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/soinbón ülésezed 
a járási tanács 

végrehajtó bizottsága 
Tegnap Zsombori tar to t ta 

ülését a szegedi járási ta-
nács végrehaj tó bizottsága. 
Farkas István, a járási ta-
nács v b elnökének megnyi-
tója után megvi ta t ták Fara-
gé István községi vto-
rfnök beszámolóját a 
zsomboi községi tanács 
végrehaj tó bizottságának 
munkájáról . Ezután megbe-
szélték a háztáj i gazdasá-
gok helyzetével. a háztáj i 
bizottságok működésével és 
a tanyatelkek rendezésével 
kapcsolatos problémákat . 

Információs irodo 
a kubai kiáll ításon 

A Kubai Köztársaság ez, 
évben harmadik alkalom-
mal képviselteti magát: a 
Budapesti Nemzetközi Vásá-
ron. A részvételről Xgnatio 
Leon Ilera, a Kubai Köz-
társaság budapesti nagykö-
vetségének kereskedelmi ta-
nácsosa az MTI munkatár -
sának elmondatta: a BNV-n 
ezúttal információs irodái 
ál l í tunk fel, ahol kiküldöt-
tei ú t ján képviselteti magát 
egész külkereskedelmünk. 
Az információs irodában he-
lyet kapnak főbb exportcik-
keink áruminta-kollekciói is. 
Bemutatunk cukrot és cu-
koripari melléktermékeket, 
italféléket, a híres kubai 
rumon kívül gyümölcsleve-
ket. továbbá konzerv for-
májában. rákoit és különböző 
tengerihalfélét. Országunk 
ásványkincseit, a nikkel, a 
réz és a márvány képviseli 
a bemutatón. Kiáll í tásunk 
hanglemezeket, kézműipari 
termékeket és berendezünk 
egy bélyeggyűjtő sarkot, ta. 

Négyszázfajta cipó 
a könnyűipari pav i lonba* 

A Budapesti Nemzetközi 
Vásáron a könnyűipar á t -
épített pavi lonjában az ed-
diginél sokkal nagyobb te-
ret, egy egész emeletet kap-
nak az idén a bor-, cipő- és 
szőrmeipar gyártmányai . 

Az önálló bemutató ösz-
tönzően hatott a gyárakra* 
A több mint ezer féle ci-
pőből álló kollekcióból most 
mintegy 400-at. tekinthetnek 
meg a vásárlátogatók- Az 
állami cipőipar készítmé-
nyei 11 vitrinben sorakoz-
nak majd, külön vitr ine-
ket kapnak a szakosított* 
egy-egy cipőféleség gyártá-

wbau a pronl gazda szerepét 
vállaló vállalatok. Az üze-
mek versenyre keltek, hogy 
bebizonyítsák, melyik pro-
dukál ja a legjszebb. legcél-
szerűbb, illetve a lábegész-
ségügyi követelményeknek 
és a divatnak legjobban 
megfelelő cipőkel. 

Az NDK exportcikkei! 
tíz külkereskedelmi 
vál lalat mutatja be 

A Német Demokratikus 
Köztársaság külkereskedel-
mi vállalatai az idén nagy-
szabású árubemutatót ren-
deznek a Budapesti Nemzet-
közi Vásáron. Kiállításukról 
Heinz Neue, az NDK buda-
pesti nagykövetségének ke-
reskedelmi tanácsosa el-
mondotta, hogy 10 külke-
reskedelmi vállalat sorakoz-
ta t ja fel legújabb export-
cikkeinek mintapéldányait 
— kiállításukon a legna-
gyobb teret a népgazdaság 
számára legfontosabb ipar-
ágak termékei, a f inom-
mechanikai. elektrotechni-
kai, vegyipari és gépipari 
készítmények foglalják el. 
Igyekeznek az NDK vállala-
tai a rendelkezésükre álló 
1280 négyzetméteres pavi-
lonban és a 900 négyzet-
méteres szabad területen 
szemléltetni azokat a gyárt-
mányokat. amelyek az NDK 
iparának fejlődését tükrözik. 

