m a g y a r - r o m á n kapcsola-
tok fejlesztésére. 

A megbeszélésen részt vett Aczél György és Havasi 
Ferenc, a Politikai Bizottság tagiai. a KÖzpon'i Bizottság 
titkárai, valamint Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság 
titkára. Jelen volt Barity Miklós, hazánk bukaresti és 
Nicolae Veres, a Román Szocialista Köztársaság Magyar-
országon akkreditált nagykövete. (A román delegáció tár-
gyalásairól lapunk 2 oldalán számolunk be.) 

Magyar-lengyel szerszám-
gépipari egyiittmiödés 

Lengyel szerszámgépipari szágban is vállalkozik szer-
delegáció részvételével ke- számgépek felújítására, 
rckaszta!-megbeszélést ren- A kerekasztal-megbeszé-
deztek kedden a Magyar Ke- lésre több mint félszáz vál-
rcskedelmi Kamarában ar- lalat képviselői jöttek el. A KGST-tagországok bor-
ról, miként kapcsolódhatná- Magyarországon jelenleg és cipőiparának távlati — 
nak be a lengyel szakembe- csupán néhány vállalat fog- 2000-ig szóló — egvüttműkö-
rok a magyar vállalatoknál lakozik szerszámgépek fel- dési proeramiát vitatia a 
rrúködő szerszámgépek fel- újításával így a kínálat ko- szekszárdi Gemenc Szálló 
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utazott 
Etiópiába 

Korom Mihálynak, a Ma-
gvar Szocialista Munkáspárt 
rolitikai Bizottsága tagiá-
nak. a Központi Bizottság 
ti1 kárának vezetésével ked-
den párt- és állami küldött-
ség utazott Etiópiába, hogv 
részt vegyen az Etióo Dol-
gozók Pár t ja alapítókong-
resszusán. és az etióp fórra-
dalom 10. évfordulóiának 
ünnepségein. A delegáció 
tagiai Villányi Miklós me-
zőgazdasági és élelmezésügyi 
államtitkár. Sós János, az 
MSZMP KB külügvi osztá-
lyának munkatársa és Bog-
nár Gyula, hazánk Etiópiá-
ban akkreditált nagykövete, 
aki Addisz-Abebában csatla-
kozik a delegációhoz. (MTI) 

KGST-

. . . . . . . , . , rántsem elégíti ki a keres-
ujitasaba, korszerűsítésebe. i e t e t Ugyanakkor a gazdál-

A tanácskozáson részt vet- kodók a korábbiaknál szú-
tck a Ponar—Rerao lengyel kösebb pénzügyi lehető-
ezerszámgéppark gazdálko- ségek miatt egyre több' 

esetben kényszerülnek ar-
dasi kombinát képviselői. El- r a > bogy gépvásárlás he-
rr.ondották: hogy vállalatuk lyett olcsóbb megol-
inár több éve nemcsak Len- dást keressenek, s a régebbi 
gvelországban, hanem a töb- berendezéseket korszerú-
bi európai szocialista or- sítsék. 

kongresszusi termében ked-
den megkezdődött tanácsko-
zásán a KGST könnyűipari 
állandó bizottságának bőr-
és cipőipari munkacsoportja. 
A tagországok szakemberei 
ezúttal ezen belül is a tech-
nikai és technológiai fe j -
lesztésre. továbbá az anyag-
ellátás összehangolásának 
javítására fordít iák a leg-
több figyelmet. 

• I : az uzemegeszsegugy 
Parlamenti bizottságok ülése 

Kedden 
összevont 

a Parlamentben egészségügyi állapotának ala-
úlést tartott az kulása a főbb betegségcso-

országgyülés szociális és portokat tekintve nem tér 
egészségügyi, valamint ipari el alapvetően a lakosság egé-
bizottsága. Az értekezleten szének megbetegedési viszo-
megvitalták az Egészségügyi nyaitól. 
Minisztérium tájékoztatóját 
néhány népgazdasági ágazat 
dolgozóinak munka-egészség-
ugyi helyzeterol. foglalkozott. Több képviselő _ . . . . . . . . . 

