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Hazánkba érkezett 
a dél-vietnami küldöttség 

Megkezdődtek a hivatalos tárgyalások 

Lusonczi Peti, az Elnöki Tanács elnöke üdvözli a dele-ráció vezetőjét, dr. Nguyen 
Huu Tho-t, a DNFF KB Elnökségének elnökét, a DIFK mellett működő tanácsadó 

testület elnökét 

Losonczi Pálnak, a Nép-
köztársaság Elnöki Tanács i 
elnökének meghívására hét-
fő délben hivatalos, baráti 
látogatásra Budapestre érke-
zett a Dél-vietnami Köztár-
saság küldöttsége. 

A küldöttséget dr. Ngu-
yen Huu Tho. a Dél-vi tna-
mi Nemzeti Felszabadít isi 
Front Központi Bizot 's 'ga 
elnökségének elnöke, a Dél-
vietnami Köztársaság Ideig-
lenes Forradalmi kormánya 
mellett működő tanácsadó 
testület elnöke vezeti. A de-
legáció tagja Nguyen Thi 
Binh asszony, a DNFF Köz-
ponti Bizottságának tagja, 
külügyminiszter is. 

A vendégek fogadására a 
Ferihegyi repülőtéren meg-
jelent Losonczi Pál, Kál 'ai 
Gyula, az MSZMP P.Titikai 
Bizottságának tagja, a Ha-
zafias Népfront Országos 
Tanácsának elnöke, C-ete-kí 
Lajos, a Népköztársaság El-
nöki Tanácsának titkára, 
továbbá sok más m-gyar 
magas rangú közéleti szemé-
lyiségek. 

Losonczi Pál hétfő délu 'áo 
hivatalában udvariassági lá-
togatáson fogadta dr. Ngu-
yen Huu Thót, valamint 
Nguyen Thi Binh asszonyt, 
és Nguyen Phu Soait, a Dél-
vietnami Köztársaság ma-
gyarországi nagykövetét, a 
küldöttség tagjait. 

A meleg, baráti légkörben 
lezajlott találkozón részt vett 
Péter János külügyminiszter 
és Bényei Béla, a Magyar 
Népköztársaság Dé'-Vi t 
namba akkreditált nagyköve-
te. 

Hétfő délután a Parlament 
Munká sy-termáben meg-
kezdődött a hivatalos eszme-
csere a magyar delegáció és 
a Dél-vietnami Köztársaság 
küldöttsége között. 

A tárgyalásokon magyar 
részről részt vett Los-nczi 

Pál. Péter János, dr. Traut-
mann Rezső, az Elnöki Ta-
nács tagja, Marjai József 
külügyminiszter-helyettes, S. 
Hegedűs László, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsé-
nak titkára, Bényei Béla, 
Kádár László, a Külügymi-
nisztérium főosztályvezetője 
és Göbölyös Gábor, a Kül-
ügyminisztérium sajtófőosz-
tályának helyettes vehetője. 

A Dél-v'etnami Köztársa-
ság részéről dr. Nguyen Huu 
Tho, Nguyen Thi Binh. Le 
Quang Chanh, a DNFF Köz-
ponti Bizottságának tagja, 

külügyminiszter-helyettes, 
Nguyen Phu Soai, Ho Xuan 
Son, a DNFF Központi Bi-
zottsága ti tkárságának tagja 
és Nguyen Nhu. a- külügymi. 
nisztériuro politikai főosztá-
lyának vezetője vett részt a 
megbeszéléseken. 

A tárgyalások megkezdése 
előtt dr. Nguyen Huu Tho 
elnök meleg szavakkal mon-
dott köszönetet a magyar 
népnek, a magyar kormány-
nak azért a szolidaritásért és 

támogatásért, amelyet Dél-
Vietnam igazságos harcát ví-
vó népének nyújtott . 

A tárgyalásokat rendkí-
vül szívélyes, meleg baráti 
légkör jellemezte. Az es^me 
cserét áthatotta az az ős'do-
te hang, amely kezdettől 
fogva sa 'á t ja a Magyar Nép-
köztársaság és a Dél-vietna-
mi Köztársaság kapcsrt"tei-
nak, napról napra erősödő 
kontaktusainak. 

A Dél-vietnami Köztársa-
ság küldöttsége, élén dr. 
Nguyen Huu Thóval, hétfőn 
este megtekintette az Állami 
Népi Együttes műsorát. A 
vendégekkel együtt részt 
vett a z előadáson dr. Traul-
mann Rezső és Bényei Bé-
la. 

A vendégeket a művészeti 
társulat székházában dr. Si-
mó Jenő művelődésügyi mi-
niszterhelyettes és Rábai 
Miklós, a népi együttes 
igazgatója fogadta. A társu-
lat csaknem egyórás műsort 
mutatott be a nagy sikerű 
Ecseri lakodalmasból. 

Növekvő gépimport 
a szocialista országokból 

Három gépipari berende-
zéseket importáló külke-
reskedelmi vállalat az idén 
összesen mintegy 160 millió 
rubelért vásárolt üzemeket, 
gépeket, gépsorokat, iparunk 
számára a szocialista orszá-
gokból. 

A Nikex ebben az évben 
mintegy 100 millió rubelért 
importált a szocialista or-
szágokból, többek között ön-
tödei, kohászati berendezése-
ket, ipari szerelvényeket, ce-
ment- és házgyárakat. A 
vállalat szocialista gépim-
port ja több cikkből számot-
tevően bővült. A MÁV ko-
csipark-felújítási, dízeiesítési 
és villamosítási programjá-
hoz a korábbinál több moz-
donyt, tehervagont vásárol-
tak többek között Lengyel-
országból és Csehszlovákiá-
ból. Ugrásszerűen emelke-
dett a cementgyári berende-
zések beszerzése a szocial'sta 
piacról — három év alatt 
megötszöröződött és az idén 
elérte a 6 millió rubel ér-
téket. Az idén például szov-
jet berendezések kezdtek 
dolgozni a dunaújvárosi le-
mezhengerműben. Az idén 
érkeztek meg a negyedik bu-

dapesti, a veszprémi és 
kecskeméti házgyár szovjet 
berendezései is, mintegy 1,5 
millió rubel értékbe!). 

