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külügyminiszter
Dr. J. M. A. H. Luns holland külügyminiszter és felesége. valamint kísérete csütörtökön kora délután elutazott Magyarországról. A Ferihegyi repülőtéren búcsúztatásukra megjelent Péter János külügyminiszter, Szilágyi
Béla külügyminiszter-helyettes és felesége, dr. Házi Vencel nagykövet, a Külügyminisztérium főosztályvezetője
és Barta I ajos, a Magyar Népköztársaság hágai nagykövete. Jelen volt a búcsúztatásnál H. C. Schoch, a Holland Királyság budapesti nagykövete, s a nagykövetség
tagjai.
Elutazása előtt a holland külügyminiszter a Gellértszállóban sajtófogadáson találkozott a magyar és a külföldi sajtó képviselőivel, beszámolt magyarországi
tapasztalatairól és válaszolt az újságírók kérdéseire.

Magyar*—holland
közös közlemény
A Magyar Népköztársaság
kormányának
meghívására
dr. J. M. A. H. Luns, a Holland Királyság
külügyminisztere — feleségével együtt
— 1968. február 12-től 15-ig
hivatalos látogatást tett Magvarországon.
A
holland
külügyminisztert magyarországi tartózkodása során fogadta Fock Jenő, a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke és Kállai
Gyula, a magvar országgyűlés elnöke, továbbá tárgyalásokat folytatott vele Péter
Jáno6 külügyminiszter.
A két külügyminiszter aláírta a Magyar Népköztársaság és a Holland Királyság
közötti
kulturális
egyezményt, valamint a gazdasági- ioari és műszaki együttműködésre vonatkozó megállapodást.
Tárgyalásai során a két
külügyminiszter szívélyes és
őszinte légkörben eszmecserét folytatott a nemzetközi
hetvzetről és a magyar—
holland kapcsolatokról. Különös figyelmet forditottak
a kéto'dalú
gazdásági
és
kulturális kapcsolatok bővítésire. A gazdasági kapcsolatok feüesztése érdekében
elhatározták, hogy a közeljövőben közúti fuvarozási
egyenrrinvt kötnek a Magyar Népköztársaság és a
Holland Királvság között.
Mindkét fél kifejezte készségét a két ország közötti
kulturális-, tudománvos- és
műszaki
kapcsolatok
továbbfejlesztésére.
A külügyminiszterek aggodalmuknak adtak kifeiezést
a délkelet-ázsiai helvzetet illetően. Mindkét fél kifejtette a vietnami helyzet alakulásával kapcsolatos nézetét és az
együttműködés
6zellemében elemezte azt a
kérdést, hogyan lehetne a
délkelet-ázsiai helyzet politikai megoldásához a szükséges előfeltételeket kialakítani.
A közel-keleti
helyzetről
a miniszterek megállapították, hogy a konfliktust békés úton meg lehet oldani.
A német kérdést és az
európai helyzetet megvitatva
a két külügyminiszter egyetértett abban, hogy hasznos
lenne egy gondosan előkészített európai biztonsági értekezletet tartani. Ennek előmozdítására célszerűnek tartanak más országokkal olyan
két- és többoldalú
megbeszéléseket, amelyeken a konferencia különböző vonatkozásait tanulmányozzák.
Abban is egyetértettek a
külügyminiszterek, hogy az
európai biztonság megteremtése érdekében hasznos lenne az összes érdekelt európai
kormány részvételével olyan
megállapodásra jutiti, hogy
a vitás kérdések megoldásánál lemondanak az erőszak
alkalmazásáról.
A leszerelés terén a két
kormány támogatja a nukleáris fegyverek elterjedését
megakadályozó
szerződés
megkötését.
Mindkét
fél
nagyon fontosnak tartja az

általános és teljes leszereléshez vezető javaslatokat
Pozitívan foglaltak állást
a miniszterek az ENSZ irányában, mivel azt fontos
eszköznek tekintik a nemzetközi feszültség enyhítése
terén.
A külügyminiszterek igen
hasznosnak tartják a maggas szintű látogatásokat és
elhatározták, hogy
továbbfejlesztik az országaik közötti hivatalos kapcsolatokat.
Abban
is
megállapodtak,
hogy a két külügyminisztérium között folyamatos kapcsolatokat
létesítenek
a
mindkét felet
kölcsönösen
érdeklő politikai, gazdasági
és más kérdések megvitatására. Véleményük szerint a
magyar—holland
kapcsolatok további élénkítése nemcsak kölcsönösen
előnyös,
hanem hozzájárul az európai országok közötti többoldalú együttműködés fejlesztéséhez i&
Dr. Luns hivatalos hollandiai látogatásra hívta meg
Péter János magyar külügyminisztert aki a meghívást köszönettel
elfogadta.
A látogatás időpontját diplomáciai úton fogják meghatározni.
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A város idei tervében is
fontos szerep jut a tanácsi
vállalatoknak. A nagyobb vállalati önállóság jegyében az
árutermelő üzemek számára
nem írtak elő kötelező tervszámokat a szolgáltató vállalatok részére azonban a Vb
szakigazgatási szervei meghatározták a szolgáltatások
szintiét De a vállalati tervet ők is maguk dolgozzák ki.
Különösen nagy termelésfelfutást — mintegy 7,5 százalékost — tervezett a nyomda, elsősorban az eddiginél
több könyvet nyomtatnak. A
fémfeldolgozó az
Ikarusz
autóbuszüzemnek gyárt sok
alkatrészt az Ecset- és Seprúgyár olcsóbb nagyseprűk
készítésére is berendezkedik.
A magfeldolgozó új vegyicikkek gvártását tervezi. Az
árutermelő tanácsi vállalatok
közül eevedül a Szegedi Építőipari Vállalat nem írta elő
önmaeának a tavaly elért
termelési színvonalat Ennek
oka, hogy 1967-ben túlságosan naev iramban fejlődött
a termelés és ez lerontotta
a
gazdasáeossáeot.
Ezért
most két százalékkal kisebb
lesz a termelés mennyisége,
de megpróbálnak javítani a
tervszerűségen és a termelékenységen.