M m r t f j t e n d i j a k a l e g j o b b 
k i á l l í t ó k n a k 

A fléhfeiparí nrdmszter o££-
•jakaí tűzött ki a Budapesti 
Nemzetközi Vásár nehézipa-
ri kiállításán résztvevő vál-
lalatok, illetve kiállítási 
egységek jutalmazására. A 
nehézipari miniszter most 
alapított dí jainak célja az, 
hogy fejlessze a nehézipari 

vállalatok arra á-anyulo 
egymásközti nemes versen-
gését. hogy minél több ki-
váló termékkel j á ru l janak 
hozzá a vásár sikeréhez. A 
miniszter vásári nagydíját, 
egy 30 centiméter magas 
ezüstserleget, az a kiállí-
tott nehézipari termék nyer-
heti el,' amelyben magas-
színvonalú műszaki munka 
valósul meg. kiemelkedő 
gyártmányfejlesztési tevé-
kenység eredménye, műsza-
ki jellemzői elérik vagy 
megközelítik a világiszínvo-
nalat és exportáihatóságuk-
kal. vagy importhelyettesítő 
tulajdonságaikkal jelentő-
sen előmozdítják az ország 
fizetési mérlegének előnyös 
alakulását. Az elbírálás el-
sőrendű szempontja a la-
kosság áruel lá tásának javítá-
sa is. Hasonló felteteáektoel 
nyolc vásáori d i ja t — egy-
egy 20 centiméteres ezüst-
serleget —• is ki tűzött a ne-
hézipari miniszter a kiállító 
vállalatok jutalmazására. A 
d í jaka t a Nehézipari Mi-
nisztérium kereskedelmi fő-
osztályának és műszaki fő -
osztályainak szakembereiből 
összeállított /süri í téli m a j d 
oda. (MTI) 

Berlinbe érke2ett a magyar, 
szovjet, lengyel és mongol 

párt- és kormányküldöttség 
A fasizmus feletti győzelem 20. évfordulójának ün-

nepségeire csütörtökön reggel magyai- párt- és kormány-
küldöttség utazott Berlinbe. -A delegáció vezetője Gáspár 
Sándor, a Magyar Szocialista MunkáSpári Politikai Bi-
zottságának tagja, az Elnöki Tanács helyettes elnöke; 
tagjai : Lasonczi Pá l földművelésügyi miniszter. Pvja 
Frigyes, az MSZMP Központi Bizottsága (külügyi osztá-
lyának vezetője és Kárpáti József hazánk berlini nagy-
követe. aki az NDK fővárosában csatlakozik a küldött-
séghez. i . . . • 

A Ferihegyi repülőtéren a delegáció búcsuztaJusana 
megjelent Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi Bizottság titkáira. Kiss Károly, 
az Elnöki Tanács ti tkára, Nagy Józsefné könnyűipari mi-
niszter, Hont János, a földművelésügyi miniszter első 
helyetlese és Erdélyi. Károly külügyminiszter-helyettes. 

Ugyancsak jelen volt a búcsúztatásnál Wilhelm 
Meissner, az NDK budapesti nagykövete 

Csütörtökön délelőtt megérkezett a Berlin-Sehöneíeld-i 
repülőtérre a magyar pár t - és kormányküldöttséget szál-
lító , MALÉV-repülőgép. 

A magyar küldöttségét ,a repülőtérén Herber t Warnke. 
a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának 
tagja. Georg Ewald, a - NSZHP Politikai Bizottságának 
póttagja, Max Sefrin, az NDK min iszterelnök-helyettese 
és E r w i o Kramer közlekedés- <és postaügyi miniszter 
fogadta* 

* 
AlekszeS Kasnyin szovjet mlnísztereínofc. aítí NDK 

felszabadulási ünnepségein neszt v e v ő szovjet kükköttse 
geit vezeti, kíséretével együtt csütörtökön délután fél 
négykor - megérkezett a Beriin-Schönefeld-Í repülőtérre 
A küldöttség tagjai között vaft Sáokolovszkij marsall és 
Csujkov marsall , akiknek, min t a Vörös Hadsereg had-
vezéreinek, húsz esztendővel ezelőtt jelentós szerepük 
volt Berlin és a maii Nemet Demokrat ikus Köztársaság 
területének felszabadításában, 

Koszi gin miniszterelnök fogadására a repülőtérén 
megjelenít Walter Ulbricht. az NSZEP efcsö titkára, az 
NDK ál lamtanácsának elnöke. WilH Stopli., az NDK rm-
nászterelnöke, valamint az NDK társadalmi életének szá-
mos vezető személyisége, továbbá a Berlinben akkredi-
tál t diplomáciai képviseletek vezetői. 

