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Amagyar párt-és kormányküldöttség 
meleg fogadtatása Rostockban 

{Telefoto - MTI Külföldi Képszolgálat) 

Magdeburgban úttörők köszöntötték Kádár Jánost, a magyar párt-
és kormányküldöttség vezetőjét 

A magyar párt- és kor-
mányküldöttség különvonata 
szerdán reggel pontban 9 
ol-akor érkézett meg Mag-
deburgból a rostock-warne-
rnündei pályaudvarra. A pá-
lyaudvar 4. számú peronján 
Erich Honeeker, a Német 
Szocialista Egységpárt Poli-
tikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára fo-
gadta a magyar vendégeket, 
majd Harry Tisch, az NSZEP 
rostocki kerületi első titkára 
és a kerület más vezető sze-
mélyiségei üdvözölték őket. 

A pályaudvar előtt tartott 
gyűlésen Kari Deuscher ros-

tocki kerületi tanácselnök 
meleg szeretettel üdvözölte a 
kerület magyar vendégeit, 
lyellemes tartózkodást kívánt 
nekik Rostock városában és 
az egész rostocki kerületben. 

Nyers Rezső, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a Központi Bizottság 
titkára üdvözölte a gyűlés 
résztvevőit. A többi között 
ezeket mondotta: 

A magyar nép örömmel 
tartja.számon azokat a nagy-
szerű eredményeket, amelye-
ket a Német Demokratikus 
Köztársaság dolgozói nehéz 
körülmények között, áldoza-

tos, kemény munkával a szo-
cializmus építésében elértek. 

Tudjuk, hogv a Német De-
mokratikus Köztársaság fej-
lődése és nemzetközi tekin-
télyének erősödése rendkívül 
fontos tényező a szocialista 
országok békéjének és biz-
tonságának védelmében, az 
imperializmus és a nyugat-
német militarizmus elleni 
harcban. 

A német munkások, pa-
rasztok, a néphez hű értel-
miségiek ebben a harcukban 
bizton számíthatnak a szocia-
lista országokra és közöttük 

(Folytatás a 2. oldalon) 

A hazánkban tartózkodó 
bolgár parlamenti delegáció 
szerdán reggel a szegedi 
szalámigyárat kereste fel. A 
gyár Maros utcai bejáratá-
nál Várallyai Rezső igazga-
tó, dr. Piros László főmérnök, 
Bálint László párttitkár, 
lványi László szakszervezeti 

| titkár és Berta László KISZ-
titkár üdvözölte Dancso Di-
mitrovot, a delegáció veze-
tőjét és a delegáció tagjait, 
valamint a kíséretükben le-
vő Polyák Jánost, az ország-
gyűlés alelnökét, Perjési 
Lászlót, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának első tit-
kárát és dr. Biczó Györ-
gyöt, a Szeged m. j. városi 
tanács vb elnökét. 

A vendégeket a gyár igaz-
gatója tájékoztatta a világ-
hírű szegedi szalámigyártás 
történetéről és a vállalat je-
lenlegi munkájáról, fejlődé-
séről. A tájékoztató után 
megtekintették az üzemet, s 
egyes munkafolyamatoknál 
hosszasan időztek. Dancso 
Dimitrov elvtárs megjegyez-
te a csontozó műhelyben, 
hogy a bolgár mesterek tud-
ják, milyen kiváló mesterei 
szegedi kollégáik a szalámi-
gyártásnak és most ők is 
szeretnének közelebbről 
megismerkedni ezzel a mun-
kával. A csontozó üzem-
részben a delegáció vezető-
jének Kenéz Sándorné mun-
kásnő. szocialista brigád-
tag virágcsokrot nyújtott át 
és sokáig beszélgettek szak-
mai kérdésekről. 

Az üzemlátogatás után, a 
vállalat tanácskozótermében 
közvetlen hangulatú beszél-
getésre került sor. Dancso 
Dimitrov első kérdése ez 
volt: — Mi a titka a jó 
minőségű szegedi szalámi-
nak. 'A gyár igazgatója el-
mondotta a „titkot", amely 
végeredményben nincs la-
kat alatt őrizve. Az eszme-
csere végén Ivan Dragoev 
nemzetgyűlési képviselő, a 
delegáció tagja köszönte 
meg a szívélyes fogadtatást 
és ajándékokat nyújtott át a 
gyár vezetőinek. 

