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Magyar—német 
barátsági nagygyűlés Berlinben 

Fehér Lajosnak, az fogadta Jumzsagijn Ceden-
MSZMP Politikai Bizottsága bal, a Mongol Népi Forradal-
tagjának, a Minisztertanács mi Párt Központi Bizottságá-
elnökhelyettesének vezetésé- nak első titkára, a Mongol 
vei Mongóliában tartózkodó Népköztársaság miniszterei/ 
magyar pártküldöttség hét- nöke. 
főn és kedden ellátogatott vi- Szerdán este Szonomin 
dékre, az Ajmak-Tarjat já- Luvszan, a Mongol Népi For-
rásba, ahol felkeresett ezy radalmi Párt Politikai Bi-
mezőgazdasági üzemet. Üt- zottsagának taaja. a mini z-
közben a küldöttség megte- t e r . e l n ö k első helyettese bu-
, , , ... , , csuvacsorát adott a partkul-
kintette az egyik magyar bri- d ö t t s é f H s z t e l e t é r e . A kül-
gad kutfuro munkaját is. döttség csütörtökön hazain-

Szerdán a pártküldöttséget dult Mongóliából. (MTI) 

KISZ-delegáció 
Hanoiban 

li magyar küldöttség 
látogatásai Mongóliában 

Kádár János és Walter Ulbricht mondott beszédet 

Fogadás a magyar nagykövetségen 
Az NDK-ban tartózkodó 

magyar párt- és kormány-
küldöttség csütörtökön reg-
gel Rostockból különvonaton 
visszautazott Berlinbe. 

Az NDK fővárosába való 
visszaérkezés után a delegá-
ció megtekintette az NDK 
Berlinen át húzódó állami 
határvonalát a brandenburgi 
kapunál, majd az innen né-
hány méternyire, az Unter 
den Linden és az Ottó Gro-
tewohl utca sarkán immár 
csaknem teljesen felépült új 
magyar nagykövetségi épüle-
tet szemlélte meg. 

Csütörtökön délután a ma-
gyar küldöttség a Friedrich-
stadtpalastban. Berlin mint-
egy 3000 embert befogadó 
színházában megrendezett 
nagygyűlésen találkozott az 
NDK fővárosának dolgozói-
val. A nagygyűlés részvevői 
lelkes tapssal köszöntötték as 
elnökségben helyetfoglaló 
Kádár Jánost. az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkárát, a magyar küldöttség 
vezetőjét. Kállai Gyula mi-
niszterelnököt és a küldött-
ség többi tagját: Walter 
Ulbrichtot. az NSZEP Köz-
ponti Bizottságának első titká-
ráí az NDK ÁllamtanicsA-

fDr. Somogyi Káro lyné felvétele a televízió képernyőiéről) 

Kádár János elvtárs beszédét mondja 

A himnuszok elhangzása hogv félrevezessék a világ 
titán Paul Werner. az néoeit. 
NSZEP Politikai Bizottsági- Walter Ulbricht ezután 

, . , . _ . . . ... részletesen beszélt az NDK-
naktania. a nagy-berlini vá- , . . , . 

. y . w a n a k a n p r n p t egvseg elosegí-
rosi pártbizottság első-titkára ( é s é t . a z o u r é p a i biztonság 
mondott megnyitó szavakat, kialakítását célzó erőfeszíté-nak elnökét. továbbá az mflid Walter Ulbricht és sóról, a nemzetközi kommu-

NDK számos más vezető sze- Kádár János tartott beszé-
mélyiségét. det. 

nista mozsaiom egvséapnek 

met Demokratikus Köztársa-
ság dolgozóinak testvéri üd-
vözleteit. 

Ütünk tapasztalatai feltár-
ták előttünk, hogy milyen 
hatalmas munkát végzett 
dolgos népük a Német Szo-
cialista Egységpárt vezetésé-
vel, a Nemzeti Frontba tö-

Walter Ulbricht elvtárs: 

Teljes az egyetértésünk 

fontosságáról, maid befele- mörülve két évtized 
zésül arra kérte a magyar alatt. Különösen a közelmúlt 
küldöttség tagjait: hazatérve években születtek nagy sike-
tolmáesoliák a német nép r ek. Bennünket is erősít az 
testvéri üdvözletét, iókíván- a hatalmas jelentőségű ered-
ságait a Magvar Szocialista mény. hogy 

Kádár lános elvtárs: 

Közös célokért küzdünk 
Kádár János elvtárs beve-

zetőben megköszönte a szí-
vélyes és elvtársi fogadta-
tást. köszöntötte a nagygyű-
lés résztvevőit, majd kije-

Köztársaság mindennapi 
dolgos életébe. 

Jfoleső érzéssel tapasztaltuk, datlanul erősödik. 

