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A magyar párt- és kormányküldöttség! 
folytatta körútját 

a Német Demokratikus Köztársaságban! 
I 

A kis Christine, Rolf, 
Birgit és a 

Szombati számunkban már 
közöltük, hogy a magyar 
párt- és kormányküldöttség, 
amely dr. Münnic'.i Ferenc, 
a Minisztertanács elnökének 
és az MSZMP Politikai Bi-
zottsága tagjának vezetésé-
vel a Német Demokratikus 
Köztársaságban tartózkodik, 
pénteken látogatást tett 
Suhiban, az NDK egyik leg-
jelentősebb ipari városában. 

A váro6 ipari üzemeiben 
tett látogatás után a magyar 
párt- és kormányküldöttség 
részt vett a várce főterén 
tartott nagygyűlésen, ame-
lyen Ottó Grotewohl, az 
NDK minisztertanácsának el-
nöke szólt elsőként az egy-
begyűltekhez. Grotewohl be-
szédében többek között 
hangsúlyozta, hogy a ma-
gyar és a német nép barát-
sága csakis egy irányba vál-
tozhat — még mélyebb és 
még erősebb lehet. Ezt a 
mostani látogatás is előse-
gíti — mondotta. — Magyar 
barátaink látogatása —foly-
tatta Grotewohl — az egész 
világ előtt demonstrálja azt 
a jelentőséget, amit a Né-
met Demokratikus Köztársa-
tág képvisel, mint az euró-
pai béke fontos tényezője. 

A magyar párt- és kor-
mányküldöttség részéről dr. 
M ünnich Ferenc elvtárs 
mondott beszédet. Bevezető-
ben szólott a két nép törté-
rvetének sötét időszakáról, 
ami után most annál fénye-
sebben bontakozik ki a je-
len, a széttéphetetlen. ra-
gyogó barátság. Ez azt mu-
tatja, hogy a német és a ma-
gyar proletariátus felismerte 
az igazságot. 

Münnich elvtárs a továb-
biakban az 1956. októberi 
eseményekről beszélt és is-
mételten köszönetet mondott 
azért a nagy segítségért, 
amelyet abban a kritikus 
időben a Német Demokrati-
kus Köztársaság dolgozói 
nyújtottak a magyaroknak; 
szólt a »Szocialista Magyar-
országért« elnevezésű német 
bizottság működéséről és kü-
lön kiemelte, milyen hálás 
köszönettel fogadta a ma-
0 yar gyermekek ezreinek' 
nyújtott segítséget. 

Az ellenforradalomról szól-
va Münnich Ferenc hangsú-
lyozta: a magyar munkásosz-

tály és pár t ja minden tekin-
tetben levonta a tanulságo-
kat. Feltette a kérdést: va-
jon az imperialisták is le-
vonták-e a tanulságokat a 
magyarországi ellenforradal-
mi eseményekből? Szólt ez-
után a két Németország kü-
lönböző irányú fejlődéséről, 
a Nyugaton egyre nagyobb 
mértékben jelentkező reak-
ciós erőkről és hangsúlyozta, 
hogy Magyarország mind na-
gyobb mértékben el akarja 
mélyíteni az együttműködést 
a Német Demokratikus Köz-
társasággal, politikai tekin-
tetben éppúgy, mint gazda-
sági téren. Beszédét a Né-
met Demokratikus Köztársa-
ság lakosságának éltetésével 
fejezte be. 

A nagygyűlés résztvevői 
zajos helyesléssel tapsolták 
meg a felszólalásokat. 

A Német Demokratikus 
Köztársaságban tartózkodó 
magyar párt- és kormány-
küldöttség szombaton reggel 
tovább folytatta thüringiai 
körútját. A küldöttség egyik 
része — amely dr. Münnich 
Ferenc bői, a Minisztertanács 
elnökéből, Marosán György 
államminiszterből, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Poli-
tikai Bizottságának tagjából, 
továbbá Rostás Istvánból, a 
Magyar Népköztársaság ber-
lini nagykövetéből állt — 
meglátogatta az erfurt i Hen-
ry Pels-gépgyárat. A 61 éves 
gyár kapujában az üzem 
dolgozói üdvözölték a ma-
gyar küldötteket. A gyár 
gyártmányai — fémvágóbe-
rendezései és présgépei — 
Magyarországon is ismertek 
és becsültek. 