A szovjet vendégeket a repülőtéren a berliniek ezrei 
üdvözölték, s a Sehönefcidtöl a wiederschönharasiem szál-
láshelyig vezető mintegy húsz kilométeres útvonalon az 
NDK fővárosa lakosságának sorfala köszöntötte ő k e t Ber-
linen á t a szovjet küldöttséggel együtt vonult végig Jozel 
CyrankieuHcz lengyel miniszterelnök és Sz. Szamba, a 
Mongol Népköztársaság Nagy Népi I lu rá l j a elnökségénék 
elnöke is. A lengyel és a mongol küldöttség Tépülőgépe 
közvetlenül a szovjet delegáció megérkezése előtt szál-
lot t le a Berim-Schömefeld-i repülőtéren (MTI) 

Vásár " a jelesleges készletekből 
Készletértékesítési napok Újszegeden 

Szokatlan szövegű hirde-
tés látott napvilágot a Dél-
Magyarországban: a Kender-
tonó- és Szövőipari Vállalat 
készletértékesítési napokra 
invitálta vele az érdeklődő-
k e t Május 6-tól 10-ig ugyan-
is a vállalat, újszegedi mű-
velődési - termében amolyan 
börzeféle lesz, s még 

vasárnap te nyitva tar t -
ják. 

badd keljen el minél hama-
rabb a sok felesleges, nor-
mán felüli, de egyáltalán 
nem haszontalan holmi! 

Budapesten és az ország 
mas ipari városaiban már 
rendeztek 

az idén ilyen jellegű kesz-
letcrtckesítést, 

ugyanis a Pénzügyminiszté-
r ium és az Országos Terv-
hivatal utasí tásának ér tel-
mében 1965-ben a vállalar 
tok különösképpen érdekelte 
vál tak felesleges; készleteik 
értékesítésében: az eladónak 

az állam megtéríti 
«z esetleges árengedményt, 
mi t a vevőnél az árenged-
mény növeli a nyereséget. 
Csongrád megyében a Ken-
derfonó- és Szövőipari Vál-
lalat él először ilyen for-
mában ezzel a lehetőséggel. 

Nem érdektelen, hogy a 
készlet csökkentés és az ér-
tékesítés alapfeltétele a 
készletek pontos felmérese 
és ezzel egy időben 

a feleslegek részletes fel-
tárása. 

nyilvántartasba rétele. Az 
újszegedi készletértékesítés 
tulajdonképpen kiállítás, me-
lyen a vállalat gyáraiban 
..elfekvő" készleteknek min-
tadarabja i t . mintegy 5—600 
alkatrészt, anyagfa j tá t mu-
tatnak be, hogy a vásárlók 

könnyebben megállapíthat** 
sak a felhasználás lehetősé-
geit. Eladásra kerülnek kü-
lönféle segédanyagok, villa-
mossági alkatrészek, csap-
ágyak. csiszolókorongtat* 
szerszámok, szövödej gépal-
katrészek. varrógép-alkatré-
szek, fogyóeszközök. Lehe-
tőséget adnak az esetleg fe -
lesleges készáruk megvásár* 
lására is. Az öt készletérté-
kesítési napon 

mintegy mástél miltro fo-
rint ér tékű anyag 

között válogathatnak az ér-
deklődők. 

