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Kádár János vezetésével 

Magyar párt- és kormány-
küldöttség Prágában 

Csehszlovákia Kommunis-
ta Pártja Központi Bizottsá-
gának és a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság kormá-
nyának meghívására szerdán 
hivatalos, baráti látogatásra 
Csehszlovákiába utazott a 
Magyar Népköztársaság pár t . 
és kormányküldöttsége. 

A küldöttséget Kádár Já-
nos, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottságának első titkára ve-
zeti. A delegáció tagjai: 
Fock Jenő, a Miniszterta-
nács elnöke, Katona István, 
az MSZMP Központi Bi-
zottságának tagja, a KB osz-
tályvezetője, Marjai József 
külügyminisztériumi állam-
titkár, dr. Hetényi István, 
országos tervhivatali állam-
titkár, valamint Barity Mik-
lós, a Magyar Népköztársa-
ság prágai nagykövete, aki 
a csehszlovák fővárosban 
csatlakozott a küldöttséghez. 

A küldöttség búcsúztatásá-
ra a Ferihegyi repülőtéren 
megjelentek: Benke Valéria, 
Biszku Béla, Németh Ká-
roly, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagjai, Pullai 
Árpád, a Központi Bizottság 
titkára. Huszár István, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese. Benkei András belügy-
miniszter, Bondor József 
ép í tésűé i és városfejlesztési 
miniszter, dr. Csanádi 
György közlekedés- és pos-
taügyi miniszter, dr. Szekér 
Gyula nehézipari miniszter, 

Ujabb munkafelajánlások 
a XI. pártkongresszus 

tiszteletére 
Szerdán újabb vállalatoknál tartottak munkásgyűlést, 

ahol a dolgozók a X I . pártkongresszus és hazánk felszaba-
dulásának 30. évfordulója tiszteletérc, a helyi adottságok 
fokozott feltárását és kihasználását, az ötéves terv sikeres 
befejezését vállalták. 

Az Egyesült Izzó munkás-
gyűlésén a Tungsram-márka 
jó hírének védelméről, erő-
sítéséről esett a legtöbb szó. 
E cél jegyében fogalmazták 
meg munkafelajánlásaikat nem akadályozzák 
is. Mindenekelőtt a szerve- kájukat. Sok más 

munka jobb megszervezésé-
vel kapcsolatos elképzelései-
ről tájékoztatta a munkás-
gyűlést, hangsúlyozva, hogy 
szervezési hibák a jövőben 

a mun-
hasonló 

zettséget kívánják javítani, felajánlás teljesítése is elő-

sával az idén 5 ezer, jövőre 
pedig 6 ezer mázsával több 
hízóállatot adnak az ország-
nak, mint tavaly. Tenyész-
állatból is jóval többet bo-
csátanak a , társgazdaságok 
rendelkezésére, mint az el-
múlt évben. A népgazdasági 
programnak megfelelően, 
még nagyobb gonddal ügyel-
nek a szarvasmarha-tenyész-
tésre, ez év őszén megkez-
dik, s két év alatt befejezik 
új, korszerű. 600 férőhelyes 

Ehhez 1975. március 31-ig segíti majd, hogy a Tatabá- szakosított telepük építését. 
nagy teljesítményű számító- nyai Szénbányák néhány 
gépet helyeznek üzembe, százalékkal már az idén túl-
amelynek segítségével az teljesíthetik hárommill ió 
anyagrendelési és utalványo-
zási rendszertől egészen a 
vákuumtechnikai gépgyártás 
termelésirányítási és terve-
zési rendszeréig a munka 
zavartalan menetének fontos 
feltételeit korszerűsítik. A 
szervezettség javításával 
már az idén is teljesen ki-
elégítik termékeikből a ha-
zai igényeket, exportra pe-
dig négymillió fényforrást, 
egymillió félvezetőt, félmil-
lió elektroncsövet. 25 mill ió 
forint értékű vákuumtechni-
kai gépet és gyárberendezést 

! szállítanak terven felül. Fel-
ajánlásaik 1975-ze is kiler-

A takarmány megóvására 
200 vagon befogadóképessé-
gű terménytárolót építenek. 

tonnás tervüket, s mintegy E tervhez kapcsolódva, Gá-
tíz százalékkal nő a jó mi-
nőségű darabos szén meny-
nyisége. 

