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Csongrád megyei 
sikerek a BNV-n 

Több iparcikk az „év legszebb terméke" címet kapta 
(Munkatársunk jelenti): 
Harmincöt ország ipari se-

regszemléjén, a Budapesti 
Nemzetközi Vásáron ott van-
nak Csongrád megye, Szeged 
üzemeinek termékei is. Mint 
minden évben, az idén is 
nemcsak nagy érdeklődésre 
tar thatnak számot iparcik-
keink, hanem 

több kitüntetés, elismerő 
oklevél 

is jelzi, hogy Csongrád me-
gye üzemei lépést tar tanak 
a követelményekkel, orszá-
gos és külföldi elismerésre 
számot tartó termékeket ad-
nak, mutatnak be a BNV-n. 

A szegedi vállalatok közül 
a többi között bemutatja 
termékeit a paprikafeldolgo-
zó, a konzervgyár, a Ken-
derfonó- és Szövőipari Vál-
lalat. a budapesti székhelyű 
vállalatok szegedi gyáregy-
ségei közül a kábelgyár, a 
szörme-bőrruhakészítő üzem, 
a cipőgyár, a bútorgyár, r a j -
tuk kívül elküldte gyártmá-
nyait több kisipari szövetke-
zet ég bemutat ja készítmé-
nyét néhány kisiparos is. 
. Nem első alkalommal ér-
demelte már ki a szegedi 
szőrme- és bőrruhakészítő 
üzem gyártmánya 

..Az év legszebb terméke" 
címet. 

A vásáron bemutatott, több 
fazonban és színben készí-
tett irhakabátok közül a 
Stumphauser Gézáné által 
tervezettet találták a leg-
szebbnek. A tervező a vál-
lalat nevelte szakember. Az 
üzem ösztöndíjasaként ta-
nult főiskolán és került visz-
sza a gyárba a tervezőasz-

talhoz. Az általa tervezett és 
a gyárban kivitelezett szép 
irhakabátot. a könnyűipari 
pavilon bejárata melletti ki-
rakatban helyezték el. Benn 
a pavilonban, az emeleti ré-
szen a Pannónia Szőrmeki-
készítő és Szőrmekonfekció 
Vállalat gyártmányaival 
együtt több olyan irhabun-
dát állítottak ki, amelyek a 
szegedi gyárban készültek. 

A Tisza Bútoripari Válla-
lat aZ idei nemzetközi vá-
sáron bemutat egy komplett 
gyermekszobát, két garni-
túra belföldi konyhabútort, 
egy garnitúra konyhabútort, 
amit belga exportra gyárt, 
egy komplett irodafelszere-
lést és három darabból álló 
beépített szekrénysorozatot. 
Bútorai közül az év leg-
szebb terméke címmel tün-
tették ki 

az egyik belföldi konyha-
garnitúrái, 

amelynek sorozatgyártását 
ez év végén kezdik meg. A 
szegedi üzem által készített 

komplett gyermekszoba-
berendezést miniszteri di-
cséretben részesítették, 
A Pamutnyomóipari Vál-

lalat méreteiben és jelentő-
ségében Közép-Európa egyik 
legnagyobb textilipari válla-
lata. Az évi össztermelése 

meghaladja a 160 millió 
négyzetmétert, 

melynek több mint kéthar-
madát méteráru és konfek-
cionált formában exportálja 
a HUNGAROTEX Külkeres-
kedelmi Vállalat. A vásár-
ban a 2-es számú pavilon-
ban impozáns helyet foglal 
el a Pamutnyomóipari Vál-
lalat sok terméke. Ezek kö-

zött vannak olyanok, ame-
lyek alapanyagát a szegedi 
textilművekben fonták és 
szőtték. A vállalat termékei 
közül 

többet az év legszebb ter-
méke címmel tüntettek ki. 
A megye vállalatai közül 

s ikerrel , szerepelnek a Hód-
mezővásárhelyi Mérleggyár, 
a Divat Kötöttárugyár és a 
Makói Malomipari Gépgyár-
tó Üzem termékei is. 

FL P. 

Vasárnap, 1965. május 23. 
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IRODALMI OLDAL 

Kádár 3ános, Apró Antal 
és Biszku Béla látogatása 

a Szovjetunióban 
A Szovjetunió Kommunista Pár t ja Központi Bizottsá-

gának meghívására május 22-én baráti látogatásra a 
Szovjetunióba utazott Kádár János, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Apró 
Antal és Biszku. Béla, a Politikai Bizottság tagjai. 

Búcsúztatásukra a Nyugati pályaudvaron megjelent 
Kállai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese, Nemes 
Dezső, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizott-
ság tagjai. Benkei András belügyminiszter, a Központi 
Bizottság tagja, Csanádi György közlekedés- és posta-
ügyi miniszter és Púja Frigyes, az MSZMP KB külügyi 
osztályának vezetője. 

