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A Varsói Szerződés politikai 
tanácskozó testületének ülése 

Képűnkön: a Kádár János vezette magyar delegáció. (Telefotó: TASZSZ—MTI—KS) 

Szerdán Moszkvában meg-
kezdte munkáját a Varsói 
Szerződés tagállamai poli-
tikai tanácskozó testületének 
ülése. 

Az ülés résztvevőit üdvö-
zölve, Leonyid Brezsnyev 
az alábbiakat mondotta: 
„Nagy megelégedésemre 
szolgál, hogy megnyithatom 
a Varsói Szerződés tagálla-
mai politikai tanácskozó 
testületének soron levő ülé-
s é t Tanácskozásunkat most 
4 világ közvéleményének 
nagyfokú érdeklődése kíséri. 
A politikai tanácskozó tes-
tülettől azt várják, hogy új, 
energikus lendületet adjon 
az enyhülés elmélyítésének, 
áz európai .v» és nemcsftk 
áz európái — orsáágok kö-
zötti együttműködés megja-
vításának. Tegyünk meg 
mindent annak érdekében, 
hogy megfeleljünk ezeknek 
a várakozásoknak." 

A tanácskozás résztvevői: 
a Bolgár Népköztársaság 
képviseletében: Todor Zsiv-
kov, a BKP KB első titkára, 
az Államtanács elnöke, 
Sztahko Todorov, a BKP KB 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnö-
ke. Petr Mladenov, a BKP 
KB PB tagja, külügyminisz-
ter. Dimitr Sztanisev. a 
BKP KB titkára, Milko Ba-
lev, a BKP KB tagja, a KB 
első titkára titkárságának 
vezetője. A Csehszlovák 
Szocialista Köztársat ív kép-
viseletében: Gustáv Husák, a 
CSKP KB főtitkára, köztár-
sasági elnök. Lubomír Strou-
gal, a CSKP KB elnökségé-
nek tagja, miniszterelnök, 
Vastl Bilak, a CSKP KB el-
nökségének tagja, a CSKP 
KB titkára, Bohuslav Chnou-
pek, a CSKP KB tagia, kül-
ügyminiszter. A Lengyel 
Népköztársaság képviseleté-
ben: Edward Gierek. a 
LEMP KB első titkára, Piolr 
Jaroszewicz, a LEMP KB 
Politikai Bizottságának tag-
ja. a Minisztertanács elnö-
ke, Edrn Babiuch, a LEMP 
KB Politikai Bizottságának 
tagja, a KB titkára, Ryszárd 
Frelek, a LEMP KB titká-
ra. Emil Wojtaszek, a LEMP 
KB tagja, külügyminiszter. 
A Magyar Népköztársaság 
képviseletében: Kádár Já-
nos. az MSZMP KB első 
titkára. Lázár György, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnöke, Gyenes And-
rás, az MSZMP KB titká-
ra. Púja Frigyes, az MSZMP 
KB tagja, külügyminiszter. 
A Német Demokratikus 
Köztársaság képviseletében: 
Erich Honecker. az NSZEF 
KB főtitkára, az Államta-
nács elnöke, Wtlli Stoph. a~ 
NSZEP KB Politikai Bizott-
ságának tagja, a Miniszter-
tanács elnöke, Hermann 
Axen, az NSZEP KB Poli-

tikai Bizottságának tagja, a 
KB titkára, Günter Mitiag, 
az NSZEP KB Politikai Bi-
zottságának tagja, a KB 
titkára, Oskar Fischer, az 
NSZEP KB tagja, külügymi-
niszter, Herbert Krolikows-
ki, az NSZEP KB tagia, a 
külügyminiszter első helyet-
lese. Egon Winkelman, az 
NSZEP Központi Revíziós 
Bizottságának tagja, a KB 
nemzetközi osztályának ve-
zetője, Warner Eberlein, az 
NSZEP Központi Revíziós 
Bizottságának tagja, a KB 
osztályvezető-helyettese. A 
Román Szocialista Köztár-
saság képviseletében: Ni-
colae Ceausescu, az RKP 
főtitkára,, kögtSrsSsági- • öii*1, 
nők. Munéa Manescu, az 
RKP KB Politikai Végre-
haj tó Bizottságának tagja, 
mmiszterelnök, Stefan And-
rei. az RKP KB Politikai 
Végrehajtó Bizottságának 
póttagja, külügyminiszter, 
Vasile Musat, az RKP KB 
titkára. A Szovjet Szocialis-

