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Lázár György Berlinben Mindennapi kenyerünkről 
Megkezdődtek a magyar—NDK tárgyalások 

Berlinben Willi Stoph miniszterelnök üdvözölte Lázár Györgyöt. (Telefotó: ADN 
—MTI—KS) 

Lázár György, m Minisz-
tertanács elnöke — Willi 
Stophnak, a Német Demokra-
tikus Köztársaság Miniszter-
tanácsa elnökének meghívá-
sára — baráti látogatásra 
csütörtökön, tegnap a Német 
Demokratikus Köztársaságba 
utazott. Ütjára elkísérte Sol-
tész István kohó- és gépipari 
miniszter, Rácz Pál külügyi 
államtitkár, dr. Várkonyi Pé-
ter államtitkár, a Miniszter-
tanács Tájékoztatási Hivata-
lának elnöke, dr. Szalai Béla 
külkereskedelmi minisztériu-
mi államtitkár, Kovács Gyu-
la, az Országos Tervhivatal 
elnökhelyettese. 

Búcsúztatásukra a Ferihe-
gyi repülőtéren megjelent 
Aczél György, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese, Kese-
rű Jánosné könnyűipari mi-
niszter, Varga József, a Mi-
nisztertanács titkárságának 
vezetője. 

Lázár György, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 

a Minisztertanács elnöke — 
Willi Stophnak, az NSZEP 
Politikai Bizottsága tagjának, 
az NDK kormánya elnökének 
meghívására csütörtökön, 
tegnap délelőtt 2 napos ba-
ráti látogatásra a Német De-
mokratikus Köztársaságba ér-
kezett. A magyar miniszter-
elnököt és kíséretét Berlin 
schönéfeldi repülőterén Willi 
Stoph és az NDK számos 
más párt- és állami vezetője 
fogadta. 

Röviddel a magyar minisz-
terelnök Berlinbe érkezése 
után Lázár György és házi-
gazdája, Wdli Stophf az NDK 
miniszterelnöke közvetlen, 
szívélyes, baráti eszmecserét 
folytatott egymással. 

Ezt követően — még teg-
nap, csütörtökön — megkez-
dődtek Berlin-Niederschön-
hausenben Lázár György 
magyar és Willi Stoph NDK-
kormányfő hivatalos megbe-
szélései. A megbeszéléseken 
magyar részről Soltész István 

Magyar—svájci 
külügyminiszteri megbeszélések 

A hivatalos látogatáson 
hazánkban tartózkodó Pierre 
Aubert svájci külügyminisz-
ter es kísérete tegnap, csü-
törtökön délelőtt megkoszo-
rúzta a Magyar Hősök em-
lékművét a Hősök terén. 

A koszorúzáson jelen volt 
Nagy János külügyminiszter-
helyettes, Bielek 'József, a 
fővárosi tanács végrehajtó bi-
zottságának titkára, Farkas 
Mihály vezérőrnagy, a buda-
pesti helyőrség parancsnoka, 
valamint a Külügyminiszté-
rium több v. zető beosztású 
munkatársa. Ott, volt Zápor 
György, hazánk berni nagy-
követe is. 

Ezután a Külügyminiszté-
riumban megkezdődtek a 
magyar—svájci hivatalos tár-
gyalások. A magyar tárgyaló 
csoport vezetője Púja Frigyes 
külügyminiszter, tagjai: Nagy 
János, valamint Szőke György 
és B'.-riyász Rezső, a Külügy-
minisztérium főosztályveze-
tői, Zágor György. A svájci 
tárgyaló csoport vezetője 
Pierre Aubert, tagjai: Anton 
Hegner, az I. politikai főosz-
tály vezetője, Jean Cuendel, 
a politikai titkárság vezető-
je, August Geiser, a Svájci 
Állam szövetség budapesti 
nagykövete, Peter E ugen 
Dietschi követ-tanácsos, 
Francois Nordmann, a svájci 

külügyminisztérium politikai 
főosztályának titkára. 

A szívélyes légkörű tárgya-
lásokon Púja Frigyes és 
Pierre Aubert hangsúlyozta a 
svájci külügyminiszter első 
magyarországi látogatásának 
jelentőségét, ma jd rámutat-
tak: országaink között nin-
csenek rendezetlen kérdések. 
A külügyminiszterek kölcsö-
nös tájékoztatást adtak orszá-
gaik belső helyzetéről, kül-
politikai törekvéseiről, ki-
emelve a kapcsolatok fej-
lesztésének szükségességét. 

