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Nicosiából 

Kádár János fogadta 
Piotr Jaroszewiczet 
Megkezdődtek a magyar—lengyel tárgyalások 

Hétfőn érkezik 
hazánkba a dán 
miniszterelnök 

Lázár Györgynek, a Mi-
nisztertanács elnökének meg-
hívására hétfőn hivatalos lá-
togatásra Budapestre érkezik 
Anker Jörgensen, a Dán Ki-
rályság miniszterelnöke 

(MTI) 

Kádár János fogadta Piotr 
len volt Lázár 

Szombaton az Országházban 
megkezdődtek a tárgyalások 
Lázár György, a Miniszterta-
nács elnöke és a meghívásá-
ra baráti látogatáson hazánk-
ban tartózkodó Piotr Jarosze-
wicz, a Lengyel • Népköztár-
saság miniszterelnöke között 
A szívélyes, baráti légkörben 
lezajlott megbeszélésen részt 
vett Soltész István kohó- és 
gépipari miniszter, Roska 
István külügyminiszter-he-
lyettes, Drecin József, az Or-
szágos Tervhivatal elnökhe-
lyettese, Garamvölgyi József, 
a Magyar Népköztársaság 
varsói nagykövete, lengyel 
részről jelen volt Alekszan-
der Kopec gépipari minisz-
ter, Maciej Wirowski, az Ál-
lami Tervbizottság első el-
nökhelyettese, a magyar— 

Jaroszewicz lengyel miniszterelnököt A találkozón Je-
György miniszterelnök is. (Telefotó: MTI—KS) 

lengyel gazdasági együttmű-
ködési állandó bizottság el-
nökhelyettese és Tadeusz 
Pietrzak, a Lengyel Népköz-
társaság budapesti nagykö-
vete vett részt a tárgyaláso-
kon. „ 

Délelőtt az MSZMP KB 
székházában Kádár János, a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
első titkára fogadta a baráti 
látogatáson hazánkban tar-
tózkodó Piotr Jaroszewiczet, 
a Lengyel Egyesült Munkás-
párt Politikai Bizottságának 
tagját, a Lengyel Népköztár-
saság Minisztertanácsának el-
nökét. A szívélyes, elvtársi 
légkörű eszmecserén részt 
vett Lázár György, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, 
a Magyar Népköztársaság Mi-

nisztertanácsának elnöke. Je-
len volt Garamvölgyi Jó-
zsef és Tadeusz Pietrzak. 

A szombati megbeszélések 
befejezése után a lengyel 
miniszterelnök a Budai Vár 
nevezetességeivel ismerke-
de t t Ezt követően Lázár 
György a Külügyminisztéri-
um Dísz téri vendégházában 
ebédet adott Piotr Jarosze-
wicz tiszteletére. Az ebéden 
részt vett Szekér Gyula, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese, Soltész István, Roska 
István, Drecin József, Ga-
ramvölgyi József, illetve 
Aleksander Kopec, Maciej 
Wirowski és Tadeusz Pietr-
zak. Az ebéden Lázár György 
és Piotr Jaroszewicz pohár-
köszöntőt mondot t 

Áru-
kapcsolatok 

Szombaton elutazott ha-
zánkból a vietnami belke-
reskedelmi küldöttség, amely 

.Tran Van Hien belkereske-
delmi miniszter vezetésével 
az állami és szövetkezeti ke-
reskedelem szervezetét, irá-
nyítási rendszerét, az ú j 
kereskedelmi egységek tech-
nológiai megoldásait ta-
nulmányozta. A küldöttség 
a fővárosban és vidéken 
több élelmiszer- és vendég-
látó üzletet, önkiszolgáló ét-
termet tekintett meg, s el-
látogatott a Tolbuhin kör-
úti vásárcsarnokba is, ' 

Sághy Vilmos belkeres-
kedelmi miniszter meg-
beszélést folytatott Tran 
Van Hiennél, a két mi-
nisztérium közötti árúkap-
csolatok és műszaki-tudo-
mányos együttműködés lét-
rehozásának, illetve kibő-
vítésének lehetőségeiről. 

(MTI). 

A barátságvonat visszaérkezett 
Odesszából 

Több mint háromszázan in-
dultak el Csongrád megye 
üzemeiből, hivatalaiból és in-
tézményeiből október 10-én 
Szegedről, hogy résztvevői 
legyenek az Odesszában meg-
rendezésre került barátsági 
hét eseménysorozatának. A 
testvéri hős városban rende-
zett kiállítások, művészeti be-
mutatók és sportversenyek 
megtekintése mellett a ba-
rátság követeinek alkalmuk 
volt találkozni Odessza vá-
ros és Odessza terület sok 
vezetőjével, dolgozó népének 
képviselői veL Ezek a talál-
kozók mind nagyszerű lehe-
tőségnek bizonyultak arra, 
hogy tovább erősödjék, tere-
bélyesedjék Szeged és Odesz-
sza, Csongrád megye és 
Odessza terület több mint 
húszéves múltra visszatekin-
tő, testvéri kapcsolata. 