Az ulesen jelen volt Cser- ^ ^ h l é t e s í t s enek P e s t a L á s z I ° javaslatára a 
venka Ferencne, az ország- testület úgv határozott, hogy 
gyűlés alelnöke, s részt vet- tarcakozi munkab.zottsagot. a z ' ^ 
tek az ágazati szakszerveze- amely átfogóan vizsgálná 

általa- továbbítja az illetékes kor-

Rabi Béla ipari miniszté-
riumi államtitkár a tárca 
nevében az egészségügyi in-
tézményekkel kialakított to-
vábbi, mind szorosabb 

A vitában több felszólaló együttműködésre tett ígére-
a bányászattal kapcsolátes tet, a munka-egészségügyi 

kérdésekkel helyzet javítása érdekében. 

tek képviselői és meghívott a z üzemegészségügy 
szakemberek is. Pesta Lász-
ló, a szociális és egészség-
ügyi bizottság elnöke és Sta-
dinger István, az ipari bi-
zottság titkára mondott be-
vezetőt. Illés Béla. az 
Egészségügyi Minisztérium 
főosztályvezetője, a jelentés 
előadója többek között utalt 
rá, hogv a munkaegészség-
ügy helyzete elválaszthatat-
lan a lakosság általános 
egészségügyi állapotától. 
Szükség van tehát a prob-
lémák komplex vizsgálatára, 
s ez is indokolja a két or-
szággyűlési bizottság együt-
tes tanácskozását. 

A szóbeli kiegészítési kö-
vetően a parlamenti bizott-
ságok tagiai vitatták meg 
az anyagot, amely ezúttal c. 
szénbányászat, a kohászat, a 
textil- és textilruházati ipa-, 
a bőr-, a szőrme- és cipő-
ipar. valamint az élelmiszer-
ipar egészségügyi helyzetét 
vizsgálta. Az itt dolgozók a 
legfontosabb népgazdasági 
ágazatokban foglalkoztatot-
tak 24 százalékát reprezen-
tálják. A jelentésből kitűnik, 
hogy az üzemi dolgozók 

nos helyzetét. mányzali szerveknek. 

Konzervgyári szezon 

Diákok az üzemben 
Mielőtt beléptem a Sze-

gedi Konzervgyár kapuján, 
piaci emlékeim ötlöttek fel 
bennem. Vajon a magas 
szabadpiaci árak és a szű-
kösebb termés ellenére hoz-
zájuthat-e egy feldolgozó 
üzem a szüksége* nyers-
anyagaihoz? Első látásra 
igen, mert a gyártóvonala-
kon egyszerre többféle zöld-
ség. gyümölcs feldolgozását 
végzik, mozgalmas kép tá-
rul a látogató szeme elé. 

Szovjet piacra készül a 
darabos savanyúság, mely-
ben piros paradicsom és 
uborka található ecetes-
sós lében. Ezenkívül a há-
mozatlan paradicsom tölté-
sét is most végzik, érett, 
egész paradicsomokat rak-
nak rostos paradicsomlébe. 
Másutt literes üvegekbe 
egész, hámozott őszibarac-
kok potyognak a töltőgépen. 
Arrébb tépőzáras alumíni-
um flakonokba meggynek-
tár csorgadozik. Tőkés pi-
acra imarharolád, míg bel-
földre a tubusos májaskrém 
termelése is a programban 
szerepel. Az a tény. hogy a 
mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának szezonjában 
igen nagy súllyal szerepel a 
húskészítmények gyártása, 
egyrészt jelzi; a rendelke-
zésre álló nyersanyag ke-
vesebb a vártnál, ugyanak-
kor többletmunkaerő 
rendelkezésre álh 