A l i 500 hektárnyi terüle-
ten gazdálkodó Pankotai 
Állami Gazdaságban Juhász 
István, a Május 1. szocialis-

bor János az építőbrigád ne-
vében felajánlotta, hogy az 
ú j épületeket kifogástalan 
minőségben adják át. 

A Fejér megyei Állami 
Építőipari Vállalat 129 szo-
cialista brigádjának vezető-

ta brigád vezetője összegez- je főként o lakásépítkezések 
te e jelentős népgazdasági 
nagyüzemünk dolgozóinak 
felajánlásait. Mint mondot-
ta, az átlagot meghaladó 
eredményeket akarnak a jö-
vőben is elérni, annak elle-
nére, hogy gazdaságuk adott-
ságai csupán közepesek. 

Legfontosabb üzemáguk-

Kádár János és Gustáv Husák a prágai repülőtéréit 

_ mány elnöke, továbbá Va- sukra megjelent csehszlovák 

Gyenes András, az MSZMP Bilak, Karel Hoffmann, párt . és állami vezetőket, 
KB külügyi osztályának ve_ Alois Indra, Antonin Kapek, Prága lakóinak képviselőit, 
zetője, Hollai Imre és Roska J°sef Kempny. Josef Koreák, akik tapssal, virággal, a két 

a CSKP KB elnökségének nép barátságának éltetésével 
tagjai, Vaciac Hula, az el- viszonozták a köszöntést, 
nökség póttagja, valamint A díszegység díszmenete 
Jan Fojtik. Frantisek Ond- zárta a rendkívül meleg, szí. 
rich és Oldrich Svestka, a vélyes hangulatú repülőtéri 
KB titkárai. Jelen volt a fogadtatást, 
fogadtatáson a csehszlovák 
párt-, állami és társadalmi 
élet sok más vezető szemé-
lyisége, a Prágában akkre-
ditált diplomáciai testület 

István külügyminiszter-he. 
lyettesek. Jelen volt a bú-
csúztatásnál dr. Zoltán Ra-
bay, a Csehszlovák Szociális, 
ta Köztársaság budapesti 
nagykövetségének ideiglenes 
ügyvivője is. 

Forró baráti szeretettel fo-
gadta szerdán délelőtt ma-
gyar vendégeit a csehszlo-
vák főváros A prágai Ru_ vezetője és tagja. Ott 
zyne-repuloter zaszlodiszbe " T " . " J l 

öltözött: az épületeket ma-
gyar—csehszlovák zászlók, 
vörös lobogók díszítettek. A 
zászlók alatt magyar és cseh 
nyelvű feliratok voltak: sóként Gustáv Husák és L u . 
„Éljen a magyar és a cseh- bomir Strougal 
szlovák nép. örök barátsága meleg szeretettel 
cs testvéri együttműködése!" kézszorítással. Felcsendült a 

két „Üdvözöljük a magyar elv-
társainkat!" A betonon sok ben 21 tüzérségi 
ezer prágai dolgozó gyűlt 
össze zászlókkal, virágcsok-
rokkal. 

A küldöttségünk ezután a 

csehszlovák államférfiak tár-

saságában szállt gépkocsira 

és szállására, a Várba haj-

tatott. Kádár János Gustáv 

Husákkal együtt nyitott gép-

munkatársai, élükön kocsiból köszöntötte a prá-

gai lakosok tízezreit, akik az 

utak mentén sorakoztak fel. 

Fiatalok és idősebbek inte. 

"szívélyes nettek mosolyogva zászlók-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

voltak prágai nagykövetsé-
günk 

Barity Miklós nagykövettel. 

