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Befejeződött a Varsói Szerződés 
külügyminisztereinek tanácskozása 

Külügyminiszterek elutazása fővárosunkból 
Budapesten május 15-én befejezte mun-

kájá t a Varsói Szerződés tagállamai kül-
ügyminiszteri bizottságának ülése. A részt-
vevők -közös közleményt fogadtak el. 

A Varsói Szerződés tagállamai külügy-
miniszteri bizottsága budapesti ülésének 
befejeztével kedden délelőtt elutazott 
Andrej Gromiko, a Szovjetunió külügymi-
nisztere. 

A Ferihegyi repülőtéren Gyenes András, 
az MSZMP Központi Bizottságának ti tká-
ra és Púja Frigyes külügyminiszter bú-
csúztatta. 

A nap folyamán elutazott Petr Mlade-
nov, a Bolgár Népköztársaság, Bohuslav 
Chnoupek. a Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság, Emil Wojtaszek, a Lengyel Nép-
köztársaság és Oskar Fischer, a Német 
Demokratikus Köztársaság külügyminiszte-
re. 

A külügyminisztereket elutazásukkor 
Púja Frigyes búcsúztatta. 

A búcsúztatásnál jelen voltak a tagor-
szágok budapesti diplomáciai képviseletei-
nek vezetői is. 

Közös közlemény a tárgyalásokról 
AVarsói Barátsági, Együtt-

működési és Kölcsönös Se-
gítségnyújtási Szerződés tag-
államainak külügyminiszteri 
bizottsága 1979. má jus 14— 
15-én ülést tartot t Budapes-
ten. 

Az ülésen részt vett : Petr 
Mladenov, a Bolgár Nép-
köztársaság, Bohuslav 
Chnoupek, a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság, Emil 
Wojtaszek, a Lengyel Nép-
köztársaság, Pú ja Frigyes, a 
Magyar Népköztársaság. Os-
kar Fischer, a Német De-
mokratikus Köztársaság. Ste-
ían Andrei, a Romár Szo-
cialista Köztársaság, Andrej 
Gromiko, á Szovjet Szocia-
lista Köztársaságok Szövet-
sége külügyminisztere. 

A külügyminiszteri bizott-
ság a • Varsói Szerződés tag-
államai politikai tanácskozó 
testületének megbízásából — 
figyelembe véve a helyzet 
alakulását — véleménycserét 
folytatott az európai biz-
tonsággal és együttműködés-
sel, a fegyverkezési hajsza 
megszüntetésével és a lesze-
reléssel kapcsolat** kérdé-
sekről. Ennek során át te-
kintette a politikai tanácsko-
zó testület 1978. november 
23-án Moszkvában elfoga-
dott nyilatkozatában kijelölt 
feladatok megvalósítását szol-
gáló intézkedéseket. 

4 A miniszterek állama-
ik nevében hangsú-

lyozták, hogy a nemzetközi 
események alakulása teljes 
egészében igazolta az 1978. 
november 23-i nyilatkozat 
következtetéseinek időszerű-
ségét és javaslatainak je-
lentőségét. Ezek a jelenkor 
alapvető problémáinak, min-
denekelőtt a fegyverkezési 
hajsza megfékezésének és a 
leszerelés megvalósításának, 
a háborús konfliktusok és 
feszültséggócok felszámolá-
sának a megoldásában, a 
nemzetközi enyhülés elmé-
lyítésében a tényleges elő-
relépést szolgálják. 

A miniszterek kinyilvání-
tották az ülésen képviselt ál-
lamok határozott szándé-
kát, hogy szorosan együtt-
működve, más békeszerető 
országokkal, demokratikus 
és haladó erőkkel továbbra 
is e javaslatok gyakorlati 
megvalósítására 'törekednek. 
A gyakorlati eredményekhez 
az érdekelt államok konst-
ruktív tárgyalásain, az ál-
talánosan elfogadható meg-
oldások célra törő keresé-
sén és kidolgozásán keresz-
tül vezet az ú t Ebben a bé-
két szolgáló munkában áll-
hatatosságra, aktív, gya-
korlati lépésekre, a felmerü-
lő nehézségek minden ké-
sedelem és halogatás nél-
küli leküzdésére van szük-
ség. 

