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Képeinken: A laboratórium ú j épülete. 
— A kondicionáló kamrában azt vizsgál-
ják, fényhatásokkal mennyire befolyásol-
ható a búza fehérjetartalma. — Az ú j be-
rendezések egvike. a sikérmosó 

Megkezdődtek a magyar-
burmai tárgyalások 

Sol 'eketőség kínálkoznék a két ország 

közti gazdasági együttműködés 

fejlesztésére 
Szerdán megkezdődtek a 

hivatalos tárgyalások a bur-
mai látogatáson levő Fock 
Jenő magyar miniszterelnök 
és U Sein Win burmai kor-
mányfő, valamint a két or-
szág tárgyalóküldöttsége kö-
zött. 

A hivatalos tárgyalásokat 
a felek a szokásostól eltérő 
környezetben, a Rangoon fo-
lyón, egy hajón berendezett 
teremben tartották. Első-
ként miniszterelnökünk kért 
szót, és beszélt hazánk tör-
ténelméről, ismertette a szo-
cialista Magyarország fej-
lődését, eredményeit, ugyan-
akkor említést tett problé-
máinkról is. Fock Jenő elé-
gedetten állapította meg: a 
jelenlegi burmai kormány 
és U Ne Win elnök nagyon 
fontos és pozitív szerepet tölt 
be az .el nem kötelezett or-. 
szágok mozgalmában. Beszélt 
a nemzetközi politika fő 
kérdéseiről, amelyekben a 
két ország azonos vagy egy-
mással rokon álláspontot 
képvisel. Végül hangsúlyoz-
ta, hogy Burma a kormánya 
által képviselt jelenlegi po-
litikával nagymértékben hoz-
zájárul az ázsiai térség bé-
kéjéhez. 

Miniszterelnökünk ezután 
örömmel hangoztatta, hogy 
a Magyar Népköztársaság és 
a Bürmai Unió Szotialista 
Köztársaság között a politi-
kai kapcsolatok zavartalanok 
és jól fejlődnek. Gazdasági 
kérdésekre áttérve Fock Je-
nő elmondta, hogy meg-
győződése szerint sok lehe-
tőség kínálkozik a ma még 
szórványos gazdasági együtt-
működés fejlesztésére. Erre 
miniszterelnökünk konkrét 
javaslatokat is tett, amelye-
ket a burmai fél jelenleg 
tanulmányoz. A két fél a vi-
déki utazás során folytatja a 
gazdasági kérdésekkel ösz-
szefüggő eszmecserét. 

A magyar kormányfő és 
. kísérete a szerdai tárgya-

lást megelőzően a burmai 
fővárosban a mártírok sír-
jánál megkoszorúzta Aung 
San tábornok, volt minisz-
terelnök sírját. A koszorú-

zás után a miniszterelnök és 
kísérete megnézte Rangoon 
egyik legszebb pagodáját, 
majd a tárgyalás színhelyéül 
szolgáló hajóval a főváros 
mellett, Siriamban levő 
olajfinomítót kereste fel. 

Szerda este U Sein Win 
burmai miniszterelnök va-
csorát adott Fock Jenő és 

felesége tiszteletére. A va-
csorán mindkét miniszterel-
nök pohárköszöntőt mondott. 

A magyar kormányfő és 
kísérete má, csütörtökön re-
pülőgéppel a történelmi ne-
vezetességű, pagodáiról híres, 
egykori fővárosba, Paganba 
utazik, ahonnan délután tér 
vissza Rangoonba. 

A közélet hírei 
BISZKU BÉLA 
LÁTOGATÁSA 

A XI. KERÜLETBEN 
Biszku Béla, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Poli-
tikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára 
szerdán látogatást tett a XI. 
kerületben. Részt vett a lá-
togatáson Gérnyi Kálmán, a 
budapesti pártbizottság tit-
kára is. Biszku Béla látoga-
tást tett a 43-as Állami Épí-
tőipari Vállalat kivitelezésé-
ben épült kelenföldi lakóte-
lepen, ahol ma már 29 ezren 
élnek. Végül részt vett a 43. 
sz. Álla/ni Építőipari Válla-
lat 14. számú pártalapszerve-
zetének beszámoló tággyűlé-
sén. 

PULLAI ARPAD 
LÁTOGATÁSA 

SZÁZHALOMBATTÁN 
Pullai Árpád, az MSZMP 

Központi Bizottságának tit-
kár" szerdán Százhalombat-
tára látogatott. Részt vett a 
látogatáson Cservenka Fe-
rencné, a Pest megyei párt-
bizottság első titkára is. A 
vendégeket Komáromi János, 
a városi pártbizottság első 
titkára és Szekeres József, a 
városi tanács elnöke fogadta. 
A vendégek ezután a Ságvári 
Endre általános iskolába lá-
togattak, majd a Dunai Kő-
olajipari Vállalatot keresték 
fel. Pullai Árpád délután 
részt vett a DKV egyik párt-
alapszervezetének taggyűlé-
sén. 

