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Hazánkba érkezeit 
a csehszlovák párf-
és kormányküldöttség 

Ünnepélyes fogadás — Megkezdődtek a tárgyalások 
Szeretettel várt kedves 

vendégeket fogadott csü-
törtökön délelőtt a magyar 
főváros: a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Központi 
Bizottsága és a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány 
meghívására Budapestre 
érkezett a csehszlovák 
párt- és kormányküldött-
ség. 
A küldöttséget Alexander 

Dubcek, a Csehszlovák Korrv-
munista Párt Központi Bi-
zottságának első titkára ve-
zeti. A delegáció tagiai; Old-
rich Cernik. a Csehszlovák 
Kommunista Párt Központi 
Bizottsága elnökségének tag-
ja, a Minisztertanács elnöke, 
Vasil Bilak, a CSKP KB 
elnökségének tagja, a Szlo-
vák Kommunista Párt első 
titkára, dr. Jiri Hájek, a 
CSKP KB tagja, külügymi-
niszter. dr. Frantisek Vlasák, 
a CSKP KB póttagja, terve-
zési miniszter és Josef Pu-
csik, a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság budapesti 
nagykövete. 

A vendégek fogadására 
már jóval az érkezés hiva-
talos időpontja előtt több 
ezren gyűltek össze a Feri-
hegyi repülőtéren, amely az 
ünnepi alkalomra zászló-
díszt öltött. 

A csehszlovák párt- és 
kormányküldöttség fogadásá-
ra megjelent Kádár János, a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
első titkára. Losonczi Pál, 
a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának elnöke. Fock 
Jenő a Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány elnöke. 
Apró Antal, Biszku Béla, 
Fehér Lajos, Gáspár Sándor, 
Kállai Gyula, Komócsin 
Zoltán, Szirmai István, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagjai, dr. Ajtai Mik-
lós, Czinege Lajos, llku Pál, 
Németh Károly, a Politikai 
Bizottság póttagjai, Aczél 
György és Pullai Árpád, a 
Központi Bizottság titkárai, 
Kisházi Ödön, az Elnöki Ta-
nács helyettes elnöke, dr. 
Tímár Mátyás, a kormány 
elnökhelyettese. Dobi István 
az Elnöki Tanács nyugalma-
zott elnöke. 

Tíz óra előtt néhány perc-
fcel tűnt fel a légtérben a 
küldöttség különrepülőgépe, 
amelyet a határtól a magyar 
légierők vadászgép-köteléke 
kísért A repülőtér beton-
jára lépő Alexander Dubce-
ket és a küldöttség tagjait 
elsőként Kádár János, Lo-
sonczi Pál. Fock Jenő, Bisz-
ku Béla és Péter János 
külügyminiszter üdvözölte. 

Díszjel harsant A dísz-
zászlóalj parancsnoka jelen-
tést tett Alexander Dubcek-

Bozsán Endre felvitele 

A megérkezés után a Ferihegyi repülőtéren. Balról jobbra: Kádár János, Alexander 
Dubcek, Fock Jenő és Oldrich Cernik 

nek, majd felcsendült a Szocialista Köztársaság ne- zottságának, a Csehek és 
csehszlovák és magyar him- vében aiáírjuk a barátsági, Szlovákok Nemzeti Frontja 
nusz, közben 21 tüzérségi együttműködési és kölcsönös Központi Bizottságának, Lud-
díszlövés adta hírül, hogy a segítségnyújtási szerződést a vik Svoboda köztársasági el-
kedves vendégek hazánkba Magyar Népköztársasággal, s nőknek, a Csehszlovák Szo-
érkeztek. mint ahogy az már szokássá cialista Köztársaság kormá-

Alexander Dubcek Kádár vált a szocialista országok nyának, valamint az egész 
János társaságában ellépett között, megvitassuk mind- csehszlovák népnek legszívé-
a díszzászlóalj előtt, s ma- azt, ami bennünket közösen lyesebb üdvözletét 
gyárul köszöntötte az egy- érdekel. A z ünnepélyes fogadtatás 
s e g e í - — Már most, fővárosukba a díszzászlóalj díszmenetével 

