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Befejeződtek a magyar- Hazánkba érkezett
szomáli tárgyalások a svéd külügyminiszter
r

Együttműködési magállapodásokat
ittak aiá
Losoncai Pál ma a Jement Népi
Demokratikus
Köztársaságba
látogat

Eredményesen
befejeződtek a tárgyalások tegnap,
csütörtökön
Mogadishuban,
Szomália fővárosában Losonczi Pál,
az Elnöki Tanács elnöke és Mohammed
Sziad Barre,
a Szomáliai
Legfelsőbb Forradalmi Tanács elnöke,
valamint
a
magyar szakértők és szomáliai partnereik
között. A
barátság
és a kölcsönös
megértés szellemében lezajlott eszmecserék eredményeként csütörtökön Mogadishuban, a népi palotában a
két ország kapcsolatainak
fejlesztásét célzó dokumentumokat írtak alá.
A hosszú lejáratú kereskedelmi megállapodás
—
amely rögzíti, hogy mindkét
fél biztosítja egymás számára a legnagyobb kedvezmény
elvét — megalapozza a két
ország
vállalatai
közötti

rendszeres és
folyamatos
kapcsolatokat.
A
műszaki-tudományos
együttműködésről
szóló
egyezmény munkaprogramot
rögzít, • és ennek alapján
Magyarország elsősorban a
mezőgazdaság fejlesztéséhez,
egyebek között termelőszövetkezetek szervezéséhez, a
szántóföldi
növény-, gyümölcs- és zöldségtermesztés
fellendítéséhez,
az
állategészségügyi hálózat bővítéséhez és különféle tervdokumentációk
elkészítéséhez
nyújt segítséget. Részt vállalunk e területek szakemhereinek kiképzéséből isv
A kulturális és tudományos együttműködési egyezmény szerint a két ország
illetékes
szervei
kétéves
munkatervben fektetik majd
le a közös tevékenység bővítésének konkrét tennivaló-

