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M A G Y A R S Z O C I A L I M U N K Á S P Á R T L A P J A 

Brüsszelben véget ért 
az Európa Fórum 

A fórum ünnepélyes felhívása 
Hétfőn befejeződött Briisz-

szelben az európai közvéle-
mény képviselőinek négyna-
pos közgyűlése. 

Az Európa Fórum záróülé-
sét a brüsszeli kongresszusi 
palota Albert-termében Goor 
belga kanonok nyitotta meg. 
Közölte, hogy a megnyitás 
óta is sok üdvözlő távirat ér-
kezett a tanácskozáshoz. 

Az érdemi munkát meg-
kezdve, az elnöklő belga ka-
nonok a bizottságok és az al-
bizottságok előadóinak adta 
meg a szót. 

Az európai biztonság poli-

tikai vonatkozásait elemző 
bizottságban több mint fél-
száz hozzászólás hangzott el 
Victor Larock belga szocia-
lista képviselő vitaindító re-
ferátumához. Az üléseken 
állást foglaltak további esz-
mecserék mellett. 

Az együttműködési bizott-
ság egyik jelentése az euró-
pai gazdasági, tudományos, 
műszaki és környezetvédel-
mi együttműködés lehetősé-
geit rendszerezte, a másik 
pedig az európai biztonsági 
rendszer szociális vonatkozá-
sairól adott áttekintést. 

A kulturális együttműkö-
dési bizottság tömör jelenté-
se elsősorban ajánlásokat 
tartalmazott. 

Miután e jelentésekkel 
együtt a vasárnapi rétegta-
lálkozók beszámolóit is tudo-
másul vette a közgyűlés, az 
elnökség előterjesztette a fő 
okmány tervezetét. Az egy-
begyűltek egyhangúlag jóvá-
hagyták a közgyűlés ünne-
pélyes felhívását. 

Az Európa Fórum felhívá-
sát lapunk 2. oldalán ismer-
tetjük. 

Befejeződtek a magyar 
kubai tárgyalások 

Hétfőn délután Ivadár Já-
nosnak, az MSZMP Központi 
Bizottsága első titkárának és 
dr. Fidel Castrónak, a Kubai 
Kommunista Párt Központi 
Bizottsága első titkárának, a 
kubai forrádalmi kormány 
elnökének vezetésével foly-

tatódtak és befejeződtek a 
magyar—kubai tárgyalások. 
Közös közleményt fogadtak 
el, amelyét később hoznak 
nyilvánosságra. A megbeszé-
lések meleg, baráti és elv-
társi légkörben folytak le. 

Tegnap délelőtt egyébként 

zsúfolt programja volt Fidel 
Castrónak. Ellátogatott a 
Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemre. Elkísérte Fock 
Jenő, a Minisztertanács el-
nöke is. 

Dr. Pethő György rektor 
az egyetem életéről, munká-
járól tájékoztatta a kubai 
párt első titkárát, majd meg-
tekintették az egyetem több 
tanszékét és kollégiumát. 

Fidel Castro hétfő délelőtt 
Fock Jenővel együtt fölke-
reste a Kőbányai Gyógyszer-
árugyárat. Itt dr. Varga Edit, 
a gyár igazgatója köszöntötte, 
s örömmel számolt be arról, 
hogy szoros kapcsolatot tar-
tanak Kubával, nemcsak 
gyógyszert szállítanak a tá-
voli testvérországba, szakér-
tőik is részt vesznek az ot-
tani munkában. 

Fidel Castro tegnap a késő 
esti órákban a Magyar Tu-
dományos Akadémia Várban 
levő kongresszusi termében 
sajtókonferencián találkozott 
a hazai és a Budapesten 
akkreditált külföldi újság-
írókkal. A kubai forradalmi 
kormány elnöke a sajtókon-
ferencián válaszolt a hozzá 
intézett kérdésekre. 

flz MSZMP 
delegációjának 

látogatása 
a Szovjet-

unióban 
Az SZKP KB meghívásá-

ra május 29-től a Szovjet-
unióban tartózkodott a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
küldöttsége Nyers Rezsőnek, 
a Politikai Bizottság tagjá-
nak, a Központi Bizottság 
ti tkárának vezetésével. 

A látogatás során a dele-
gáció megismerkedett az 
SZKP munkatapasztalataival 
a tervezés, valamint a hala-
dó ipari munka- és üzemszer-
vezési módszerek területén. 

A küldöttség tagjai talál-
koztak és megbeszélést foly-
tattak Andrej Kirilenkóv al, 
az SZKP Politikai Bizottsá-
gának tagjával, a Központi 
Bizottság titkárával, Konsz-
tantyin Katusevvel, a Köz-
ponti Bizottság titkárával, 
Mihail Leszecsícóval, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
sével. A megbeszélésen részt 
vett Rapai Gyula, hazánk 
moszkvai nagykövete is. A 
delegáció felkereste a Szov-
jetunió Állami Tervbizottsá-
gát, a Minisztertanács mun-
ka- és bérügyi állami bizott-
ságát, a Minisztertanács álla-
mi árbizotttságát, a műszer-
ipari, automatizálási és irá-
nyítástechnikai minisztériu-
mot. Ezenkívül a küldöttség 
meglátogatta az 1. számú 
állami golyóscsapágygyárat 
és egy moszkvakörnyéki 
textilipari egyesülést. A de-
legáció látogatást tett Kujbi-
sev területén, és ott megbe-
szélést tartott az SZKP te-
rületi bizottságában, meglá-
togatta a volgai gépkocsi-
gyárat, valamint a kujbisevi 
vízi erőművet. 