A nemzetközi kérdések so-
rában különleges figyelmet 
kapott az európai biztonság 
és együttműködés, a helsinki 
záróokmány ajánlásainak 
megvalósulása, az éppen most 
ülésező montrieux-i szakértői 
tanácskozás, illetve az 1980 
őszén esedékes madridi talál-
kozó jó előkészítésének szük-
ségessége. 

Púja Frigyes este a Gel-
lért Szálló gobelintermében 
vacsorát adott kollégája, 
Pierre Aubert tiszteletére. A 
vacsorán részt vett Bíró Jó-
zsef külkereskedelmi minisz-
ter, dr. Markója Imre igaz-
ságügy-miniszter Trethon 
Ferenc munkaügyi miniszter. 
Zágor György, valamint a 
Külügyminisztérium több ve-
zető munkatársa. A vacsorán 
a két külügyminiszter pohár-
köszöntőt mondott. 

kohó- és gépipari miniszter, 
Rácz Pál külügyi államtitkár, 
dr. Várkonyi Péter államtit-
kár, a kormány Tájékoztatá-
si Hivatalának elnöke, dr. 
Szalai Béla külkereskedelmi 
államtitkár, Kovács Gyula, 
az Országos Tervhivatal el-
nökhelyettese és Kádár Jó-
zsef berlini magyar nagykö-
vet vesz részt. 

Az NDK tárgyaló küldött-
ségének . tagjai: Wolfgang 
Rauchfuss miniszterelnök-
helyettes, dr. Herbert Kfoíi-
koujski külügyi államtitkár, 
a külügyttúniszter első he-
lyettese, . Gerhard Ntlzschke 
külkereskedelmi . miniszter-
helyettes, dr. Hermann Lei-
kauf, az . Állami Tervbizott-
ság elnökhelyettese és Ger-
hard Reineri, az NDK buda-
pesti nagykövete. 

A miniszterelnökök meg-
beszélésein szakértők is 
részt vesznek. 

A szívélyes és baráti lég-
körben lezajlott megbeszélé-
sen kölcsönösen tájékoztatták 
egymást a szocialista építő-
munka helyzetéről Magyar-
országon és az NDK-ban, to-
vábbá az 1976—80-as nép-
gazdasági tervek megvalósí-
tásának állásáról és az ezzel' 
kapcsolatos feladatokról. Ér-
tékelték a két szocialista or-
szág közötti kétoldalú kap-
csolatokat. Megelégedéssel ál-
lapították meg, hogy a ma-
gyar párt- és kormánykül-
döttség 1977. márciusi ber-
lini látogatásakor született 
megállapodások megvalósul-
nak. 

Willi Stoph, a Német De-
mokratikus Köztársaság mi-
niszterelnöke csütörtökön es-
te a berlini Unter den Lin-
denen levő Köztársasági Pa-
lotában vacsorát adott Lázár 
György miniszterelnök tisz-
teletére. 

A vacsorán Willi Stoph és 
Lázár György pohárköszön-
tőt mondott. (MTI) 

Szeged megyei város tanácsának végrehajtó 
bizottsága a sütőipari vállalatnál 

Szeged megyei város ta-
nácsának végrehajtó bizott-
sága tegnap délelőtt ülést 
tartott Papp Gyula elnökle-
tével. A testület több előter-
jesztést hagyott jóvá, majd 
napirendként tárgyalta a 
szociális követelményeknek 
nem megfelelő telepek lakói-
nak helyzetét, az életkörül-
ményeik javítására tett intéz-
kedéseket. Köznapi szóhasz-
nálattal ezen a cigánylakos-
ság telepeit értjük, s Szeged 
elsősorban a dorozsmai telep 
sorsában érdekélt. A vb meg-
nyugvással vette tudomásul 
az eddigi intézkedéseket, me-
lyeknek további folyamatától 
várható, hogy 1980—1981-ig 
a dorozsmai telep megszűnik, 
lakói megfelelő körülmények 
közé kerülnek és életmódju-
kat ú j módon alakíthatják a 
sokoldalú társadalmi segít-
séggel. Napirendre tűzték az 
ülésen az Edzett ifjúságért 
mozgalom tapasztalatait is. 
maid a testület a Szegedi 
Sütőipari Vállalat tevékeny-
ségét vizsgálta és vitatta 
meg. E napirendet a végre-
haj tó bizottság a helyszínen, 
az ú j kenyérgyárban, üzem-
látogatással egybekötve tár-
gyalta, ahol a vállalat veze-
tői adtak mindenre kiterjedő 
tájékoztatást. 

