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DÉLMA 
Lázár György hazaérkezett 

Franciaországból 
Tegnap, csütörtök délelőtt 

befejeződtek a f ranc ia—ma-
gyar tárgyalások. A M a . 
t ignon-palotában megtartott 
utolsó, plenáris ülesen a mi-
niszterelnökök es a tárgyaló, 
küldöttségek tagja i á t tekin-
tették az eddigi megbeszélé-
sek eredményeit . 

A két tárgyalódelegáció 
tagjai beszámoltak a minisz-
terelnököknek eszmecseréik 
eredményeiről, és a plenáris 
ülés résztvevői közösen 
tanulmányozták a kapcsola-
tok további fejlesztésére irá-
nyuló konkrét intézkedése-
ket. 

A szívélyes légkörben le-
folyt tárgyalásokról közle-
ményt adtak ki. 

A plenáris ülés után Lázár 
György és kísérete visszatért 
szálláshelyére, a Crillon-ho-
telbe. 

A magyar miniszterelnök 
felesége Eve Barre asszony 
társaságában a délelőtti 
órákban egy párizsi közép*, 
iskolát látogatott meg. 

Lázár György miniszterel-
nök. felesége és kísérete csü-
törtökön kora délután fran-
ciaországi látogatásának be-

Lázár György és felesége Aczél György társaságában a Fe-
rihegyi repülőtéren. (Fotó: Tóth István — Telefotó—KS) 

gárda díszegysége előtt, külkerekedelnü miniszter, 
majd a repülőgép lépcsőjé- Várkonyi Péter, a Miniszter-

fejeztével a kormány külön- nél elköszöntek egymástól tanács Tájékoztatási Hivata-
gépéa hazaindult Budapest-
re. 

Párizs Orty repülőterére 
Raymond Barre francia mi-
niszterelnök és felesége kí-
aérte ki a magyar vendége-
k e t A magyar kc ionh tag-
jai le megjelentek, úttörők 
virággal kedveskedtek a két 

A búcsúztatáson jelen volt Iának elpöke, Nagy János 
Raymond Bressier Francia- külügyminiszter-helyettes és 
ország budapesti és Bényi 
József, Magyarország párizsi 
nagykövete, valamint sok 
francia hivatalos azemélyi-
•ég. 

pontosan 
egy (kakor emelkedett a ma-
gasba. Lázár György tegnap 

Franciaország-
miniszterelnöknek. Az ünne-
pélyes búcsúztatás, a két hazaérkezett 
himnusz elhangzása után Lá. bői. 
zár György és Raymond Lázár György kíséretében 
B u m ellépett a fröc láirriMáci hazaérkezett Veress Péter 

Littvai István kohó- és gép 
ipari miniszterhelyettes. 

A fogadásra a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent Aczél 
György, a Minisztertanács 
elnökhelyettese. Púja Frigyes 
külügyminiszter. Jelen volt 
Jacquet Rambal, a Francia 
Köztársaság magyarországi 
nagykövetségének ideiglenes 
ügyvivője. 

Lázár György, a Magyar legfelsőbb szintű találkozó-
Népköztársaság Miniszterta- nak, valamint a Francia 
nácsának elnöke Raymond Köztársaság elnöke 1980 
Barre-nak, a Francia Köz- őszén sorra kerülő magyar-
társaság miniszterelnökének országi látogatásának a je-
meghívására 1979. november lentőségét a magyar—fran-
20-a és 22-e között hivatalos 
látogatást tett Franciaország-
ban. 

A látogatás során Lázár 
György széles körű véle-
ménycserét folytatott Ray-
mond Barre-ral. 

A Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsának elnökét 
fogadta Valéry Giscard 
d'Estaing, a Francia Köa-
társaság elnöke. 

Ugyancsak fogadta őt 
Alain Poher, a szenátus el-
nöke. . 

Külön megbeszélésekre 
került sor Veress Péter ma-
gyar és Jean Francois De-
niau francia külkereskedel-
mi miniszter, valamint a 
két küldöttség más tagjai 
között. 

A tárgyalások a m a g y a r -
francia kapcsolatokra hagyo-
mányosan jellemző barátság 
es kölcsönös tisztelet jegyé-
ben folytak. 

A két kormányfő megtár-
gyalta a magyar—francia 
kétoldalú kapcsolatok hely-
zetét és megelégedéssel üd-
vözölte a kapcsolatoknak az 
utóbbi években bekövetke-
zett fejlődését. 