Zúgott a taps, amikor érkezésünkkor kedves köte- fejeződött be. 
Alexander Dubcek, s a kül- lességemnek teszek eleget A csehszlovák párt- és 
dottség tagjai Kádár János, amikor átadom önöknek, kormányküldöttség tagjai 
Losonczi Pal és Fock Jenő kedves elvtársak, a gyönyö- magyar államférfiak társa-
társaságában köszöntötték a rű Budapest lakosságának és ságában gépkocsikba ültek, s 
fogadtatasra megjelent bu- az egész testvéri magyar rendőri díszmotorosok kísé-
dapestieket. népnek a Csehszlovák Kom- retében szállásukra hajtat-

Ezután Kádár János üd- munista Párt Központi ' Bi- tak. 
vözlő beszédet mondott. A 
többi között megállapította: 

Megtisztelő számunkra, hogy 
hazánk fővárosában, Buda-
pesten kedves vendégként 
fogadhatjuk a szomszédos 
testvéri Csehszlovákia népei-
nek kiváló képviselőit. A Csütörtökön délben az Or- a Népköztársaság Elnöki Ta-
Magyar Szocialista Munkás- szágházban az Elnöki Tanács nácsa és a forradalmi mun-
párt Központi Bizottsága, a tanácstermében megkezdőd- kás-paraszt kormány csütör-
Magyar Népköztársaság El- tek a magyar és a csehszlo- tökön az Országház Vadász-
nöki Tanácsa és kormánya, vák párt- és kormánykül- termében vacsorát adott a 
az egész magyar nép nevé- döttség tárgyalásai. Ezen csehszlovák párt- és kor-
ben szívből üdvözlöm megér- részt vettek a magyar párt- mányküldöttség tiszteletére, 
kezésük alkalmából Dubcek és állami vezetők és a cseh- A szívélyes, baráti hangulatú 
elvtársat, a Csehszlovák szlovák párt- és kormány- vacsorán Kádár János és 
Kommunista Párt Központi küldöttség tagjai, valamint Alexander Dubcek pohárkö-
Bizottságának első titkárát, magyar és csehszlovák szak- szöntőt mondott 
Cernik elvtársat, a Csehszlo- értők. 
vák Szocialista Köztársaság A csehszlovák párt- és 
Minisztertanácsának elnökét kormányküldöttséget csü-
a csehszlovák párt- és kor- törtökön délben az Or-
mányküldöttség minden tag- szágház Munkáesy-termében 
ját. fogadta Kádár János, az 

Kádár János szavaira Ale- MSZMP Központi Bizottsá-
xander Dubcek válaszolt: gának első titkára, Losonczi 

— Azzal a megbízatással Pál, a Népköztársaság Elnöki 
érkeztünk az önök országá- Tanácsának elnöke, és Fock 
b a - hangoztatta többek kö- J e n 5 M a g y a r Forradalmi 
zött —, hogy a Csehszlovák . „ , , 

Munkas-Paraszt kormány el-
nöke. 

A csehszlovák párt- és kormányküldöttség 
látogatása a magyar vezetőknél 

Az ENSZ jóváhagyta 
az atomstop-javaslatot 
A nemzetközi közvéle-

mény Figyelme ismét a világ-
szervezet felé fordult, amely 
az elmúlt két napban nagy-
jelentőségű eseménynek 
színhelye volt. A szerda esti 
szavazással, amelynek ered-
ményeként 95 küldöttség 4 
ellenszavazat és 21 tartózko-
dás ellenében (4 küldöttség 
távol volt) megszavazta az 