Az iskolakezdéssel egy a Paradicsommal; -2500 va- zik, remélhetően a kívánt 
időben a Kodály Zoltán téri R°n léparadicsöm kellene a mennyiségben beszerezhetik 
általános iskola 120 hetedi- tervezett termeléshez. elő- a megfelelő nyersanyagot, 
kes, nyolcadikos diákja beláthatóan ebből csak 70» Valódi szezonidőszak van 
próbálkozott meg napi négy v a g ° n lesz. A 270 vagonos most, de nagyon leszűkült 
órában a fizikai munkával, bogy.os, etkezésiparadicsom- a z j d e j e . j e i e n l e g csak két 
Ök egy jól elkülönített rak- szükségletből csak 100 va- műszakban termelnek, a le-
tárrészben szilvát magoz- f?on felvásárlására van reá- csőgyártás felfutásánál <?1-
nak, feleznek. Egy-két mun- l l f lehetőség. Uborkából 262 képzelhető, hogy a harma-
kaszervező eljöhetne ide, vagonnal szemben 60 vagon, d j k műszakot bevezessék, 
ösztönzési módszertant ta- zöldpaprikából 252 vagon he- a nyersanyagok állagmeg-
nulni. A raktár falára kré- lyett 1 3 0 vagon az árualap, óvása érdekében hétvégeken 
távol kiírják mindennap a H a n e m a l l n a t ö b b lábon ez szeptember 8-án, 15-én. 22-
legjobban dolgozók teljesít- a z üzem, bizony kilátásta- ¿n a gyári szocialista bri-
ményét és az érte járó ösz- l a n - lenne a helyzet. A gádok kommunista műsza-
szeget. Egy-egy csoport zá- rendkívülien jó borsószezon 

Raktárba szállítják a kcsz darabos savanyúságot 

l s látható gondokról. Kezdjük nagy mennyiségű alma és 
a legnagyobb tömegű áruval, körte feldolgozását terve-

kokat szerveznek. A gyár 
ró munkanapján a legjob- túltermelése nagymértékben vezetői és dolgozói azt vall-
bak csomagot kapnak, a hozzájárulhat, hogy év vé-
gyár ajándékával. Az elkö- K é r e összességében megva-
vetkező hetekben más álta- lósíthassák a tervezett ter-
lános iskolások váltiák fel n-rfési értéket. Addig még 
a most Itt dolgozókat, ké- b konzervekből is tetemes 
sőbb gimnazisták is iönnek mennyiséget kell gyártani-
r.api 6 órás elfoglaltságra. uk. Remélhetően a csontos 
Évek óta hagyomány, hogv marhahús beszerzése az ed-
katonák is kiveszik a részű- digíeknél kevesebb gonddal tokban reméljük ezt a 

ják. hogy rugalmasságra, 
gyors reagálásra, szavahi-
hetőségre kell törekedniük. 
Jó minőségűt kell termelni, 
de a termékek csomagolása 
sem elhanyagolható. Üj ter-
mékeik megjelenése a bol-

tö-
ket az őszi szezonból, je- ) a r . mert a tőkés export el- rekvésüket megfelelően alá-
lenleg ötvenen szorgoskod- sősorban ettől függ. A ter- támasztja, 
nak az üzem legkülönbö- m e léskiesés ellensúlyozására T. Sz. I. 
zőbb, fizikai erőt igénylő, 
területein. 

Bagó János üzemgazdasá-
gi főosztályvezető rövid 
számvetést adott az eddigi 
eredményekről és az előre-

Környezetkímélő, zárt rendszerű hulladékgyűjtés 

Konténeres M É H-átvevőhe!y 
A Budapest és Vidéke multiliftes emelési rendszer eddig összesen 100 millió fa-