Jelen volt a Budapesten tartózkodo Kirill Mazurov. 
az SZKP Központi Bizottsága elnökségének tagja, a Szov-
jetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, G. A. 
Gyenyiszov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. 
(MTR 

Péter János Berlinbe utazott 
Péter János, a Magyar 

Népköztársaság külügymi-
nisztere, a Német Demokra-
tikus Köztársaság külügymi-
niszterének meghívására 
szombaton baráti látogatásra 
Berlinbe utazott. Út jára el-
kísérte Márjai József nagy-
követ, a Külügyminisztérium 
csoportfőnöke, dr. Kömíves 
Imre főosztályvezető és Va-
dász Frigyes főosztályvezető-
helyettes. 

A külügyminiszter búcsúz-
tatáséra a Keleti pályaudva-

ron megjelent Csanadi 
György közlekedés- és pos-
taügyi miniszter. Mód Pé-
ter, a külügyminiszter első 
helyettese, s a Külügymi-
nisztérium több vezető mun-
katársa. 

Ott volt Síegfried 
Hienzsch, az NDK budapsti 
ideiglenes ügyvivője és a 
nagykövetség diplomáciai 
beosztottai, valamint Fran-
tisek Pisek. a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság bu-
dapesti nagykövete. (MTI) 

Aktívaülést tartott a megyei 
pártbizottság 

A 2-es számú pavilon emeleti helyiségeiben két nagy 
szekcióban láthatók az irha- ég szőrmebundák 

A Magyar (Szocialista Mun-
káspárt Csongrád megyei bi-
zottsága tegnap Szegeden a 
városi pártbizottság Kálvin 
téri székházának előadóter-
mében aktivaülést tartott, 
amelyen a megyei pártbizott-
ság tagjain kívül megjelen-
tek a városi és járási pártbi-
zottságok titkárai, a városi 
és járási tanácsi vb-elnökök 
és a megyei pártapparátus 
munkatársai. 

Az aktivaulesen az idő-
szerű nemzetközi kérdésekről 
Komócsin Zoltán elvtárs, a/ 
MSZMP Politika* Bizottságé-
nak tagja, a Népszabadság 
főszerkesztője tartott tá jé-
koztatót. Ezután Győri Imre 
elvtárs, a megyei pártbizott-
ság első ti tkára a. Központi 
Bizottság 1964. decemberi 
határozata végrehajtásának 
eddigi tapasztalatairól és a 
feladatokról beszélt. 

ÚJ KIÁLLÍTOK 

mmu^ 
(Enyém Z. felvételei) 

A bútoripari pavilonban a Tisza Bútoripari Vállalat egyik bemntatohelyiségében 
más bútorokkal vegyesen látható a dicsérő oklevéllel kitüntetett gyermekszoba-be-

rendezés 

KISZ-nap a faluban 
Ötszáz középiskolás találkozója Kisteleken 

Kistelek megfiatalodott ezen a szomba-
ton: tegnap mintegy 500 gimnazista „ün-
nepelte" az ifiúság és a diákélet szépsé-
gét. A középiskolások KISZ-napja — me-
lyet, a járási KISZ-bizottság szervezett — 
a tanulás és a szervezeti élet vélemény-
cseréje, kulturális és sportvetélkedő, s az 
őszinte barátkozás napja volt. Három is-
kola tanulói találkoztak itt, a kisteieki 
gimnazistáik fogadták az üllési középisko-
lásokat A KISZ-napon részt vett Szabó 
Lajos, a KISZ járási bizottságának titká-
ra, Szetei István, a KISZ járási bizottsá-
gának iskolafelelőse és Bálán Miklós, a 
kisteleki pártbizottság titkára. 

A tanulósereget Marczis Vilmos, a kis-
teleki gimnázium igazgatója köszöntötte 
A délelőtti műsorban az osztályok tanu-
lási problémáiról és az „Ifjúság a szocia-
lizmusért" mozgalom helyi eredményeiről 
beszélgettek a tanulók. Majd Koncz János, 
a KISZ megyei bizottsága iskolai osztá-
lyának vezetője érdekes előadást tartott 
a Világifjúsági Találkozók történetéről, il-
letve a IX. VIT előkészületeiről. Délután 
került sor a diáktalálkozó látványos mű-
soraira, a műsoros előadásokra és sport-
rendezvényekre. A kisteleki középiskolai 
KISZ-nap hangulatos diákbállal zárult. 

A budapesti vásár nem-
zetközi jellege évről évre 
erősödik. Hazánkkal együtt 
35 ország szerepel a kiállí-
táson, mintegy 1000 kül-
földi kiállítóval. Ez a 
szám azonban nem tükrözi 
a külföldi résztvevők tény-
leges számát, hiszen a szo-
cialista országok külkeres-
kedelmi vállalatai, de a tő-
kés országokból erkező cé-
gek is több esetben egész 
sor gyár termékeit állít-
ják ki. 