atomsorompó-egyezmény 
tervezetét, hosszú és bonyo-
lult folyamat fejeződött be 
kedvező eredménnyel. Igaz, 
az atomsorompó még nem le-
szerelés, de lépés, mégpedig 
igen fontos lépés a leszerelés 
útján. Hosszú idő óta ez az 
első olyan nemzetközi jelen-
tőségű tervezet, amelyben az 
országok nagy többsége a 
társadalmi rendjükben fenn-
álló különbségek ellenére 
egyet tudtak érteni. Most a 
•a kormányokon a sor, hogy 
csatlakozzanak az egyez-
ményhez, a Biztonsági Ta-
nácsra pedig az a feladat há-
rul, hogy haladéktalanul vi-
tassa meg a nukleáris fegy-
verekkel nem rendelkező or-

szágok biztonságának szava-
tolására tett szovjet, ameri-
kai és angol határozati ja-
vaslatot. 

Az ENSZ-közgyűlés XXIL 
ülésszaka ezzel felfüggesztet-
te munkáját, noha a délnyu-
gat-afrikai kérdés és az 

atomsorompó-szerződés 
mellett a közel-keleti hely-
zet megtárgyalására is vál-
lalkozott. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy az álla-
mok nagy többsége egyelőre 
nem látja biztosítva annak 
feltételeit, hogy a világszer-
vezet a közel-keleti kérdés-
ben érdemleges határozatot 
hozzon. 

A közgyűlés utolsó ülésen 
felszólalt Kuznyecov szov-
jet külügyminiszter-helyettes 
után Johnson amerikai el-
nök is, majd pedig Manescu-
nak, a közgyűlés elnökének 
irodájában Johnson és Kuz-
nyecov találkoztak. Glassbo-
ro óta ez volt az első alka-
lom, hogy az Egyesült Álla-
mok elnöke felelős szovjet 
személyiséggel véleményt 
cserélt. 

Még egymillió 
francia munkás sztrájkol 

Csütörtökön a sztrájkhely- a se diákoknak, se baloldali-
zet lényegében nem változott aknak, se forradalmároknak, 
Franciaországban. Az egyet- hanem sokkal inkább fasisz-
len szektor, ahol megállapo- táknak nevezhető 30—40 év 
dásra és munkafelvételre ke- közötti kalandoroknak jelen -
rült sor. az Air Francé. A je- létéről. Egyikük-másikuk 
lentések szerint egymillió zsoldosként Kongót is meg-
munkás sztrájkol még. járta. Egyikük, ciki Lucien-

A gépkocsiiparban csütör- nek nevezi magát, hivalkodó 
tök a tárgyalások napja volt. Interjút adott az Europe—1 
A Renault Művek igazgatósá- rádiónak. Kijelentette, őket 
ga és a sztrájkotokat képyl- . b a l o l d a l _ 
selo szakszervezetek kozott 
nem hivatalos jelentések sze- h o z e s a d l a k o k mozgalmá-
rint kedvezően haladnak a hoz. Egyszerűen csak lehe-
tárgyalások. A Lyon melletti tőséget láttak akciójukban 
Berlier teherautógyárban vi- h m egf i zessenek a 
szont csütörtökön délelőtt ' , . t 
megszakadtak a tárgyalások, gaulleista rendszernek „AI-
Sochaux-ban folytatódik a géria elvesztéséért'-, 
nyomozás Pierre Beylot, a 
fiatal CGT aktivista, Peu- • • • • H H I ^ H 
geot-gyári munkás tragikus 
halálának körülményeiről. A 
fiatalember temetése csü-
törtök délután volt, igen nagy 
részvét mellett. A nyomozás 
lassan halad, annyit azonban 
az ügyészség már kétségtele-
nül megállapított, hogy a 24 
éves munkást olyan revol-
verrel ölték meg, amilyet a 
rendfenntartó erők tagjai vi-
selnek 

A hét trockista, anarchista 
és más „forradalmi" egyete-
mi szervezet betiltása után 
a diákság körében a helyzet 
nyugodt, izgalmat csak az a 
hír keltett, hogy a Sorbonne-
on a diákok között mintegy 
30 volt algériai idegenlégiós 
ejtőernyős is tartózkodik, 
akik a hírek szerint csü-
törtök délelőtt puccsszerűen 
átvették a diákoktól az elfog-
lalva tartott Sorbonne irányí-
tását. Mint most kiderült, a 
rendőrségnek több mint egy 
hete tudomása volt ezeknek 