2 Az ülés résztvevői ez-
• zel összefüggésben át-

tekintették az európai béke 
és biztonság megszilárdítá-
sával kapcsolatos le&halaszt-

hatatlanabb feladatokat 
Hangsúlyozták, hogy a je-
lenlegi körülmények között 
.ontos előrelépés lenne és 
teljes egészében megfelelne 
az európai biztonsági és 
együttműködési értekezlet 
záróokmányának, ha vala-
mennyi aláíró állam szer-
ződést kötne arról, hogy el-
sőként nem alkalmaz egy-
más ellen sem nukleáris, 
sem hagyományos fegyvere-
k e t E szerződés megköté-
se lényegesen megerősítené 
az erőszakról és az erő-
szakkal való fenyegetésről 
való lemondás elve meg-
tartásának politikai és' jogi 
alapját Európában, fokozná 
érvényesülésének hatékony-
ságát, s ú jabb biztosítékokat 
teremtene az európai föld-
részen a háborús konfliktu-
sok kirobbanása ellesi. 

Jelenleg megértek a fel-
tételek arra is, hogy az ál-
lamok közötti bizalmat erő-
sítő intézkedéseket kiszéle-
sítsék, és konkrét lépéseket 
tegyenek az európai katonai 
enyhülés útján, az összeu-
rópai értekezlet záróokmá-
nyának szellemében. Az ülé-
sen képviselt államok — az 
összeurópai értekezlet záró-
okmányával összhangban je-
lenleg megvalósuló intéz-
kedések kiegészítéseként — 
készek megállapodni arról, 
hogy előzetesen bejelentik az 
e térségben végbemenő na-
gyobb katonai mozgásokat, 
az ugyanezen körzetben ter-
vezett nagyszabású légi 
hadgyakorlatokat és az össz-
európai értekezleten részt 
vevő államok parti vizeihez 
közeli haditengerészeti gya-
korlatokat. Az ülésen képvi-
selt országok készek meg-
állapodni, hogy ne bővítsék 
az európai katonai-politikai 
csoportosulásokat, hogy kor-
látozzák a hadgyakorlatok 
szintjét, és hogy kiterjesz-
szék a bizalomerősítő in-
tézkedéseket a Földközi-ten-
ger térségére is. Készek a 
legnagyobb figyelemmel 

megvizsgálni más javaslato-
kat is. amelyek a bizalom 
erősítésére és a katonai eny-
hülésre irányulnak az ál-
lamok között. 

A feladat az, hogy már a 
legközelebbi jövőben kez-
dődjék meg mindezeknek a 
gyakorlati intézkedéseknek a 
megvitatása és egyeztetése: 
ez elősegítené a bizalom erő-
sítését az európai államok 
között, hozzájárulna a kato-
nai szembenállás mérséklé-
séhez és ezt követően a 
fegyverzetek és fegyveres 
erők koncentrációja, vala-
mint a fegyveres erők és 
fegyverzet csökkentéséhez a 
kontinensen. Az ülésen kép-
viselt államok e célból po-
litikai szintű konferencia 
összehívását javasolják az 
összes európai állam. va-
lamint az USA és Kana-
da részvételével. Célszerű-
nek tartanák, ha erre az 

értekezletre már 1979-ben 
sor kerülne. Az értekezlet 
lebonyolításának helyét és 
időpontját valamennyi ér-
dekelt állam konzultációin 
lehetne egyeztetni, amelye-
ket a Varsói Szerződés szer-
vezetének tagállamai készek 
késedelem nélkül megkez-
deni. 

O A miniszterek álla-
maik nevében kifejez-

ték elégedetlenségüket ami-
att hogy a közép-európai 
fegyveres erők és fegyverze-
tek csökkentéséről folyó bé-
csi tárgyalásokon nincs ér-
demi előrehaladás. Megál-
lapítottéit; hogy a szocialista 
országok az 1978. június 8-i 
javaslataikban reális választ 
adtak a tárgyalások kulcs-
kérdéseire, széleskörűen fi-
gyelembe vették a tárgyalá-
sok többi résztvevőjének el-
képzeléseit. s ezzel elősegí-
tették az álláspontok jelen-
tős közeledését. A NATO 
tagállamai azonban már 
csaknem egy éve nem ad-
nak érdemi választ e konst-
ruktív javaslatokra. 

