
VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK.I 

A MAGYAR S Z O C I A L I S T A MUNKÁSPÁR1 LAPJA 
55. évfolyam, 113. szám Ara : 60 fil lér Szombat, 1965. má jus 15. 

HÁROM FRANCIA 
TORPEDÓ 

# 
TERHEK 

A MERLEGE? 

SZÓT ÉRTENI 
A MUNKASOKKAE 

..ÉKES" 
ANYANYELVÜNK 

FIATALOK 
FÓRUMA 

# 
fÜNITJS 5-IG TART 
AZ IDEI TANÉV 

Házépítő kombinátok, 
körzeti betongyárak 
Befejeződött az országos építőipari ankét 

A budapesti műszaki kezet-gyártó üzemeket épí-
egyetem dísztermében két- tenek. Bővíteni kell az épí-
napos országos építőipari tőipar gépparkjá t és gép-
ankéton az építésügy ^ javító hálózatát te. Az épí-
dalmi es hivatalos mtezmé- t 
nyeinek szakemberei és ve- tőipari beruházások meg-
zetői megvitat ták az építő- valósításának ütemét vi-
ipar fejlesztésének felada- szont a népgazdaság anyagi 
tait. Reszegi Ferenc. az ere jének lehetőségei ha tá-
építők szakszervezetének el- rozzáfc meg. Nagyon fontos 
nőké sürgette az építő-, feladat tehát, hogy az ed-
szakszerelő- és anyaggyártó diginél fokozottabban hasz-
vállalatok együttműködésé- ná l ják ki a termelőeszkö-
nek javítását . zöket és berendezéseket. 

Az ankéton felszólalt dr. Természetesen nemcsak mű-
Trauímann Rezső, építés- szaki jellegű feladatokat 
ügyi miniszter és hangsú- kell megoldani. Az ankéton 
lyozta, hogy az építőipar rész vevő szakembereknek 
műszaki fejlesztésének meg- a tanácskozáson elhangzott 
gyorsítására házépítő kom- bírálatai a lapján megfelelő 
binátokat, körzeti betongyá- következtetéseket kell le-
rakat , ú j a b b betonelemgyá- vonni a vezetés javításara, a 
raka t és egyéb épületszer- tervirányítás fejlesztésére. 

Terjesztik jó hírünket a világban 

Tárgyalás, szervezés, haszon 
Kétszeresére nő a Tömegcikk Ktsz exportja 

.Nem könnyű Kovács Já-
nossal, a Szegedi Tömeg-
cikk Ktsz elnökével talál-
kozni. Mikor először keres-
tem, Londonban volt, Má-
sodszor egy svéd üzletféllel 
tárgyalt . Csak a harmadik 
alkalommal ju tot tam szóhoz., 
illetve kérdéshez: 

— Eredményes voit a 
•tegnapi tárgyalás? 

— Igen. Olyannyira, hogy 
politechnikai szerszámkész-
leteket csak ennek a svéd 
cégnek ad u n k fe — min-
den ilyen jellegű gyártmá-
nyunkat lekötötték a ma-
guk számára. Egyébként a 
cég képviselőjével idén feb-
ruárban a lyoni politechni-
kai játékkiáll í táson ismer-
kedtem meg, amelyen a ki-
állító 1200 nyugati cég mel-
lett mi is részt vettünk. 

Tapasztalatszerző 
utakon 

A tömegcikk névhez 3-
tben a szövetkezet gyárt-
• tányl i s tá ja igen változatos: 
bukósisak, kályhacső, já -
ték, politechnikai szerszám, 
hogy csak néhányat említ-
sünk a sok közül. A lyoni, 
illetve londoni ú t fontos és 
szükséges voit a most már 
90 százalékban expor t ra 
gyártó ktsz további munká-
jához. Már eddig is Európa 
csaknem valamennyi nyu-
gati országába szállítottak, 3 
az idei 10 millióval szemben 
1967-ig 20 millióra akarja)*. 
Del fejleszteni expor t jukat . 
Ehhez látni kellett aa. igé-
n y e k e t a csomagolástechni-
kai, formai k ívánalmakat is. 
hogy a versenyt külcsín ben 
te felvehessék az élen já-
ró cégekkel. 

— Lyon nagyon tanulsá-
gos volt a számunkra — 
mondja az elnök. Megértet-
tük. hogy a csomagolásra 
fordított löbblet mindig 
megtérü l a nagyobb ará-
nyú eladásban, tehát érde-
mes színnel, formával fel-
zárkózni az élvonalhoz. 

