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Rizsteiep készülj Egymilliós árcsökkentés 
egy vállalatnál 

A Kenderfonó és Szövőipari Vállalat 
tizenháromféle cikkének árat leszállította. 
Ezeket a cikkeket olyan feltétellel adjak 
olcsóbban a kereskedelemnek, hogy az is 
köteles a megfelelő árcsökkentést végre-
hajtani. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók 
évente egymillió forintos megtakarítást 
érnek el a vállalat gyártmányainak vásár-
lásakor. Az árcsökkentés kizárólag a ház-
tartásokban használatos és keresett ken-
der- és szintetikus áruk egy részére vonat-
kozik. Így például nyolc százalékig terje-
dő árleszállítást hajtottak végre bizonyos 
szőnyegfaj Iáknál, közöttük a kókuszhoz 
hasonló sisálszőnvegeknél. polipropilénsző-
nyegeknél. rolettavásznaknál. matracgrád-
liknái. háztartási zsinegáruknál és más 
cikkeknél. 

Amint a vállalat vezetői elmondották. 

az árcsökkentést számos kedvező termelési 
és egyéb körülmeny tette lehetővé. Meg-
nyilvánul az áralakulásban a korábbi be-
ruházások. a felszerelt nagy termelékeny-
ségű gépi berendezések hatása. A nagyvál-
lalattá összevont szegedi, illetve pécsi tex-
tilgyárak fejlesztésére mintegy három-
százmillió forintot ruháztak be az elmúlt 
években. Nagyarányú rekonstrukciókat 
hajtottak végre, korszerű automata szö-
vőgépek egész sorát szerelték fel, s ezzel 
is számottevően nőtt a termelékenység. 
Mindemellett a korszerű piackutatás ered-
ményeként sikerült a vártnál kedvezőbb 
anyagbeszerzéseket is lebonyolítani. Ezek 
a körülmények előnyösen befolyásolták a 
vállalat termelési költségeit, s ezt a lakos-
ság is erezheti majd az árcsökkentés révén. 

Bolgár pártmunkás-
küldöttség 

Budapesten 
A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Központi Bizott-' 
sága meghívására hétfőn, 
bolgár pártmunkásküldött-
ség érkezett Budapestre. Á 
delegációt Peter Valcsev, a 
Bolgár Kommunista Pár t 
Központi Bizottságának pót-
tagja, a KB terv- és gazdag 
sági osztályának helyettea 
vezetője vezeti. 

Folytatódnak a szovjet-
francia tárgyalások 

Pompidou moszkvai látogatásai 

Sándorfalván az Új Élet Termelőszövetkezetben az idén 
135 holdon vetettek rizst. Dunghan Shali és Kákai-faj-
tákat. Több éve termesztenek a közös gazdaságban vízi-
gabonát. Holdanként mindig felül fizetett tíz mázsán. 
Most újabb telepet készítenek elő. s jövőre 20 holddal 

növelik a rizs területét. 

Szolidaritási gyűlés 
Laosz ünnepén 

Laosz függetlensége kikiál-
tásának 25. évfordulója al-
kalmából a Hazafias Nép-
front szolidaritási nagygyű-
lést rendezett hétfőn Ta-
tabánvan, a Komárom me-
gyei Fémipari Vállalatnál. 
A gyűlésen Mátyás László, s 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának titkára, az Or-
szágos Szolidaritási Bizottság 
alelnöke emelkedett szólásra 

Megemlékezett arról a 
nagyjelentőségű történelmi 
eseményről, hogy 1945. októ-
ber 12-én kikiáltották Laosz 
fügetlenségét. A népi ellen-
állás ideiglenes kormányá-
nak azonban — hangsúlyoz-
ta a továbbiakban — már a 
következő év tavaszán szem-
be kellett szállnia a francia 
gyarmatosítokkal. Az 1954 
évi és az 1962. évi genfi 
egyezmények sem bizonyul-
tak hatékonynak, bár mind-, 
kettőben több állam biztosí-
totta Laosz függetlenségét. 
Az egyezmény aláírásától tá-
vol maradó USA, úgyneve-
zett ..különleges hadviselés-
sel" igyekezett uralma alá 
vonni Laoszt. Amikor a ha-
zafias erők ezt megakadá-
lyozták, az amerikaiak — 
1964 tavaszán — elhatároz-
ták Laosz felszabadított öve-
zeteinek bombázását. 

