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Megnyílt az őszi Budapesti 
Nemzetközi Vásár 
Keserű Jánosné beszéde 

Badapesten megnyílt a hagyományos őszi nemzetközi vásár. A fogyasztási cikkek 
feemntatóját elsőként a megnyitó vendégei tekintették meg. (Fotó: Balaton József 

— MTI-teleíotó—KS) 
Pénteken ünnepélyesen meg- feladatot is szánjuk, hogy ne zet átalakításában gyorsabb 

nyitották az őszi Budapesti csak tükrözzék a képessége- előrelépést szorgalmazva tö-
Nemzetközi Vásárt, a fo- ket, hanem az összehasonlí- rekednek a külpiacon jobb 
gyasztási cikkek V. szakos:- tás lehetőségét felhasz-álva minőségű, értékesebb gyárt-
tott bemutatóját. 

Az ünnepségen 
Havasi Ferenc, az 
Központi Bizottságának 

serkentsék a termelőket a mányokkal nagyobb deviza-
megjelent technológiák és a gyártmány- bevételt elérni. 

MSZMP szerkezet korszerűsítésére. Végül a miniszter köszö-
— A technológia, a gyárt- netet mondott a vásár szer-

kára, Marjai József és Sze- mányszerkezet megújhodása vezőinek, rendezőinek, kiál-
Icér Gyula, a Minisztertanács legfőbb biztosítéka az előre- lítóinak, s azt kívánta, hogy 

haladásnak. Igaz volt ez a a találkozó is járuljon hozzá 
múltban, követelmény a jö- a népek közti barátság, 

budapesti diplomáciai képvi- vőben is. De különösen ak- együttműködés, a békés egy-
seletek számos vezetője és tuális napjainkban és a kö- más mellett élés elmélyítésé-

a hazai és zeljövőben, mert ez a leg- hez. 
főbb útja annak, hogy a gaz- A miniszter megnyitó be 

képvi6e- daságunkat sújtó, a világ- széde után a vendégek kör-
piaci árarányok változásából sétát tettek a vásáron. 

elnökhelyettese. Ott volt 
kormány több más tagja, 

tagja, valamint 
külföldi kiállítók, kereskedel-
mi partnerek sok 
lője. 

Himnusz elhangzása származó veszteségeket foko- a z 1978. évi őszi Buda A 
Otán Keserű Jánosné 
nyűipari miniszter 
beszédet 

köny-

A miniszter köszöntötte a országokkal bővítsük, hogy a 
vásár megnyitójának vala- világpiacon termékeink ver-
mennyi résztvevőjét, 
így folytatta: 

zatosan felszámoljuk. Ez a pesti Nemzetközi Vásár ka-
mondott legbiztosabb útja annak, hogy p u j déli 1 órakor megnyil-

az integrációt a szocialista tak a nagyközönség előtt is. 
* 

majd senyképességét javítsuk. A Keserű Jánosné könnyű-
vásár módot ad szakembere- I P a n miniszter meghivasara 

— Ötödik éve rendezzük inknek, hogy lássák, hol a a z ^ ^,ud,aPesti Nemzetközi 
meg külön szakosítva ősszel helyünk a nemzetközi össze- v á s á r aLcalmából Budapest-
• fogyasztási cikkek, tavasz- hasonlításban. re érkezett Julius Hamu, & 
szal a beruházási javak nem- — A Magyar Szocialista Szlovák Szocialista Koztar-
zetközi vásárát Budapesten. Munkáspárt múlt év októ- saság miniszterelnók-helyet-
Az elmúlt évek tapasztalata beri és ez év áprilisi határo- t e s e es. A l 0 l s Kiisa.Uk ipar-
ós a mostani vásár is igazol- zata kiemeli, hogy népgaz- úsyi miniszter, 
ja, hogy helyesek voltak a daságunk mai fejlettségi A vendégeket Keserű Já-
szakosítási törekvések. Külö- színvonala, társadalompoliti- nosné fogadta hivatalában, 
nősen javára szolgál ez a vá- kai céljaink megvalósítása, a ahol tájékoztatták egymást a 

kapcso- programba vett termelési és felügyeletük alá tartozó ága-
termékszerkezet-átalakítás zatok fejlesztésének kérdé-

