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A szegedi helyiipar 
új élüzemei 

Az Ecset- és Seprügyár elnyerte a Minisztertanács és a SZOT 
vándorzászlaját 

Minden évben május el-
seje előtt hozzák nyilvános-
ságra azoknak az üzemek-
nek a névsorát, melyek a 
korábbi évben végzett jó 
munká juk eredményeképpen 
megkapták a kitüntető él-
üzem c ímet Az idén is nagy 
érdeklődés előzi meg a sze-
gedi üzemekben a címek 
odaítéléséről érkező h í reke t 
Elsőnek a helyiiparból érke-

úgy, mint a többi helyüpari 
üzemnél, itt is több vállalat 
egyesült Az ú j szervezés 
szerint szolgáltató, kertésze-
ti, útfenntartó, anyag- és 

Sokat javult a könyvnyomta-
tás minősége, a munkaigé-
nyesebb termékek révén 
szépen növekedett az egy 
tonnára jutó árbevétel, és 
csökkent a felhasznált anya- áruforgalmi, valamint mű-
gok hányada. szaki osztályok működnek. 

A szegedi nyomda 1964- Az ú j szervezés kitűnően be-
ben igen sok könyvet gyár- vált, amit az is mutat , hogy 
tott közvetett exportra, né- te rvüket 126 százalékra tel-
hány könyv több nyelven is jesítették. 

. . készült. A jó eredmények el- Több terven felüli munkát 
zett hír: amint Zombori Já - érésében nagy szerep hárul t . . „ _ k 1Qfi4 h p n A 

a nyomdában dolgozó 17 V e g , * 19 t>4 D e n ' A K e r " 
szocialista, illetve e címért teszet kicsinosította a vidám 
küzdő brigádra, valamint a Parkot és u ta t is építettek 
könyvkötészetre, mely a kö-
zeljövőben eléri a szocia-
lista üzemrész szintet. A 
vállalat 103,3 százalékra tel-
jesítette éves t e r v é t 

nos, a városi tanács vb ipa-
ri osztályának vezetője kö-
zölte, az Ecset- és Seprű-
gyár elnyerte a Miniszterta-
nács és a SZOT vörös ván-
dorzászla já t A Szegedi 
Nyomda Vállalat élüzem. a 
Városgazdálkodási Vállalat 
pedig Kiváló Vállalat l e t t 

Nem volt könnyű éve ta-
valy a Szegedi Ecset- és 
Seprűgyárnak. Nemcsak az 
összevonással kapcsolatos á t -
szervezések nehezítették meg 
a munkát , hanem az is, hogy 
a Cserzy Mihály utcában 
épülő ű j seprűüzem miat t 
több műhelyt át kellett he-
lyezni, s ez gyakran gátolta 
az ütemes te rmelés t Annak 
ellenére, hogy az összevonás-
ból eredően mintegy 5 mil-
lió forint termelési érték 
eleve „kiesett", a vállalat 
mégis 102,7 százalékra tel je-
sítette éves tervét, és a ter-
melékenységi tervet is 2,7 
százalékkal múl ta felül. 

Az üzem termelésének 
mintegy 44 százalékát expor-
tálja. Tavaly évközben fel-
emelték a vállalat export-
tervét, de az üzem a maga-
sabb fe ladatnak is eleget 
tett Több ú j t ípusú ecsetet 
és seprűt gyártott kivitelre 
és az ÁRTEX révén bőví-
tette külföldi piacát is. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Mivel tavaly már a szege-

di vállalathoz tartozott a vá-
sárhelyi és a szentesi nyom-
da is, mód nyílt a termékek 
úgynevezett profilírozására. 
Míg Szentesen és Vásárhe-
lyei) kizárólag nyomtatvá-
nyokat készítettek, Szegeden 
a korábbinál nagyobb mér-
tékben gyártottak könyveket. 

Városgazdálkodási Vállalat 
Tavaly alakul t ki a Szege-

di Városgazdálkodási Válla-
lat arculata is, hiszen csak-

itten. A Marx téri piac át-
alakítását is ők végeztéit 
Tavaly zavarta lanabb volt a 
háziszemét elszállítása a vá-
rosban, szervezettebb volt a 
téli hóeltakarítás is. Az ere-
detileg előírt 600 ezer forint 
helyett 1 millió 400 ezer fo-
r int ér tékben javították ki a 
város úthálózatának hibás 
részel t 

Rz amerikaiak 
rakétákkal is 

támadják a VDK-t 

w 

Százezreket 
hoznak az új 

gép ek9 módszerek 

A munka 
politikai biztosai 
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Kedvezően 
exportálható 

mezőgazdasági 
termékeink 

(Somogyiné (elv.) 
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gépműhelyének dolgozói, amióta a régi, zsúfolt munka-
helyet kibővítették. A meglevő gépek mellé ú jak is 
kerültek, egy hengerfúró-, egy csúcsköszörűgépet és két 

ú j esztergapadot is felszereltek 

Kapcsolataink Magyarországgal 
rendkívül jók 

Vaclav Dávid a magyarországi tárgyalásokról 
A csehszlovák nemzet-

gyűlés külügyi bizottsága 
csütörtökön és pénteken 
Prágában ülést tartott . A 
kénviselők megvitatták a 
nemzetközi helyzet aktuális 
problémáit és az első na-
pon meghallgat ták Otakar 
Simunek miniszterelnök-he-
lyettes tá jékoztatóját a 
KGST-ről. 