Kekkonen 
Moszkvában 

Urho Kekkonen finn köz-
társasági elnök csütörtökön 
Moszkvába érkezett. A Szov-
jetunió Legfelső Tanácsának 
Elnöksége és a szovjet kor-
mány meghívása alapján 
nem hivatalos látogatást tesz 
a Szovjetunióban üdülés cél-
jából. 

Megérkezése után a szov-
jet vezetők a Kremlben meg-
beszélést folytattak Urho 
Kekkonennel. A megbeszélé-
sen Leonyid Brezsnyev, Nyi-
kolaj Podgornij és Alekszej 
Koszigin vett részt. 

Magyar -csehsz lovák 
barátsági nagygyűlés 

A rádió és a tv közvetíti 
A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szo-

cialista Köztársasági barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segítségnyújtási szerződésének megújítása 
alkalmából az Építők Szakszervezete Székházában 
pénteken nagygyűlés lesz, amelyen Kádár János és 
Alexander Dubcek mond beszédet. 

A nagygyűlésről a televízió — kiadott műsorától 
eltérően — 16.57 órai kezdettel helyszíni közvetítést 
ad, a rádió pedig hangképekben számol be a 19 óma-
kor kezdődő Esti krónikában. 

A szívélyes, baráti légkör-
ben lezajlott találkozón je-
len volt Biszku Béla, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Központi Bizott-
ság titkára, Péter János kül-
ügyminiszter, Párdi Imre, 
az Országos Tervhivatal el-
nöke, Erdélyi Károly külügy-
miniszter-helyettes és Ko-
vács Imre, a Magyar Nép-
köztársaság csehszlovákiai 
nagykövete. 

* 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsága, 

SZEGEDI FALEMEZGYÁR: 

Anyag a bútora jármú-
és az építőiparnak 

A Szegedi Falemezgyár évi 
6 ezer köbméter lemez, 6 
ezer köbméter bútorlap, 4,5 
négyzetméter színfunér gyár-
tásával jelentós szerepet ját-
szik a hazai fafeldolgozásban. 
Termékeit elsősorban a bú-
toripar, a járműipar és az 
építőipar használja fel, de a 
Szegedi Falemezgyár szállítja 
a népszerű Videoton tv-készü-
lékek keretét is. A gyár dol-
gozói örömmel állapítják 
meg, hogy a nyersanyagellá-
tás javult, főleg nyír- és 
fűzfából áll elegendő meny-
nyiség rendelkezésre. 

A bútorgyártáshoz szüksé-
ges színfunérlapok trópusi és 
egzóta fából készülnek. A 
szerződést a Ligninpex Külke-
reskedelmi Vállalat köti né-
met és francia importkörök-
kel. Az értékes áru Nyugat-
Afrikából érkezik Hamburg 
kikötőjébe, ahonnan hosszú 
vasúti szállítás után kerül 
Szegedre, a fűrészlap alá. Az 
új gazdasági reform árválto-
zásai a faiparban elsősorban 
ezeket az egzóta gömbfákat 
érintette: beszerzési áruk 

2—3-szorosára emelkedett A 
falemezgyár az idén új kor-
szerű géppel gazdagodott 
Egy 1600 milliméteres olasz 
szalagfűrészt helyeztek 
üzembe. 

A gyárnak fő problémát a 
hulladék elszállítása okoz. 
Pillanatnyilag még igen nagy 
költséggel szállíttatják a vá-
roson túlra, de a távlati ter-
vekben szerepel a hulladé-
kok hasznosítása, feldolgo-
zása, annak ellenére, hogy az 
ehhez szükséges gépekért 
igen komoly devizát kell fi-
zetni. 

t 