ÖVÁRI MIKLÓS 
LÁTOGATÁSA ÖBUDAN 
Óvári Miklós, az MSZMP 

KB titkára szerdán Óbudára 
látogatott. A III. kerületi 
pártbizottságon Hart Jánosné 
első titkár fogadta. Óvári Mik-
lós tájékoztatást kapott a 100 
ezer lakosú kerületben vég-
zett politikai munkáról, a XI 
pártkongresszusra való felké-
szülésről, valamint Óbuda 
fejlődő iparáról. Ezt követő-
en a Pamutnyomóipari Vál-
lalatot kereste fel, majd a 
Goldberger Textilrfyomógyár 
összerakó műhelyét, ahol el-
beszélgetett a dolgozókkal, 
majd részt vett a műhely 
pártalapszeívezetériék beszá-
moló taggyűlésén. 

HÍJSZAR ISTVÁN 
HAZAÉRKEZETT 

MOSZKVÁBÓL 
Huszár István, a Miniszter-

tanács elnökhelyettese szer-
dán hazaérkezett Moszkvából 
A kormány elnökhelyettese 
Tétényi Pál akadémikusnak 
az MTA főtitkárhelyettesé-
nek és Káplár Józsefnek, a" 
MSZMP KB osztályvezető 
helyettesének társaságában a 
magyar—szovjet tudományos 
műszaki együttműködési 
egyezmény aláírásának 25. 
évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségeken vett 
részt. 

A Gabonatermesztési Kutató Intézet sze-
gedi központjában ú j laboratórium mű-
ködik. Az eddigi zsúfoltságban számos 
olyan vizsgálatot vagy kísérletet nem tud-
tak elvégezni, amire szükség lett volna, 
most egész sor ú j műszert is munkáha ál 

líthattak, a nyolc elkülönített részből álló 
ú j épületben. Az úgynevezett hidegkam-
rákban például azt is vizsgálni tudják, 
hogy az egyes búzafaj ták hogyan viselik 
el a téli hideget. 

Előre, az üljelek nyomán! 
Befejeződön az V. Országos Únöröparlament 
Négynapos tanácskozás után tegnap, 

szerdán délután együttes záróüléssel be-
fejezte munkáját Szegeden az V. Orszá-
gos Űttörőparlament. A záróülésen — me-
lyen részt vettek a párt-, állami és i f jú-
sági szervezetek vezetői, az úttörőmozga-
lom irányítói és az egymillió magyar út-
törő képviseletében megjelent közel 300 

úttörő — először a hat munkacsoport be-
számolóját hallgatták meg, s megalkották 
az útjeleket, az úttörőélet követkeiő két 
évének irányelveit, követendő szabályait 
A záróülésen felszólalt Szűcs Istvánné, a 
Magyar Űttörők Szövetségének főtitkára is. 
(Részletes tudósítás lapunk 3. oldalán.) 

Magyar—perui 
tárgyalások 

Limában megnyílt a perui 
-magyar gazdasági együtt-

működési bizottság harmadik 
ülésszaka. A magyar küldött-
ség vezetője dr. Bíró József 
külkereskedelmi miniszter, a 
perui küldöttségé pedig Luis 
Arias Grazziani kereskede-
lemügyi miniszter. 

Az ülésszak résztvevői meg-
vitatják a két ország közötti 
együttműködés terveit, töb-
bek között a közlekedés, az 
egészségügy és az energetika 
számára szükséges termékek 
szállítására vonatkozóan. Je-

lenleg az 1970-ben megkötött 
kétoldalú egyezménynek meg 
felelően a Magyar ^Népköz-
társaság segítséget nyújt Pe-
runak abban, hogy modern 
technikai berendezésekkel 
lássa el az egészségügyi in-
tézményeket, továbbá külön-
féle iskolai felszereléseket és 
Ikarus autóbuszokat szállít 
Perunak. 

Jüan Velasco Alvarado 
köztársasági elnök fogadta 
dr. Bíró Józsefet. Beszélgeté-
sük baráti hangulatban zaj-
lott le. (MTI) 

TOMiatározat 
A TOT elnöksége szerdán, 

Szabó István elnökletével 
ülést tartott. Az elnökség 
megtárgyalta az oktatás é s a 
továbbképzés helyzetét a me-
zőgazdasági tsz-ekben. A 
TOT elnöksége a továbbiak-
ban a tsz-ek ármunkájának 
továbbfejlesztésére határoza-
tot hozott. Ebben felhívja a 
szövetkezetek figyelmét az 
ármunka megjavítására, az 
árfegyelem megszigorítására, 
s arra, hogy a közös gazda-
ságok az árügyeket a jövő-
ben szigorúan a jogszabályok 
szerint intézzék. 
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