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Éljenek m% emberi 
haladás élén küzdi 
testvéri kommunista 
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57. évfolyam, 91. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1967. április 19. 

Magyar—NDK barátsági 
gyűlés Brandenburgban 

A több mint ezer éves Brandenburg városának legna-
gyobb üzemében, a 8000 dolgozót foglalkoztató acél- és hen-
gerművekben kedden délután magyar—NDK barátsági gyű-

l é s t tartottak a Német Szocialista Egységpárt VII. kong-
resszusán részvevő magyar pártküldöttség tiszteletére. 

A gyár ebédlőjében megtartott lelkes hangulatú gyűlé-
sen Biszku Béla üdvözölte a jelfenV--*kct és az üzem kol-
lektívájának sok sikert kívánt muan-ujakhoz. A több mint 
kétórás üzemlátogatás után a magyar vendégeket vacsorán 
látták vendégül. Biszku Béla és Fritz Minow, a gyár ve-
zérigazgató-helyettese mondőtt pohárköszöntőt. 

B o l g á r - r o m á n 
megbeszélések 
Bukarestben kedden foly-

tatódtak a hivatalos megbe-
szélések a Todor Zsiokov ve-
zette bolgár párt- és kor-
mányküldöttség, valamint a 
román párt és kormány ve-
zetői kczölt. A román kül-
döttséget Nicol?" Ceausescu, 
az RKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára vezeti. Szerdán 
reggel a Zsivkov vezette 
bolgár küldöttség kétnapos 
vidéki körútra induL 

Pénteken összeül 
az EHSZ-közgyűlés 

Vaszilij Kuznyecov első 
külügyminiszter-helyettes 

vezetésével megérkezett New 
Yorkba az a szovjet küldött-
ség, amely az ENSZ-közgyű-
lés 5. rendkívüli ülésszaká-
nak munkájában fog részt 
venni. Mint ismeretes, a 
rendkívüli ülésszak pénteken 
kezdődik, összehívásának 
oka a délnyugat-afrikai 
helyzeti 

Lengyel párlmunkáskíildöltség hazánkban 
A Magyar Szocialista póttagjának, a KB osztály-

Munkáspárt Központi Bi- vezetőjének vezetésével ked-
zottságának meghívására d e n l e n g y e l p á r t m U n k á s -
Stanislaw Kuzmskinak, a . . , 
Lengyel Egyesült Munkás- küldöttség érkezett hazank-, m k á r a 
párt Központi Bizottsága ba. (MTI) 

Brezsnyev elvtárs felszólalása 
az NSZEP VII. kongresszusán 

Folytatódott a vita a Központi Bizottság jelentése és Walter Ulbrícht 
beszámolója fölött 

Kedden folytatódott a 
Német Szocialista Egység-
párt VII. kongresszusának 
tanácskozása a berlini 
Werner Seelenbinder Hallé-
ban. A napirenden a Köz-
ponti Bizottság írásbei je-
lentése és Walter Ulbricht 
tegnapi beszámolója fölötti 
vita szerepelt. 

A felszólalók sorában Mar-
gót Honecker, az NDK nép-
művelésügyi minisztere az 
ifjúság képzésének problé-
máiról beszélt. Gerhard 
Schürer, az állami terv-
bizottság elnöke rámuta-
tott, hogy a gazdasági ter-
vek kidolgozása mindinkább 
szocialista közösségi munka 
lesz. Ottó Winzer, az NDK 
külügyminisztere felszólalá-
sában a legnagyobb súlyt az 
európai biztonság kérdései -
re helyezte. Sigfried Böhm, 
az NDK pénzügyminisztere 
a stabil államháztartás és ter-
melés összefüggéseiről szólt. 