A szónok ezután azokról 
ez eredményekről beszélt, 
amelyeket, a Hazafias Front 
vezetésével a felszabadított 
területeken elértek. Mátyás 

László végül hangsúlyozta, 
hogy Laosz népe, a Laoszi 
Hazafias Front Pár t ja veze-
tésével kivívja függetlensé-
gét. Segítik ebben a haladó 
világ erői, köztük a magyar 
nép is. 

A gyűlés részvevői az Or-
szágos Béketanácsnak kül-
dött táviratukban kifejezték 
a laoszi szabadságharcosok 
iránti szolidaritásukat. 

Moszkvai francia források 
tájékoztatása szerint P°'n" 
pidou elnök hétfőn este szúfc-
körú megbeszélést tartott a 
szovjet vezetőkkel. A meg-
beszélés nem szerepelt az 
eredeti programban. A tár-
gyalások befejeztével Pom-
pidou elnök ma, kedden este 

I repül vissza Párizsba. 
A francia köztársasági el-

nök országjáró körútjáról 
visszatérve Moszkvába, hét-
főn látogatást tett a Szovjet 
Tudományos Akadémián. A 
fehér márványoszlopokkal 
díszített tágas tanácsterem-
ben a szovjet tudományos 
élet több száz képviselője 
tapssal köszöntötte a francia 
államfőt, aki Vitalij Ruben-
nek, a legfelső tanács el-
nöksége elnökhelyettesének 
és Msztviszlav Keldisnek, a 
Szovjet Tudományos Akadé-
mia elnökének kíséretében 
jelent meg. 

A francia elnököt Keldis 
akadémikus köszöntötte 
meleg szavakkal. Ismertette 
a tudományos akadémia tör-
ténetét. és szervezeti felépí-
tését. Hangsúlyozta, hogy a 
szovjet tudósok nagyra érté-
kelik a világ tudósaival 
folytatott együttes kutató te-
vékenyseget. s ennek .kap-
csán nagy nyomatékkal 
húzta alá a szovjet—francia 

tudományos együttműködés 
jelentőségét. 

Emlékeztetett rá. hogy 
ennek a messzi múltba visz-
szanyúló hagyományai van-

1 nak. Az akadémia alapításá-
tól kezdve 243 francia tudóst 
választottak az orosz, illet-
ve a Szovjet Tudományos 
Akadémia tiszteletbeli tag-
jává. Köztük a tudományok 
olyan kimagasló egyéniségeit 
mint Diderot-t, Pasteurt, 
Joliot-Curie-t és Henri Bar-

busse-t. A Szovjet Tudomá-
nyos Akadémia elnöke ez-
után rámutatott -arra, hogy 
a szovjet és a francia tudó-
sok közösen dolgoznak nem 
egv mai tudományos prob-
léma megoldásán. Az idén — 
húzta alá — tudóscsere ke-
retében több mint 500 szov-
jet tudós látogatott el Fran-
ciaországba, illetve francia 
tudós a Szovjetunióba. 

Pompidou elnök válaszbe-
(Folytatás a 2. oldalon.) 

Konzervipari 
kongresszus 

A konzervgyártók állandó 
nemzetközi bizottsága — a 
CIPC — ülésével vasárnap 
este megkezdődött Kecske-
méten a II. nemzetközi kon-
zervipari kongresszus. Hét-
főn délelőtt a városi tanács 
dísztermében dr. Soós Gábor,' 
a mezőgazdasági és élelme-; 
zésügyi miniszter első helyett-? 
tese köszöntöte a kongresz? 
szust, amelyen a vártnál töb? 
ben, huszonhárom országból 
153-an vesznek részt. 

A hazai konzervipar fejlő? 
déséről, a gyártástechnológia 
ú j módszereiről magyar 
szakemberek tájékoztatták a 
résztvevőket. Dr. Kovács 
László', a Konzervipari Tröszt 
vezérigazgatója a többi kö-; 
zött elmondotta, hogy as 
ország konzervgyárainak gé-; 
pesítettsége jelenleg 80 szá? 
zalékos, s lényegében meg-? 
szűnt az eddigi szezonjellegű 
termelés. Továbbfejlesztik a 
technológiát, növelik a ter-
melékenységet. 