A vállalat a jövő éyre is 
megkötött már néhány- fon-
tos szerződést Ezek közül az 
egyik legjelentősebb a béla-
pátfalvai cementgyár fel-
építéséről szóló megállapo-
dás, amelyhez a technológia 
tervezését a szovjet ipar 
vállalta. A piackutatások ta-
pasztalatait is figyelembe 
véve jövőre mintegy 20 szá-
zalékkal nőhet majd a Ni-

kex import ja a szocialista 
piacról.; A tervek szerint 
Csehszlovákiából az Ózdi 
Művek részére, a Szovjet-
unióból pedig a Dunai Vas-
műbe rendelnek ú jabb be-
rendezéseket. Az ideinél 
négyszer több Diesel-moz-
donyt és sok vasúti teherko-
csit, pótkocsit is importál-
nak. 

A technoimpex az idén 
15,5 millió rubelért importált 
szerszámgépeket és 2,5 mil-
lió rubelért hozzájuk való 
alkatrészt. (MTI) 

r.m 

Ülésezett a megyei 
képviselőcsoport 

Mint köztudomású, az El-
nöki Tanács az országgyűlés 
soron következő ülésszakát 
december 19-ére hí /ta ösz-
sze. A felkészülés szokásos 
menetrendje szerint tegnap, 
hétfőn dr. Biczó Györgynek, 
a képviselőcsoport vezetőjé-

nek elnökletével ülést tartott 
az országgyűlési képviselők 
Csongrád megvei csoportja. 
Megbeszélték az ülésszak 
várható napirendjével kap-
csolatos teendőket és tudni-
valókat. 

A határtól a Nagykőrútig 

Befejeződött az E5-ös út 
átépítése 

Somugyi Károlyné felvétel* 

Immár a vágóhíd felől is érkeznek járművek a sugárúton a Nagykörút kereszteződé-
sébe: ismét kétirányú lett a forgalom a Petőfi Sándor sugárúton 

Irány vonatok 
Másfél ezer vagon vasárnapi szállítás 

Túljutott már a vasút az 
őszi csúcsforgalmi idősza-
kon, mégis számottevő for-
galmat bonyolított le a MÁV 
.szegedi igazgatósága vasár-
sap. Az érkezett, illetve út-
-ak indított különböző áru-
éieségek mennyisége mint-
egy 1 ezer 500 vagont tett 
.i. Nagy hideg nem volt 
ugyan, de az esős, szeles 
dőjárás most is fokozott 

helytállást követelt a vasúti 
iolgozóktól és a rakodók-
tól egyaránt 

Több helyről indítottak 
irányvonatokat. Negyven va-
gonból álló szerelvényt töl-
töttek meg az Orosházi 
Üveggyárban, és küldtek a 
megrendelő Szigetvári Kon-
zervgyárba. Ugyanakkor 
Orosházára a Fejér megyei 
Kincses-bányából érkezett 
jelentős mennyiségű homok, 
alapanyagként az üveggyár-
táshoz. Kardoskútról kőola-
jat szállítottak tizenkilenc 
speciális kocsiban a nyírbog-

dányi feldolgozó, olajfinomí-
tó üzembe. A cukorrépasze-
zon már a végéhez érkezett, 
de még mindig háromszáz 
vagont töltöttek meg a fon-
tos élelmiszeripari növény 
termésével, és küldtek Me-
zőhegyesre, Szolnokra, vala 
mint Sarkadra. 

A tél beköszöntése már 
annyiban éreztette hatását, 
hogy ezen a vasárnapon a 
korábbinál kevesebb építő-
anyagot szállítottak. 

A felbontott utak immár 
valamennyiünk számára 
megszokottnak számítanak. 
Igaz, többnyire megbocsátón 
vesszük tudomásul az álta-
luk okozott kellemetlensége-
ket, hiszen mégiscsak jó, 
hogy végre a József Attila 
után Szeged többi sugárút ja 
is kedvünkre megváltozik. 
Mégis — bár régóta vártunk 
arra, hogy hozzákezdjenek 
az utak átépítéséhez — 
űrömmel fogadja mindenki, 
ha végre elkészül valame-
lyik. A Petőfi Sándor sugár-
út átépítésének befejezése 
is nyilván osztatlan örömöt 
szerzett a környék lakóinak, 
s alighanem még sokaknak. 
Hiszen ezzel a határtól a 
Nagykörútig befejeződött az 
E5-ös öt átépítése. 

Igaz, még hátra van né-
hány kisebb munka. A körút 
és a sugárút kereszteződésé-
ben meg kell emelni a vil-
almosvágányokat, hogy mé-
lyedésükben ne zökkenjenek 
az autók. Tavasszal, ha 
megindul a normális forga-
lom, aszerint kell majd sza-
bályozni a forgalomirányító 
lámpák periódusait. És a te-
metőnél, ahol a veszélyes 
kettős kanyar ívét korrigál-
ták, az ú j útra csak később 
kerül rá a legfölső. koptató 
réteg. Mindez azonban már 
n?m fogja zavarni a forgal-
mat, s mi, szegeüek — no 
meg a városon átutazók is 
— maradéktalanul örülhe-
tünk az ú j út elkészültének. 