A délelőtti vitában a 
kongresszusi küldöttek ha-
talmas ünneplése mellett 
Leonyid Brezsnyev, a Szov-
jetunió Kommunista Pártja 
Központi Bizottságának fő-

lépett a szónoki 
emelvényre. 
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Készülődés az ünnepi hetekre 
Háromszázezer vendéget vár Szeged 

Tegnap délelőtt a városi tanács székházában megtar- a Cigánybáróban Szalma Fe-
totta hagyományos együttes ülését a Szegedi Ünnepi He- renc, ugyanebben a darabban 
tek előkészületeiről a Hazafias Népfront Csongrád megyei Saffi Dunszt Mária és Czipp-
elnöksége és a fesztivál intéző bizottság. A megjelenteket ra Komlóssy Erzsébeti 
Katona Sándor országgyűlési képviselő, a népfront megyei a kulturális kiegészítő 
bizottságának titkára köszöntötte, majd Papp Gyula, a vá- rendezvények közül az egyik 
rosi tanács vb elnökhelyettese, a fesztivál intéző bizottság legjelentősebb, az idén má-
elnöke beszámolt a felkészülés helyzetéről. Ezután dr. Tart sodszor megrendezésre kerü-
János a játékok igazgatója, dr. Németh Lajos, az SZMT lő három napos népitánc-
vezető titkára, Zombori János, a városi tanács osztályveze- fesztivál augusztus 10-én ön-
tője, dr. Antalffy Györgyné, az idegenforgalmi hivatal he- nepélyes zászlófelvonással 
Iyettes vezetője, Tóth József, a városi tanács osztályvezető- kezdődik, a Széchenyi téren, 
íe, Hegedűs László, az MHS megyei szervezetének elnökhe- s augusztus 12-én éjfélkor 
ly'ettese. Farsang Lászlóné, a városi tanács osztályvezető- zászlólevonással zárul, 
je tájékoztatta az együttes ülést a részmunkák állásáról, ugyancsak a Széchenyi té-
Ezt vita követte, majd az ülés megfelelő határozatokat ho- ren. 
zotti 

A legfőbb cél: a színvonal emelése 
Mint a tanácskozás meg- dezö szervek az ünnepi he-

állapította, a Szegedi Ünnepi tek nemzetközi jellegének 
. i . . _ i. ~ _ + l Viotórrvr a H Ho határozott, de nem gyors 

tempójú fejlesztésére törek-
szenek. Ez az igyekezet két-
irányú. Egyrészt növelik a 
fesztivál különböző produk-
cióiban részt vevő külföldiek 
számát. Idén például az ipa-
ri kiállításon szabadkai üze-
mek is részt vesznek, a népi-
tánc-fesztivál'on jugoszláv és 
román tánccsoport is közre-
működik majd. s idén a ta-
valyinál több külföldi vesz 
részt a nyári egyetemen. 
Másrészt több külföldi né-
zőt, érdeklődőt, vendéget is 
várnak. 

Hetek alapvető célkitűzései 
az idén is változatlanok. El-
sődleges a nevelő, ismeret-
terjesztő funkció, s ehhez já-
rulnak az idegenforgalmi fel-
adatok, tennivalók. Különö-
sen az idén kell erre tekin-
tettel lenni; ez az esztendő 
idegenforgalmi év. A fő fel-
adat az idén is, akárcsak ta-
valy, nem a rendezvények 
számának növelése, hanem 
az ünnepi hetek színvonalá-
nak további fejlesztése. 

A játékok előadásain kívül 
mintegy 50 kiegészítő, úgy-
nevezett járulékos rendez-
vény várja a vendégeket. 
Közülük 12 — egyebek közt 
az ipari kiállítás, a nyári 
tárlat, a nyári egyetem, az 
ifjúsági karnevál, a népi-
táncfesztivál, az eszperantó 
szeminárium és a nemzetkö-
zi sportversenyek — különö-
sen fontos. Ezek szerint az 
idén július 22-től augusztus 
20-ig az ünnepi hetek vendé-
gei 29 napon, 29 alkalommal 
vehetnek részt a fesztivál 
különböző eseményein. 