A gyárlátogatást követően 
a bolgár vendégek megte-
kintették a megyei tanács 
székházát, majd sétát tettek 
a városban. Felkeresték a 
szabadtéri játékok színhe-
lyét, részletesen érdeklődtek 
a játékok programja iránt. 
Ezután az Oskola utca kör-
nyékén levő lakónegyeden 
keresztül a Tisza partjára 
sétáltak, majd megtekintet-
ték az újszegedi lakónegye-
det. 

A delegáció a késő délutá-

ni órákban búcsúzott el 
Csongrád megyétől és Sze-

ged városától. A megye ha-
tárán a vendégek búcsúzta-
tására megjelent: Győri Im-
re, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának első 
titkára, Török László, a me-
gvei tanács vb elnöke, dr. 
Biczó György, a Szeged m. 
j. városi tanács vb elnöke, 
Katona Sándor, a Hazafias 
Népfront Csongrád megyei 
bizottságának titkára, or-

szággyűlési képviselő, Bódi 
László országgyűlési képvi-
selő, Simon Lajos, a szege-
di járási pártbizottság titká-
ra, Farkas István, a szegedi 
járási tanács vb elnöke. Bá-
lán Miklós, Kistelek község 
párttitkára és Szabó József, 
a kisteleki községi tanács 
vb elnöke. 

A delegáció nevében Dan« 
cso Dimitrov mondott kö-
szönetet a vendéglátóknak. 

A szegedi szalámigyárban Várallyai Rezső igazgató egy 
rúd szalámit mutat Dancso Dimitrovnak és Ljuben Sztc-

fanovnak 

8 könnyűipar 
a második és a harmadik 

ötéves tervben 
Nagy Józsejné miniszter nyilatkozata 

Nagy Józsefné, könnyűipa-
ri miniszter a Miniszterta-
nács Tájékoztatási Hivatalá-
ban tartott sajtóértekezleten 
ismertette a tárcához tartozó 
iparágaknak a második öt-
éves tervben elért fejlődé-
sét. jelenlegi feladatait, a 
további fejlesztésükre vo-
natkozo leneket , majd vá-
laszolt az újságírók kérdé-
seire. 

A könnyűipar 
1965-ben 37,3 százalékkal 
termelt többet mint 1960-
ban. 

Egyes iparágak — így pél-
dául: a kötszövő-, a papír-
ipar és a bútoripar — az át-
lagosnál nagyobb mértékben 
fejlődtek. A kötszövőipar fit 
százalékkal, a papíripar 54 
százalékkal, a bútoripar 81 
százalékkal növelte termelé-
sét. A kiemelt, termékcso-
portok lermelése általában 
a terv szerint alakult. 

A könnyűiparban végre-
hajtott átszervezés jelentő-
sen hozzájárult a termelő-
erők fejlődéséhez. Ezt mu-
tatja, hogy míg az átszerve-
zést megelőző két évben a 
könnyűipar nem tudta tel-
jesíteni költségcsökkentési 
előírását, az átszervezés 
után másfél evvel ez a ten-
dencia megváltozott. A gaz-
daságosság, a takarék® 

anyaggazdálkodás, a fegyel-
mezett létszámgazdálkodás 
és a rezsiköltségeknél elért 
megtakarítás eredményeként 
javult. 

A belföldi áruellátásban 
mutatkozó problémák — 
mondotta Nagy Józsefné — 
összefüggnek jelenlegi gaz-
dálkodási rendszerünk kö-
töttségeivel is. A könnyű-
iparban már 1957 óta egy-
szerűsítettek bizonyos ter-
vezési es gazdálkodási mód-
szereket. (Így például csök-
kentették a kötelező tervmu-
tatók számát) a termelés és 
az elosztás alapjában véve 

továbbra is a jóváhagyott 
tervszámok és nem a piac 
változó igényei alapján 
történt. 

Ezen az említett kezdemé-
nyezések nem tudtak döntő-
en változtatni. 

Tájékoztatója befejező ré-
szében Nagy .Tózsefné a 
könnyűipar további fejlesz-
tési terveit ismertette. 

