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Kádár János fogadta 
Herbert Wehnert 

Kádár János fogadja Herbert Wehnert 

Kádár János, m Magyar 
Szocialista Munkáspárt Közi-
ponti Bizottságának első tit-
kára tegnap, csütörtökön az 
MSZMP KB székházában fo-
gadta Herbert Wehnert. a 
Német Szociáldemokrata Párt 
parlamenti frakciójának el-
nökét, n párt elnökségének 
tagját és kíséretét. 

A szívélyes légkörű talál-
kozón véleménycserét foly-
tattak a nemzetközi helyzet 
és a nemzetiköri munkásmoz-
galom, továbbá a két ország 

államköri és társadalmi kap-
csolatainak néhány időszerű 
kérdéséről. 

A megbeszélésen részt vett 
Gyenes András, az ország-
gyűlés külügyi bizottságának 
elnöke, a KB titkára. Dar-
vast István, a külügyi bizott-
ság titkára és Horn Gyula, az 
MSZMP KB osztályvezető-
helyettese, 

* 
Lázár György, a Miniszter-

tanács elnöke, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja 

a Parlamentben fogadta Her-
bert Wehnert, a Német Szo-
ciáldemokrata Párt parla-
menti frankciójának elnökét, 
a párt elnökségének tagját és 
kíséretét. 

A megbeszélés során a Ma-
gyar Népköztársaság és a 
Német Szövetségi Köztársa-
ság kapcsolataival foglalkoz-
tak. A találkozón részt vett 
Korn Gyula, valamint dr. 
Johannes Babér, az NSZK 
magyarországi nagykövete. 

(MTI) 

A nők helyzete 
a mezőgazdaságban 

Ülésezett a nőtanács 
Földünkön immár 69-ed-

•zer ünneplik március 8-át, 
a nők egyenjogúságáért ví-
vott harc napját, amely ez-
úttal elválaszthatatlanul ösz-
izeíonódik a gyermekek 
nemzetközi évének esemé-
nyeivel. Az ENSZ által meg-
hirdetett nemzetközi akció 
mindannyiunk jövőjéért, 
gyermekeink boldogabb je-
lenéért és életéért szólítja 
tettekre a világ népeit — 
mondotta elnöki megnyitó-
jában Erdei Lászlóné, a Ma-
gyar Nők Országos Tanácsá-
nak elnöke, a nőtanács csü-
törtöki ülésén. A Parlament 
Vadásztermében a testület 
ezúttal a mezőgazdasági szö-
vetkezetekben dolgozó nők 
helyzetéről, élet- és munka-
körülményeik alakulásáról 
tárgyalt. A tanácskozáson 
részt vett és felszólalt Győri 
Imre, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkára, s az 
elnökségben foglalt helyet 
Szabó István, a TOT elnö-
ke is. 

A mezőgazdaságban dol-
gozó több mint 300 ezer 
leány és asszony hétköznap-
jairól, örömeikről és gond-
jaikról, a róluk való társa-
dalmi gondoskodásról a kö-
zelmúltban készített átfogó 
elemzést a TOT. Czlmbal-
mos Béla főtitkár tehát nap-
ra kész helyzetet tükröző tá-
jékoztatást adhatott az or-
szágos tanács tagjainak. A 
többi között arról, hogy az 
utóbbi négy esztendőben to-

vábbi erőfeszítéseket tettek 
a nők kiegyensúlyozott fog-
lalkoztatására, állandó mun-
kalehetőségek megteremté-
sére. Hazánk 1370 tsz-ének 
tagjai között 40 százalékra 
tehető a „gyengébb" nem 
aránya. Foglalkoztatásuk a 
zöldség-gyümölcs termesztés, 
a kertészet más ágai, a ba-
romfitenyésztés, a korszerű 
állattenyésztő telepek mel-
lett az élelmiszeripari ki-
egészítő tevékenységek bőví-
tésével fokozható. Számos 
hozzászóló ezzel kapcsolat-
ban kiemelte: miközben lé-
nyeges szerkezeti változás, 
műszaki fejlesztés korát 
élik a szövetkezetek is, ma 
még kevés szövetkezetben 
mérik fel az ágazati igé-
nyekkel, a műszaki fejlesz-
téssel összhangban a női 
munkaerő-szükségletet. Tu-
datosabb, az igényekhez iga 
zodó szakmai képzéssel kel-
lene elérni, hogy a nők 
könnyebb, s a jelenleginél 
kvalifikáltabb munkaterüle-
teken hasznosítsák hozzáér-
tésüket. Sajnos, napjaink-
ban az ország „élelmezésé-
ben" dolgozó nők többsége 
betanított és segédmunkás, 
v a © adminisztratív munka-
kört tölt be. 

