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A finn 
külügy-
miniszter 
hazánkban 

Péter János külügyminisz-
ter meghívásóra hétfőn Bu-
dapest re érkezett Ahti Ka r -
jalainen f inn külügyminisz-
ter és felesége. 

A külügyminiszter kísére-
tének tagja i : Érdem Olavi 
Raustila, a Finn Köztársaság 
budapesti nagykövete, Pent t i 
Uusivirta, a gazdaságpolitikai 
főosztály helyettes vezetője, 
Matti Tuovinen, a külügy-

minisztérium sajtóosztályá-
nak vezetője és Kar i Holo-
painen attasé. 

A vendégek fogadására a 
Ferihegyi repülőtéren meg-
jelent Péter János külügy-
miniszter, Szilágyi Béla kül-
ügyminiszter-helyettes, va -
lamint a Külügyminisztérium 
és a Külkereskedelmi Mi-
nisztérium több vezető be-
osztású munkatársa . 

Péter János délután hiva-
talában fogadta Ahti Kar -
jalainen f inn külügyminisz-
ter t és a kíséretében levő 
személyiségeket. 

Együttműködési tárgyalás 
Pesten és Moszkvában 

az olimpiáról 

A magyar kardcsapat 
bronzérmet szerzett 

Gyarmati Andrea 5. lett 

Kulcsár a párbajtőr döntőjében 

M. A. Leszecsko miniszterelnök-helyet-
tes vezetésével vasárnap a késő esti órák-
ban szovjet kormányküldöt tség érkezett 
Budapestre, a magyar—szovjet gazdasági 
és műszaki tudományos együttműködési 
kormányközi bizottság hétfőn kezdődött 
hetedik ülésszakára. 

A delegáció fogadósára a Keleti pálya-
udvaron megje lent : Apró Antal, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese, dr. Horgos 
Gyula, kohó- és gépipari miniszter, dr. 
Jávor Ervin, az Országos Tervhivatal el-
nökhelyettese, Erdélyi Károly külügymi-

niszter-helyettes, továbbá az együttműkö-
dési bizottság magyar tagozatának több 
tagja és szakértője. 

Ugyancsak jelen volt a fogadtatásnál F. 
J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagy-
követe. 

Dr. Ajtai Miklósnak, a Minisztertanács 
elnökhelyettesének és Kiss Árpád minisz 
temek, az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság elnökének vezetésével hétfőn 
küldöttség utazott Moszkvába. ahol a 
szocialista országok műszaki tudományos 
együttműködéséről konzultálnak. 

Hazaérkeztek 
első 
egységeink 

A közelmúltban született 
megállapodás ér te lmében el-
kezdődött a Csehszlovákiában 
tartózkodó magyar katonai 
egységek fokozatos kivonása. 

, Ebből az alkalomból a la-
kula ta ink parancsnokai és 
tisztjei beszélgetéseken vesz-
nek búcsút azoktól a helyi 
pár t - , állami, gazdasági és 
katonai vezetőktől, akik az 
e lmúlt hetekben eredménye-
sen együttműködtek a ma-
gyar katonai egységekkel. 

Vasárnap délután meleg 
hangulatú búcsú színhelye 
volt Galánta városa, ahol 
a helyi párt- , állami és ka-
tonai vezetők szívélyesen 
köszöntötték a magyar nép-
hadsereg képviselőit. Ez al-
kalommal a csehszlovák he-
lyi vezetők hangsúlyozták: 
„A Magyar Néphadsereg 
magatar tásával és tevékeny-
ségével jelentősen hozzájá-
rélt a konszolidáció folya-
matához Csehszlovákiában." 

Miközben Szlovákia te rü-
letén állomásozó egy-
ségeink egy részét még 
búcsúztat ják, az első 
hazatérő alakulatok tegnap 
délben átlépték a magyar— 
csehszlovák ha tár t Drégely-
palánknál . -Komáromnál és 
a dunai Medve-hídon át 
megérkeztek Győrbe. 

A győri városi tanácsháza 
előtt felállított dísztribünig 
vörös és nemzeti színű zász-
lókkal feldíszített útvonalon 
haladtak végig hazatérő hon-
védéi nk. 