A miniszterek hangsúlyoz-
ták. hogy a bécsi tárgyalá-
sok sikeres és gyors előre-
haladásához szükség van a 
nyugati résztvevők jóaka-
ratának kinyilvánítására Is. 
, J A miniszterek kifejez-

ték továbbá, hogy a 
NATO által az utóbbi idő-
ben a fegyverkezési hajsza 
fokozására tett újabb lépé-
sek szöges ellentétben áll-
nak az enyhüléssel és anftak 
elmélyítésével, E vonatko-
zásban különösen veszélye-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Ültetik a fűszerpaprikát 
Kalászol a rozs és az őszi árpa 

A fűszerpaprika szaporító-
anyagát kétféle módon te-
szik földbe. Kora tavasszal 
helyrevetéssel, amikor köz-
vetlenül a szabad földbe ve-
t ik a magot és ilyenkor, a 
fagyveszély elmúltával pe-
dig palántázással. A vetés-
sel még áprilisban végez-
tek. és most már mindenütt 
zöldell a növény, amit he-
lyenként a szeles idővel 
együtt járó homokverés 
megsanyargatott. Az elemi 
csapás okozta károkat ú j 
módszerrel igyekeztek csök-
kenteni a gazdaságok. A 
paprikának kijelölt terüle-
ten előbb rozsot vetettek, 
majd gvomirtó szerrel le-
perzselték. hogy a kalászos-
nak csupán a gyökérzete 
maradjon földben, megköt-
ve a laza t a l a j t Utána ve-
tetnék a fűszerpaprika mag-
ját. s határszemlék tapasz-
talatai szerint eredményes-
nek ígérkezik a homokve-
rés elleni. védekezésnek ez 
a módja. 

A szegedi tájkörzetben az 
időjárás javulása után meg-
kezdték a hagyományos pa-
lántázást. Ültetőberendezések 
serege jár ja már a határ t : 
a szeged—mihálytelekí Űj 
Élet és a szomszédos rösz-
kei Kossuth Tsz határában 
például több mint egy tu-
cat gép dolgozik. 

A Szegedi Fűszerpaprika-
termelő Társulás geszto-
ra, a mihélyteleki Űj Élet 
Tsz 10 ezer négyzetméternyi 
területen nevelt palántat a 
szegedi* feldolgozó vállalat-
tal kötött szerződés alap-
ján, hogy ezzel is segítse 
a partnergazdaságokat. 
Amennyiben az időjárási 
viszonyok megengedik, tíz 
nap alatt befejezik a fűszer-
növény ültetését. A termeiés 
biztonságának fokozására az. 
idén nagyobb területen ön-
tözik a paprikát, mint a ko-
rábbi esztendőkben. 

A belvizek, a fagyok, a 
hűvös tavasz, a kevés nap-
fény, majd a szárazság kö-
rülbelül egy héttel késlel-
teti az őszi kalászosok fej-
lődését. mégis örömet okoz 
a gazdaságok szakemberei-
nek. hogy kalászol a rozs és 
legtöbb helyen az őszi árpa 
is. A felmelegedés és ki-
adós csapadék hatására —, 

ami májusban nem szokott 
elmaradni —, ugrásszerűen 
meggyorsulna a gabonák fej-
lődése. 

Csongrád megyében az ősz-
szel. mintegy 3 ezer hek á -
ron vetettek rozsot, főleg 
Kistelek, Balástya. Puszta-
mérges. Rúzsa, Mórahalom 
körzetében elsősorban a 
szakszövetkezetek és a ház-
táj i gazdaságok. Az utóbbi 
öt esztendőben számottevő-
en csökkent a rozs vetéste-
rülete, mert a gyenge minő-
ségű homokföldekeí kiiktat-
ták a termelésből, erdőte-
lepítéssel hasznosítva, a fel-
javított talajokon pedig — 
mint például a forráskútl 

Haladás Tsz határában — 
áttértek a búzatermelésre. 

Nemcsak a homokon, ha-
nem a fekete, kötött földe-
ken is lehet már látni ka-
lászba szökkent őszi árpát. 
A Tisza—Maros-szög Tsz 
szakemberei elismeréssel nyi-
latkoznak a Gabonatermesz-
tési Kutató Intézet újdon-
ságáról, a GK—59 jelű őszi 
árpáról. Ennek koraiságát, 
fagy- és szárazságtűrését bi-
zonyítja, hogy szemet gyö-
nyörködtető látványt nyúj t 
az ígéretes gabonafajta. Az 
idén tíz hektáron termelik 
vetőmagelszaporítás eéljár-
bői és jövőre jelentősen nö-
velhetik a vetésterületet 

Napsütésben 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v i t e l e 
Ez már a nyár közeledtének csalhatatlan jele: a végre 

melegen sütő napsugár odabilincselte a diákokat az Aradi 
vértanúk terére. Ilyenkor a medence kőkemény szélén is 
jobban esik az olvasás és a csevogés, mint a hosszú télen ki-
csit megunt kollégiumi szobákban. 
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Összekapcsolódott 
a Szaljut és a Progressz 

Kedden délelőtt, magyar 
idő szerint 7 óra 19 perc-
kor, sikeresen összekapcso-
lódott a Szaljut—6 űrállo-
mással a Progressz—6 jel-
zésű teherűrhajó. Az össze-
kapcsolás után ismét három 
űrtárgyból álló űrkomple-
xum kering a világűrben. 