Már most és a jövőben 
is vákuumprésgéppel cso-
magolják átlátszó fóliába az 
expor t ra gyártott gyermek-

játékokat A csomagolásnak 
ez a m ó d j a esztétikailag is, 
praktikusságban is messze 
té lülmúlja az eddigi var -
rásos eljárást . A filigrán 
edénykék, evőeszközök, 
szerszámok rendkívül jól 
muta tnak a fóliában. A 
négyszemélyes piknik-kész-
letből, mely angol kislá-
nyok já téka lesz, 15 ezer 
darabot gyártottalt eddig, s 
további tízezer készül fe 
a második negyedév folya-
mán. 

Zöld helyett barna 
A politechnikai szerszám 

tobb a játéknál , kevesebb 
az ipari szerszámnál. Nyu-
gaton jelenleg vagy csak 
já tékokat gyár tanak — ame-
lyek azonban gyengék, gör-
bülnek, barkácsolásra al-
kalmatlanok, vagy csak ipa-
ri szerszámokat. amelyek 
viszont j á tékra nem meg-
felelők. A szerencsés kö-
zépút, amelyen a szerszám-
készleteket gyártó ktsz ha-
lad, további nagy lehetősé-
geket re j t magában, hiszen 
az igény jelentős, verseny-
társak viszont nem akad-
nak ezen a téren. 

Az utóbbi időben számos 
gyümölcsöző kapcsolat, ala-
kul t ki és stabilizálódott 
külföldi partnerekkel . Fon-
tos tehát, hogy vigyázzanak 
a minőségre, tar tsák, sót 
fokozzák jó h í rüket a világ-
ban. S hogy a vevőknek né-
ha egészen furcsa kívánal-
maik vannak? Hát igen. . 
Alkalmazkodni kell azok-
hoz is. 

A londoni .,Samos"-cég 
például nagyon elégedett 
volt a kivit t és bemutatot t 
mintákkal , egyetlen kifogást 
emelt csupán: a doboz zöld 

színe ellen. A zöld ugyanis 
az írek színe, s mivel az 
angol vásárlók nem h a j -
landók „ír-színű" dolgokat 
vásárolni — barnára kell 
változtatni a szint, liogy 
inindenkinek „ali r ight" lé-
gyen. De alkalmazkodni kell 
például játékedények készí-
tésénél a kialakult f ranc ia 
vagy mondjuk dán edény-
formákhoz. tehát ezeket 
hosszú nyéllel vagy nagy 
füllel felékesítve készítik 
fe. 

Messze Ausztráliában 
Ha iránytérképet rajzol-

nánk a ktsz export járól , Eu-
rópa szűknek bizonyulna a 
szerteágazó nyilak számá-
ra. Közel-Keletre, az a rab 
országokba ebben az évben 
220 ezer gyöngyháznyelű 
zsebkést küldenek, sőt: ' a 
messze Ausztrál iában is ki-
rakatba — kerülnek játéka-
ik. 

Az országhatárokon túl-
nőttek, szegedi ter jeszkedé-
sük viszont megáll t „ante 
portás", vagyis a kapuk, a 
kerítések előtt. Szükség vol-
na a jelenlegi telephely bő-
vítésére, ami azonban nem 
megy, mivel nem tar toznak 
ipari övezetbe, szigorúak a 
rendelet szabta határok. A 
bővítést tehát úgy o ld ják 
meg. ahogy lehet. Az idén 
három „szalagot" ál l í tanak 
üzembe, egyet-egyet a szer-
számkészletek, a já tékedé-
nyek és a zsebkések gyár-
tására. Kár, hogy a részük-
re most épülő és készülő he-
lyiségek tovább szűkítik az 
amúgy is szűk udvart , s 
mindamellet t csak részben 
tudják enyhíteni a növeke-
dés nehézségeit 

S. M. 

Magyar-francia 
pénzügyi egyezmény 

Penteken a magyar . kor-
mány képviseletében Sulyok 
Béla. a pénzügyminiszter 
eltío helyettese,, a f rancia 
kormány képviseletében 
Pier re Fraefort, a Francia 
Köztársaság budapesti nagy-
követe olyan pénzügyi egyez-
ményt ír t alá, amely végle-
gesen rendezi a két ország 
közötti összes, még függőben 
lóm yagyotxióéi kérdést. 