ta Köztársaságok Szövetségé-
nek képviseletében: Leonyid 
Brezsnyev, az SZKP KB 
főtitkára, a Legfelsőbb Ta-
nács Elnökségének elnöke, 
Alekszc) Koszigin. az SZKP 
KB Politikai Bizottságának 
tagja, a Minisztertanács elnö-
ke, Mihail Szuszlov, az SZKP 
KB Politikai Bizottságának 
iagja, a KB titkára, Andrej 
Gromiko, az SZKP KB Po-
litikai Bizottságának tagja, 
külügyminiszter, Konaztan-
tyin Csernyenko. az SZKP 
KB Politikai Bizottságának 
póttagja, a KB titkára, 
Konsztantyin Ruszakov, az 
SZKP KB titkára, Andrej 

_A1 ?kszajidrov, az SZKP, KB 
póttagja, áz' SZK.P KB főtit-
kárának külhohtikai tanács-
adója, Ana.toÍij Blatov. az 
SZKP Központi Revíziós Bi-
zottságának tagja, az SZKP 
KB főtitkárának külpoliti-
kai tanácsadója. 

Az ülés csütörtökön, ma 
folytatja munkáját . 

Lódzi delegáció Szegeden 

Ismerkedés a tanácsi munkával, 
a város közlekedésével 

Magyar 
tilszúlalások 
az EKSZ-kei 

Az ENSZ-közgyűlés 33 
plenáris ülésén, a dél-afri-
kai kormány apartheid po-
litikájának vitáján, kedden 
felszólalt Hollai Imre nagy-
követ, a magyar ENSZ-kul-
döttség vezetője. Beszédé-
ben rámutatott, hogy az 
ENSZ-közgyűlés és a Biz-
tonsági Tanács az elmúlt 
időszakban több olyan ha-
tározatot fogadott el, ame-
lyeket, ha maradéktalanul 
végrehajtanak, már rá-

' kényszerítették volna Dél-
-Afrikát, hogy változtasson 
!• népelnyomó politikáján. Ez 
| azonban nem történt meg, 
1 Dél-Afrika folyamatosan 
megsérti ezeket a határoza-
tokat, akárcsak a pretoriai 
rezsimmel együttműködő 
nyugati országok. 

Hollai Imre olyan hatá-
rozat megszavazását sürget-
te, amely a dél-afrikai 
rendszer teljes elszigetelésé-
re irányul, és amely felszó-
lítja a Biztonsági Tanácsot, 
hogv az alapokmány 7. 
cikkelye értelmében léptes-
sen életbe teljes és kötele-
ző gazdasági embargót a 
Dél-afrikai Köztársasággal 
szemben. 

Az ENSZ-közgyűlés jogi 
bizottságában, az erőszaknak 
a nemzetközi kapcsolatokból 
való kizárásáról intézkedő 
szerződés tervezetének vitá-
idban tegnap felszólalt dr. 
Szelei Kiss Gyula, a ma-
gyar küldöttség tagja is. Az 
ÉNSZ-közgyűIés 33. üléssza-
kán a megszállt arab terü-
leteken folytatott izraeli po-
litikát vizsgáló bizottság je-
lentése felett folyó vitában 
tegnap felszólalt Zsohár Ist-
ván, a magyar küldöttség 
tagja is. Kifejtette, hogy a 
közel-keleti kérdés rende-
zését illetően a Magyar 
Népköztársaság álláspontja 
változatlan. Tartós rendezés 
csak valamennyi érdekelt 
fél, köztük a Palesztinai 
Felszabadítás! Szervezet be-
vonásával érhető el. (MTI) 

Losonczi Pál látogatása 
aCsepelVas-ésFéiiiiílvekíien 

A Csongrád megyei ta-
nács meghívására Szegeden 
tartózkodó lengyel delegáció 
tegnap, szerdán a szegedi 
városi tanács munkájával és 
a város közlekedésével is-
merkedett. 