A barátságvonattal Odesz-
szában járt Csongrád megyei 
munkások, tudósok, művé-
szek, pártmunkások, hivatali 
dolgozók és sportolók szom-
baton az éjjeli órákban ér-
keztek haza Szegedre, dr. 
Szucsán Sándornak, a szen-
tesi járási pártbizottság első 
titkárának vezetésével. A ba-
rátságvonat utasait a Nagy-
állomáson Gyárfás Mihály és 

dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság titkárai, vala-
mint Szabó G. László, a me-
gyei tanács elnökhelyettese 
fogadták. 

Szombaton hazaérkezett Ni-
cosiából a SZOT küldöttsége, 
amely Gáspár Sándornak, a 
Szakszervezeti Világszövetség 
elnökének, a SZOT főtitkárá-
nak vezetésévei részt vett az 
SZVSZ irodájának 19. ülés-
szakán. A küldöttséget a Fe-
rihegyi repülőtéren Földvári 
Aladár, a SZOT elnöke és 
Gál László, a SZOT főtitkár-
helyettese fogadta. 

Magyar—kubai 
együttműködés 
Szombaton, tegnap Fernan-

do Vecino Alegret kubai fel-
sőoktatási miniszter és dr. 
Polinszky Károly oktatási 
miniszter aláírta a kubai 
Felsőoktatási Minisztérium és 
a magyar Oktatási Miniszté-
rium együttműködési munka-
tervét Ebben megállapodtak, 
hogy kölcsönösen megemlé-
keznek egymás állami és 
nemzeti ünnepeiről, elősegítik 
és támogatják a két ország 
felsőoktatási intézményei kö-
zötti közvetlen együttműkö-
dést, amelynek során kölcsö-
nös meghívásokra kerül sor, 
együttműködnek a nemzet-
közi szervezetekben, ösztön-
d í j aka t tanulmányutakat 
hirdetnek sth. 

A kubai fél teljes és rész-
képzésre fogad magyar ösz-
töndíjasokat spanyol nyelvű 
és latin-amerikai irodalmi is-
mereteik tökéletesítése és bő-
vítése céljából. (MTI) 

Negyedszázados 
a kisteleki gimnázium 

Jubileumi megemlékezés 
Tegnap, szombaton Kiste-

leken, a gimnázium és pos-' 
taforgalmi szakközépiskola 
kollégiumában ünnepi meg-
emlékezést tartottak a gim-
názium 25 éves fennállása 
tiszteletére. A kisteleki na-
pok rendezvénysorozata ke-
retében zajlott ünnepségen 
Keresztes János igazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, 
többek között dr. Turgonyi 
Lajosnét, a megyei pártbi-
zottság munkatársát. Hantos 
Mihály megyei tanácstag 
mondott ünnepi beszédet. A 
gimnázium volt növendékei 
nevében dr. Kiss Ákos kö-
szönte meg a tanárok, neve-
lők segítségét. Az öregdiákok 

képviseletében Szedlacsek 
Ágnes és dr. Kiss Ákos vi-
rágcsokrot adott át a gimná-
zium volt igazgatójának, Ju-
hász Antalnak és Marczis 
Vilmosnak. 

A továbbiakban kitünteté-
seket és jutalmakat adtak át. 
Németh Imréné az Oktatás-
ügy Kiváló Dolgozója kitün-
tetést, Csehó Józsefné minisz-
teri dicséretet kapott. Heten 
a tantestület tagjai közül 
pénzjutalmat vettek át. 

Az ünnepségen fogadalmat 
tettek az első osztályos pos-
taforgalmi tanulók. (A gim-
náziumról írásunk lapunk 6. 
oldalán.) 

A cölöpverő gép körül egyengeti a talajt a Vásárhelyi Pál 
szocialista brigád 
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A Pcuől'i s / o c u t i i i i a b r i g á d i e í e r i t i a s z e r e l ő b e t o n t 

A Gagarin szocialista brigád tagjai a fogadószinten 
d o l g o z n a k 
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Somogyi K.irolyné felvételei 
Beemelik a fogadószint egyik elemét 

Lakásépítés 
Felsővároson 

Augusztus végén ifjabb építkezésbe kezdtek a DÉLÉT' 
munkásai a Kereszttöltés utca és a Csaba utca által hatá-
rolt területen. A Pelsőváros II. ütemében készülő lakások 
egy részének alapjai t rakták le. A szanált házak helyén öt-
és tízemeletes ' épüle tek magasodnak majd, az ebben aX 
ütemben tervezett 910 lakás közül az elsőket a következő 
évben a#Jak át. Képriportunk a munkafolyamatok sorrend-
jében ^nutatja be az építkezést. 

Gáspár Sándor 
hazaérkezett 
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