A 34 külföldi ország kö-
zül 24 hivatalos kiállító-
ként jelent meg az idei 
Nemzetközi Vásáron. Más 
országokat kiállító cégek 
képviselnek. 

A hivatalos kiállítók kö-
zött első ízben szerepel 
Brazília. A Nemzetek Csar-
noka nevű pavilonban te-
kintélyes helyet foglal el a 
nagy dél-amerikai ország 
életét bemutató kiállítás. 
Hatalmas tablók szemlélte-
tik az őslakó indiánok éle-
tét, az ország építészeti, 
művészeti szépségeit. A ki-
állított ipari, bányászati és 
mezőgazdasági termékek íze-
lítőt nyújtanak az oi-szág 
gazdaságáról. Motorok, 
kompresszorok, hajtóművek, 
elektromos háztartási felsze-
relések, tranzisztoros rá-
diók és tv-k tanúskodnak 
Brazília fejlődő iparáról. 
Nyilván sok érdeklődőt 
vonz majd a Kávékutató 
Intézet pavilonja, ahol a 
látogatók megízlelhetik a vi-

| lághírű brazil kávét. 
A Tanganyilca és Zanzibar 

j egyesüléséből létrejött Tan-
zánia ugyancsak első ízben 
szerepel a BNV-n. A kelet-
afrikai ország főleg mező-
gazdasági cikkeket: sizalt, 
kendert és más ipari növé-
nyeket, magvakat, dohányt, 

láálati bőröket, prómekat ak-

iit ki. Iparáról különleges 
cserzőanyagok, férfiingek, 
pipák és műanyag- edények 
tanúskodnak. Nagyon tetsze-
nek a látogatóknak az 
ébenfából faragott népművé-
szeti cikkek. 

Az USA is elöször szere-
pel a BNV-n: 77 cég hoz-
ta el termékeit Budapestre. 
Az amerikai pavilonban 
sokféle háztartási ós kony-
haberendezési cikk látható. 
Élelmiszeripari, mezőgazda-
sági kiállítása is tanulságos. 
A híradástechnikai cikkek 
között szerepel az Amerika 
és Európa közötti televíziós 
programot közvetítő Telstar 
távközlési műhold modell-
je. 

Svéd cégek egyedi kiállí-
tókként eddig is rendszeres 
résztvevői voltak a Buda-
pesti Ipari Vásárnak. Az 
idén — első ízben — hivata-
los információs iroda is 
képviseli Svédországot. Au-
tomatikus számítógépek, 
elektromos gyógyászati be-
rendezések, csomagológépek, 
finommechanikai készülé-
kek, szerszámgépek és sok 
más ipari termék szerepel 
a svéd cégek kiállításán. 

Ü j részvevőként jelentek 
meg az idei vásáron Irak 

és Kuwait képviselői. A 
közel-keleti arab országok-
kal egyre erősödnek ha-
zánk kereskedelmi kapcso-
latai. Az olajipari termékek, 
déligyümölcsök, építőanya-
gok, gyapot és gyapjú mel-
lett népművészeti cikkek 
láthatók a két a rab ország 
kiállításán. A közép-keleti 
Irán olajipari termékeivel, 
textilkészítményeivel, mező-
gazdasági cikkekkel és sző-
nyegekkel szerepel a kiállí-
táson. 

Az ú j kiállítók részvété-
le is arról tanúskodik, hogy 
a békés együttélés gondo-
lata — az imperialista kö-
rök hidegháborús mesterke-
dései ellenére — egyre na-
gyobb teret hódít. Olyan 
országok képviselői is ön-
álló kiállítóként szerepelnek 
már, amelyek csak napja-
inkban nyerték el független-
ségüket. Egyre több ország 
kapcsolódik bele a nemzet-
közi gazdasági vérkeringés-
be, hogy békés versenyben 
mér je össze haladását más 
országokéval. S hogy ez Bu-
dapesten történik, az egy-
ben hazánk növekvő meg-
becsüléséi. is bizonyítja. 

Gáti István 

ülést tartott a magyar—csehszlovák 

vegyesbizottság 
Május 20 és 22 között tar-

tották meg Budapesten a 
magyar—csehszlovák gazda-
sági és műszaki-tudományos 
együttműködési vegyesbizott 
ság 4. ülésszakát dr. Ajtai 
Miklópnaitg asz 

Tervhivatal elnökének el-
nökletével. 

A csehszlovák delegációt 
Oldrich CeYnik miniszterel-
-iök-helyettes, az Allamj 
Ten&izaöság etoótae-AiezetSS 