Délelőtt a városi tanács-
házán Papp Gyula tanács-
elnök fogadta a vendégeket, 
Jozef Nieiciadomskit, Lódz 
megyei jogú város polgár-
mesterét, Jerzy Janczakot, a 
lódzi belvárosi kerület veze-
tőjét és Jozef Smugát, a 
Lódzi Építőipari Egyesület 
igazgatóját. A tanácselnök 
ismertette a városi tanács 
összetételét, feladatát. Szólt 
a városépítés, városfelújítás 
jelenlegi állapotáról, a vá-
rospolitikai teendőkről. Kü-
lön foglalkozott a lakásel-
osztás szegedi gyakorlatá-
val. A lódzi delegáció a szá-
mítógépes lakáselosztásról, a 
szanálásokról és a lakás-
felújításokról érdeklődött 
Részt vett az eszmecserén 
Török József, a városi párt-
bizottság első titkára ér 
Szabó Jánosné. a megye' 
fanács elnökhelyettese is. 

Délután a lengyel vendé-
gek megtekintették az épü-
lő tiszai híd munkálatait 
najd a Dózsa György utcá-
ban a felújított lakásokat 
Ezután o Volán 10. számú 
Vállalatnál dr. Kardos Já-
nos igazgató ismertette a 
vállalat munkáját . Infor-

málta a küldöttséget az au-
tóbuszforgalomról, a lép-
csőzetes munkakezdés utáni 
közlekedési változásokról, s 
a megyei szállítási bizottság 
tevékenységéről. Dr. Várhal-
mi Károly, a Szegedi Köz-
lekedési Vállalat igazgatója 
a villamosközlekedésről, 
Zsiga Sándor, az SZKV fő-
mérnöke pedig a jövőre in-
duló trolibuszjáratról tájé-
koztatta a vendégeket. Vé-
gül a küldöttség megtekin-
tette a Volán központi javí-
tóüzemét és a Marx téri 
autóbusz-pályaudvart. 

Losonczi Pál, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 
az Elnöki Tanács elnöke 
szerdán a . Csepel Vas- és 
Fémművekbe látogatott. Elkí-
sérte Méhes Lajos, az MSZMP 
KB tagja, a budapesti párt-
bizottság első titkára. 

A vendégéket a gyér főka-
pujában a helyi vezetők fo-
gadták, majd a pártbizottság 
tanácstermében Ernszt Antal 
első titkár és Garai Vilmos 
vezérigazgató adott tájékoz-
tatást a gyáróriás párt-, tár-
sadalmi és gazdasági életéről, 
valamint a vasmű termelési 
eredményeiről, a várható fej-
lesztésekről. 

A tájékoztató után Loson-
czi Pá lnak ' levetítették a 
gyár egykori és mai arculatát 
tükröző, a dolgos munkás-
hétköznapokat megörökítő 
„Vörös Csepel" című filmet, 
majd a vendégek üzemláto-
gatásra indultak. 

A Politikai Bizottság tagja 
délután a gyár munkáslakó-
telepét tekintette meg, végül 
kibővített pártbizottsági ülé-
sen találkozott a Csepel Va.j-
és Fémművek pártvezetőivel, 
pártmunkásáivá^. Losonczi 
Pál fölszólalt a pártbizottság 
ülésén. (MTI) 

Rekonstrukció 
a seprűgyárban 

Tizenötmillió forintba került 

Hordozható 
állomás 

A tengerfenék legenyhébb 
talajmozgását is jelző, hor-
dozható szeizmológiai állo-
mást szerkesztettek az ö r -
mény Tudományos Akadémia 
technológiai intézetében. A 
készüléket a Kaspi-tenger 
mélyén helyezik el. (APN) 