A könnyűipar termelése 
a harmadik ötéves terv 
időszakában mintegy 25 
százalékkal emelkedik. 

Az átlagnál nagyobb mér-
tékben, mintegy 64 száza-
lékkal nő a papíripar. 50 szá-
zalékkal a kötszövő- és a 
selyemipar. 32 százalékkal a 
bútoripar termelése. (MTI) 

Néphadseregünk 
harckészültsége elérte 

a kívánt színvonalat 
Az országgyűlés honvédelmi bizottságának ülése 

Séta a városban. A képen balról jobbra: Ivan Dragoev, 
Dancso Dimitrov, dr. Biczó György, a tolm.ícsnő és 

Perjési László 

Az országgyűlés honvédel-
mi bizottsága szerdán a 
Parlamentben Egri Gyula el-
nökletével ülést tartott. A 
tanácskozáson — amelyen 
dr. Jávor Ervin, az Országos 
Tervhivatal elnökhelyettese 
is részt vett — Czinege La-
j ® vezérezredes, honvédel-
mi miniszter tájékoztatta a 
bizottságot. 

Bevezetőben elmondotta-
hogy az elmúlt öt esztendőt 
számottevő eredmények jel-
lemzik. Néphadseregünk 
harckészültsége elérte a kí-
vánt színvonalat, beilleszke-
dett a Varsói Szerződés tag-
államai egységes harcké-
szültségének rendszerébe. 

A továbbiakban a minisz-
ter hangsúlyozta: a 18 éve-
sek kiképzésénél szerzett, ta-

pasztalatok bebizonyították, 
hogy a fiatalok szellemiieá 
és fizikailag egyaránt meg-
felelnek a kiképzési és a 
harci feladatokkal járó kö-
vetelményeknek. 

A néphadsereg font® kö-
telességének tartja — a ki-
képzési és harckészültségi 
feladaton túl — a népgazda-
ság megsegítését is — jelen-
tette ki a miniszter. Hozzá-
tette: e célból életrehívott 
új kiképzési rendszerű mű-
szaki csapatok elsősorban ki-

emelt népgazdasági beruhá-
zások megvalósításánál ! 
nyújtanak hatékony segítsé-
get a KPM, valamint az ; 
Építésügyi Minisztérium vál-
lalatainak. Ezek az alakula-
tok 1964-ben még csak 180 
millió, tavaly pedig már 
mintegy 700 millió forint ér-
tékű munkát végeztek. Ezen 
túl a népgazdaság időszak® 
segítésében — mindenekelőtt 
az építőiparban és a mező-
gazdaságban — három esz-
tendő alatt csaknem 50 000 
katona vett részt. 

Ezt követően Czinege La-
j ® áttért a harmadik ötéves 
terv honvédelmi vonatkozású 
irányelveinek, céljainak, 
költségvetési kereteinek is-
mertetésére. 

A beszámolót követő hoz-
zászólásokra a honvédelmi 
miniszter válaszolt, majd a 
bizottság a beszámolót és a 
választ tudomásul vette. Ügy 
határozott, hogy a harmadik 

ötéves terven belül a hazánk 
honvédelmi erejének fejlesz-
tésére vonatkozó előirányza-
tokat az országgyűlésnek el-
fogadására javasolja. 

* 
Ugyancsak szerdán ülést 

tartott az országgyűlés szo-
ciális és egészségügyi bizott-
sága is. 

(Enyedi Z. felv.) 

Búcsúzkodás a inegve határán. A kép jobb oldalán Dan-
cso Dimitrov, a delegáció vezetője, bal oldalon Győri Imre 

T á v o z ó n a g y k ö v e t e k b ú c s ú i á t o g a t á s a 
G ó b i I s t v á n n á ! 

Dobi István az Elnöki Tanács elnöke szerdán búcsú-
látogatáson fogadta Mihail Rosianut, a Román Szocialista 
Köztársaság, Szon Csan Rjomot, a Koreai Népi Demokra-
tikus Köztársaság, valamint dr. Jüan Jósé Fuxa Sanzot, 
a Kubai Köztarsaság nagykövetét, akik a közeljövőben' 
végleg elutaznak Magyarországról (MTI) 