A külügyi bizottság pén-
teki ülésén megjelent Vac-
lav Dávid, külügyminiszter, 
aiu az előző napon tér t 
vissza a Magyarországon 
tett hivatalos látogatásáról. 

A külügyminiszter kép-
viselők kérdéseire válaszol-
va kijelentette: „A csehszlo-
vák és magyar Külügymi-
nisztérium képviselőinek ta -
nácskozása jó eredménnyel 
zárult. Nézeteink minden 
megvitatott kérdésben meg-
egyeztek. Kapcsolataink Ma-
gyarországgal rendkívül jók. 
Jelenleg több olyan javas-
lat kidolgozásán munkálko-
dunk, amelyek tovább bőví-
tik kulturális, gazdasági és 
politikai együttműködésün-
ket". (MTI) 

Ami még az idén elkészül 
Az idei esztendő a máso- nából már csaknem 26 ezer négy haj tatóházat impor-

dik ötéves terv befejező é v e hektár föld öntözése, és C81I tálunk 
Szinte minden napra jut hektár halastó vízellátása az idén. Budatétényben dísz 
egy nagyobb beruházás válik lehetővé, legnagyobb- növények és primőrök ha j -
.izembe helyezése az ország részt Hajdú-Bihar megye te- ta tására hasznosít ják majd 
különböző területein. Az rületein. az üvegházat, Kecskeméten 
idén elkészülő ú j létesítmé- A Tiszavidéki Halgazdaság az egyiket a szőlődugvány 

májusig elkészülő 
á j halastava 750 kataszt-
rális holdat foglal eL 

A szikes területeken fekvő 
hatalmas tavak hatszor több 
halat adnak m á r az idén, 

nyeinkből jelentős rész a 
mezőgazdaságé. Bács-Kiskun 
megyében 

az öntözóreodseer fömnvé-
vel 

gyarapodik a mezőgazdaság. . . ,„„,, . „„„„ 
A soroksári Duna-ágból kap- 1962-ben, vagyis 6420 

mazsa t Az innen kikerülő ja ma jd a vizet a tassi zsi- , 
lipen keresztül. májustól 
csaknem húszezer hektár te-
területet öntöz és az állami 
gazdaságok halastavait l á t ja 
el vízzel. Májusban helyezik 
üzembe 

a Nyugati főcsatornát és 
fürtcsatornáinak 
gyobb részét. 

legna-

30 százalékát exportál-
ják: a Szovjetunióba, Cseh-
szlovákiába, Ausztriába, 
Nyugat-Németországba és az 
NDK-ba. 

Baromfikeltetőkből a leg-
nagyobbak Nyíregyházán, 
Vasvárott és Kiskunfélegy-
házán épülnek fel az év vé-
géig. Mindhárom keltetőál-

1868-ra, a végleges kiépítés lomáson 50 gép működik 
idejére a Nyugati főcsator- majd . A tervek szerint 

szaporításához, a másikat a 
paradicsom vetőmagjának 
termesztéséhez és Budapes-
ten, a tudományos kuta tás 
céljára, valamint termesz-
tésére. 
, A Villányi Államj Gazda-; 

ság szőlészeti üzeme számára'. 
szőlőfeldolgozó épül. 

I t t má r a következő idény-' 
ben 15 ezer 400 hektoliter 
bort ál l í thatnak elő. 

Bővítik Magyarévárot t az 
ú j mezőgazdasági főisko-
lát _ 

az eddigi 240 személyes he-
lyett 400 hallgató számára. 
Őszig készül itt el az ú j tol-

Magyar felszólalás a DÍVSZ VB 
accrai ülésén 

A DÍVSZ Végrehajtó Bi-
zottságának április 15-i esti 
ülésén, amely a vietnami 
kérdést tárgyalta meg, töb-

bek között felszólalt Varga 
Jóasef, a Magyar I f júság 
Országos Tanácsának titká-
ra, az ülésszakon résztvevő 

(MTI Foto — Lajos Oy. ftelv.) 