leti cikkeket gyártó ipar- nem nélkülözheti a gazdasá- seiről, 
ágaknak, vállalatoknak. Ilyen gosan gyártott és értékesí-
módon a hazai és külföldi tett árucikkek ki vitel énei: 
látogatók jobb áttekintést fokozását A gazdaságossá 
nyerhetnek arról, hogyan ugyanakkor feltételezi azt L-
tudtuk ezen a területen meg- hogy más termékekből csök 

sárlőkkal közvetlen 
latot fenntartó, közszükség 

Hazánkba 
érkezett 

Bruno Kreisky 
Lázár Györgynek, a Mi-

nisztertanács elnökének 
meghívására pénteken nem 
hivatalos látogatásra Buda-
pestre érkezeit dr. Bruno 
Kreisky, az Osztrák Köztár-
saság szövetségi kancellára 
A vendéget a Ferihegyi re-
pülőtéren Lázár György fo-
gadta. 

» 
Kádár János, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságainak e'ső tit-
kára délután a Parlament-
ben találkozott és vélemény-
cserét folytatott az osztrák 
szövetségi kancellárral a két 
ország jószomszédi kancsola-
ta;nak és együttműködésének 
fejlesztésé" 51, valamiint a 
nemzetközi helyzet időszerű 
kérdéseiről. A találkozón 
részt vett Lázár György. 

Ugyancsak pénteken dr. 
Brvino Kreisky az Ország-
házban látogatásit tett L o-
sonczi Pálnál, az Elnöki Ta-
nács elnökénél A ta'.á'kozón 
részt vett dr. Johann Deng-
ler. 

Polinszky Károly 
Pozsonyban 

Polinszky Károly oktatás; 

miniszter pénteken — Juraj 
Busa szlovák oktatási mi-
niszter meghívására — Po-
zsonyba utazott. A megbeszé-
'éseken — amelyen részt vesz 
Milán Vondruska cseh ok-
tatási miniszter is — eszme-
cserét folytatnak a hazánk-
ban rendezendő felsőoktatási 
miniszteri konferencia elő-
készítéséről és a két ország 
oktatásának időszerű kérdé-
seiről. 

Pua Frigyes 
New Yorkba 

utazott 
Púja Frigyes külügymi-

niszter pénteken elutazott 
New Yorkba, az ENSZ-köz-
gyűlés XXXIII. ülésszakára. 
Búcsú-tatárára a Ferihegyi 
repülőtér an megjelent Itácz 
Pál külügy-mini szí ár: umi ál-
lamtitkár é3 a Külügymi-
nisztérium több vezető mun-
katársa. (MTI) 

Testvérmegyei kapcsolataink 

Kiállítás Budapesten 
Tegnap, pénteken délután ti, a VII. kerületi pártbl-

Budapesten, a Szovjet Tudo- zottság és az MSZBT képvi-
raény és Kultúra Házában selői. 
reprezentatív kiállítást nyi- Az ünnepélyes megnyitó 
tottak meg amely Csongrád után, amelyet dr. Koncz Já-
megye és az odesszai terület nos, a Csongrád megyei 
testvéri kapcsolatainak múlt- pártbizottság titkára tartott, 
ját és jelenét mutatja be a az Odessza hős város című 
fővárosa közönségnek. A filmet mutatták be a részt-
megnyitón megjelent Győri vevőknek, majd az ÉDOSZ 
Imre, az MSZMP Központi táncegyüttese adott nagy si-
Blzottságának titkára, V. J. kerű műsort. 
Pavlov, a Szovjetunió buda- (A kiállításról később 
pesti nagykövete és munka- részletesen beszámolunk la-
társai, valamint a budapes- punkban.) 

