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n magyar miniszterelnök 
látogatása Lyonban 

Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat 

A képen: balról anneney asszony, a szociális ügyek miniszterének felesége, Pom-
pidoune asszony, a francia miniszterelndk felesége, valamint Manrice Couve de 
Murville külügyminiszter társaságában Fock Jenő miniszterelnök a külügyminiszté-

riumban adott vacsorán 

A francia kormány által 
a magyar vendégek rendel-
kezésére bocsátott Caravélíe-
típusú különrepülőgép na-
pos, kellemes időben emel-
kedett a magasba a Párizs 
melletti Qrly-repülőtér be-
tonjáról. Focfc Jenőt Olivier 
Guichard francia iparügyi 
miniszter, de Gaulle egyik 
közeli munkatársa kísérte 
el a lyoni út első napjára 
A repülőút és a lyoni prog-
ram így arra is szolgált, 
hogy a francia üzemek meg-
tekintése mellett folytatódjon 
az eszmecsere a gazdasági 
kapcsolatok fejlődésének 
konkrét lehetőségeiről — 
ebben a lyoni iparnak is sze-
repe lehet. 

A lyoni repülőtéren fél 
tizenegykor szállt le a Fock 
Jenőt és kíséretét szállító kü-
löngép. Lyon egyaránt hí-
res selyemiparáról, de talán 
még híresebb történelméről. 
Ehhez a városhoz fűződik az 
első munkásfelkelés, a lyoni 
takácsok lázadása 1840-ben. 
A munkásmozgalmi hagyo-
mányok azóta töretlenül 
folytatódtak, egészen a Rho-
diaceta-műselyemgyár dol-
gozóinak tavalyi hosszú 
sztrájkharcáig. 

A klasszikus selyemipart 
ma már túlszárnyalta a mű-
anyagipar, a vegyipar, a 
műselyemgyártás. Itt üze-
mel Franciaország egyik leg-
nagyobb autógyára, amely 
Berliez autókat állít elő. 

A repülőtéren a beteg pre-
fektus helyett Roger Ninin, 
a Rhone-Alpes körzet pre-
fektusa fogadta a magyar 
vendégeket, ma jd a minisz-
terelnök és kísérete azonnal 
Rhone-Boulenc társaság 
vegyipari laboratóriumába 
haj tatot t . Itt Delbes, a társa-
ság helyettes vezérigazgatója 
mutatta be a negyvennégy 
hektárnyi területen működő 
hatalmas laboratóriumot, 
amely a francia ipar egyik 
büszkesége. A Rhone-Bou-
lenc társaság, amely a leg-
nagyobb francia ipari cso-

portosulások kőzött foglal 
helyet, igen pagy összegeket 
fordít a kutatásokra: üzleti 
forgalmának nyolc százalé-
kát teszik ki az erre a célra 
fordított beruházások. 

A magyar miniszterelnök 
és kísérete megismerkedett ' 
a laboratóriumok ultramo-
dern berendezéseivel. Fock 
Jenő érdeklődéssel hallgat-
ta a vezető tudósok magya-
rázatait a kísérletek irányá-
ról, céljairól, a berendezések 
rendeltetésérőL Különös ér-
deklődéssel szemlélte meg a 
tömeg-spektrometer impozáns 
felszerelését: a háromtonnás 
monstrum arra szolgál, hogy 
molekulák súlyát mérjék 
vele — ez a súly viszont 
csak olyan számmal fejez-
hető ki, amelyben a 0 és a 
tizedespont után még húsz 
nulla végén egy egyes követ-
kezik. A hatszáz kutatót fog-
lalkoztató laboratórium-
komplexumban egyébként 
magyar módszereket is a l -

kalmaznak. Az igazgató Fock 
Jenő miniszterelnöknek el-
mesélte, hogy Erdei, László 
professzor analitikai mód-
szerei nagy megbecsülésnek 
örvendenek az élenjáró fran-
cai kutatóintézetben. 

A magyar miniszterelnök-
nek a látogatás során el-
mondották, hogy a Rhone-
Boulenc művek Franciaor-
szág legnagyobb vegyipari 
trösztje, több mint háromezer 
különböző terméket állit elő. 

Ékről és az együtműködés 
további lehetőségeiről sok 
szó esett azon az ebéden — 
amelyet az üzem vezetői ad-
tak a magyar miniszterelnök 
tiszteletébe a laboratórium-
ban tett látogatás után. 