Győrött a városi tanács-
háza előtti Szabadság-téren 
már több ezres tömeg vár-
ta katonáinkat, akiket többek 
között Kovács Pál vezér-
őrnagv, honvédelmi minisz-
terhelyettes, politikai főcso-
portfőnök üdvözölt. A be-
szédek elhangzása után a 
harcosok gépkocsiba száll-
tak, tisztelegve elvonultak a 
dísztribün előtt, majd a 
sorfalat álló győri dolgozók 
.jókívánságaitól kísérve foly-
tatták űtiuV"* " — •iuhe. 
Iveikre. 

Az ú j kiáll í tási csarnok 

Megnyílt a szabadkai 
ipari kiállítás 

Tegnap 
magyar napot 
tartottak 

(Kiküldött munkatársaink-
tól.) Vasárnap ünnepélyesen 
megnyitották a szabadkai 
ipari kiállítást és vásárt . 

Egyúttal felavatták a 3 ezer 
240 négyzetméteré új , korsze-

rű sport- és kiállítási csar-
nokot, amelyben Szegedről, 
Szabadka magyar t e s tvé r ré - . 
rosából is 8 kiállító vesz 
részt. A megnyitón és az 
avatóünnepségen jelen volt 
Szabadka és a Vajdaság po-
litikai, ál lami és társadalmi 
életének több vezető képvise-
lője. A meghívásnak eleget 
téve ott volt dr. Perjési Lász-
ló, az MSZMP Szeged v á -
rosi bizottságának első t i tká-
ra, dr. Biczó György, a Sze-
ged m. j. városi tanács vb el-
nöke és Török László, a 
Csongrád megyei tanács vb 
elnöke is. 

A megnyitón Budai István, 
a kiállítás és vásár igazgató-
ja köszöntötte a megjelente-
ket, m a j d Milankovity Bolto, 
a szabadkai szkupstina vb el-
nökhelyettese és Gvozdeno-
vity Györgye, a Vajdasági 
Ipari Kamara elnöke nyitot-
ta meg a kiállítást, méltat ta 
jelentőségét, s avat ta fel ú j 
otthonát. 

A kiállítást, amelyen össze-
sen 246 kiállító vesz részt, 
má r az első napon is sokan, 
pontosan 12 ezren keresték 
fel. 

Hétfőn, tegnap magyar na-
pot tar tot tak. A kul túra há-
zában (a volt városházán) 

Joszip Gabrics, a szabadkai 
községi szkupstina t i tkára 
köszöntötte a vendegeket, a 
magyar és a jugoszláv sa j -
tó munkatársai t . A sa j tó tá-
jékoztatóid és az azt követő 
fogadáson megjelentek a két 
város vezetői, társadalmi 
szervezeteinek képviselői. Ott 
volt Balog István, az MSZMP 
Szeged városi végrehaj tó bi-
zottságának tagja, a pár tbi -
zottság osztályvezetője is. Az 
újságíróknak dr. Csikós Fe-
renc, a Szeged m. j. városi 
tanács vb t i tkára számolt be 
Szegedet, a magyar ipart 
reprezentáló vállalatokról, s 

Keddre vi r radóra lebo-
nyolították a kardcsapat-
bajnokságon a m a g y a r -
francia mérkőzést a 3—4. 
helyért. A magyar váloga-
tott 9:5-re győzött és így 
bronzérmes lett. A magyar 
csapatból Kovács Tamás 3, 
Bakonyi 2. Meszéna 2, Kal-
már 2 győzelmet ér t el. 

A pá rba j tő r egyénit a 32 
versenyző direkt kieséses 
rendszerben folytatta. A 
magyarok az első forduló-
ban sikerrel vették a soron 
következő akadályt , s beke-
rül tek a 16-os mezőnybe az 
alábbi eredményekkel: Kul-
csár—Bessemans (belga) 1:5, 
5:4, 5:1. Nemere—Bretholz 
(svájci) 5:4, 4:5, 5:3. Fenyve-
si—Bakonyi (kanadai) 4:5, 
5:2, 5:1. 