Az ünnepi hetek ideje tek. Ezek szerint a szerep-
alatt idén 300 ezer vendéget osztások újdonságai: Gara szobrok eredeti szépségük-
vár Szeged. Túlnyomó több- nádor a Hunyadi Lászlóban ben, megvilágítva kerülnek 
ségük természetesen most is, Radnai György, Ofélia a majd a játékok idején az 
változatlanul hazai. A ren- Hamletben Vass Éva, Zsupán előadások közönsége elé. 

A művészi 
előkészületek 
A szabadtéri játékok mű-

vészi előkészítése jó ütem-
ben halad. Az előadások ren-
dezői terve kialakult, az 
igazgatóság megvitatta a 
díszletterveket. A szerződte-
tések lényegében befejeződ-

A július 15. és 23. között 
megrendezendő ipari kiállí-
tásra 91 résztvevő jelentke-
zett. A szegedi üzemeken, ke-
reskedelmi vállalatokon, kis-
ipari szövetkezeteken kívül 
38 budapesti és vidéki kiál-
lító jelentkezett a bemutató-
ra. 

Felkészül 
a kereskedelem 

Felkészült a vendégek fo-
gadására az idegenforgalmi 
hivatal, a vendéglátóipar és 
a kereskedelmi hálózat is. 
Az eddigi megállapodások 
szerint a kollégiumokban es-
ténként 3010, a fizetővendég-
szolgálatban 500, a camping-
ben szintén 500 vendéget 
tudnak elszállásolni. A ven-
déglátóipar férőhelye 13 578, 
s naponta 35 100 adag ételt 
tudnak kiszolgálni. A játé-
kok idejére megnyílik az 
Oskola utcában az Alabárdos 
étterem, a Marx téren kert-
helyiség létesül, a Jégkuny-
hóban bár lesz. 

A Dóm téri, árkádok alat-
ti büfésor az idén átkerül 
részben az Eötvös utcába, 
részben az Aradi vértanúk 
terére. Az árkádok alatti 

(Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) 

Az NSZEP kongresszusának elnöki emelvényén (balról jobbra ) : Leonyid Brezsnyev, Walter Ulb-
richt, Ericb Honecker , JuriJ Andropov 

Leonyid Brezsnyev; } 

Európa vízválasztója német földön 
Leonyid Brezsnyev tolmá- egy részén diadalmaskodott, saságban vitathatatlan győ-

csolta az SZKP Központi Ez azt jelenti, hogy az zelmeket aratott a két rend-
Bizottsága, valamenyi szov- NDK területén megdöntött szer versenyében, 
jet kommunista és az egész uralkodó osztályok ellenál- Csak a szocialista rend-
szovjet nép forró testvéri lását támogatta a Nyugat- szer biztosíthatta az NDK 
üdvözletét a kongresszus Németországban hatalmon békés demokratikus fejlődé-
küldötteinek, a Német Szo- maradt burzsoázia magatar- sét, zárhatta le mindörök-
cialista Egységpárt min- tása. re az utat nemcsak a fasiz-
den tagjának, az NDK dol- A nyugatnémet imperialis- mus, hanem a militarizmus 
gozóinak. ták az NDK-val szemben újjászületése, az újabb ka-

Méltatta a barátság, a ellenséges politikájukban tonai kalandok előtt isj Még 
szolidaritás és a testvériség szüntelenül élvezték az 
kapcsolatait, amelyek a egész imperialista tábor és 
Szovjetunió és Németország mindenekelőtt az Amerikai 
kommunistáit már régóta Egyesült Államok támogatá-
egybefűzik. sát. 

Rámutatott, hogy a német A szocializmus építése a 
munkásosztály forradalmi Német Demokratikus Köz-
hagyományai, a hitleri fa- társaságban rendkívül nagy 
sizmus ellen vívott harca jó nemzetközi jelentőséggel bír. 
alapul szolgált a forradalom Német földön, ahol két Eu-
győzelméhez a háború után rópa, a szocialista és a ka-

pitalista Európa vízválasz-es a szocializmus sikeres 
építéséhez a Német Demok-
ratikus Köztársaságban. 