A Szegedi Sütőipari Vál-
lalat munkáját a lakosság 
nap mint nap minősíti, hi-
szen a város ellátásáért dol-
gozik. Kilencféle kenyeret, 
8 féle péksüteményt és közel 
60 féle egyéb pékárut tesz 
naponta az asztalunkra, 400— 
420 mázsás tételben. A vb 

úgy ítélte meg, hogy ami a 
mennyiséget illeti, a köteles-
ségteljesítés rendszeres és 
pontos, különösen mióta a 
sütőipar kapacitását, műsza-
ki színvonalát sikerült meg-
emelni. jelentős tanácsi tá-
mogatással. Ennek főbb ál-
lomásai az 1975-ben felava-
tott ú j kenyérgyár és az 
1973-ban üzembe állított 
automata zsömle- és kifli-
sütő voltak. Az ú j kenyér-
gyár korszerű, kapacitása 
azonban nem elégséges, mert 
hétvégeken, a több napra 
való vásárlások idején nem 
győzi a szükségletet. Az el-
látás egyik nagy rizikója, 
hogy géphiba esetén az üzem 
nem tudná produkálni a vá-
ros kenyérszükségletét; az 
automata süteménygépek pe-
dig már meglehetősen el-
használódtak. További gond, 
hogy a Maros utcai üzem 
napjai is meg vannak szám-
lálva, mert az ú j hídfő ren-
dezése során el kell bontani. 

A szegedi sütőipar minősé-
gi bizonyítványát többen ír-
ják. A lakosság általános 
elégedettségével összhangban 
az Élelmiszerellenőrző és 
Vegyvizsgáló Intézet rend-
szeres vizsgálatai is jót mon-
danak. A boltba kikerülő áru 
azonban nem mindig tükrözi 
e megállapítást, mert a szál-
lítás és a tárolás során káro-
sodik a minőség. E hibák a. 
technológiai fegyelem meg-
sértéséből, a belső minőségi 
ellenőrzés elnézéseiből és ha-
nyag szállításból erednek. A 
boltok árutárolása sem min-

dig megfelelő — jgy a JA 
minőségben elkészült áru 
gyakran kifogásolható, mire 
a vásárlóhoz jut. 

A vállalat meglehetősen 
sok gond közepette dolgozik, 
s ezek között szinte első he-
lyen áll a szakmunkáshiány. 
A több műszakos termelés, 
az ünnepnapokon is szerve-
zett műszakok, a gyakori túl-
órázás, a munkahelyek me-
legsége nem vonzó. A mun-
kásvándorlás így igen magas 
— a vállalati létszámnak 
közel egyharmada cserélődik 
évente. 

A szegedi sütőipar további 
fejlesztése elengedhetetlen — 
állapította meg a végrehajtó 
bizottság. A vállalat — figye-
lembe véve Szeged lakossá-
gának várható igényeit — a 
hatodik-hetedik ötéves terv-
ben a következő fejlesztése-
ket t a r t j a indokoltnak: a Ke-
nyérgyári úti üzem teljes fel-
új í tását ; a megszűnő Maros 
utcai üzem pótlását modern 
gépisorokkal; a Tavasz utcai 
üzem továbbfejlesztését. 
E feladatok körülbelül 150 
millió forintot igényelnének. 
A vb megadta a felhatalma-
zást szakosztályainak, hogy 
a pénzösszegek biztosításá-
nak lehetőségét vizsgálják 
meg. A minőség javítása ér-
dekében a testület utasította 
a Szegedi Sütőipari Vállalat 
igazgatóját, hogy dolgozzon 
ki hatékony intézkedéseket a 
technológiák felülvizsgálatá-
ra, a technológiai fegyelem 
betartására és a belső minő-
ségellenőrzés javítására. 