A küldöttség hétfőn haza-
érkezett Budapestre. 

Párt-
küldöttségünk 

Bécsben 
Ausztria Kommunista 

Pár t ja Központi Bizottságá-
nak meghívására hétfőn 
Bécsbe utazott a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának küldött-
sége, A delegációt Biszku 
Béla, a Politikai Bizottság 
tagja, a Központi Bizottság 
tikára vezeti, tagjai: Soltész 
István, a KB tagja és Nagy 
Tibor, a KB osztályvezető 
helyettese. 

Panelváros új negyede 

Somogyi l í á ro lyné felvételei 

A József Attila sugárút mentén még bontanak, de a 
víztorony környékén már Tar ján ú j negyedének, az ötö-
dik ütemnek a házai magasodnak. A szegedi házgyári 
elemekből készülő kétlépcsőházas, ötszintes épületekből 
már a hatodikat szerelik össze a DÉLÉP dolgozói. A fen-
ti képünkön látható ház három ilyen épületből áll, az 
előtérben dolgozó munkások a távfűtés szigeteléséhez 
szükséges betonvályúk körül munkálkodnak. Ezen a te-
rületen nemcsak a további épületek alapozása készült el, 
hanem az utak és járdák készítését is megkezdték. Máso-
dik képünk az építésnek egyik legérdekesebb fázisát mu-
ta t ja : vasrudak erdejében folyik a munka. Csakhogy ez 
olyan erdő, melyben nem lehet hűsölni. Tarjánban egyéb-
ként ahány építési ütem, annyi fa j ta munka: ahol a 
DÉLÉP átengedte a terepet, ott most a parkosítást vég-
zik, az óvodák udvarán pedig .játszóteret építenek a vá-
rosgazdálkodási vállalat munkásai. A városrész bevezető 
útjainak torkolatánál fölállított térképeket sokan böngé-
szik, számok között tévelygő szemmel. S ha elindulnak, 
nehezen tájékozódnak így is: Tarjánban egy év alatt el-
évül egy térkép. 

Átadták az új 
transzformátor-

A Kőbányai Gyógyszerárugyárban Fidel Castro emlék-
sorokat ír a róla elnevezett szocialista brigád naplójába 

állomást 
Javult Szeged villamosenergia-ellátása 

Magyar- amerikai 
légügyi egyezmény 

Dr. Csanádi György köz-
lekedés- és postaügyi minisz-
ter befejezte az Egyesült Ál-
lamokban tett 1 látogatását. 
Egyhetes ott-tartózkodása so-
rán aláírta a két ország kö-
zötti légügyi egyezményt, és 
tárgyalásokat folytatott a 
szállítási és postaügyi együtt-
működésről Volpe közleke-

desügyi és Klassen posta-
ügvi miniszterrel. 

Csanádi György az Egye-
sült Államokból Franciaor-
szágba utazott, hogy hiva-
talos megbeszéléseket tartson 
a szállításügyi miniszterrel, 
valamint a posta- és távköz-
lésügyi miniszterrel. 

A Dél-magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat 
tegnap, hétfőn átadta ren-
deltetésének a mintegy 30 
millió forintos beruházással 
épült új, 120 ezer volt fe-
szültség transzformálására 
alkalmas állomását. A József 
Attila sugárút és a Tápéi sor 
kereszteződésével szemben a 
berendezés két esztendeig 
készült, a DÉMÁSZ-on kívül 
több vállalat vett részt a 
munkában. Érdekessége, 
hogy kezelőszemélyzet nem 
szükséges az állomás irányí-
tására, a működtetést a DÉ-
MÁSZ központjából végzik, 
innen ellenőrzik a transzfor-
mátorok, műszerek állapotát 
is. Petri Pál, a DÉMÁSZ 

igazgatóhelyettese kéré-
sünkre elmondta: három 
napig próbálják a készülé-
keket, a transzformátort, 
majd június 8-án, csütörtö-
kön már innen táplálják 
egész Szegedet villamos ener-
giával, egyben a Tisza-parti 
állomást és az Erőműt teher-
mentesítik. 

Az ú j transzformátorállo-
más segítségével Szeged vil-
lamosenergia-ellátása az ed-
digieknél lényegesen bizton-
ságosabb lesz. hiszen az ú j 
berendezés háromszorta na-
gyobb mennyiségű áramot 
képes a városnak szolgáltat-
ni a távvezetékekről, mint 
az eddigiek. 