Szó esett arról is, hogy — 
1977-ben — 24 500 mezőgaz-
daságban dolgozó anya vet-
te igénybe a gyes-t. Azt vi-
szont már kritikai éllel je-
gyezte meg a Borsod megyei 

felszólaló, hogy a kismamák 
nem használják ki tovább-
képzésre, tanulásra az ott-
hon töltött időt. 

Elutazott 
a kambodzsai 

küldöttség 
Csütörtökön elutazott Bu-

dapestről a Ros Samay, a 
kambodzsai Nemzeti Egység-
front Központi Bizottságának 
főtitkára által vezetett kül-
döttség, amely a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak meghívására tartózko-
dott hazánkban. A küldött-
séget a Ferihegyi repülőté-
ren Szentistványi Gyuláné, 
a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsának titkára bú-
csúztatta. (MTI) 

Szaljut—6 

Pályamódosítást 
hajtottak végre 
az űrhajósok 

Kipróbálták a kéri irányi-
tó berendezést és pályamó-
dosítást hajtottak végre a 
Szaljut űrállomáson az ú j űr-
paros tagjai. Ljahov és Kju-
min számara csütörtök volt 
eddig a legtöbb izgalmas 
feladatot jelentő nap az át-
szállás óta: a két feladat 
végrehajtásától sokban függ 
ez expedíció további mun-
kájának eredménye. A Szal-
jut azonban, mint eddig más-
fél év során, most is kifo-
gástalanul működött: mind-
két manővert teljes sikerrel 
hajtották végre. 

Érdekesség, h o © az űr-
hajésok ezúttal saját űrha-
jójuk, a Szojuz—32 hajtómű-
vével módosították az űrál-
lomásból és az űrhajóból 
álló komplexum mozgatását, 
a pályamódosítást. 

N a © fontosságú feladat-
volt a kéri orientáció próbá-
ja is. Az űrállomásról vég-
zett megfi©elések során 
© a k r a n kell a Szaljutnak a 
világűrben elfoglalt helyzetét 
módosítania, attól függően, 
h o © mi a megfi©elés tár-
gya. 

A pályamódosítás után a 
Szaljut—6 most 90.9 perc 
alatt kerüli meg a Földet,. 

1A városi tanács 
vb-Uiósóről ielentlük 

Márciusban 
összeül a fanács 

Szeged me©ei város ta-
nácsának végrehajtó bizott-
sága tegnap délelőtt ülést 
tartott, Papp Gyula elnök-
letével. A testület a városi 
tanács következő ülését ké-
szítette elő. Ügy döntött, 
hogy március végén hívja 
össze az ülést, a következő 
napirend megtárgyalására: a 
végrehajtó bizottság beszá-

molója tavalyi munkájáról, 
az 1978. évi fejlesztési alap 
és költségvetés végrehajtá-
sa; a nőpolitikái határozat 
megvalósítasára irányuló in-
tézkedések hatása; a tanács 
mecénási szerepe a város 
alkotó művészetében; előter-
jesztések, bejelentések, in-
terpellációk. 

Áz újszeg edi hídfő környékének 
rendezése 

Ismeretes, hogy a vb ko-
rábban a jelenlegi Tisza-híd, 
a folyó, a Gyapjas Pál utca 
és az ú j híd által határolt 
területet fürdő- és üdülőköz-
pontnak jelölte ki. Az ú j 
hídfő építészeti megformálá-
sa azóta kikövetelte e terü-
let bővítését, mivel ezen a 
városrészen elégtelen a ke-
reskedelmi, művelődési és 
egészségü©i ellátás is. A 
tervezőktől már ebben a 
szellemben rendelték a rész-
letes rendezési tervet — ki-
terjesztve azt az Odessza 
körút ívéig, a Közép-fasorig, 
s a Székely-soron visszaíve-
lóen a Torontál térig, de fi-
©elemmel a Bérkert utca 
elejére is. A fürdőfejleszté-
si elképzelések a Tisza men-
tett oldalán valósulnak meg, 
a két híd között, gyógyüdü-
lővel, vállalati üdülőkkel, 
strandfürdővel, szállodával, 
termálvizes medencékkel. 
Területileg a következő az 
elhelyezés elve: a Tisza vo-

nalát követő sáv a strando-
lásé, a fürdőzésé lesz; a 
fürdőzést és az üdülést szol-
gáló intézmények a Janko-
vich u. és a Népkert sor ál-
tal zárt háromszögben kap-
nak helyet; az ezeken kívül 
esö rész a társasházaké ma-
rad, illetve még szabad te-
rületein többszintes lakáso-
kat és intézményeket lehet 
emelni. Az újszegedi liget 
városi közpark marad. 