Ara: 70 fillér

Segíti majd a munkát hogy
a fémfeldolgozó a Fonógyári
úton új központi telephelyet
rendez be, a fonalfeldolgozó
befejezi raktárának felépítés é t a sütőipari vállalat átalakíttatja a Tavasz utcai
sütödét és az 1. számú üzemben gázfűtést szereltet fel. A

szikiazítő
Mezőgazdasági gépesítési
tanácskozás Szegeden

gokban 70 ezer hold a nehezen művelhető szikes és
az erősen kötött, agyagos
talaj. Ezek művelése a jelenlegi
eszközökkel nehéz
és költséges. Erre a problémára adott biztató vár
laszt Fülöp Gábor, a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet tudományos főmunkatársa
Ujabb
talajművelő
gépek
című előadásában.
Mint mondotta, most van
kipróbálás alatt a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági
Gépgyár új konstrukciója,
a hétvasú eke. Ez kimondottan az alföldi „nehéz"
talajokra készült Az eddig
használatos
ötvasú ekénél
egy műszakban négy holddal többet tudnak felszántani ezzel. Ugyancsak megkezdték hazai kipróbálását
az új típusú szovjet szárnyas talajlazitónak,
amely
szikesek művelésére alkalmas
A kétnapos
tanácskozás
programjában
kilenc előadás szerepel. Ma a szálastakarmányok
termesztésének gépesítéséről a hazai
és külföldi terményszárító
berendezésekről, valamint a
takarmányok korszerű tárolásáról,
tartósításáról tanácskoznak.

magfeldolgozóban véget ér
a vegyiüzem bővítése. Szinte
valamennyi
tanácsi ipari
üzem új gépeket is munkába állít 1968-ban.
A szolgáltató vállalatok
közül a vízművek jövedelme
a szennyvízelvezetés
díjának, a fürdőé pedig a mosodai munkák iránti kereslet
csökkenése miatt
alacsonyabb lesz, mint tavaly volt.
Az IKV más cégeknek adta
át a megyében, majd a szegedi járásban is az ingatlanközvetítést.
A szolgáltatásokat Szegeden a minisztériumi és a
tanácsi ipar a kisipari szövetkezetekkel és a magánkisiparosokkal közösen látja
el. Várhatóan leginkább az
építőipari tevékenység növekszik a társasház- és a
magánlakás-épitkezések szaporodása következtében. Az
ipari javítások és a személyi
szolgáltatások
mennyiségét
két százalékkal fejlesztik, a
mérték szerint készülő cikkek mennvisége a tavalyival
egyenlő lesz.
A közlekedési vállalat számára a tanács előírta, hogy

az Idén két új kétáíjárós
csuklós villamost készítsen,
és a 2-es vonal felső Tiszaparti szakaszának vezetékét
újítsa fel. A Víz- és Csatornamű többek között Újszegeden három kutat kapcsol
be a vízhálózatba. Sajnos,
többet nem is lehet, mert a
híd egyetlen vezetéke több
vizet már nem tud átereszteni. A Lenin körút átépítésével most a Tiszától a rendelőintézet épületéig kicserélik a hálózatot.
A szolgáltatások javulását
segítik elő a rendelkezésre
álló beruházási eszközök is.
Mint ismeretes, a tanács új
Patyolat üzemházat építtet,
a szövetkezetek közül a gépjárműjavító ktsz bővíti üzemét, a cserépkályhások új
csempeüzemet rendeznek be,
a fodrászok új üzletet nyitnak. A GELKA a Lászlóbazár helyén épülő lakóház
földszintjén nyitja majd meg
új üzletét és javítóműhelyét A költségvetés részét
képező
felújítási
alapból
szerez be a Városgazdálkodási Vállalat még az idén
két új KUKA szemétgyűjtő
gépkocsit