Fock Jenő ma is Lyonban 
folytatja franciaországi láto-
gatását: megtekinti az 50. 
lyoni nemzetközi vásárt, 
amelyet a múlt vasárnap 
nyitott meg de Gaulle tábor-
nok. A vásáron Magyaror-
szág is kiállít. 

Csütörtök, 1968. március 38. 

Küldöttségünk 
hazaérkezett 

Szerdán hazaérkezett az a 
küldöttség, amely a Szov-
jetunióban a tudományos 
kutatás irányításának és 
tervezésének módszereit ta-
nulmányozta. A delegációt 
dr. Ajtai Miklós, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese 
vezette. Fogadásukra a Fe-
rihegyi repülőtéren megjelent 
ir. Szabó Zoltán egészség-
ügyi miniszter, Erdélyi Ká-
roly külügyminiszter-helyet-
tes, dr. Gál Tivadar, a Mi-
nisztertanács titkárságának 
vezetője és F. J. Tyitov, a 
Szovjetunió budapesti nagy-
követe. 

KGST-
iilés 

A KGST közlekedési állan-
dó bizottsága március 19— 
25 között Brnóban megtar-
totta 32. ülését Az értekez-
let munkájában Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelor-
szág, Magyarország, Mongó-
lia, NDK, Románia és a 
Szovjetunió küldöttsége vett 
r ész t 

A Mekong deltájában is-
mét heves harcok fejlődtek 
ki a felszabadító népi fegy-
veres erők és a saigoni re-
zsim rohamosztagai között. 
Az ejtőernyősöket a hazafi-
as erők jól kiépített fedezé-
kekből pusztító tűzzel fogad-
ták. Kilenc órán át gyilkos 
ütközet dúlt. A saigoni fő-
parancsnokság nem adott ki 
jelentést csapatainak vesz-
teségeiről. 

Az ostromgyűrűbe zárt 
Khe Sanh támaszpontjáról — 
az ostromlók hadállásainak 
kipuhatolása végett — ten-
gerészgyalogosok indultak 
akcióra kedden, de néhány 
perc múlva súlyos vesztesé-
gekkel voltak kénytelenek 
visszatérni állásaikba. 

A Nhan Dan szerda! szá-
mában arról ír, hogy az ame-
rikai légierő március 1-től 
március 25-ig 40 gépet vesz-
tett a VDK területe fölött, s 
ezek közül 11 „Intruder—A 
—6" típusú vadászbombázó 
volt, amely radarfelszerelése 
folytán rossz időjárás esetén 
is bevetésre kerülhet. A 
cikk megjegyzi, hogy az 
észak-vietnami légvédelem 
ennyi idő alatt még sohasem 
pusztított el ilyen sok ellen-
séges repülőgépet. Az ameri-
kalak a légvédelem fokozó-
dó hatékonysága miatt most 
már nemcsak nappal, hanem 
éjszaka is haj tanak végre tá-
madásokat a VDK területe el-
len. 

A Biztonsági Tanács 
rhodesiai vitája 

Kedd este az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsa összeült, 
hogy folytassa a rhodesiai 
helyzet vitáját . 

Magyarország, Zambia, 
Pakisztán, Szenegál és más 
országok képviselői sürget-
ték, hogy Nagy-Britannia 
tegyen hatékony lépéseket 
annak érdekében, hogy Rho-
desiában megakadályozza 
az afrikai lakossággal való 
leszámolást és megdöntse Ian 
Smith fajüldöző rendszerét. 

Csatorday Károly, a Ma-
gyar Népköztársaság képvi-
selője rámutatott, hogy a 
fajüldözőknek a nyugati or-
szágoktól kapott támogatás 
teszi lehetővé, hogy kihív-
ják a nemzetközi közvéle-

ményt. Hazánk képviselője 
a Biztonsági Tanács elé té-
nyeket terjesztett, amelyek 
arról tanúskodnak, hogy a 
Német Szövetségi Köztársa-
ság és a NATÖ több más 
tagállama növeli kereskedel-
mét Rhodesiával. Az afrikai 
kontinens déli részén — 
mondotta — nyugati segéd-
lettel gyarmatosítók szövet-
sége jött létre. 

Csatorday felszólította 
Angliát, hogy tegyen lépése-
ket a Smith-rezsim felszá-
molására. 

