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Kádár János fogadta 
a sváici külügyminisztert 

Pierre Aubert sajtótájékoztatója 
Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-

ponti Bizottságának első titkára pénteken, tegnap délelőtt 
a KB székházában fogadta Pierre Aubert-1, a Svájci Állam-
szövetség külügyminiszterét. 

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke pénteken dél-
előtt, az Országházban fogadta a svájci külügyminisztert. 
A szívélyes hangulatú találkozókon jelen volt Púja Frigyes 
külügyminiszter és Zágor György, hazánk berni nagykö-
vete is. 

Pierre Aubert délben a 
Hilton-szállóban magyar és 
svájci újságírókkal találko-
zott. A sajtókonferenciát 
Bányász Rezső, a Külügymi-
nisztérium főosztályvezetője 
nyitotta meg. 

A svájci külügyminiszter 
hangsúlyozta: a szívélyes, 
baráti légkörben lezajlott 
tárgyalásokon őszinte, nyílt 
eszmecserét folytattak Ma-
gyarország és Svájc kapcso-
latairól, a nemzetközi élet 
időszerű kérdéseiről. 

A két ország közötti 
együttműködés jó, vitás kér-
dések nincsenek — mutatott 
rá Pierre Aubert. majd ki-
emelte: a meglevő kapcsola-

tok elmélyítésével egyidejű-
leg az együttműködés kiter-
jeszthető újabb területekre, 
a reális lehetőség megvan. 
Így a megbeszéléseken szó-
ba került a konzuli, illetve 
a jogsegélyegyezmények 
megkötése, a kettős adózta-
tás megszüntetése, a vízum-
gyakorlat egyszerűsítése, 
amelyek mind-mind előse-
gíthetik egymás országának, 
népének eddiginél jobb meg-
ismerését, hozzájárulhatnak 
az együttműködés szoro-
sabbra fűzéséhez. 

Az ú j területeken létesít-
hető, kölcsönösen előnyös 
kapcsolatokat mindkét or-
szág részéről számba veszik, 

gyakorlati megvalósításukon 
a magyar—svájci vegyes bi-
zottság munkálkodik majd. 
A testület 1979-ben Buda-
pesten ülésezik. 

A nemzetközi élet idősze-
rű kérdéseiről szólva Pierre 
Aubert hangsúlyozta, hogy a 
Svájci Államszövetség az 
országok békés egymás mel-
lett élésének híve, a hel-
sinki záróokmány szellemé-
ben folytatja külpolitikáját. 
Országa az enyhülési politi-
ka folytatására törekszik, 
amelynek kiteljesedéséhez 
— a társadalmi berendezke-
déstől függetlenül —' vala-
mennyi állam erőfeszítésére, 
közös összefogására van 
szükség. 

Pierre Aubert végül hang-
súlyozta: örömmel tett ele-
get a meghívásnak, mert a 
két ország kapcsolatának 
fejlesztését nyugtázva a ma-
gyar közéleti vezetők részé-
ről is teljes egyetértést ta-
pasztalt az európai béke és 
biztonság kérdésében. 

Mit tud a szamforizáló? 

Export az üjszegedi 
szövőgyárból 

Űj berendezéssel gazda-
godott a KSZV Üjszegedi 
Szövőgyárának gépparkja: 
szamforizáló. magyar nevén 
szövetzsugorító gépet szerel-
tek fel a szárazkikészítő 
üzemben. Az olasz Sasit-
cégtől hat és fél millió fo-
rintért vásárolt berendezés-
re a farmergyártáshoz van 
szükség: segítségével elérhe-
tő, hogy az anyag mosás 
után csak minimális mér-
tékben menjen össze. Az 
eredmények biztatóak: az 
első néhány ezer méter szö-
vet lefutása után az ellen-
őrző mérések azt mutatják, 
hogy a visszamaradó zsugo-
rodás mértéke mind hosszá-
ban, mind pedig keresztben 
megfelel a nemzetközi elő-
í r á s o k n a k , a z a z n e m h a l a d -
ja meg a két százalékot. 