A „Fagyvarbarátság" 
fogadaiomtéteie 

Magyar—jugoszláv 
együttműködési tárgyalás 

Belgrádban hétfőn meg-
kezdődött a magyar—jugo-
szláv gazdasági, együttmű-
ködési bizottság 5. ülésszaka. 
Az ülésszakon a magyar 
küldöttséget Vályi Péter 
pénzügyminiszter, a magyar 
tagozat elnöke, a jugoszláv 
delegációt pedig Nagy Fe-
renc, a Szövetségi Végrehaj-
tó Tanács (kormány) tagja, 
a jugoszláv tagozat elnöke 
vezeti. 

Az ülésen egyebek között 
meghatározzák a két ország 
közötti ú j hosszú lejáratú 
kereskedelmi szerződés meg-
kötésével kapcsolatos alap-
vető kerdeseket és megvitat-

ták az ipari kooperáció, va-
lamint a pénzügyi kapcso-
latok, a közlekedés és hír-
közlés, a mezőgazdaság és 
más ágazatok területén ki-
alakult együttműködés to-
vábbi feladatait, majd a bi-
zottság beszámolót hallgatott 
meg a két ország közötti 
vízügyi együttműködés hely-
zetéről és feladatairól. 

Nagy Ferenc hétfőn ebédet 
adott a Vályi Péter vezette 
magyar küldöttség tiszteleté-
re. Vályi Péter pénzügymi-
niszter hétfőn megbeszélést 
folytatott Jankó Szmole ju-
goszláv . pénzügyminiszterrel 
is. 

Nagyszabású tömegde-
monstráció színhelye volt 
hétfőn délután az NDK-beli 
Cottbus, ahol a „Fegyver-
barátság" fedőnevű hadgya-
korlat alkalmából ünnepi 
nagygyűlést rendeztek a vá-
ros főterén, az Altmarkton. 

A vörös drapériákkal, va-
lamint a Varsói Szerződés 
tagállamainak zászlóival fel-
díszített téren az esemény 
kezdetére több mint 10 000 
ember gyűlt össze. 

Az elnökség részére épített 
díszemelvény fölött a ..Fegv-

verbarátság"-hadgyakorlat • 
emblémája volt látható, ra j -
ta. középen, a Varsói Szer-
ződés másfél évtizedére em-
lékeztető két évszám: 1955— 
1970. 

A díszemelvény két olda-
lán sorakozott fel csapat-
zászlókkal a hadgyakorlaton 
részvevő hét ország katonái-
nak egy-egy csoportja. 

Pontosan öt órakor foglal-
ták el helyüket a díszemel-
vényén az NDK párt- és 
állami vezetői, élükön Wal-
ter Ulbrichttal és Willi 
Stoph-al. Ugyancsak ott 
volt a nagygyűlésen és szin-
tén az elnökségben foglalt 
helyet I. I. Jakubovszkij 
marsall, a Varsói Szerződés 
tagállamai egyesített fegyve-
res erőinek főparancsnoka. 
Ott voltak a ba.ráti hadsere-
gek küldöttségei is. Többek 
között Raul Castro Ruz őr-
nagy, a Kubai Köztársaság 

forradalmi fegyveres erőinek 
minisztere, Batin Dörzs ve-
zérezredes, a Mongol Nép-
köztársaság honvédelmi mi-
nisztere, Tran Sam vezérőr-
nagy, a VDK nemzetvédelmi 
miniszterének helyettese. A 
magyar delegációt Csémi 
Károly altábornagy, a hon-
védelmi miniszter első he-
lyettese, a Magyar Néphad-
sereg vezérkari főnöke ve-
zette. 

Üttörők virágcsokrokkal 
kedveskedtek az elnökségben 
helyet foglalóknak, majd a 
nagygyűlés Waldemar Wer-
ner tengernagy, az NDK 

nemzeti néphadseregének 
politikai főcsoportfőnöke, 
nemzetvédelmi miniszterhe-
lyettes nyitotta meg. Az 
üdvözlő szavak után került! 
sor a hadgyakorlaton rész- i 
vevő katonák fogadalmánakt 
felolvasására. 

Ezt követően Erich Ho-', 
necker, a Német Szocialista 
Egységpárt Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság titkára mondott 
beszédet. 

A lelkes hangulatú ünnepi 
esemény az Internacionálé 
hangjaival, majd színpompás 
tűzijátékkal zárult. 

Katonatisztek egy csoport,ja megtekinti az első fotókat a 
Varsói Szerződés hat tagállamának NDK-ban rendezett 

„Fegyverbarátsag" fedőnevű hadgyakorlatáról. 