Munkáspárt tagiainak. az 
Flnöki • Tanácsnak. - a forra-

Walter Ulbricht beszéde Ez az értelme és tartalma r'almi munkás-paraszt kor-
elején örömmel nvugtázta. az idén márciusban kelt mánvnak és az ország vala-
nogv a Német Demokratikus bonni jegyzéknek is. mennvi dolgozóiának. Egy-
Köztársaság és a Magyar amelv voltaképpen nem más. ben úi sikereket kívánt a 
Népköztársaság egvüttmű- m int egy rosszul leplezett magyar nénnek a szocializ-
ködése a legkülönbözőbb te- kísérlet arra. hogv igazoliák mus telies felépítéséért és a 
rületeken eredményesen fel- r e v a n s D o l i t ikáiukat és atom- béke biztosításáért vívott 
korrnánvk'Tdmtség tát'ögat£ fegyverkezési szándékaikat harcában, 
sáról szólva kijelentette: 

e látogatás értékes hozzá-
járulás az NDK és a Ma-
gyar Népköztársaság kö-
zötti kapespiatok további 
sikeres feilesztéséhez. 
Walter Ulbricht ezután ki-

emelte: különösen ogvetér-
tünk a Szovietunió Kommu-
nista Pártiának azzal az ál-
lásfoglalásával. hogv 

valamennyi anfiimperia-
lista erő teljes egységére, 
cselekvő együttműködésé-
re van szükség 

ahhoz, hogv a világháború 
elhárításának lehetősége re-
alitás legv°n. 

A továbbiakban Walter 
Ulbricht élesen elítélte az 
Egyesült Államok vietnami 
agresszióját. követelte az 
agresszió beszüntetését a 
VDK négy- é<s a DNFF öt-
pontos javaslata alanián. 

Magyar elvtársainkkal 
egyetértésben mondunk kö-
szönetet a Szovjetuniónak 
azért a határozott és követ-
kezetes támogatásért, ame-
lyet a v'eínami testvérnén-
rok nvúlt — jelentette ki 
Walter Ulbricht. majd rész-
|Ptespn beszélt a német kér-
désről. az, NSZK-nak a nem-
zetközi politikai "élet feszült-
ségét sz'lö roppant veszélyes 
szerepéről 

A nv'jgainémet imperialis-
ták és az NSZK kormánva 
félrevezető manőverekhez fo-
lyfimodik. Békeszeretetről 
beszélnek, hogv ilv módon 
álcázzák agresszív politiká-
jukat 

a Német Demokratikus 
Köztársaság már elérte és 
túlhaladta az egész Német-
ország 1936-os ipari ter-
melésének szintjét 

s ezzel Európa országai kö-
zött a hatodik helven áll a 
világon pedig az első tíz leg-
erősebb ipari állam közé ke-
rült. 

Ezt értékeli és tudja a vi-
lág minden haladó embere, s 
mondjanak bármit a burzsoá 
osztálv propagandistái. 

Itt őrzik és építik az egész 
nőmet nép jobb jövendő-
j é t 

Tegyenek bármit az imperi-
alisták, a Német Demokrati 
kus Köztársaság él és szaka-

hogy ismerik ég becsülik a 
Magyar Népköztársaság dol-

lentette: Küldöttségünk az e 0 zó népének erőfeszítéseit 
igaz barátság és elvtársias- és eredményeit. Magunkkal 
ság légkörében eredménye- visszük és továbbítani fog-
sen dolgozott. Alkalmunk juk a magyar kommunisták-
volt kicserélni véleménvün- nak. egész népünknek a Né-
ket szocialista épftőmunkánk 

nemzetközi helyzet minden Erősödik népünk öntudata 
lényeges kérdéséről. 

Megbeszéléseinken ismét Kádár János elvtárs a to-
megmitia(kozott pártjaink, vábbiakban hazánk eredmé-
kormányaink vélofnényé- nyeiről. további terveiről bé-
nek teljes azonossága. szélt. Elmondotta egyebek 

Kapcsolataink és együttmü- között, hogy ipari termelé-
ködésünk bővítésének konk- sünk 47 százalékkal, mezo-
rét lépéseiben és álláspon- gazdasági termelésünk 10 s a -
tunkat deklaráló közös r,yi- zalékkal, a nemzeti jövede-
Iatkozatban megállapodtunk, lem 25 százalékkal, a reáliö-
IIv módon, ha programunk vedelem 19 százalékkal, a fo- got és Svédországot, 
véget ér. a' jól végzett mun- gvasztás 21 százalékkal nőve- A k 8 7 e i j ö v őben tárgyalj: 
ka. a megerősödött barátság kedett a legutóbbi ot év ors7ággyűlésünk új ötévé 
érzésével térhetünk maid alatt Az egvkori kapitalista tervünket, amelv ismét je-
vissza hazánkba. Köszönetet viszonyokhoz mérten lentös fejlődést irányoz elő. 

ipari termelés töhb A Központi Bizottság jóvá-
ötszörösére, az élet- hagyta a gazdaságirányítás 

reformjanak alapelveit. a 
munka folyik tovább és 1968. 
január elsejei határidővel az 

. . . . . A lakosság 97 százaléka biz- továbbfejlesztett mecha-
pas-flatot szerezhettünk 6zo- tosított. s meghódította a tu- nizmus kiépül, működni kezd 
cialista építő munkájukról, dás és kultúra korábban elo-

így bepillantást nyertünk l e e l z á r t birodalmát is. 
a Német Demokratikus A közéniskolások arány- (Folytatás a 2. oldalon.) 