Megkezdődlek

a tárgyalások

it. Szerepel a programban
szomáliai ösztöndíjasok magyarországi felsőfokú képzése, magyar népzenekutatók
és folkloristák szomáliai tanulmányútja, művészegyüttesek
cseréje, kiadványok
kölcsönös megküldése és
a
két ország hírközlő szervei
közötti együttműködés kibontakoztatásának
elősegítése.
A dokumentumokat
magyar részről Török István
külkereskedelmi
miniszterhelyettes és Nagy Miklós, a
kulturális kapcsolatok intézetének elnökhelyettese írta
alá.
Tegnap, csütörtökön Budapestre érkezett Sven Andcrsson
A
csütörtökön
lezárult svéd külügyminiszter. A Ferihegyi repülőtéren Púja Fritárgyalássorozat — csakúgy, gyes fogadta. (MTI Telefoto — KS — Tormai Andor felv.)
mint Losonczi Pál szomáliai
Tegnap, csütörtök délután Kersti Sjödén külügyminiszBudapestre érkezett Sven An- tériumi titkár.
(Folytatás a 2. oldalon.)
Púja Frigyes külügymidersson, a Svéd Királyság
külügyminisztere. Űtjára el- niszter és felesége este díszkísérte felesége. A svéd dip- vacsorát adott Sven Anlomácia vezetője magyaror- dersson és felesége tiszteletészági hivatalos látogatásával re a margitszigeti Nagy szál Púja Frigyes külügyminiszter lóban,
meghívásának tesz eleget,
A díszvacsorán Púja Fritárgyalásokat folytat főváro- gyes és Sven Andersson posunkban. A fogadtatásra a hárköszöntőt mondott.
Ferihegyi reoülőtéren megjelent Púja Frigyes és fele
sége: •>
.
p ú j a Frigyes és Sven ndérssOn vezetésévein est
úgynevezett
„kötegollóval" tök délután a Külügyminiszlenyesegetik
az egymásra tériumban mégkezdődtek a
rakott furnércsíkokat,
ami
rossz, azt levágják belőlük, magyar—svéd külügyminisz- - Fock Jenő, az MSZMP Poegyenesre alakítják a végei- teri hivatalos tárgyalások.
litikai Bizottságának tagja
A magyar tárgyaló csoport szerdán kétnapos látogatásra
ket is. A kötözőgép összeköti
tagjai:
Nagy
János
külügya csomagokat, de egy ügyes
Zala megyébe érkezett. Zaszerkezet még azt is meg- miniszter-helyettes, Lőrincz laegerszegen Varga Gyula, a
számlálja, mennyit ér egy Nagy János, a Magyar Nép- megyei
pártbizottság első
egy köteg négyzetméterben köztársaság stockholmi nagy- titkára és Loppert Tibor, a
Nagyon okos berendezés, úgy követe, Forgács Egon, a Kül- megyei tanács általános eltűnik, megéri az árát. Devi ügyminisztérium főosztályve- nökhelyettese fogadta. Amezahitelből szerezte be a DE- zetője, és Wéber László, a gyei pártbizottság épületében
FAG. Évente félmillió négy
folytatott eszmecsere után
zetméter hazai fafajtájú szín- Külügyminisztérium skandi- Fock Jenő felkereste a Zafurnért kell exportálni érte náv referense.
A svéd tárgyaló csoport
míg le nem telik a „törlesztés". A beruházás összesen tagjai: Leif Lefland, a kül42 millió forintba
került, ügyminisztérium politikai főMegvalósításához a falemez- igazgatója, Gustaf Bonde, a
üzem szocialista brigádja'' Svéd Királyság
budapesti
jelentős társadalmi munká- nagykövete, Lars Bergquist
val járultak hozzá. Sok-sok külügyminisztériumi
főoszÓvári Miklós, az MSZMP
járulékos műveletet elvégez- tályvezető, Hans Dahlgren és
tek, ezzel költséget takarítot- Kari-Erik' Norman külügymi- Politikai Bizottságának tagtak meg.
nisztériumi első titkár es ja, a Központi Bizottság tit-
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Az új furnérüzem három
műszakban termel
Szeged korszerű üzemmel
gazdagodott az idén. A 25
ezer hektárnyi erdőterülettel
gazdá'kodó Dél-alföldi Erdőés Fafeldolgozó Gazdaság létesített a Budapesti úton furnérüzemet. Ma már elmondhatjuk, hogy az ú j furnérgyártó üzem megfelelt a várakozásoknak, teljesíti tervezőinek elképzeléseit. Az építkezéshez tavaly fogtak, s a
határidők
tartásával nem
volt baj. A technológiai berendezés késett kicsit a tavasszal, de rendre ideszállította az olaszországi Monza
városból a Cremona-cég azt
az összekapcsolt folyamatos
gépsort, ami azóta kitűnő minőségű furnért gyárt. Májusban egy műszakkal próbálgatták az új üzemet, júniusban már délután is dolgoz-

tak a gépek, július. elsejétől
pedig három műszak munkásainak adnak elfoglaltságot.
A tervek szerint az üzem 4
millió négyzetméter — hazai
fafajtákból készült — színfurnért termel a népgazdaságnak, egy év alatt. Augusztus hónapban már elérte a
tervezett színvonalat,
azaz
annyi furnért gyártottak a
gépek, amennyi egy hónapra jut a 4 millióból.
Az üzem alapterülete 1800
négyzetméter. Tágas, levegős
csarnokban
dolgoznak
a
munkások a gépekkel. Az
anyagmozgatás is gépesített,
Függőpályás daru emeli be
a rönköket a furnérhasító
gépbe, majd hatalmas, széles
automata berendezés továbbítja a vékony falemezeket
a szárítóba. Száradás után az

Jk

Lázár György
fogadta a szíriai
hadügyminisztert
Lázár György, a Minisztertanács elnöké csütörtökön,
tegnap hivatalában fogadta
Musztafa Tlassz altábornagyot, a Szíriai "Arab Köztársaság hadügyminiszterét, aki
katonai küldöttség élén hivatalos baráti látogatáson tartózkodik hazánkban.

Új szakaszban
a metróépítés
Jelentős állomásához érkezett a budapesti metróépítés: csütörtökön délután, valamivel négy óra előtt a
Deák térről a Kálvin térirányába dolgozó fúrópajzs átütötte az utolsó, másfel méteres földdugót, elkészült a
két teret összekötő baloldali
alagút is.
Az észak—déli metróvonal
első szakaszának teljes hoszsza — miután két alagút fut
— kétszer 4726 méter. Ebből
— a csütörtöki „lyukasztással" — kétszer 4518 méter
készült el. A még hátralevő
?08 méteres alagútpárt a
Markusovszky tér felől fúrják a Kálvin tér irányába.