Készpénzzel 
fizet a húsipar 

Több a hízó, 
mint amennyire számítottak 

Megyénkben különösen gultak volna Szövetkezetek* 
kedvező eredményt hoztak a szervezik a tenyésztést, a 
sertéstenyésztés föllenditésé- hizlalást és az átvételt is, jól 
re szolgáló központi intézke- kiépült hálózat gondoskodik 
dések. Azt a célt fogalmaz- takarmányról. A hűsipar ta-
ták meg a határozatok, hogy pasztalata szerint takarmány-
ismét adjanak annyi hizót a gondok sehol nem nehezítik 
termelők a húsiparnak, mint a tenyésztést és hizlalást, bár 
1974—75-ben adtak, és az a kukoricából átmeneti — az 
szám állandó maradjon. a új kukorica letöréséig tartó 
sertéstenyésztés közismert — problémák támadtak, 
ciklikussága pedig kiküszö- Egyszerű jelekből arra le-
bölhető legyet). A korábbi h e t következtetni, hogy to-
evek tapasztalata szerint v á b b i _ természetesen ki-
most ismét valahol mélvpon- s e b b mértékű — föllendülés 
ton kellene lennie a fölyá- m é g várható. A piacon a 
sáriásnak, ezzel szemben idén malacok-süldők ára változat-
várhatóan 415 ezer sertést ] a n u ] m agas. tehát sokan ke-
vesznek át. r e s í k A váüa'at egyébként 

A szegedi húsipar központ- továbbra is ad kocákat a 
jában Lohkivitz Sándor ke- termelőknek. Sokan kötnek 
reskedelmi igazgató arról tá- több évre szóló értéke*íté6l 
Jékoztatott bennünket, hogy szerződést, hiszen ez előnyö-
idén a kistermelők 260 ezer sebb a többféle felár miatt, 
hízó átadására kötöttek szer- ez pedig egyértelműen azt 
ződést, 40 ezerrel többre, jelenti, hogy több évre sike-
mint tavaly. A nagyüzemi rült megszerezni a termelők 

[sertéstelepeken ls várható a bizalmát 
' kedvező tendencia érvénye- Sokféle igyekezettel zökke-
siilése, a közös gazdaságok nőméntessé tették az átvé-
előreláthatóan 8 ezerrel ad- telt, és a jószág árát azonnal 
nak többet. Nyolc mezőgaz- készpénzzel fizetik a fölvá-
dasági üzemmel kötöttek sárlást végző szövetkezetnek, 
szerződést a korszerűtlennek Legtöbb helyen még aznap 
ítélt ólak, illetve kisebb te- továbbadják a termelőknek, 
lepek korszerűsítésére. Azzcl legföljebb másnap, ha a bel-
a föltétellel adtak anyagi tá- ső adminisztrációnak ne-
mogatást is. hogy öt évig ser- hézségei támadnak. A ta-
tást tartanak bennük. pasztalatok szerint nem je-

A kisgazdaságok reagáltak J10®' a beV-en-
leggyorsabban a kedvező in- tett sart,é?,eke: n e m "aT 
tézkedésekre, de ki kell emel- P?" • , k é t h é t 

nünk - mondta az igazgató a l a t t szállítják e l hiszen eny* 
- , hogy a nagyüzemek tá- ^ , l r e e!ore látva korábban 
mogatása nélkül nem boldo- Jelen'ik be a termelők. Azért 

valósítani gazdasági céljain 
kat. milyen kínálatot tudunk hazai termelést, 
nyújtani a hazai lakosságnak, portáljunk. Így 
milyen árut ajánlunk kül-
földi vevőinknek. 

kentve, vagy megszüntetve 
többet im 
a vásáror 

mind az eladók, mind a ve 
vők megtalálhatják számítá 

— Az idei őszi Budapesti saikat 
Nemzetközi Vásáron újabb — Ellátáspolitikánkkal egy-
gyártmányok, használati tár- bevág az a kereskedelem-po-
gyak. szolgái tatások önálló litikai cél, hogy növeljük £ 
témakörönkénti csoportosító- kösz- és 
sa kezdődött meg. A ren- importját 
dezők joggal feltételezik, 

félkész termékek 
nem-sak válacz 

tákbővítás céljából, hanem 
hogv a jobban áttekinthető azért ls, hogy a meglévő ter 
árukínálat megkönnyíti az melőkapacitásokat és ameg-
összehasonlítást, segíti a ve- lévő munkaerőt a mi adott 
vők döntéseinek megalapo- ságaink között leghatéko-
zását. E'áttal is hatékonyab- nyabban előállító, itthon és 
ban tudják felhasználni 
várárt a piac felmérésére, a 
közvélemény-kutatásra. A 
vásár napjai alatt meggyó-

a külföldön keresett cikkel-: elő-
állítására használjuk ki. 