A Biztonsági Tanács kö-
vetkező ülését a tanács tagjai 
által folytatandó magánjel-
legű tárgyalások után hívják 
össze. 

Virágok százezrei 
Szegeden az év elején fe-

jeződött be véglegesen a 
régi városi kertészet áttele-
pítése a Kállai liget melletti 
54 kataszteri hold területű 
ú j telephelyre. E több mint 
egy éve folytatott munkának 
végső fázisa volt a cserép-
üzem eredeti helyén való 
megszüntetése. Az ú j telepen 
befejezés előtt van az üzem 
építése, s a jövő hónapban 
már ebben kezdik meg a 
gyártást. 

Közben üvegházak, pálma-
ház, kazánház, egyéb épüle-
tek készültek el, s a tavasz 
első napján tett látogatás 
alkalmával mindenütt seré-
nyen folyt a munka. Hetven 
kertészeti dolgozó — több-
ségük nő — több százezer 
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Somogyi Károlyné felvétele 

VERŐFÉNYES TAVASZI DÉLELŐTT A SZEGEDI LECHNEK TÉREN 

virág, dísznövény ápolásá-
val, gondozásával foglalko-
zik itt igen jó körülmények 
között. A pár hónapja hasz-
nálatba vett, 150 négyzetmé-
ter üvegfelületű szaporító 
házban Pálmai Gyula, a vá-
rosgazdálkodási vállalat te-
lepvezetője muta t ja be a 40 
faj ta , mintegy 22 ezer dug-
ványt, majd a továbbnevelő 
házakban ezek cserépbe ül-
tetett idősebb testvéreit. 

Szegfűerdő illata, szín-
pompája készteti ámulatra a 
látogatót a 900 négyzetméter 
üveg alatt. Itt 28 ezer szál 
szegfű bimbózik, nyílik, s e 
készletből egész évben fo-
lyamatosan ellátják a válla-
lat városi üzleteit, s fővárosi 
elárusító pavilonjukat. 

Megkezdték a húsvét előtti 
hortenzia árusítást, s a me-
legvíz fűtéssel jól temperált 
épületben több mint 2 ezer 
cserép vár szállításra. Ennél 
is több a virágzó, s még csak 
bimbókat mutató ciklámenek 
száma, de a begóniálc, pál-
mafélék, páfrányok is el-
adásra készen kínálkoznak 
már. Március végén kezdik 

meg az 50 ezer tulipán áru-
sítását, kiültetését. Hozzáfog-
tak már 100 ezer rózsacse-
mete telepítéséhez, 140 ezer 
tavalyi szemzésű rózsa nyi-
tásához, metszéséhez és 180 
ezer díszcserje dugványozá-
sához is. 

A városgazdálkodási vál-
lalat új kertészeti telepén 
már az idén 15—20 százalék-
kal több virágot, dísznövényt 
termesztenek, mint azelőtt a 
régi két telephelyen együtt-
véve. A város parkjaiba, köz-
tereire évente 800 ezer pa-
lántát ültetnek el, s a már 
nagyüzemi módszerekkel 
működő kertészet idén részt-
vesz a debreceni virágkar-
neválos is. Jövőre a szegedi 
virágkertészet rendezi meg 
az országos virágkötözési 
versenyt. 

Mindez igen dicséretre 
méltó, s a virágkedvelő sze-
gediek azt remélik, hogy a 
városi kertészet gyors fejlő-
dése révén átveszi a piac 
irányítását, ami által vala-
mennyien olcsóbban juthat-
nak virághoz. 

K. J. 

Nemzetközi ifjúsági 
tanácskozás 

Szerdán az Ifjúsági Szál-
lóban megkezdődött a DÍVSZ 
mellett működő gyermek- és 
serdülőkori mozgalmak nem-
zetközi bizottsága, a CIMEA 
elnökségének, valamint a 
Demokratikus Ifjúsági Vi-
lágszövetség budapesti iro-
dájának együttes ülése. A 
tanácskozáson, amelyet a 
CIMEA megalakulásának 10. 
évfordulója alkalmából hív-

tak össze, csaknem harminc 
ország ú j nemzedékének 
képviselői, s a IX. világif-
júsági találkozó nemzetkö-
zi előkészítő bizottságának 
küldöttei vesznek részt. 

A CIMEA elnökségének 
és a DÍVSZ irodájának 
együttes ülésén részvevő de-
legációk csütörtökön folytat-
ják munká juka t 