Megépült a földgázvezeték 
az ú j vezetéken megindulhat a földgáz szállítása a fővárosba. A napi négymillió 
köbmétert szolgáltató hajdúsági földgázmező nemcsak a környező városok háztar tá-
sait és ipari üzemeit l á t ja el fűtőanyaggal, hanem a feltörő gáz egy részéből a 
Helyszínen fognak gazolint és propánbutángázt leválasztani. Képünk az épülő, telje-

sen automatikus berendezésű üzem rázol in leválasztó tornyalt ábrázolja 

magyar küldöttség tagja. 
Nagy tapssal fogadott fel-
szólalásában ezeket mondot-
ta: a magyar fiatalok nevé-
ben őszinte felháborodással 
í téljük el az amerikai impe-
rialisták és dél-vietnami 
bábja ik szennyes háborúját . 
I f júságunkat csodálattal tölti 
el az a hősi küzdelem, ame-
lyet dél-vietnami testvéreink 
folytatnak az állig felfegy-
verzett betolakodók, az ame-
rikai imperializmus hadigé-
pezete ellen. Mélységes fel-
háborodással í téljük ed a 
vietnami hazafiakkal szem-
ben alkalmazott b a r b á r és 
embertelen módszereket és 
biztosítjuk vietnami bará-
ta inkat : az egész magyar nép 
rokonszenve az ő oldalukon 
van. Hazánk népe és i f júsá-
ga levelek és táviratok ez-
reiben fejezi ki szolidaritá-
sát és tiltakozik az amerikai 
agresszió ellen. Ezen túlme-
nően népünk eleget téve in-
ternacionalista kötelezettsé-
gének. anyagi segítséget is 
nyújt, élelmiszerrel, gyógy-
szerrel és egyebekkel támo-
gatja a dél-vietnami haza-
fiakat. A magyar országgyű-
lés legutóbbi ülésén külön 
nyilatkozatban tiltakozott az 
imperialisták vietnami irtó-
háborúja ellen, a vietnami 
lakossággal szemben alkal-
mazott megtorlások m i a t t 
A magyar nép és a magyar 
i f júság határozottan és egy-
értelműen foglal állást a 
hős vietnami nép igaz ügye 
mel l e t t 

daléképület is 300 szerrié-
évente három-három mii- lyes nagy előadóteremmel, 
lió naposcsibét keltetnek, és 600 fő részére konyha 

ét teremmel. A főiskolára az 
ország minden részéből je-
lentkezhetnek a mezőgazda-
ság. illetve tá jku ta tás iráni 
érdeklődők. 

Kál-Kápolnán épül az 
ú j magtisztító 

400 vagonos tárolótérrel. 
A Német Demokratikus 

Köztársaságból 

Növekszik a magyar gyógyszerkivitel 
Míg 1938-ban a hazánkban szítmények a legfejlettebb 

előállított gyógyszereknek gyógyszeriparral rendelkező 
mindössze 28 százaléka ke- országokba kerülnek export-
rült exportra, 1964-ben pe- ra. Az ú j nagyhatású ideg-
dig — bár a termelés a há- nyugtató gyógyszerek a 
ború előttinek a huszonöt- Trioxazin és a Frenolon 
szőrösére emelkedett — a nagyobb arányú expor t ja a 

gyógyszer-készítmények- múlt évben kezdődött s ed-
nek csaknem 70 százalékát dig már 25 országban ál-
exportál ta a MEDIMPEX lílották a gyógyítás szol 
külkereskedelmi vá l l a l a t öt gálatába. Először Európában 
világrósz 70 országába. A vált ismert té és most k e i 
gyógyszeripar termékein kí- dik kipróbálni több afrikai 
vül gyógynövényeket, labo- országban is. Az NSZK-
ratóriumi vegyszereket ol- ban, az USA-ban és több 
tóanyagokat, i l lóolajokat és más országban is licenc-
gyógyvizeket is szállítunk megállapodás a lapján ke-
külföldre. A magyar ké- fü l forgalomba. (MTI) 

Ratifikálták a szovjet-lengyel 
szerződést 

A Szovjetunió Legfelső 
Tanácsának elnöksége a 
Minisztertanács javaslatára 

Paleckisz és V. Korion. » 
Legfelső Tanács elnökségé-
nek elnökhelyettesei, V. Kte 

pénteken egyhangúlag rat í - vun és Bugyonnij marsall, 
f ikálta a szovjet—lengyel az elnökség tagjai. 
barátsági, együttműködési 
és kölcsönös segélynyújtási 
szerződést 

Az ülésen — amelyen 
Anasztasz Mikojan elnökölt 
— felszóalltak B. Ponomar-

jov képviselő, N. Ignatim, í 

A Lengyel Népköztársaság 
Államtanácsa szerdán már 
ratifikálta az 1965. április 
8-án Varsóban aláírt szov-
jet—lengyel barátság* 
együttműködési és kölcsövö-
segélynyújtási egyezményt, 