A tapasztalatok saerint a 
vásárlók nemcsak akkor 
nyernek, ha árengedménnyel 
vásárolnak, hanem akkor is, 
amikor tel jes áron jutnak 
olyan anyagokhoz, melyek 
nélkülözhetetlenek termékeik 
gyártásához. Általában azok 
a vállalatok tudnak ezeken 
a készletértékesítési napo-
kon, börzéken eladpj és vá-

sárolni. melyek ífftab-
kes szakemberü ket is el-
küldték a találkozókra, és 
•ja. értékesítés apróbb le-

hetőségeit is (elhasználták. 
Nemcsak a nagyvállalatok a 
jó üzletfelek, hanem a ta -
nácsi vállalatok és a kis-
ipari szövetkezetek is. A 
Kender fon® és Szövőipari 
Vállalat éppen ezért 

nemcsak m újságban hir-
dette 

meg borzéjét. hanem tevéi-
ben is értesí tet t sok szegedi, 
Csongrád. Bács-Kiskun és 
Békés megyei vállalatot, szö-
vetkezetet a készletértékesí-
tési napokról. 

A példát érdemes lenne 
követni, hiszen az említett 
rendelet, 

az év végéig érvényben 
marad. 

ju t idő még másutt «s ha-
sonló „vásárt csapni" a fe-
lesleges készletekből! 

r. r . 

ÚJ HIDAK 
Savoly Pal Állami-díjaps 

hídtervezö, a hídiroda ve-
zetője elmondotta az MTI 
munkatársának, hogy a ter-
vezők asztalain most több 
min t száz ú j objektum ké-
pe kezd kibontakozni. Dol-
goznak számos régi hidunk 
javításának. korszerűsítésé-
nek tervein, pályaszerkezeti 
vagy egyéb konstrukciós vál-
toztatósokat is megtervezve. 
Ilyen feladatokkal birkóznak 
például a baja i Duna-, a 
szegedi Tisza- és a balassa-
gyarmati Ipoly-híd korszerű-
sítésének tervezői. Másutt ú j 
hidakat követel már a for-

galom növekedese Tervezé-
sük szintén az UVATERV 
mérnökeinek a feladata. 
.Kedvenc" munkájuk ezek 
közül a kunszentmártoni híd 
tervezése. Építését az egyik 
tegkorszerübb módszerrel 
képzelik el: szabadon szerel-
hető feszíteti vasbetonhidat 
szánnaik Kunszentmárton-
nak. Távolról úgy ha t majd , 
min tha a híd önmagából ki-
egészülve nőne a partok fe-
lől, végül a két rész a me-
der közepe felett összetalál-
kozik. Ilyen módszerrel vas-
betonhíd nálunk még sehol 
sem éouB 'MTtt 

Uj bortermő táj 
Szeged mellett 

A pusztamérgesi rlzlingnék 
m a már rangja van a tör té-
nelmi borvidékek nedűi mel-
lett is, b á r az igazi pusztamér-
gesi olasz rizling még csak ez-

után tesz Cb-upán az' idei 
tavaszon 280 ezer kis riz- " 
l ingtőkét ültetnek. A rizling 
tíz 186 hold ú j nagyüzemi 
szőlőjükből, ami eddig meg-
van — 111 hold a rizling. A 
86 holdas táblán most ül tet-
nék a szorgalmas fiatalasszo-
nyok, lánytat, fé r f iak : dró-
tot. húznak* fúróval lyukat 
készítenek* megint mások 
helyére illesztik a kis gyöke-
res vesszőket. Azután belo-
csolják a töveket még egy 
művelet a szorítás, s azután 
köveitkezi k a „csirkézés". 
Homokkal t aka r j ák be a pa-
rányi tökefejet , így óvják a 
n a p tüzétéL, no meg az 
örökké mozgó, reszelő ho-
mokveréstöL 

KÉPEINKEN} 

Zsolnai Miklós Sltetocsa-
patia munka közben: a ne- M 
héz vastúro nyomába Har-
kai Benőné azonnal beil-
leszti a kis rizlingvesszőt. 

I t t öntözni kell még eső 
után is. A nagy vízszállító 
tartályból dézsákba töltik a 
vizet 

Baráti László traktoros 
100 lóerős dózerja „rendre 
u tas í t ja" a homokot. A tele-
pítők előtt gondosan legya-
lulja a kisebb-nagyobb buc-
kákat. Egyenes lesz az ú j 
szőlőhegy határa. 