Az aláírásnál jelen volt: 
Szilágyi Béla külügyminisz-
ter-helyettes. továbbá a Kül-
ügyminisztérium és a Pénz-
ügyminisztérium számos ve-
zető munkatársa , a Francia 
Köztársaság budapesti nagy-
követsége részéről Róbert 
Douíeau kereskedelmi taná-
csos és a nagykövetség több 
TOEUMOTTÁÜ. iHTU 

Négymilliós 
megtakarítás 

Lendületes munka fo-
lyik a MAHART hajójaví tó 
üzemegységének tápéi tele-
pén. Az i t t dolgozók méltók 
akarnak lenni az élüzem 
címhez, aimit 1957 után 1964-
b e n ismét megszereztek. Az 
eddigi rossz időjárás mi-
at t most még nagyobb len-
dülettel kell dolgozniuk, 
hogy időben teljesíthessék 
tervüket . Az első fél évben 
két 400 tonnás önjáró 
uszályt építenek. Az egész 
évben pedig négy 400 ton-
násat és három csőpontont. 

Egy 400 tonnás uszály épí-
téséhez 140 tonna vasanya-
got használnak fel. Az 
üzemben sablonokkal hajlít-
ják a ha ta lmas acéltestet. 
Érdekessége az itt készülő 
uszályoknak, hogy szakítot-
tak a hagyományos szege-
cselt e l járásokkal és ma 
m á r hegesztéssel kötik egy-
máshoz az acélrészeket. 

Modernizálták a kikötő-
horgony csörlőjét is. A régi 
kézihaj tás helyett most mo-
torral szerelik fel. Egy 125 
lóerős Csepel Diesel-motort 
is felszerelnek a 400 tonnás 
uszályokra, így ki- és bera-
kodás u tán nem kell meg-
várn ia a vontatóhajót , ha-
nem önmaga indulhat ki je-
lölt cé l ja felé. Ez az uszály-
t ípus kiválóan a lkalmas da-
rabos áru szállítására. Az 
56 méter hosszú hajótes t 
belső része úgy van kiké-
pezve, hogy a kirakodásnál 
is könnyet; a szállított á ru-
hoz férhessenek. 

A hajójaví tó dolgozói el-
határozták, hogy csökkentik 
a ha jó előállításához szük-
séges időt, költségeket. így 
a megadott 54 ezer munka-
óra helyett 34 ezer óra alatt 
készítenek el egy 400 ton-
nás ön já ró uszá ly t A jó 
munkaszervezés és a válla-
lat dolgozóinak lelkiismere-
tes m u n k á j a együttesen biz-
tosí t ja a 20 ezer munkaóra , 
megtakarí tást . így a négy 
uszálynál, amit 1965-ben ké-
szítenek fe, közel négymil-
lió forint megtakarítási ér-
nek el. 

Gromiko Budapestiül 
Bécsbe utazott 

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első t i tkára, a Minisztertanács elnöke., 
pénteken fogadta A. A. Gromikot, a Szovjetunió külügy-
miniszterét, akivel szívélyes megbeszélést folytatott. 

A látogatásnál jelen volt Péter János külügyminiszter 
valamint G. A. Gyenyiszov, a Szovjetunió budapesti nagy 
követe. 

Pénteken déiutún elutazott Magyarországról A A. 
Gromiko, a Szovjetunió külügyminisztere és felesege. 

Búcsúztatásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent 
Péter János külügyminiszter és felesége. Mód Péter, a küi 
ügyminiszter első helyettese. Gyenes András, az MSZMP 
Központi Bizottsága külügyi osztályának helyettes veze-
tője. Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes. valamint a 
Külügyminisztérium több vezető munkatársa. 

G. A. Gyenyiszov nagykövet vezetésével jelen voltak a 
búcsúztatásnál a Szovjetunió budapesti nagykövetségének 
tagjai. Ott volt a búcsúztatásnál dr. Simon Roller, ac Oszt-
rák Köztársaság budapesti nagyköveté. 

A. A. Gromiko és felesége Budapestről Bécsbe utazott. 
Részt vesz az osztrák államszerződés aláírásának tizedik 
évfordulója alkalmából ma rendezendő ünnepségeken. 

közlemény i. 4. Gromiko 
magyarországi látogatásáról 

Peter Jánosnak, u Magyar 
Népköztársaság külügymi-
niszterének meghívására má-
jus 11—14 között baráti lá-
togatást tett Magyarországon 
A. A. Gromiko, a Szovjet-
unió külügyminisztere. A 
szovjet külügyminisztert, fo-
gadta Kádár János, a Ma-
gyar Szocialista Munkás-
pár t Központi Bizottságának 
első t i tkára, a magyar for-
radalmi munkás-paraszt kor-
mány elnöke. 