— Erre a vérárra olyan 
időpontban kerül sor, aml-

ződhetür.k arról, hogy a vál- kor a külpiaci viszonyuk ne 
lalatok, szövetkezetek ezt a h szül ne'; néhány országban 
piacfelmérést egyre gyarapo- sokasodnak a protekcionista 
dó, változatos m ódszerekkel, 
eredményesebben folytatják. 

saját ipart védő intézkedé-
sek. A magyar vállalatoknak 

— Az ilyen nagys—>Msú tehát r.incs könnyű felada 
Ipari bemutatóknak azt a tuk, amikor a termékszerke-

Lenin~rend Bakunak 

Leonyid Brezsnyev beszéde 
nemzetközi kérdésekről 

Leonyid Brezsnyev, az további rn urtkasitkereket, láspanók összehangolásának 
SZKP KB főtitkára, a személyes boldogságot kívá- ezt a foirmájáit, a kétoldalú 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta- nok minOnyájuknaík — inon- találkozókat. EzeCc segítenek 
nácsa Elnökségének elnöke dotta elöljáróban Leonyid kijelölni azt a közös vona-
mondott beszédet azon a Brezanyerv. lat, amelyet a Vansói Szer-
pénteki bakui ünnepi ülé- Lecnyid Brezsnyev nem- ződés tagállamai együttesen 
sen, amelyen átadta az zetközi kérdésekről szólva a határoznak meg a politikai 
Azerbajdzsán Szovjet Szo- következőket mondta: 
cialista Köztársaság fővá-
rosának a Szovjetunió leg-
magasabb kitüntetését, a 
Lenin-rendet. 

íiuuj mjuTi luiaitíozoinnTa ' .. . .- , , . , ,. 
Napjri r i can bonyolult a 

nemzéibözi helyzeti Kiéle-
gyeforsúg,''"^"Magyarország ződésöndk alapja az, hogy a 

haza legmagasabb ki'.ümteté- Mcngélia,"az NDK^es Romá- úg^a^acsabb imperia'Us.ta 
-,ét, a Lenin-rendet. Ebből n'a - testvérpártjainak ve- k oT°k nem hajlandóak józa-
az alkalomból teljes szivem- zetőiveL n u i s z e m l é " : m a k)alakuit 
bői köszöntöm a bakaiakat, és Nagyra értékeljük az ál- (Folytatás a 2. oldalonj 

— Mint tudják, nemrégi-
a Krímben sor került 

már hagyományo-nak mond- nemzlet"«>zi 
ben 

tanácskozó -testület ülésein. 
Megbeszéléseinken nagy 

fordítottunk a 
helyzet döntő 

Azzal a megtisztelő meg 
.ízatársal érkeztem Ba/ruba 
hogy átadjam a városnak a 

Úárr Zd^zöín^ ^tosság-á kérdéseire 
- szocialista országok - Bul-

kellett változtatniuk az előző 
szisztémán, mert nem gvőz-
ték olyan gyorsan szálútani, 
ahogy a termelők kínálták. 

Vá'tozatlan áron kötik a 
következő évre szóló szerző-
déseket. November végéig 
minden termelőt fölkeresnek, 
hogy tájékozódjanak. ér-
vénvben levő több éves szer. 
ződése szerint mikor hány 
hízót akar átadni. 

Ki kell emelnünk a tálé. 
koztatóból. hogy a vártnál 
nagyobb forgalom semmiféle 
fönnakadást nem jelent, 
szeptember 30-ig még erre az 
évre ls kötnek átadási szer-
ződéseket. és aki ezt a meg-
oldást válasz'ja, lövőre is 
köthet megállapodást, rr'nd-
össze kilencvennapos e'ő-e-
jelzéssel, természetesen felár 
nélkül 

A húsipar prognózisa sze-
rint a decemberi—Januári 
piacokon kevés hízót kínál-
nak majd eladásra, hiszen a 
mostani hivatalos áraknál 
többre ott se nagyon számít-
hatnak a termelők. 