A vb a tegnap elfogadott 
részletes rendezési tervben 
szakaszos megvalósításról 
rendelkezik. A beépítési ter-
vekhez felhasználjak a leg 
sikeresebb palyamunkakat 
is. A hidfö környéken a la 
kásépitkezések várhatóan a 
következő ötéves tervben 
kerülnek sorra. A ligetben 
növelik majd a belterjes, 
gondozott területet, s a vb 
szorgalmazza a korszerűtlen 
vendéglátó üzletek kitelepí-
tését. 

Óvodát épít a MAY és a Posta 
Közös beruházásban 200 

személyes óvodát szándéko-
zik építeni Szegeden a MÁV 
és a Posta. E célra a város-
ban a Szilléri sugárút, Fecs-
ke utca, Csaba utca és Ta-
bán utca által határolt 
tömbben jelöltek ki terüle-
tet. Az erről szóló jóváha-

gyást tegnapi ülésen meg-
hozta a végrehajtó bizottság. 
A terület kezelői jogáért el-
lenértéket fizetnek, s az 
óvoda rendeltetésszerű hasz-
nálatához szükséges közmű-
vek kiépítéséről a két szerv 
szegedi igazgatóságai gon-
doskodnak. 

Alsóváros is sorra kerül 
Alsóváros jövóje hosszú 

ideje foglalkoztatja a taná-
csot és a közvéleményt. A 
városrész részletes rendezé-
si tervének kidolgozása több 
ütemben történt, illetve tör-
ténik. Soron kívül foglalko-
zott a végrehajtó bizottság 
1976-ban az Indóház tér jö-
vőjével, 1978-ra pedig a ter-
vezők konkrét területfel-
használási elveket dolgoztak 
ki. Lakóterületet, közintéz-
ményeket. műemlékeket és 
ipari területet tartalmaz e 
városrész, sajátos hagyomá-
nyokkal és gazdasági jelleg-
gel. Többszintes lakóházak 
modern technológiával a Rá-
kóczi u„ Petőfi sgt.. Bécsi 
krt., Hunyadi János sugár-
út tömbjében építhetők. A 
magántulajdonban levő te-
rületeken főként önszanálá-
sos átépítésre lehet gondol-

ni. A külső körút nyomoto-
nalát itt is kijelölik. Minden 
lakásépítési formát f i©e-
iembe véve, ezen a város-
részen mintegy 5 ezer ú j 
lakás építhető. A közintéz-
mények. kereskedelmi, szol-
gáltató és egészségügyi ob-
jektumok itt is avultak, 
ezért ezeket koncentrálva 
tervezik elhelyezni a város-
szerkezeti zónákban (Mátyár 
tér. Indóház tér, Hámán 
Kató utca, Földműves utca. 
Szabadság tér). Az átépíté-
sük az anyagi lehetőségek-
kel arányosan, folyamatosan 
megy majd végbe. 

A végrehajtó bizottság 
Alsóváros gyorsabb ütemű 
rekonstrukciója érdekében 
megfelelő határozatokat ho-
zott, melyek közül néhány 
a távolabbi jövőre is gon-
dol. 

Március 30-án 

Irán népe 
államformájáról dönt 

Acs S. S á n d o r fe lvé te le 
Felújítják Újszegeden a Csanádi utca burkolatát az Odesz-
szai körút és a Korondi utca közölt. A Kelet-magyarorszá-
gi Építő Vállalat szakemberei csatornarendszert is építenek, 
amely megoldja a csapadékvíz elvezetését. Építenek továb-
bá két trolibuszmegállót is. Az út- és csatornaépítést április 

közepéig befejezik 

Az iráni nép március 30-
án járul az urnák elé. hogy 
szavazzon az ország jövő-
beni államformájáról. Dzsa-
vadi belügyminiszter erre 
vonatkozó bejelentése azt 
követően hangzott el, h o © 
az eddigi teheráni székhe-

lyét csütörtökön ;zent vá-
rossal. Qummal felcserélő 
Khomeini ajatollah ;>z iszlám 
köztársaság melletti igen" 
szavazatok leadására szólí-
totta fel honfitársait. 

(Iránról kommentárunk a 
2. oldalon.) 