Emlékeztettek arra, hogv 
n két ország kapcsolatainak 
kiemelkedő eseménye volt 
Kádár Jánosnak, a Magyar 
Szocialista Munkáspár t Köz-
ponti Bizottsága első t i tkárá-
nak 1978. novemberi hivata-
los franciaországi látogatása. 
H a n g s ú l y o z t a k e n n e k a z első 

cia politikai párbeszéd elmé-
lyítése szempontjából. 

A magyar—francia gazda-
sági kapcsolatokról szólva a 
közlemény megállapítja: 

Mindkét fél úgy értékelte, 
hogy a kereskedelmi forga-
lom a legutóbbi két évben 
jelentősen fejlődött, de még 
mindig nem éri el a Ma-
gyarország és Franciaország 
gazdasági teljesítő képessé-
gének megfelelő szintet 
Szükségesnek tartották, hogy 
kölcsönösen újabb erőfeszí-
téseket tegyenek a kereske-
delmi forgalom további nö-
velésére, az 1Í77. évi megál-
lapodásuknak megfelelően. 
Elismerték annak szükséges-
ségét is, hogy az árucserét 
kiegyensúlyozottabbá kell 
tenni. 

Lázár György és Raymond 
Barre megvizsgálta a két 
ország ipari együttműködé-
sének eredményeit és pers-
pektíváit azokon a terüle-
teken, amelyekről 1978. no-
vemberében a magyar és a 
trancia külkereskedelmi mi-
niszter megállapodást írt alá. 
Üdvözölték a számítástechni-
kai, a vegyipari és az elekt-
ronikai kooperációban elért 
eredményeket és elhatároz-
lak, hogy tovább fokozzák 
az együttműködést ezeken a 
területeken. Hangsúlyozták a 
gépipar, külühösen a szer-
számgépek, járművek és me-
zőgazdasági gépek gyártása, 
a vaskohászat, az élelmiszer-

ipar és az építőipar terüle-
tén meglevő együttműködési 
lehetőségek jobb kihasználá-
sának fontosságát 

A két miniszterelnök a j á n -
lotta a vállalatoknak, hogy 
közösen keressék az együtt-
működés ú j lehetőségeit. E 
tekintetben megelégedéssel 
állapították meg, hogy a ma-
gyar közlekedés- és posta-
ügyi miniszter, valamint a 
f rancia postaügyi és távköz-

lFolytatás m 2. oldalon.) 

Munkakultúra 
és politikai tudatformálás 

Propagandisták országos elméleti 
konferenciája kezdődött Szegeden 

kz MSZMP Központi Bi-
zoitsaga agitációs és propa-
gandaoszlalya. valamint a 
megyei pártbizottság oktatási 
igazgatósága rendezésében 
tegnap „Munkakultúra és po-
litikai tudatformálás" cím-

mel propagandisták országos 
elméleti konferenciája kezdő-
dött Szegeden. 

A tanácskozás — amelynek 
elnöksegeoen foglalt helyet 
többek között Mona Gyula, a 
Központi Bizottság agitációs 
és propagandaosztályának 
megbízott vezetője, valamint 
dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság t i tkára is - -
résztvevőit Eitlerné dr. Szilá-
gyi Júlia, az oktatási igazga-
tóság vezetője üdvözölte. Be-
vezetőjében utal t ar ra . hogy 
a szakmai tudás, a művelt-
ség. az eszmei, erkölcsi és 
kulturális felkészültség nap-
jainkban egyre közvetleneb-
bül gazdaság formáló ténye-
zővé válik. E tény jól érzé-
kelteti azokat a bonyolult 
összefüggéseket, amelyek fej-
lődésünk mai szakaszában a 
gazdasági éiet követelményei-
ben. a munkakul túra és a po-
litikai tudatformálás kérdé-
séiben jelentkeznek. Mind-
ezek megoldásában 
kell lépnünk, mer t csak így 
haladhatunk előre továt>b a 
változó valóság ú j követel-
ményei között a fej let t szo-
cializmus építésének ú t ján . 
Ehhez kíván hozzájárulni a 
maga eszközeivel ez a mosta-
ni tanácskozás ls. 

Ezt követően dr. Komócsin 
Mihály, a Csongrád megyei 
pártbizottság első t i tkára 
mondott megnyitó beszédet, 
egyaránt ér intve a tanácsko-
zás központi tárgykörét, vala-
mint azokat a 
amelyek megyénk életében az 
elmúlt évtizedek során bekö-
vetkeztek és amelyek minő-
ségi változást idéztek elő az 
itt élő emberek életében, 
gondolkodásában, körülmé-
nyeiben. 