A pá rba j tő r egyéniben 
1 Kulcsár Győző remek vívás-
j sal bekerül t a döntőbe. Ne-

mere és Fenyvesi a vigasz-
ágon próbálkozik a döntőbe 
jutni. Az első — a hajnal i 
jelentések szerint — csörték-
ben reménytkel tő eredményt 
ér tek el és ma dől el, hogy 
Kulcsáron kívül lesz-e má-
sik magyar résztvevője a 
pá rba j tő r egyéni döntőnek. 

Az uszoda hétfő esti első 
eseménye a 100 m-es férf i 
hátúszás két középdöntőié 
volt. A legjobb időt Mat-
thes, az NDK világrekor-
dere ér t el 1:01.3 perccel. 

Ezután kezdődött meg az 
esti első döntő, a 100 mé-
teres férfi pillangóúszás f i -
náléja . A viadal óriási 
szenzációval végződött, mer t 
a nagy esélyes és világre-
korder amerikai Spitz (56.4 
mp) a h a j r á b a n vereséget 
szenvedett. A győzelmet az 

ugyancsak amerikai Russel 
(55,9 mp) szerezte meg, míg 
a harmadik, a szintén ame-
rikai Ros Walles (57,2 mp). 

Ezután bonyolították le a 
100 m-es női pillangóúszás 
döntőjét, amelyben a m a -
gyar reménység. Gyarmat i 
Andrea is elindult. A s tar t 
után hamarosan az ausztrál 
McClements tör t az élre, 
megelőzve legnagyobb rivá-
lisait, igy többek között a 
holland világrekorder Ada 
Kok-ot. Rendkívül erős volt 
az iram, Gyarmat i Andrea 
már kezdettől a hatodik he-
lyért volt nagy versenyben. 
Forduló u tán is az ausztrál 
lány vezetett, s Kok-ot ké t 
amerikai is megelőzte. 
Gyarmat inak még volt erő-
tar ta léka a finisre, s vég-
eredményben a rendkívül 
f igyelemre méltó 5. helyet 
szerezte meg a 14 éves ma-
magyar bajnoknő. 

A 100 m-es női pillangó-
úszás olimpiai ba jnoka i Ly-
net te McClements (Ausztrá-
lia) 1:05.5 p, 2. Ellie Dá-
niel (Egyesült Államok) 
1:05.8, 3. Susie Shields 
(Egyesült Államok) 1:06.2, 4. 
Ada Kok (Hollandia) 1:06.2, 
5. Gyarrpati Andrea (Ma-
gyarország) 1:06.8, 6. Hus-
tede (NSZK) 1:06.9. 

A 4x200 méteres férf i 
gyorsúszó váltó volt a hétfői 
befejező úszó esemény. A 
várakozásnak megfelelően 
ezt is az amer ikaiak nyer-
ték, de nehezebben, mint 
ahogy a papí r forma ígérte. 
Az ausztrál csapat a laposan 
megszorította az Egyesült 
Államok négyesét, de végül 
meg kellett elégednie az 
ezüstéremmel. A bronzérmet 
a szovjet váltó szerezte 
meg. 

rövid tájékoztatót adott Sze-
ged fejlődéséről, valamint a 
testvérvárosi kapcsolatok 
alakulásáról. 

A magyar nap alkalmából 
talán a Szegedről jött ven-
dégeknek volt a legtöbb lá-
togatójuk. A kora délutáni 
órákban megindultak a tá r -
gyalások a pavi lonokban: a 
HUNGAROTEX kiállítását, 
amelyen többek közt a Tabi 
Kempingkészítő Vállalat is 
szerepel, a Meteor-vállalat 
üzletemberei látogatták meg 
és 300 darab korszerű sátor 
eladásáról tárgyaltak. Ugyan-
csak nagy sikert a ra t tak a 
szegedi Vas- és Fém Ktsz 
korszerű berendezései, többek 
között a Szabadkán most be-
muta to t t automata sikkötő-
gép is, amely többre képes, 
mint az ugyancsak a kiállítá-
son szereplő olasz verseny-
társa. Szegeden legutóbb el-
ismerést aratot t az Autófém 
Ktsz. s ennek alapján kapott 
meghívást Szabadkára. A 
budapesti szövetkezet be-
mutatkozása jelentős érdek-
lődést váltott ki Szabadkán 
is. 