Az új tér
Mint már hírűi adtuk, a
szegedi Lenin körút felújításával egy időben rendezik
az Aradi vértanúk terét is.
A tér végleges arculatáról
készült makett
fényképét
ezért közöljük. (A nyíllal
jelzett énület a Hősök kapuja. előtte a Lenin körút
úttestje látható.) A körútnak a gyermekklinikától a
térig húzódó részén
több
száz gépkocsi számára parkolóhelyeket építenek, s a
tér közepére helyezik a villamosmegállót. A forgalom
megváltozása következtében
még inkább a gyalogosoké
lesz a tér, több fát ültetnek,
padokat állítanak. A JATE
természettudományi
karának épülete előtt lépcsőzetes
kiképzésű, kőburkolattal ellátott süllyesztett
térrészt
alakítanak ki. A szobrok
mostani helyükön
maradnak, csupán a lidicei emlékművet helyezik át a Tiszaparti oldalra. A „zöldvilla-
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Tovább fejlődik
a tanácsi vállalatok
munkája

Hétvasű eke,

Tegnap délelőtt a Szegedi
Kísérleti Gazdaság Fürj utcai székházában kétnapos
mezőgazdasági gépesítési tanácskozás kezdődött a délalföldi állami gazdaságok
vezető szakembereinek részvételével.
A megjelenteket
Takács
Ferenc, az Állami Gazdaságok Országos Központja Békés—Csongrád megyei főosztályának
igazgatóhelyettese
köszöntötte, majd hangsúlyozta: az új konstrukciók
ismertetésén túl az értekezlet célja, hogy felhívja a figyelmet a gépek megóvására. A két megye huszonegy
állami
gazdaságában
480
millió forint értéket képviselnek a gépi felszerelések.
Ezeknek évi értékcsökkenése
55 millió forint. Ha e berendezések élettartamát tíz
százalékkal meghosszabbítanák, ez évi ötmilliós megtakarítást eredményezne.
Dr. Bánházi Gyula, a Mezőgazdasági Gépkisérleti Intézet igazgatója előadásában
azokat az új traktortípusokat
ismertette, amelyek közül a
legjobbak hazánkban rövidesen forgalomba kerülnek.
A dél-alföldi táj sajátos
problémája is felvetődött:
csupán az állami gazdasá-
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1968

február 16.

lesus Faria
elutazott
Budapestről
A
Magyar
Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására látogatást tett Magyarországon Jesus Faria, a Venezuelai Kommunista Párt főtitkára. A látogatás során Jesus Faria találkozott Kádár
Jánosai, az MSZMP KB első
titkárával, Komócsin
Zoltánnal, a Politikai Bizottság
tagjával, a Központi Bizottság titkárával.
Kölcsönös tájékoztatóra és
eszmecserére került sor a
két párt helyzetéről, kapcsolatáról, a kommunista világmozgalom időszerű feladatairól, a kommunista pártok budapesti konzultatív
találkozójának
előkészületeiről.
Az eszmecserén az érintett
kérdésekben a Venezuelai
Kommunista Párt
és az
MSZMP képviselői egyetértettek. Kifejezésre juttatták,
hogy a testvérpártok képviselőinek hasonló találkozói
célszerűek és hasznosak. Jesus Faria csütörtökön elutazott Budanestről.
A Ferihegyi repülőtéren Pullai Árpád, a Központi Bizottság
titkára búcsúztatta. (MTI)

Forgatom korlátozás
február 19-től

most" lebontják, s helyébe a
Roosevelt térihez hasonlót
építenek. A Lenin körút és
az Április 4 útja kereszteződésében a forgalmat fényjelző berendezéssel irányítják
majd.
A munkát 1968. február
19-én kezdik el, s az építkezések ideje alatt a tér és
a környező utcák forgalmát
korlátozzák. Az Aradi vértanúk terének középső részén nem lesz sem jármű-,
sem gyalogosforgalom, csupán a villamos haladhat itt
majd á t A Dóm térnek az
Oskola utca, a Beloiannisz
kapu és a Somogyi Béla utca közötti szakaszát szintén
lezárják. A járókelők csak
az árkádok alatt közlekedhetnek. Az Aradi vértanúk
terének lezárása
miatt a
Rerrich Béla teret a Zrínyi
és a Jókai utcát is csak a
tér szélén, egyirányú körforgalommal
lehet
majd

megközelíteni. A Lenin körútnak a tér és a Tisza-pait
közötti részét szintén hamarosan lezárják. Bár ezután
is meghagynak egy
keskeny
forgalmi
sávot
mégis a nőgyógyászati, az
orr-, fül-, gége- és a gyermekklinikát a Markovics és
a Semmelweis utcákon, illetve az egyetemi gazdasági
igazgatóság
mögötti
belső
úton lesz tanácsos megközelíteni. A bőrgyógyászati, a
belgyógyászati és a sebészeti
klinikák forgalmát a Somogyi Béla utcáról nyíló belső
klinikai úton kell majd lebonyolítani.
Az ünnepi játékok kezdetére szeretnék befejezni ÍZ
Aradi vértanúk terének átalakítását. Az építőmunkával
együttjáró
forgalomkorlátozást ezzel egy időben oldjál:
majd feL
H. Zs.