A magyar vendégeket el. 

jednek, a jövő év október ból, az állattenyésztésből a 

A magyar par i . és kor-

ország himnusza, köz-
díszlövés j 

dördült el delegációnk tisz- 1 

teletére. A prágai helyőrség 
díszegységének parancsnoka j 
tett jelentést Kádár János-

1-ig teljesítik ötéves árbe 
Vételi tervüket, s a tervidő-
szakot 1,2 mill iárd forintoá 
többlet termeléssel zárják. 

A Győri Magyar Vagon-
és Gépgyár munkásgyülésén 
egész sor szocialista brigád-
vezető kiemelte, hogy kol-
lektívájuk a munkáshatalom 
iránti felelősségét kívánja 
kifejezni felajánlása teljesí-
tésével. Ezért akarják a jö-
vőben még nagyobb gonddal 
megóvni az értékes gépeket, 
az eltűrt mértéknél is ala-
csonyabbra csökkenteni a se-
lejtet, s részt vállalni váro-
suk szépítésének munkájá-
ból. A vállalat csaknem 20 
ezer dolgozója az idén két-
milliárd forinttal nagyobb 
teljesítményt akar elérni a 
tavalyinál. 

A tatabányai bányászok 
brigádjai szintén egymás se-
gítését, s közös munkával az 
eddiginél is értékesebb ered-
mények elérését ajánlották 
fel. 

Veszprémi István KISZ 
frontbrigádja például a 

férőhelyek jobb kihasználá-

gyorsításáról határozott. Ba-
logh István, Gugolya János, 
Kecskés József és Bencsik 
József lakásszerelő brigád-
vezetők kollektívái például 
vállalták, hogy az 1971—75. 
közötti időszakra tervezett 
5600, úgynevezett célcsopor-
tos lakáson kívül további 
900 lakást is felépítenek Szé-
kesfehérvárott. 

Szeged köszönti 
Odesszát 

Szeged szovjet testvérvárosa, Odessza tegnap ünnepelte 
felszabadulását a fasiszta megszállás alól. Ebből az alka-
lomból Sipos Géza, az MSZMP Szeged városi bizottságának 
első titkára és dr. Biczó György, Szeged megyei város ta-
nácsának elnöke az alábbi üdvözlő táviratot küldte Odesz-
szába: 

Az MSZMP Szeged városi bizottsága, Szeged megyei 
város tanácsa nevében forró, elvtársi üdvözletünket küld-
jük Önöknek, Odessza, Hős város valamennyi lakójának 
városuk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából. 
Ezekben a napokban ünnepeltük Szegeden és szerte az or-
szágban hazánk felszabadulásának 29. évfórdulóját, és 
nagy-nagy hálával, szeretettel gondolunk azokra a hős 
szovjet katonákra, akik elhozták számunkra a szabadságot. 

Szeged lakói élénk figyelemmel kísérik a szovjet nép 
szakáról. A tárgyalásokon a peket és berendezéseket, I kommunizmust tépítő munkájának kiemelkedő sikereit, 
két fél megállapodott abban, acéltermékeket, textilipari Odessza város felszabadításának 30. évfordulója alkalmá-
hogy az ez év június 4-én cikkeket és vegyipari termé- Í ból szívből kívánunk munkájukhoz további sikereket, al-
lejáró hosszú lejáratú keres- keket szállít, Iránból pamu- j kotó munkájukhoz boldog, békés hétköznapokat. Éljen a 
kedelmi és fizetési megálla- tot, szárított gyümölcsöt, szó- szovjet—magyar nép örök, megbonthatatlan barátsága! Él-
podást egy évvel meghosz- nyeget és könnyűipari ío- jen Odessza, Hős város és Szeged lakóinak testvéri kap-
szabbitják. A megállapodás- gyasztási cikkekei importál. I csolata! 