Máris 34 állammal vi 
hivatalos kapcsolata. 

tagja számos nemzetközi 
szervezetnek, súlya és szere-
pe a nemzetközi életben 
egyre jobban növekszik. 

számát tekintve már el-
hagytuk Angliát és Fran-
ciaországot. 

az egyetemi és főiskolai hall-
gatóknak az összlakossághoz 
viszonyított száma tekinteté-
ben már megelőztük Angliát. 
Franciaországot, Olaszorszá-

mondok ezért mindnyájuk-
nak. 

Rendkívül hasznos és i gv-
ben kellemes volt számunk-
ra. hogy ittlétünk alatt szá-
mos közvetlen, személves ta-

az 
mint 
színvonal 
vekedett. 

kétszeresérc nö-

Célunk a szocialista, terv-

A Vietnami. Dolgozó Ifjú-
sági Szövetség Központi Bi-
zottságának ' meghívására-
csütörtök délután Pataki 
Lászlónak, a KISZ .Központi 
Bizottsága titkárának vezeté-

sével, magyar, ifjúsági kül-
döttség érkezett Hanoiba. 
.A háromtagú.delegáció vit-
te a magyar fiatalok 4 több 
mint tízmillió forintos aján-
dékát a vietnami fiatalok-
nak. (MTI) t 

Jugoszláv tanácsi küldöttség 
érkezeit Szegedre 

Tárgyalások kezdődlek Szabadka és Szeged 
testvérvárosi kapcsolatainak létesítéséről 

Tegnap délelőtt , néhány 
napos látogatásra szabadkai 
tanácsi küldöttség érkezett 
Szegedre. A küldöttség veze-
tője Matija Sedlak, Szabad-
ka város szkupstinájának el-
nöke, tagjai: Bárkányi Pál, 
Szabadka város szkupstiná-
jának társadalmi szolgálatok 
ügyei intézésével megbízott 
alelnöke. Galovic Milán 
mérnök, Szabadka város 
szkupstinája munkaközösségi 
tanácsának elnöke és dr. Ko-
vács Lajos, Szabadka város 
szkupstinája egészségügyi és 
népjóléti bizottságának elnö-
ke, a tartományi szkupstina 
képviselőpe. 

A jugoszláv vendégeket a 
röszkei határátkelő állomá-
son .Papp Gyula, a szegedi 
m. j. városi tanács vb elnök-
helyettese és dr. Csikós Fe-
rtne, a szegedi m. j. városi 
tanács vb titkára, a városi 
tanács épületében pedig dr. 
Biczó György, a szegedi m. j. 
városi tanács vb elnöke és 
Sípos Géza, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának tit-
kára fogadta. 

A fogadás után a két vá-
ros vezetői között megkez-
dődtek a hivatalos tárgyalá-
sok, melyen Szabadka város 
képviseletében Matija Sed-
lak, Bárkányi Pál, Galovic 

Milán, és dr. Kovács Lajos* 
a szabadkai szkupstina tag-
jai, Szeged város képvisele-
tében pedig Sipos Géza, a 
szegedi városi pártbizottság 
titkára, dr. Biczó György, a 
városi tanács vb elnöke. Ár-
vái József és Papp Gyula, a 
városi tanács vb elnökhe-
lyettesei, dr. Csikós Ferenc, 
a városi tanács vb titkára és 
Vass István, a városi tanács 
vb tagja vett részt. 

A két város vezetői között 
megkezdődött tárgyalások 
Szabadka és Szeged kapcso-
latainak elmélyítését, az 
együttműködés szorosabbá 
tételét, egvmás tapasztalatai-
nak kölcsönös cseréjét és 
hasznosítását, a két város 
dolgozói barátságának továb-
bi ápolását szolgálják. En-
nek érdekében folytatnak 
megbeszélést a testvérvárosi 
kapcsolat létesítéséről. 

A szabadkai küldöttség 
tagjai tegnap délután meglá-
togatták hivatalában Sipos 
Gézát, a szegedi városi párt-
bizottság titkárát, majd Sze-
ged nevezetességeivel ismer-
kedtek. Ma. pénteken dél-
előtt iskolákat, intézménye-
ket, üzemeket látogatnak 
meg, délután pedig folytat-
ják tárgyalásaikat Szeged 
város vezetőivel. 

A kópén balról jobbra Galovic Milán, Malija Sedlak. 
Bárkányi Pál. dr. Kovács Lajos és Papp Gyula 

Tanácskozás a városi tanácsházán 