Az SZKP Központi Bi-
zottságának főtitkára ez-
után szólt a szocializmus 
építésének kifejezetten né-
metországi sajátosságairól mással, 
azokról a problémákról, Minden alapunk megvan 
amelyek abból adódnak, arra. hogy kijelentsük: a 
hogy a szocializmus egyelő- szocialista rendszer a Né-
re Németországnak csak met Demokratikus Köztár-

a szocializmus legdühödtebb 
ellenségei, még azok sem 
tagadhatják ezt, akik a leg-
megátalkodottabban gyűlölik 
a Német Demokratikus Köz-
társaságot. 

Ezután hangoztatta, hogy 
az NDK meghirdette a bé-
két a német nép számára, 
a békét Németország min-
den szomszédja, a föld min-
den népe számára', ki nyíl'vé-

tója húzódik, különösen éles nítottta az európai határok 
formában bontakozik ki a sérthetetlenségét. A Német 
két rendszer versenye. Né- Demokratikus Köztársaság 
met földön a szocializmus és — hangsúlyozta Brezsnyev 
a kapitalizmus mondhatni — az európai biztonság 
szemtől szemben áll egy- egyik legfontosabb tényező-

je, az európai béke táma-
sza lett és szilárd pozíció-
kat biztosított magának 
nemzetközi téren. 
' (Folytatás á 2. oldalon.) 

D'j hitel- és pénzforgalmi rendszer 
Megalakul a hitelpolitikai tanács 

A Gazdasági Bizottság ha- tok gazdasági tevékenységét, tek vezető munkatársai lesz-
tározatot hozott a pénzinté- s közvetve érvényesíti a köz- nek. 
zetek hitelezési és pénzfor- ponti elgondolásokat. A hitelezés módszereit és 
galmi tevékenységéről, a ja- A h a t á r o z a t u t a l h eljárási szabályait úgy kell 
nuar 1-en eletbe lepő uj hi- . ' kidolgozni, hogy azok a pia-
tel- és pénzforgalmi rend- a bankrendszer a kormány d mechanizmus müködést-
Szerről. által jovahagyott hitelpoliti- vei összhangban elősegítsék 

Mint ismeretes, a hitel- kai irányelvek alapján vég- az áru és pénz egyensúlyát, 
rendszer eddig a lebontott zi hitelezési tevékenységét, a gazdasági tevékenység ha-
népgazdasági terveket követ- Ezekre az elvekre a Magvar tékonyságát. 
te, a tervben megszabott Nemzeti Bank más pénzinté- A bankhitelek után alap-
munkaerő foglalkoztatásához zetekkel és egyébb szervek- kamatot kell fizetni, ennek 
gépek, anyagok beszerzésé- kel együttműködve dolgozza mértékét a kormány a hitel-
hez automatikusan hitel, il- ki a javaslatokat. E javasla- politikai irányelvekben álla-
letve pénz is járt, függetle- tok előkészítésére, a jóváha- pítja meg. Ha a hitelt lejár-
nül attól, hogyan gazdáikod- gyott irányelvek végrehajtá- takor nem fizetik vissza, ak-
tak a vállalatok. Az új gaz- sára jelentős pénzügyi kérdé- kor késedelmi kamat jár. A 
daságirányítási rendszerben sek megvitatására létrehoz- vállalatok betétei után vi-
az dönti el a vállalat hitel- zák a hitelpolitikai tanácsot, szont a bank fizet kamatot, 
képességét, hogy jövedelme- Ennek elnöki tisztét a Ma- A Gazdasági Bizottság ha-
zöen dolgozik-e, hogy meny- gyar Nemzeti Bank elnöke tározata arról is intézkedik, 
nyire igazodik a piac igé- tölti be, tagjai pedig a gaz- hogy a bank pénzforgalmi 
nyeihez. Ugyanakkor a hitel- dasági minisztériumok és munkájában az igazgatás 
rendszer segítségével a kor- más gazdaságirányító szer- jellegű eljárások helyére a 
mány befolyásolja a vállala- vek,, továbbá a pénzintéze- gazdasági módszerek lépnek. 