A Magyar Népköztársaság 
és a Szovjetunió külügymi-
nisztere eszmecserét folyta-
tott a jelenlegi nemzetközi 
helyzet több fontos kérdésé-
ről. 

Megállapították, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok-
nak a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság és Dél-
Vietnam elleni agressziója 
veszélyezteti a békét Délke-
let-Ázsia térségében és az 
egész világon. A Magyar 
Népköztársaság és a Szov-
jetunió kormánya a legha-
tározottabban elítéli az Ame-
rikai Egyesült Államok ka-
landor és agresszív politiká-

ját és követeli, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok 
kormánya haladéktalanul 
szüntesse be agresszióját és 
ha j t sa végre az Indokínáról 
szóló 1954. évi genfi egyez-
ményeket. A Magyar Nép-
köztársaság kormánya teljes 
egyetértését és támogatását 
fejezte kt az 1965. április 
17-én aláírt szovjet—vietna-
mi közös közleménvben fog-
laltakkal. 

A Magyar Népköztársaság 
és a Szovjetunió külügymi-
nisztere* megvitat ta az euró-
pai népek biztonságának és 
együttműködésének kérdé-
seit. a többi között az euró-
pai biztonság központi prob-
lémáját képező német kér-
dés békés rendezését. 

A miniszterek megtárgyal-
tak a magyar—szovjet kap-
csolatok továbbfejlesztésé-
nek kérdéseit. 

A szívélyes, baráti ieg-
körben lezajlott megbeszélé-
seken kifejezésre jutott a 
felek tel jes nézetazonossága 
valamennyi megtárgyalt ké* 
désben. (MTI) 

11 négy nagyhatalom 
külügyminisztere Bécsben 

0 Bécs (MTI) 
Az osztrák államszerződés 

aláírása 10. évfordulójának 
ünnepségeire pénteken Bécs-
be érkezett a négy nagyha-
talom külügyminisztere. El-
sőnek Gromiko szovjet kül-
ügyminiszter gépe szállt le 
a Schwechati repülőtéren. 

A kora esti órákban ugyan -
csaik repülőgépen érkezett 
Bécsibe • Couve de Murville 
francia, majd Rusk amerikai 
és Steivart angol külügymi-
niszter. Megérkezett az oszt-
rák fővárosba Alex Qaison-
Sackey, az ENSZ-közgyűlés 
19. ülésszakának elnöke. 
P ier re Pflimlin, -az Európai 
Tanács közgyűlésének elnöke 
és Peter Smithers. az Euró-
pai Tanács fő t i tkára is. 

A Belvedere palotában, 
ahol 1855. m á j u s 15-én az 
államszerződést; aláír ták, 
szombaton délelőtt rendezik 
meg a jubileumi ünnepséget 

Mini ismeretes, a nyugati 
külügyminiszterek ismétel-
ten hangsúlyozták, hogy a 
bécsi jubileumot nem kíván-
ják felhasználni „kis csúcs-
találkozóra". 

(MTI toto — Mező S. felv.) 

Dolgozik a cikloobereodezés 

Mint m á r híriil adtuk Nemesgulácson ú j ásványőrlőmü-
vet helyeztek üzembe. Az üzem fontos része a ciklon-
berendezés, amely sikeresen kiállta a próbát, s már fo-

lyamatosan dolgozik 

Tanácselnököli 
értekezlete 

Pénteken a Par lamentben 
dr. Dallos Ferencnek, a Mi-
nisztertanács tanácsszervek 
osztálya vezetőjének elnökle-
tével értekezletet tar tot tak a 
fővárosi, megyei és megyei 
jogú városi tanácsok végre-
ha j tó bizottságainak elnökei 
Részt vett a tanácskozáson 
Kiss Károly, a Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsúnak tit-
kára és Erdei Ferenc, a Ha-
zafias Népfront Országos Ta-
nácsának főti tkára. Fehér 
Lajos, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese 
időszerű kérdésekről tájékoz-
ta t ta a megjelenteket. Vwr-
ga György, a Központi Nép-
Ellenőrzési Bizottság elnöke 
a tanácsok és a népi ellen-
őrzés kapcsolatával. Egri 
Gyula, a Magyar Testnevelé-
si- és Sport Tanács elnöke 
a sportmozgalom átszervezé-
sének tapasztalataival és a 
tanácsok feladataival foglal * 
Rázott. (MT1J 