A plenáris ülés első előadá-
sát Berend T. Iván. a buda-
pesti Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem tan-
székvezető t anára tar tot ta 

Dr. Komócsin Mihály megnyitó beszédét mondja 

„Gazdaság. műveltség, társa-
dalomtudomány" címmel. Hu-
szár Tibor, a budapesti Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
tem tanszékvezető tanára pe-
dig az „Erkölcs és politikai 
tudatformálás. Érdek és ér-
ték" kérdésköréről beszélt 
.,Anyagi kultúra, szellemi kul-
tura" volt Vitányi Iván. a 
Népművelési Intézet igazga-
tója előadásának címe. Makó e.ocnre l s t v á n a z M S Z M P K B a f ? j t á . 

Elméleti Kutatóintézet osz-
tályvezetője. Budapest) 
..Munka és tudatformálás a 
szocialista brigádokban". 

A .,Politikai műveltség" 
szekció dr. Székely Sándor-
nak. a szegedi városi pártbi-
zottság t i tkárának elnökleté-
vel tanácskozott és megvitat-
ta Szabó Pálnénak (a buda-
pesti oktatást igazgatóság' ta-
nára) „Üzemi demokrácia és 

ciós * nak munkatársa előadásában 
a politikái műveltség, a tu-
datformálás kérdéseit ele-
mezte. 

A tanácskozás ezt követően 
két szekcióban folytatta mun-
kájá t ! A művelődéspolitikai 
szekció — Szabó G. László-
nak. a megyei tanács elnök-
helyettesének elnökletével — 
a következő előadásokat vi-
tat ta meg: Szögi István (egye-
temi docens. JATE) „A mun-

váítotósokat kához vaió szocialista viszony 
műveltségbeli tényezőiről". 

kV Károlynénak (az SZMT 
titkára. Szeged) ..A szakszer-
vezetek szerepe a munkahe-
lyi nevelésben", Tráser Lász-
lónak (a Bács-Kiskun megyei 
oktatási igazgatóság tisztelet-
dí jas tanára) „Pályakezdő 
egészségügyi dolgozók beil-
leszkedése", Kis s Gézának 
(oktatási igazgatósági tan-
székvezető tanár, Székesfe-
hérvár) „A tömegpropaganda 
és közvetlen társadalmi kör-
nyezete közötti kölcsönhatás". 

Huller Gyula (SZMT-osztály- valamint dr. Vezér Károiy-
veziető. Veszprém) „A munka- nak (oktatási igazgatósági ta-
helyi művelődésről". Köpf n á r - Szeged) „A propaganda 
László (oktatási igazgatóság, hatékonyságának néhány főbb 
Eger) „Nevelés, művelődés a tényezője" című e lőadásá t 
szocialista brigádokban". Ká- A tanácskozás ma. pénte-
dár István (a Szakszervezeti ken folytat ja munkája) . 

Magyar—jugoszláv 
megbeszélések 

Csütörtökön a Parlament-
ben megkezdődtek Marjai 
Józsefnek, a Mkinisztertaná-
nács elnökhelyettesének és 
Branis2lav Ikonicsnak, a Ju -
goszláv Szocialista Szövet-
ségi Köztársaság szövetségi 
végrehaj tó tanácsa elnöké-
nek tárgyalásai. 

Tájékoztat ták egymást or-
szágaik helyzetének időszerű 
kérdéseiről. Áttekintették 
Magyarország és Jugoszlávia 
baráti kapcsolatainak alaku-
lását. Részletesen foglalkoz-
tak a két ország közötti gaz-
dasági együttműködés kiszé. 

kohászatban, az energetiká-
ban. továbbá a határ ment i 
áru csere-forgalomban, s e le-
hetőségeket jobban ki aka r -
ják használni. Rámuta t tak a 
két fél gazdaságfejlesztési 
tervei konzultációjának 
szükségességére 

A megbeszélésen részt vett 
Kapolyi László nehézipari 
miniszterhelyettes* Fekete 
János, a Magyar Nemzeti 
Bank elnökhelyettese, Ili ja 
Marijanovics, a Jugoszláv 
Nemzeti Bank főkormányzó-
helyettese ós Zlatan Kikies, 
Jugoszlávia budapesti nagy-

lesitésánek lehetőségeivel, az követségének ideiglenes ügy-
1981—85. évi tervidőszak elő- vivője. 
készületeivel. Hangsúlyozták, 
hogy jó lehetőségek kínál-
koznak az együttműködésre 
a kőztúi és vasúti Jármű-
i p a r b a n , * v a s - ém s z í n e s f é m 

A jugoszláv vendég tiszte-
letére Marjai József ebédet 
adott, amelyen részt vett 
Sághy Vilmos belkereskedel-
mi miniszter (MTI) A teataikoaái 

Enyedi Zoltán telv«tele 
r é s x i v a v a á 