Hárommillió 
vendég 

Ötéves a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza 
Fél évtizede, november 9- év alatt mintegy 3 millió 

én nyitotta meg kapuit a vendéget fogadtunk politi-
budapesti szovjet kultúr- kai, társadalmi, gazdasági és 
centrum. Felnőttekhez és kulturális rendezvényeinken, 
gyermekekhez egyaránt szó- Törzsközönségünk gerincét 
ló programjaival — ú.gyta- a munkáskpllektívák tagjai 
pasztaijuk —, népszerűséget alkotják, de az értelmiségi 
vívott ki — mondotta Fjo- és mezőgazdasági dolgozókat 
dor Ivanovics Oszkolkov, a Ls m i n d nagyobb számban 
Szovjet Kultúra és Tudo- üdvözölhetjük a kiállításain-

. . kon, • előadássorozatainkon, 
mány Hazanak igazgatója z e n e i é s i r o d a ] m i estjein-
nyilatkozatában. ken. Arra törekszünk, hogy 

Mindannyiunk számára fog'alkozásra tekintet nél-
.. .. kul mindenki talaljon ked-

nagy orom nap mint nap v é r e való, ú j ismereteket 
látni, érezni a magyar dol- nyújtó programot. 
gozók és diákok őszinte ér-
deklődését, szeretetét a 
Szovjetunió népiéi iránt, ö t 

Bemutató 
paprikatermesztőknek 

— A jövőben is fontos 
feladatunknak tartjuk, hogy 
a szovjet nép életéről, mun-
kájáról szóló tájékoztatással 
erősítsük a népieink közötti 
testvéri barátságot., (MTI) 

Hapirenden 

11 környezet 
védelme, 

teendői 
Tegnap, csütörtökön dél-

előtt á Parlament gobelin-
termében megkezdődött az 
Országos Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Tanács ülése. 
Foglalkoztak a Balaton kör-
nyezetvédelmével: m i t kell 
tenni, hogy megáll íAfk a 
romlási folyamatot, és — töb-
bek között a Kis-Balaton re-
konstrukciójával — megóv-
juk Európa-szerte híres ta-
vunk vizének minőségét. 

Az ülésen a telepiílesek hi-
giéniájáról, a mezőgazdaság 
és az ipar fejlődésével ösz-
szefüggő környezetvédelmi 
kérdésekről és tennivalókról 
is tanácskoztak, s tettek ja-
vaslatokat. (MTI) 

Évről évre nagy sikerrel 
szervez tanfolyamokat az 
üvegházak és fóliasátrak 
gazdaságos hasznosításáról 
a Budapesti Kertészeti Egye-
tem zöldségtermesztési in-
tézete. Tegnap, csütörtökön 
a tanfolyam hallgatói, nagy-
üzemi szakemberek és kis-
termelők Csongrád megyé-
be látogattak. 

Környékünkön az őszi ha j -
tatás már eléggé elterjedt, 
a nagyüzemi kertészetekben, 

valamint a háztáji és kise-
gítő gazdaságokban. Az or-
szág minden részéből eljött 
érdeklődők először Balás-
tyán a kiskertekben tekin-
tették meg az őszi fólia-
hasznosítást, majd Mihály-
telekre utaztak, ahol a helyi 
Üj Élet Termelőszövetkezet 
üvegházaiban az őszi pap-
rikahajtatás technológiáját 
tanulmányozták. A bemu-
tatók hasznosak voltak. 

Az országgyűlés terv- és 
költségvetési bizottságának ölése 

Csütörtökön a Parlament-
ben dr. Bognár József elnök-
letével ülést tartott az or-
szággyűlés terv- és költség-
vetési bizottsága. A tanács-
kozáson, amelyen részt vett 
a parlament több más bizott-
ságának elnöke is, dr. Heté-
nyi István, az Országos Terv-

hivatal államtitkára az V. öt-
éves terv eddigi időszakának 
legfontosabb gazdaságfejlesz-
tési tapasztalatairól tájékoz-
tatta a képviselőket. Dr. Fa-
luvégi Lajo6 pénzügyminisz-
ter pedig az 1979. évi költ-
ségvetés irányelveit ismer-
tette. 