A gyár kultúrtermében 
megrendezett ünnepségen az 
üzemet bemutató fényképal-
bumokat, valamint az üzem-
ben gyártott karosszéria 
présgépnek kicsinyített má-
sát adták át a küldöttségnek. 
Münnich Ferenc, a küldöttség 
vezetője megköszönte a szí-
vélyes fogadtatást és vi-
szonzásul »A Magyar Nép-
köztársaság párt- és kor-
mányküldöttségétől« feliratú 
zászlót, továbbá a Magyar 
Népköztársaság népének éle-
tét ismertető albumokat 
nyújtott át. A gyár dolgo-
zóinak gyűlésén dr. Münnich 
Ferenc kifejezte afeletti örö-
mét, hogy a magyar küldött-

Ift a gépkocsi „garázs" 
— vigye magával 

Furcsán hangzik, de így van, helyesebben rövidesen 
így lesz. A gépkocsitulajdonosok megvásárolhatják a ga-
rázst, beletehetik az aktatáskába és elvihetik haza. Nem 
valami ördöngös építményről, hanem egyszerűen a Sze-
gedi Ruhagyár által, ponyvából készített garázsról van szó. 

Néhány napja hozzákezdtek a Ruhagyárban az első ga-
rázs építéséhez. A nyersanyagot a Csillaghegyi Lenáru-
gyár szállítja. Egyenesen erre a célra finomszövésű, impreg-
nált anyagot készített, amelyből a Szegedi Ruhagyár két-
fajta garázst gyárt. Az egyik fajta a »Moszkvics«-ra, a 
másik a »Wartburg« kocsikra készül. Mind a kettő egy 
aktatáska nagyságú hordtáskában elfér. Amikor a gép-
kocsitulajdonos »garazsírozni« akar, ráhúzza kocsijára az 
»épületet«, majd alul összehúzza a madzagot, s megköti. 
Aztán jöhet a vihar, az eső, nem árt a kocsinak. 

A Moszkvics garázs annyiban különbözik a Wartburg-
tól, hogy előszobával ellátott. Ez a gépkocsitípus ugyanis 
átalakítható fekvőhellyé is. Történetesen a tulajdonos szom-
bat délután hétvégi üdülésre utazik a Balaton partjára, 
s a kocsiban akar aludni, vagy több napig akar egy helyen 
táborozni, akkor kinyithatja a kocsi ajtaját, s úgy átala-
kíthatja, hogy előszobája is lehet. Ez is védi a napsütéstől, 
az időjárás viszontagságaitól a kocsiban pihenőket. Fürdés 
előtt és után átöltözhet itt a tulajdonos, vagy tábori asztal 
mellett nyugodtan étkezhet a család. 

Külföldön már nem ismeretlen az ilyen típusú garázs, 
csak ott vem ponyvából, hanem impregnált anyagokból 
készítik. Hazánkban elsőnek a Szegedi Ruhagyár kezdi 
meg az ilyenfajta »garázs« sorozatgyártását. Az első minta-
példányokat szakemberekből álló bizottság előtt, április 
elején mutatják be Budapesten. 

ség megismerkedhetett e n - j 
nek az üzemnek a dolgozói-; 
val. »Ez az üzem a Német• 
Demokratikus Köztársaságj 
büszkesége, amely a szocia-» 
lizmus felépítéséhez szüksé-* 
ges gépeket gyárt a mi szá-J 
munkra, a magyar dolgozók* 
számára is« — mondta a töb-J 
bi között. 

Ezután Marosán György; 
mondott rövid beszédet. 

A küldöttség tagjai ezután" 
megtekintették a gyár üze-" 
meit. Dr. Münnich Ferenc, a* 
Minisztertanács elnöke é s ; 
Marosán György állammi-" 
niszter, a Politikai Bizottság J 
tagja elbeszélgetett a gyár ; 
dolgozóival, köztük két, már" 
régebben Németországban" 
dolgozó magyar munkással." 

A küldöttségnek ez a ré-" 
sze ezt követően Weimarba" 
utazott, ahol a város lakosai-• 
nak sokezres gyűlésén Ma- 5 
rosán György és Münnich; 
Ferenc beszélt. Marosán g 
György államminiszter a " 
többi között kijelentette,g 
hogy régebben is járt már? 
Thüringiában és ismeri az 
itteni munkásokat. »Legye-
tek büszkék hagyományai-
tokra és emeljétek magasra 
azt a lobogót, amelyen a 
munkásosztály vörös csillaga 
ragyog« — hangoztatta. 