A KISZ Központi 
Bizottságának ülése 

A Szegedi Ecset- és Sep-
rűgyár kollektívája az V. öt-
éves terv időszakára a ter-
melés évenkénti 10 millió fo-
rint értékű növelését ter-
vezte. Miután a gyár sem 
mentesülhetett a munkaerő-
gondoktól, egyértelművé vált, 
aogy többet termelni csak a 
munka termelékenységének 
fokozásával, ezt elősegítendő 
pedig a gyár korszerűsítésé-
vel lehet. Az öt évvel ez-
előtt kezdődött rekonstruk-
ciós programban az üzem-
csarnokok fejlesztése mellett 
az egyes munkafolyamatok 
gépesítése is szerepelt. En-
nek köszönhetően az ecset-
gyár munkaterülete a ko-
rábbinak közel háromszorosa 
lett, megváltoztatták több 
helyen a technológiai sorren-
det az ú j területi elrende-
zésnek megfelelően. A fa 
tömegcikkek, ecset- és sep-
rűnyelek gyártása érdekében 
ú j faműhely épült. Az egyre 
növekvő termeléssel lépést 
tartva bővítették a raktára-
kat, s gépesítették az áru-
mozgatást is. Nagy teljesít-
ményű teherlifteket szerel-
tek fel, amelyek a raktári 
dolgozók fizikai • munkáját 
könnyítik meg. 

Az ötéves program befeje-
zéséhez közéledik. Az idén 
mind az ecset-, mind a sep-
rűkészítés 'munkafolyamatai-
ba állítottak be ú j automata 
é3 félautomata gépeket. Mint 
Kispál Jenő, a gyár igazga-
tója elmondta, az NSZK-ból 
vásárolt automata ecsetnye-
lező és -swizwő eép például 

egy műszakban tizenkétezer 
ecsetet készít el — th>-tizen-
kétszer annyit, mint az ecssí-
mühely összes dolgozója 
ugyanennyi idő alatt-

Ki gondolná, hogy a szőr-
szálhasogatás nem csupán a 
bürokratákra ragasztott iro-
nikus kifejezés: a Szegedi 
Ecset- és Seprűgyárban nem-
rég ű j szörhasitó gépet he-
lyeztek üzembe. Az egyfajta 
sörtével gyártott lapos ecse-
tek végén a szőrszálakai 
ugyanis hosszában háromfelé 
hasítják. Ez a müvelet ko-
rábban nehéz fizikai munkát 
igényelt (bármily furcsán is 
hangzik), míg a késes rend-
szerű h'así tógéppel jelentősen 
könnyebbé válik. 

A fejlesztésben saját — h á -
zi — ötleteket is felhasznál-
tak. A gyár egyik dolgozója 
1975-fcen, az Alkotó if júság 
pályázaton díjat nyert egy 
cirokseprű-magozó és me-
retrevágó gép terveivel. 
Nem rég ezt a seprűgyári 
szakemberek elkészítették. A 
kezdeti tapasztalatok igen 
kedvezőek a szakmában tel-
jesen új, egyedülálló félauto-
mata gép teljesítményévei 
kapcsolatban. 

A környezetvédelmet szol-
gálja az a fejlesztési beru-
házás, • amelynek eredménye-
ként még az idén megszűn-
het a széntüzelésű kazánház; 
Az ú j gázkazán szerelése a 
befejező szakaszában tart, a 
napokon belül próbaüzemei-
ket. 

A seprűgyári rekonstrukció 
15 millió fnrintha került. 

Szerdán Maróthy László-
nak, az MSZMP Politikai Bi-
zottsága tagjának, a KISZ 
Központi .Bizottsága első tit-
kárának elnökletével összeült 
a KISZ Központi Bizottsá-
ga. Részt vett a tanácskozá-
son Jakab Sándor, az 
MSZMP KB tagja, a Köz-
ponti Bizottság osztályveze-
tője. 

A testület meghallgatta és 
elfogadta Kovács Jenőnek, a 
KISZ KB titkárának tájékoz-
tatóját a nemzetközi ifjúsági 

mozgalom időszerű kérdései-
ről. A Lenini Komszomol no-
vember 14-e és 18-a között 
hazánkban járt delegációjá-
nak látogatásáról. A KISZ 
KB megállapította: kiemel-
kedő eseménye volt a test-
vérszervezetek kétoldalú 
kapcsolatainak. 

A továbbiakban a KISZ 
Központi Bizottsága Barabás 
János titkár előterjesztése 
alapján döntött az ifjúsági 
szövetség 1979—80-as akció-
programjairól. (MTI) 

Somogyi K á r o l y n é fe lvéte le 

Az ecsetgyárban a gyár saját kivitelezésében készült 
szegezőgépen dolgozik Maczkó Mihályné 