A szamforizált farmer 
mintadarabjait a vállalat 
már elküldte vizsgálatra a 
KERMI-nek. Nem akarnak 
ugyanis zsákbamacskát 

árulni: a KSRMI-vizsgálat 
eredményével együtt kínál-
ják majd a farmeranyago-
kat a konfekcionáló üze-
meknek. Most várják a vizs-
gálati eredmény megérkezé-
sét, s csak akkor teszik meg 
ajánlataikat a ruházati ipar 
vállalatainak és szövetkeze-
teinek. 

Felmerülhet a kérdés, 
most, amikor mind többet 
hallani arról, hogy a far-
mer kimegy a divatból, ér-
demes volt-e ilyen nagy ér-
télcű, ráadásul nyugati im-
portból származó gépet vá-
sárolni? A válasz egyértel-
mű igen. A vállalat kereske-
delmi szakemberei szerint a 
berendezéj ára rövid időn 
belül megtérül, annál is in-
kább, mert megítélésük sze-
rint az igénytelen, a min-
dennapos használatot is 
rendkívül jól bíró farmer-
anyag még sokáig meghatá-
rozója lesz a fiatalok öltöz-
ködésének. Mondhatják ezt 

azért, mert ismerik a piac 
jelzéseit: itthon sem hiány-
zik az érdeklődés a farmer 
iránt, emellett az NDK-bó* 
és Romáriiából is van na-
gyobb megrendelésük, sőt 
felmerült annak lehetősége, 
hogy a Szovjetunióba is 
szállítson farmert a KSZV. 

A berendezéssel bérmun-
kára is lehetősége nyílik a 
vállalatnak: az országban 
található többi zsugorítógép 
általában csak keskeny, 90 
centiméter széles anyagok 
megmunkálására alkalmas, 
viszont az üjszegedi gép a 
150 centiméter széles anya-
gokat is zsugorítani tudja. 
Miután a konfekcionáló üze-
mek a szélesebb anyagokat 
kedvelik, várhatóan bér-
munka-megrendelésben sem 
lesz hiány, s nem kell attól 
tartani, hogy a gép munka 
híján állni kényszerül. 

R. E. 

Befejezitek a magyar— 
kormányfői tárgyalások 

r György hazaérkezett 
A Berlin-Niederschön-

hausenben lezajlott, kétnapos 
magyar—NDK kormányelnö-
ki megbeszélések befejezése-
ként tegnap, Lázár György 
és Willi Stoph közös közle-
ményt fogadott el, majd — 
a magyar miniszterelnök kí-
sérete, az NDK tárgyalókül-
döttségének tagjai és a szak-
értők jelenlétében — emlé-
keztetőt írt alá a gazdasági 
és műszaki-tudományos 
együttműködés további fej-
lesztéséről. 

Lázár Györgyöt, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Poli-
tikai Bizottságának tagját, a 
Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsának elnökét 
pénteken délelőtt, az NSZEP 
KB székházában baráti be-
szélgetésen fogadta Erich Ho-
necker, a Német Szocialista 
Egységpárt Központi Bizott-
ságának főtitkára, a Német 
Demokratikus Köztársaság 
Államtanácsának elnöke. 

Erich Honecker és Lázár 
György a találkozó során 
megelégedéssel állapította 
meg, hogy a két testvérnép, 
az MSZMP és az NSZEP, a 
Magyar Népköztársaság és az 
NDK kormányai közötti ba-
ráti kapcsolatok — teljes 
összhangban az 1977 márciu-
sában megkötött barátsági, 
együttműködési és kölcsönös 
segítségnyújtási szerződéssel 
— sikeresen fejlődnek. Meg-
győződésüket fejezték ki, 
hogy a most lezajlott ma-
gyar—NDK kormányelnöki 
találkozó, a megbeszéléseken 
létrejött megállapodások min-
den területen, hosszú távra 
szólóan újabb ösztönzést és 
lendületet adnak a magyar 
párt- és kormányküldöttség 
tavalyi, berlini látogatásakor 
született megállapodások si-
keres megvalósításának. 