A Kenderfonó és 'Szövőipa-
ri Válalat, a Szegedi Tömeg-
cikk Ktsz, a Fémfeldolgozó 
Vállalat, a Kéziszerszámgyár 
szegedi gyáregysége pavilon-
jai mellett elhelyezett ven-
dégkönyvekben szépen sza-
porodnak a bejegyzések. A 
látogatók dicsérik a kitűnő 
kivitelű ú j termékeket. Nem 
egy közülük meglepetésnek 
számít, his_en sem a Buda-

pesti Nemzetközi Vásáron, 
sem a Szeged? Ipari Kiállí-
táson még nem találkozhat-
tunk velük. Megállapítható, 
hogy a Szabadkán részt vevő 
kiállítók komolyan készültek 
külföldi szereplésükre, amely 
— már az első órák tapasz-
talata után elmondható — 
szép eredménnyel járt , hi-
szen mind minőségben, mind 
újdonságban felveszik a ver-
senyt a kiállító cégek árui -
val. 

Járási pártaktívaülés 
Szegeden 

Vasárnap, október 20-án délelőtt aktívaülést tartot t 
az MSZMP szegedi járási bizottsága Szegeden, a me-
gyei pár t - és tanácsháza nagytermében. Az ülést Csá-
penszki István, az MSZMP szegedi járási bizottságának 
első t i tkára nyitot ta meg, majd Péter János, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság 
külügyminisztere vázolta a kormány külpolitikai vonal-
vezetését és aktuális nemzetközi kérdésekkel foglalko-
zott. Ezután Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagja, a Központi Bizottság t i tkára tartott 
előadást pár tunk politikájáról, a nemzetközi munkás-
mozgalom időszerű kérdéseiről. A pártakt íván részt vett 
Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 
a Csongrád megyei pártbizottság első t i tkára is. Az ülés 
Csápenszki István zárszavával é r t véget. 

Ha száll le az Ápollo—7 
Szóváltás az űrtévében 

Az Apolló—7 amerikai űr-
ha jó ú t já t a földi központ-
ban irányító tudósok elé-
gedettek a Walter Schirra 
vezette legénység eddigi 

| teljesítményével, annak el-
lenére. hogy a három űrha-
jós napról napra egyre in-
gerültebb. A vasárnapi, te-
levíziós közvetítés elég fa-
gyos hangulatban zajlott le, 
jókívánságok és a koráb-
ban megszokott tréfálkozás 
nélkül Schirra és két tár-
sa mérges az irányító köz-
pontra amiatt , hogy az űr -
hajósoknak viselniük kell 
űröltözéküket, amikor ked-
den délelőtt az Apolló—T 
megkezdi leszállását az At-
lanti-óceánra. 

Az első napokban szer-
zett náthától még mindig 
zúg a fejük és attól tar ta-
nak, hogy a leszálláskor az 
űröltözéken belül megnöve-
kedő légnyomás átszakíthat-
ja dobhár tyájukat . Végül 
af fé le komprommiszumos 
döntés született: a három 
űrhajós űröltözékben. de 
sisak és kesztyűk nélkül 
száll majd le és befogott 
orral próbálja ellensúlyozni 
a légnyomástöbbletet. 

Kisebb szóváltás volt a 
vasárnapi tv-közvetítéskor 
amiat t is. hogy az űrha jó-
sok nem akar tak elvégezni 
egy pótlólag kiadott mű-
szerpróbát. 

Általában azonban nem az 
űrha jóra és a programra 
panaszkodnak az Apolló—7 
utasai, hanem az űröltözék, 
é t rendjük és a mindennapi 
életszükségletek biztosításá-
ra szolgáló berendezések hi-
ányosságai ellen vannak ki-
fogásaik. 

A Kennedy-fokon levő 
űrközpontban valószínűnek 

tar t ják, hogy a keddi le-
szállás sikeres lesz. s de-
cemberre kitűzhetik az 
Apolló—8 út já t . Általános 
az a vélemény. hogy az 
Apolló—7 minden tekintet-
ben beváltotta a hozzáfűzött 
eménveket. 