F*ck Jenő
megyében
la megyei Tejipari Vállalatot. Csütörtökön Nagykanizsa
vendége volt: az Egyesült
Izzó fényforrásgyárát kereste
fel. A látogatás következő állomása a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár volt. Fock Jenő időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről tartott előadást a gyár dolgozóinak,
Fock Jenő csütörtökön est"
visszautazott a fővárosba.

Óvári Miklós
Szabolcs-Szatmárban

Nor ember 7. tiszteletére;

kára kétnapos látogatást tett

Szabolcs-Szatmár

Koszorúzásait, niegesnlékezések

A c s S. S á n d o r

felvétele

Az ú j furnérüzem részlete a Cremora gépekkel

Negyedszázada állami ünnep hazánkban november 7-e.
Tiszteletére az idén is díszbe
öltözik a főváros.
Az évforduló előestéjén katonai tiszteletadással felvonják az állami zászlót az Országház előtti Kossuth Lajos
téren, a Magyar Népköztársaság nemzeti lobogóját és a
munkásmozgalom vörös zászlaját pedig a gellérthegyi felszabadulási emlékmű előtt.
November 7-én délben az állami zászlónál zenés őrségváltás lesz.
Az évforduló előestéjén
Gyenes András, a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának titkára
rádió- és televízióbeszédben
méltatja a történelmi sorsforduló, 1917 jelentőségét.
Ugyanazon a napon délelőtt
az MSZMP Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács, a

Minisztertanács, valamint a
fegyveres erők és a tömegszervezetek koszorúzási ünnepséget rendeznek a Szabadság téri szovjet hősi emlékműnél. Este az Állami
Operaházban
díszelőadáson
mutatják
be Csajkovszkij
Anyeginjét.
A sok éves, szép hagyományt követve a budapestiek fővárosszerte megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékműveket.
Csongrád megye, Szeged is
a hagyományos ünnepélyességgel köszönti a Nagy Októberi Szocialista Forradalom
58. évfordulóját. A gyárakban, intézményekben, iskolákban, kerületi pártszervezetekben ebből az alkalomból megemlékezéseket tartanak. November 6-án 19 órai
kezdettel rendezik a megyei
ünnepséget a Szegedi Nem-

t
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megyében.

Szerdán Nyíregyházán, a
megyei pártbizottság székházában dr. Tar Imre,
az
MSZMP
Szabolcs-Szatmár
megyei bizottságának első
titkára tájékoztatta a megye
politikai, gazdasági és kulturális helyzetéről. A' tájékoztatón jelen voltak a megye
párt-, társadalmi és tömegszervezeteinek vezetői.
Óvári Miklós — megyei
zeti Színházban, ahol Deák vezetők társaságában — fölBéla, az MSZMP Szeged városi bizottságának
titkára kereste a Papíripari Vállalat
nyíregyházi gyárát. Megtemond beszédet.
kintették a gyár kulturális és
A Nagy Októberi Szocia- szociális létesítményeit, közlista Forradalom 58. évfor- tük a 100 személyes üzemi
dulója alkalmából az MSZMP óvodát,
amelynek
építési
Szeged városi -bizottsága, a
es
Szeged megyei város tanácsa, költségét teU egészében a
a Hazafias Népfront Szeged gyár fedezte. Ezt követően a
titkára
városi bizottsága
november Központi Bizottság
7-én délplőtt 10 órakor a Du- megismerkedett Nyíregyháza
létesítményeivel,
gonics temetőben levő, dél- legújabb
előtt 11 órakor pedig a Szé- majd felavatta az ú j megyei
chenyi téri szovjet hősi em- könyvtárat.
lékműveknél rendez koszorúÓvári Miklós csütörtökön
zási ünnepséget.
Nyíregyházán, az MSZMP
A szegedi járásban a köz- "Szabolcs-Szatmár megyei biponti ünnepséget november
5-én 16 órai kezdettel Mó- zottsága oktatási igazgatósárahalmön, a művelődési ház- gán előadást tartott az időban rendezik, és az ünnepség szerű ideológiai kérdésekről,
szónoka Jáhni László, a sze- majd felkereste a Bessenyei
gedi járási pártbizottság első György Tanárképző Főiskotitkára.^
i lát. (MTI)