Lázár György pénteken 
délben látogatást tett a ber-
lini magyar nagykövetségen. 

Lázár György péntek dél-
után befejezte kétnapos 

NDK-beli baráti látogatását. 
A magyar, NDK és vörös lo-
bogókkal feldíszített Berlin-
schönefeldi repülőtéren Willi 
Stoph és az NDK sok más 
párt- és állami vezetője bú-
csúztatta a magyar kormány-
főt és kíséretének tagjait. 

A repülőtéri búcsúztatáson 
jelen voltak Werner Kroli-
kowski és Alfréd Neumann, 
az NSZEP Politikai Bizottsá-
gának tagjai, a kormány első 
elnökhelyettesei, Günther 
Kleiber és Gerhard Schürer, 
á Politikai Bizottság póttag-

jai, a kormány elnökhelyet-
tesei, Hans-Joachim Hsusin-
ger, Wolfgang Rauchfuss, 
Rudolph Schulze, dr. Ger-
hard Weiss és dr. Herbert 
Weiz miniszterelnök-helyet-
tesek, az NDK kormányának 
más képviselői, valamint 
Gerhard Reinert, az NDK 
budapesti nagykövete. Részt 
vettek a búcsúztatáson — 
Kádár József nagykövettel az 
élen — a berlini magyar 
nagykövetség vezető beosztá-
sú diplomatái is. 

Lázár György pénteken 
hazaérkezett. Útjára elkísérte 
Soltész István kohó- és gép-
ipari miniszter, Rácz Pál 
külügyi államtitkár, Várko-
nyi Péter államtitkár, a Mi-
nisztertanács Tájékoztatási 

Hivatalának elnöke, Szólal 
Béla külkereskedelmi minisz-
tériumi államtitkár, Kovács 
Gyula, az Országos Tervhi-
vatal elnökhelyettese. 

Fogadásukra a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent Aczél 
György, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, Pullai Ár-
pád közlekedés- és postaügyi 
miniszter. Varga József, a 
Minisztertanács titkárságá-
nak vezetője. Jelen volt Die-
ter Zibelius, a Német De-
mokratikus Köztársaság bu-
dapesti nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivője. 

Lázár György tárgyalásai-
ról közleményt adtak ki, me-
lyet lapunk 2. oldalán ismer-
tetünk. 

Az új híd krónikája 

A Bti@doppiIE@ rné! 

Á sokévi átlagnál 
hűvösebb az 

Újszegeden, az Odesszai 
körúti négyemeletes házak 
lakói szinte kézzel fogható 
közelből szemlélhetik napon-
ta, hogyan is haladnak az ú j 
híd építői, a vasszerkezet 
Ganz-MAVAG-os szerelői, a 
KÉV brigádjai. Akik azonban 
távolabb laknak, sokszor 
megkérdik a krónikást: mi. 
újság a hídon?-

A Tisza bal partján, a Bér-
kert utca és Odesszai körúti 
kereszteződésben e napokban 
befejeződő útkorszerűsítés — 
a KÉV vállalkozása — ugyan-
csak része a hídépítésnek, 
mint ahogy a körút valami-
kori úttestje helyén zajló 
földmunkák is a hídhoz tar-
toznak. Feljáróhídhoz hord-
ják a földet a teherautók, a 
két oldalon összesen 220 mé-
teres támfallal határolt terü-
letre — felvételünk bal alsó 
negyedében látható, hol tar-
tottak az utolsó napsütéses 
délelőttön. 