Dr. Münnich Ferenc Wei-
mar dolgozóihoz intézett be-
szédében a többi között han-
goztatta: »Azért jöttünk, 
hogy meghajoljunk és tisz-
telegjünk a német nép nagy-
jai, az egész világ kultúrá-
jának nagyjai előtt. Még 
tovább akarjuk erősíteni azt 
a szilárd barátságot, amely 
népeinket összefűzi Abban 
a hitben üdvözöljük önöket, 
hogy a német nép nemsoká-
ra egy zászló, egy szocializ-
mus lobogója alatt egyesül-
het. Hiszünk ebben, s az 
azért folytatott harcban hű 
fegyvertársai vagyunk a né-
met dolgozóknak. Békét, ba-
rátságot, egységet kívánunk«. 

A küldöttség másik része 
— Fehér Lajos, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Po-
litikai Bizottságának tagja, 
valamint Antos István pénz-
ügyminiszter — a graefen-
tonnai »Üj élet« termelőszö-
vetkezetben és a helyi gép-
állomáson tett látogatást. 
Fehér Lajos a termelőszövet-
kezet és a gépállomás dol-
gozóinak gyűlésén beszédet 
mondott. 

A magyar küldött felszóla-
lására Erich Mückenberger, 
Németország Szocialista Egy-
ségpártja Politikai Bizott-
ságának póttagja válaszolt. 

A küldöttség délben részt 
vett Weimarban, a város 
polgármesterének ebédjén. 
Az ebéden Sík Endre, a Ma-
gyar Népköztársaság kiilügy-

| minisztere pohárköszöntőjé-
ben utalt Goethe irodalmi 
jelentőségére és beszélt a 
nagy német költőnek, a ma-
gyar irodalomra gyakorolt 
hatásáról. 

Délután a magyar párt- és 
kormányküldöttség tagjai el-
látogattak Liszt Ferenc egy-
kori lakóhelyére, a weimari 
Liszt-házba, majd ezt köve-
tően megkoszorúzták Goethe 
és Schiller weimari síremlé-
két és ellátogattak a Buchen-
wald-i egykori koncentrációs 
táborba, ahol a mártírok em-
lékművén szintén koszorút 
helyeztek el. Buchenwaldban 
a küldöttség tagjai megte-
kintették a német munkás-
mozgalomnak itt elhelyezett 
múzeumát is. 

A magyar kormánykül-
döttség szombaton a kora 
esti órákban visszatért Ber-
linbe. 

Margarete Stedeli, érdemes tanítónő, jókívánságait 
fejezi ki a kis Christine Lux szüleinek a Karl-Marx-Stadt-
ban megtartott első névadó ünnepségen. Erről szól testvér-
lapunk, a Karl-Marx-Stadt-i »Volksstimme« tudósítása, 
amelyet lapunk 7. oldalán közlünk. 

fha: 

A kormány 
takarékossági 

felhívása 
# 

Sajtótájékoztató 
az Igazságügy-
minisztériumban 

Szegedi 
Szép Szó 

Egy év sikereit ünnepelték 
Szeged és a szegedi járás kiszistái 

A KISZ megalakulásának 
egy éves évfordulója alkal-
mával a szegedi járás KISZ-
bizottsága szombaton délelőtt 
a Sztálin sétány 10 szám 
alatt ünnepi összejövetelt 
tartott. A meghívottak előtt 
Rózsa István elvtárs, az 
MSZMP Szeged járási vég-
rehajtó bizottságának titkára 
tartott megemlékező beszé-
det a kettős évfordulóról. 
Foglalkozott a Tanácsköztár-
saság kikiáltásának és intéz-
kedéseinek jelentőségével, a 
felszabadulás utáni idők har-
cos munkájával és részlete-
sen elemezte az ifjúság sze-
repét az ellenforradalom-
ban. Többek között megem-
lítette, hogy a szegedi járás 
területén a fiatalok zöme 
távoltartotta magát az ellen-
forradalomtól és a második 
felszabadulás után hűséggel 
odaállt a párt mellé. Ezt bi-
zonyítják azok az eredmé-
nyek is, amelyeket a járási 
KISZ-szervezetek egy esz-
tendő alatt elértek. Elősegí-
tette a sikereket, hogy szá-
mos községi pedagógus is 
bekapcsolódott az ifjúkom-
munisták munkájába. 

Ezután Rózsa elvtárs 17 
járási KISZ-titkárnak, illet-
ve lelkes, kiváló munkát 
végző aktívónak jutalmakat 
nyújtott át. Dancs Lászlót a 

mórahalmi általános iskola 
igazgatóját, a kiszesek aktív 
segítőjét, a KISZ Központi 
Vezetősége »Ságvári Endre-
écem<-mel tüntette ki. A 
megyei KISZ-bizottságtól di-
csérő oklevelet. kaptak: 
Csonka Jenő, Fekete János, 
k i rá ly Antal, Kiss . István, 
Márton László, Seres Erzsé-
bet és Urbán Vera. Sajó 
Gyulát, a Csongrád vidéki 
Pincegazdaság igazgatóját, 
aki a járás területén műkö-
dő KISZ-szervezeteket lel-
kesen segítette, ajándék-
tárggyal jutalmazták, ugyan-
úgy több más kiszistát is. 