A hatodik teherűrhajó elő-
deihez hasonlóan üzemanya-
got. alkatrészeket, az újabb 
tudományos • kísérletekhez 

szükséges műszereket be-
rendezéseket. és a tartÓ6 űr-
élethez nélkülözhetetlen élel-
miszer-, ivóvíz-, tisztaruha-
utánpótlást vitt a Szaljut—6 
állandó személyzetének. A 
kirakodás megkezdődött 
Mint ismeretes, a teherűrha-
jó nem tér vissza a Földre, 
hanem a szétkapcsolás után 
a sűrű légrétegbe hatolva 
megsemmisül. (MTI) 

Új cikkek a kábelgyárban 
„Leváltották" a gazdaságtalan 

termékeket 
Különösen nagy érszámú. 

nyolcszáz telefonbeszélgetés 
közvetítésére alkalmas, pet-
rolzselével töltött terű, vagy-
is nagy esőzésben is be-
ázásmentes kábelek gyártá-
sát kezdték meg a Magyar 
Kábelművek szegedi gyárá-
ban. Az üzem műszaki dol-
gozói nagy értékű, nemrég 
importált berendezéseket tet-
tek erre alkalmassá. Ezek 
a gépek eredetileg csak fe-
lényi érszámú, töltött te-
rű kábel gyártására - voltak 
képesek. Ilyen cikket ed-
dig kizárólag nyugati im-
portból szerezhetett be a 
Magyar Posta. 

További ű j cikként meg-
kezdték a bilincsekkel tar-
tóoszlopokra függeszthető, 
úgynevezett önhordó légká-
belek gyártását. Ezek ott 
előnyösek, ahol nincs lehe-
tőség földkábel elhelye-
zésére. Újdonságnak szánmt 
az orenburgl gázvezeték 
hírközlő berendezéseihez már 

folyamatosan szállított koa-
xiális kábel és több más 
cikk is. Mindez része a 
gyártmányszerkezet korsze-
rűsítési programjuknak. E 
szerint az idén a tavalyinál 
234 millió forint értékűvel 
több termékük 49 százalé-
ka csak ú j cikk lehet. 

A korszerűsítési progra-
mot szolgálja, hogy egy érv 
alatt a korábbi 1169 féle ter. 
mék számát mintegy félezer-
rel csökkentették. Elsősor-
ban az.oknak a gyártását 
helyezték előtérbe, amelyek a 
legkeresettebbek, s a leg-
gazdaságosabban előállítha-
tók. Ugyanakkor ügyeltek 
arra. hogy a népgazdaság 
számára fontos kábelesből 
mindenképpen kielégítsék az 
igényeket. Egyébként telies 
termékcsoportokat nem szá-
moltak fel. csupán azokon 
belül a cikkfajták számát 
korlátozták, s a megmaradó-
kat gazdaságosabban állít-
hat ják elő. 

D. B 

K G S T v b - i i l é s 
Moszkvában kedden meg-

nyüt a Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsa Végrehajtó 
Bizottságának 90. ülése. Az 
ülésen a tagállamok állandó 
képviselői, miniszterelnök-
helyettesei vesznek részt. 
Bulgáriát Andréj Lukanov, 
Csehszlovákiát Rudolf Roh-
licek, Kubát Flavio Bravó 
Pardo, Lengyelországot Ka-
zimierz Secomski, Magyar-
országot Marjai József, Mon-

góliát Miatavin Peldzse, az 
NDK-t Gerhard Weiss, Ro-
mániát Ion Patan. a Szov-
jetuniót Konsztantyin Katu-
sev, Vietnamot Huyn Tan 
Phat képviseli. A végrehajtó 
bizottság munkájában részt 
vesz Sz. Gligorijevics. a Ju-
goszláv Szocialista Szövet-
ségi Köztársaság Szövetsé-
gi Végrehajtó Tanácsának 
tagja. Az ülésen részt vess 
Nyikolaj Faggyejev, a KGST 
titkára. 
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