Az üjszegedi oldalon a pá-
lyatest gerendái már a he-
lyükre kerültek, most a vas-
beton teherelosztó lemezek 
készülnek, az úiszegecli ki-

I lene hídnyílásból még kettő 
j fölé. S ahogy közeledünk a 
! vízhez, közeledünk a rande-
' vú helyéhez is. A mederbe 
mélyedő pillérhez, amelynél 
majd a Hídépítő Vállalat 
munkásai és a Ganz-MÁVAG 
szerelői elmondhatják: jól 
időzítettek. November 20— 
25-e között jutnak el a sza-

badon szerelt elemek össze-
illesztésével a mederpillérig, 
s akkorra fejezik be a víz-
ből kimagasló pillér kövezé-
sét is a brigádok. 

Az időzítést most fontos-
nak tar t ják a hídépítők, hi-
szen éppen eléggé hátráltatta 
őket eddig a Tisza vízállása. 
Háromszor emelkedett a fo-
lyó vízszintje a Larsen-
falakkal körülvett munka-
terület fölé, háromszor kel-
lett ki- és visszaköltözniük a 
pillérépítöknek. A víz kö-
rülbelül kéthónapos szünetet 
rendelt el számukra, hát 
most, hogy ismét folyamato-
san dolgozhatnak, minden 
percet kihasználnak: ponto-
sabban a nap mind a 24 
óráját. 

A süttői kőfaragó vállalat-
tól származó műkőburkolat 
díszíti már a szegedi oldal 
víz felőli első pillérét. A na-
pokban megkezdik a jobb 
parton is a pályaelosztó le-
mezek betonozását. A száa 
méter hosszú, majd t ámfa-
lakkal határolandó hídfeljá-
róból a Római körúton a* 
alépítmény földmunkáit fe-
jezték be, úgy tervezik, hogy 
a két támfal, s a feltöltés is 
elkészül az idei esztendő vé-
géig. S mert közeleg a tél —-
beszerezték már a téli „kel-
lékeket" is: a gőzfejlesztőket, 
s az iden beépítendő 250b 
köbméter betonhoz a kötes-
gyorsító adalékanyagot. 

P. K. 

Reigl Endre felvétele 
Munkában az újszegcdi szövetzsugorító gép 

Második hetébe lépett a 
párás, hűvös idő, és a szá-
mítógép®, előrejelzések sem 
ígérnek még pár napig lé-
nyeges változást. A Kárpát-
medencét körülbelül 200 mé-
ter magasságban kezdődő, és 
mintegy 600 méter vastag fel-
hőtakaró borítja, csupán a 
Kékesen sütött a nap. A 
Meteorológiai Intézetben el-
mondották: az ország terüle-
tén — a hegyek kivételével 
— a nap folyamán sem de-
rül ki az idő, és emiatt a 
hőmérséklet mintegy 4-6 fok-
kal marad el a sokéin meg-
figyelés alapján ilyenkor 
szokásos hőmérséklettől. Ha-
sonló az időjárás Európa 
nagy részén is, csupán Ang-
lia,, a Skandináv-államok és 

a Szovjetunió európai részé-
nek északi felén tér el az 
időjárás a miénktől. Ott 
élénk kelet—nyugati irányú 
légáramlás van, változékony, 
csapadékos az idő, a hőmér-
séklet csúcsértéke viszont a 
szokásosnál mintegy 3-7 fok-
kal magasabb. 

Hazánk időjárása a tegnapi 
közlekedést a hajnali, regge-
li órákban lényegesen nem 
befolyásolta, a vonatok, a 
távolsági autóbuszok lénye-
gében rendben közlekedtek. 
A Ferihegyi repülőtér is fo-
gadta és indította a gépeket, 
csupán a reggeli berlini és 
varsói járat indult késve, 
mintegy két órával, a fogadó 
repülőterek időjárása miatt. 

(MTI) , Látkép a híd újszegcdi kanyarjáról 
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