A városi KISZ-bizottság 
pénteken rendezett ünnepsé-
get a KISZ megalakulásának 
egyéves évfordulója alkal-
mával a Kálvin téri párt-
házban: Itt Szendrő Sándor 
elvtárs, a KISZ Központi 
Vezetőségének küldötte meg-
emlékezett arról, hogy egy-
esztendövel ezelőtt is itt j á r t 
a szegedi KISZ-szervezetek 
megalakulásának előkészíté-
sekor és azóta jelentős ered-
ményeket tapasztalt: száz-
húsz szegedi alapszervezet-
ben több, mint négyezer 
ifjúkommunista dolgozik. 
Foglalkozott Szendrő elvtárs 
értékes előadásában a Ta-

nácsköztársaság kikiáltásá-
nak történelmi jelentőségé-
vel, az azóta eltelt eszten-
dők harcaival, ú j életünk 
munkásságával, az if júság 
niai helyzetével. 

Szépen fejlődő 
termelőszövetkezet Alsóvároson 
Nyolc új jelentkező az elmúlt hetekben 

Ma zászlóavató 
ünnepi KISZ-gyűlés 
a Textilmüvekben 
A Szegedi Textilművek 

fiatal kiszistái háziünnepség-
re gyűlnek össze ma délelőtt 
kilenc órakor üzemükben. 

A vállalat kommunistái a 
termelőmunkában végzett 
nagyszerű példamutatásukért 
a K ISZ-fiatalokat szép vö-
rös zászlóval ajándékozzák 
meg. E zászló alatt ünnepé-
lyes fogadalom-eskütételre 
kerül sor. Az üzem ifjúkom-
munistái megfogadják: né-
pünk ügyének, a szocialista 
társadalom építésének fá-
radhatatlan harcosai lesznek. 

A Textilművek kiszistái-
nak ünnepi taggyűlésén 
részt vesznek a különböző 
tömegszervezetek képviselői 
is, kik szervezeteik nevében 
szalagokat kötnek a kíszisták 
ú j zászlajára. 

Az alsóvárosi Búzakalász 
Termelőszövetkezeti Csoport 
tagjai a minap közgyűlést 
tartottak s ezen a termelő-
szövetkezeti csoport ú j kö-
zös létesítményeivel kapcso-
latos feladatokat tárgyalták 
meg s újabb nyolc egyéni 
gazda belépése fölött döntöt-
tek. 

A Búzakalász Termelőszö-
vetkezeti Csoport tagjai a 
múlt évben még nem foly-
tattak közös termelői mun-
kát, az idén azonban telies 
mértékben pótolják ezt a hi-
ányosságot. A tavaszon már 
közösen ültetnek el hat ka-
tasztrális hold fűszerpaprikát, 
együtt vetnek három hold 

cukorrépát és nyolc hold 
kendert. Van a termelőszö-, 
vetkezeti csoportnak 11 ka-
tasztrális hold közös árpave-
tése is. Amint élénkül a 
termelőszövetkezeti csoport J 
munkája, úgy növekszik 1 

iránta az érdeklődés is. Egy-
re nagyobb azoknak a te- 1 

kintélyes középparasztoknak 
a száma, akik már eddig is í 
jelentős földterülettel léptek ! 
be, s akarnak belépni a kö-
zeljövőben. Az utóbbi nyolc 
belépő közül Juhász János 
felsővárosi gazda nyolc, Jó-
járt Lajos 11 hold, Temes-
vári Ferenc 7 hold fö'ddel 
lépett be a Búzakalász Ter-
melőszövetkezeti Csoportba. 

Bolgár kereskedelmi 
delegáció Budapesten 

Huszonkilenc tagból álló 
bolgár kereskedelmi delegá-
ció látogat el több népi de-
mokratikus országba. Szom-
baton a küldöttség Buda-
pestre érkezett, ahol a Bel-
kereskedelmi Minisztérium 
vezetői tájékoztatták a kül-
döttség tagjait a magyar ke-
reskedelem szervezetéről, 
működéséről. A delegáció 
tagjai megtekintettek több 
budapesti áruházat, üzletet 
és vendéglőt. Ma es'r utaz-
nak tovább Romániába. 