MÉH Vállalat kezelésében ugvanis lehetővé teszi, hogv rintot kültött a különböző 
kedden megkezdte működé- a különböző konténerekben átvevőhelvek korszerúsítésé-
sét — hazánkban elsőként — tárolt hulladékot a feldolgo- re. A mostani, konténeres te-
áz úgynevezett multilift zásig emberi kéz érintése lep kialakítása felszerelése 
rendszerű konténeres hulla- nélkül mozgassák, szállítsák, hárommillió forintba került. 
délcátvevő hely. Az Óbudán A MÉH Nversanvag-hasz- A tröszt tervei szerint jövó-
létesített. 1120 négvzetméte- nősítő Tröszt évente egv- re üzembe helyezi Székesfe-
res területen a hasznos hul- millió tonna hulladékot gvűit hérvár. Győr, Pécs. Debre-
ladékok mozgatása, tárolása, be. s ennek 30 százaléka cen nagyobb lakótelevein 
maid elszállítása zárt rend- származik a lakosságtól. A konténeres átvevőteleveit. 
szerben történik s ígv a most megnvílt átvevőtelep 
különféle hulladékok nem annak a hálózatnak az első 
szennyezik a környezetet. E láncszeme amelynek telies 
módszer alkalmazásával a kialakításával a lakosságtól 
korábbinál tóval kevesebb származó hulladék begvűité-
dolgozó képes ellátni a na- se korszerű körülmények kö-
pír-. vas-, textilhulladék át- zött történhet, mégpedig a 
vételét, mert az eddigi kéz- külföldön már iól bevált-
zel végzett tevékenységet 
ezentúl géppel végzik. A 

melvek valószínűleg rövide-
desen kedveltek lesznek a 
lakosság körében, hiszen a 
háztartásokban felhalmozó-
dott. fölösleges vas-, szí-
nesfém* papír- és textilhul-
ladék. az üveg. a használt 
gumiabroncs és akkumulátor 

körnvezetet kímélő. zárt személygépkocsin is bevihető 
rendszerben. A MÉH Tröszt az átvevőhelyekre. (MTI) 

flz autóbuszgyártásról 
Huszonöt ország mintegy matban van. A miniszter-

300 szakemberének négyna- helyettes hangsúlyozta, hogy 
pos tanácskozása kezdődött a külföldi cégekkel történő 
kedden az autóbuszgyártás együttműködésben a magyar 
legújabb eredményeiről, autóbuszgyártás legfonto-
nemzetközi tapasztalatairól sabb piaci és kooperációs 
az MTESZ székházában. bázisát továbbra is a KGST-
' A plenári* ülés nyitó elő- tagországok jelentik. A le-

adásában Gábor András ipa- vőben részben e bázisra tá-
ri miniszterhelyettes a ha- maszkodva kívánják — a 
zai gyártással és fejlesztés- járművek teljesítményének, 
sel kapcsolatos terveket is- szállítóképességének növclé-
mertetve elmondta: az se mellett — az Ikarusok 
újabb autóbusz típusok ki- egyes minőségi tula jdonsága -
alakításánál egyaránt tő- it tovább javítani. A nagyobb 
rekednek a szállítóképesség feladatok azonban fokozot-
fokozására é s a járművek tabb erőfeszítést igényelnek 
előállítási; illetve üzemelte- az autóbuszgyártást kiszol-
tési költségeinek a csökken- gáló egyéb ágazatoktól — 
tésére. Ennek érdekében mindenekelőtt a kohászat-
mérsékelni kívánják az au- tói és a műanyagipartól —. 
tóbuszok önsúlyát, növelve mondotta a miniszterhelyet-
ugyanakkor azok élettarta- tes. 
mát. Külön erőfeszítéseket A plenáris ülés után a 
tesznek az üzemanyag-fo- tanácskozás résztvevői szek-
gyasztás csökkentésére. Ez cióüléseken folytatták mun-
utóbbi célt szolgálja példá- kájukat. A négy nap során 
ul a dízelfogyasztású Rá- összesen nyolc szekcióban a 
ba—LIST motorok terve- gyártási technológiák és az 
zett üzembeállítása. ame- üzemeltetés valamennyi fon-
lyek kipróbálása már folya- tosabb kérdését érintik. 