mányküldöttség fogadtatásán nak, aki — Gustáv Husák: 
megjelent Gustáv Husák, és Lubomir Strougal társa-
Csehszlovákia Kommunista ságában — ellépett a feszes 
Pártja Központi Bizottságé- vigyázzban álló katonák sor-
nak főtitkára, Lubomir fala előtt. Küldöttségünk ez-
Strougal, a csehszlovák kor- után üdvözölte a fogadtatá-

Befejeződlek a magyar— 
iráni megbeszélések 

Szerdán a Külkereskedel- nak megfelelően az elmúlt 
mi Minisztériumban jegyző- évhez képest 25 százalékkal 
könyvet írtak alá a magyar emelik az export és import 
—iráni miniszteri állandó kontingenslistákat. A kontin-
gazdasági együttműködési bi- genselőirányzatok szerint Ma-
zottság III., budapesti ülés- gyarország többek között gé-

v 

Uj furnérüzem 
Korszerűsítések a DEFÁG-nál 

A 25 ezer hektárnyi erdő- A feldolgozásra váró fa-

területtel gazdálkodó Dél- rönkök hatalmasak, nehezek 

alföldi Erdő- és Faíeldolgo- Messziről érkeznek, a Szov-

zó Gazdaság igen szerteága- jetunióból, Afrikából, vas-

zó termelőtevékenységet is úton. Lerakásukhoz a DEFAG 

folytat. Termelésének terüle- egy kétkonzolos szovjet bak 

tén állandó feladat a korsze- darut rendelt, ami már az 

rűsítés. Ezért gazdasági ér- idén munkába áll az iparvu-

dek a fejlesztés, új üzemek gány mellett, úgy emelgeti 

létrehozása, de gazdasági ér- majd az óriási rönköket, 

deke a vállalatnak a megle- mintha gyuíaszálak lenné-

vő gépek, berendezések kor- nek. Nem kis mennyiségű 

szerűsítése is. fát kell megmozgatni, mivel 

Vida László, a DEFAG évente 80—90 ezer köbméter 

igazgatóhelyettese elmondia, érkezik a vagonokban, 

igyekeznek minden követel-

ménynek eleget lenni, a 

meglevő lehetőségeket alapo-

san kihasználni. Idén több 

tízmillió forint értékű épít-

kezésbe kezdtek. Ü j furnér-

lemezgyártó üzem létesül 

Szegeden, amely várhatóan 

jövőre, az első negyedévben 

készül el. 

Környezetvédelmi szem-

pontból is lényeges; a fale-

mezgyárban a széntüzelésű 

kazánokat földgáztüzelésűek-

re cserélték. Mintegy 5 mil-

lió forintot fordítanak a gé-

pesítés fokozására. A külön-

böző erdészetekben kitermelt 

alacsonyabb értékű faanyag 

fűrészüzemi feldolgozásánál 

alkalmazott gépi berendezé-

seket állandóan korszerűsí-

tik. Az idén olyan fűrészgé-

peket szereztek be, ame-

lyeknek kezelése közben a 

munkások kevésbé lesznek 

A köztudatban az él, hogy 

szép, egészséges munka az 

erdészeké. Ez igaz is. De az 

erdők nem összkomfortosak. 

Az erdőkben dolgozó embe-

rek is igényelnek viszont mi-

nimális kényeinjet: villanyt, 

vizet, ami nélkül a városla-

kók már el sem tudják kép-

zelni az életüket. A gazda-

ságnak is az a törekvése, 

hogy a kerületvezető erdé-

szek szolgálati lakásaiban 

mindez meglegyen, a fürdő-

szoba se hiányozzon. A fa-

kitermelő munkásokra is 

gondolnak. Hordozható zu-

hanyozó berendezéseket sze-

reznek be a számukra folya-

matosan, így próbálják biz-

tosítani a legszükségesebb 

egészségügyi, munkavédelmi 

feltételeket. Nem nagy beru-

házások ezek, mégis nagy je-

lentőségű intézkedések a szo-

kitéve az egészségi ártalmak- ciális körülmények j a v í t á s 

nak. érdekében. 
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