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Újítások megvalósításával
több tízezer téglával és cseréppel
gyártanak többet
a Siomódi úti téglagyárban

ár a második hétbe for hogy mindez lényegében még
dult a genfi külügymi iscsak előjáték, s a nagy fel
Öt vállalattal kötött szerződ ést
Siittőn nyílik m eg
niszteri értekezlet munkája.
adat, a német kérdés rende
Mind a Szovjetunió, mind a zésében való előbbrejutás még
k ü lön b öző á ru féleségek elk észítésére
m egyén k első k özségi
Éjszakánként vastag papírral
nyugati hatalmak előterjesz hátra van.
takargatták
le a nyerstégla
az
E
sztergom
i
H
áziipari
S
zövetk
ezet
ö
n
k
iszolgáló
boltja
tették a tárgyalások alapjául
Mi a német kérdés lénye
halmokat, ködgyertyával füs
szolgáló tervezeteiket, s e hét ge? Az, hogy 14 évvel a há
Az Esztergomi Háziipari Szö mint 400 darab kézzel kötött töltek, hogy elkerüljék a fagyot
Megyénk nagyobb városai
elején már megindult felettük ború befejeződése után Né
kesztyűt készítenie. A kesztyű a Szomódi úti téglagyárban. Az
az érdembeni vita.
metországgal még nem kötöt ban már megnyílt, vagy rövi vetkezetnek 260 bedolgozó ket Norvégiába exportálják. eredmény: az áprilisi talaj
tagja
van,
de
már
újabb
varró
desen
megnyílik
az
önkiszolgá
A külügyminiszteri értekez ték meg a békeszerződést,
és hímző tagokat toboroznak, A szövetkezetben kesztyűkötő menti fagyok nem okoztak na
let első hete
természetesen hogy Németország nyugati fe ló boltok sokasága. A községek hogy a második negyedévre géppel hat nap alatt 300 darab gyobb kárt a nyerstéglában. Az
közül
elsőnek
Süttőn
nyit
önmég nem nyújt elegendő ala lében újjáéled az a német mikiszolgáló boltot a Dorogi Élel vállalt nagy mennyiségű áru férfikesztyűt kötöttek. Most ezután következő kedvezőbb
pot ahhoz, hogy megfelelően litar.zmus, amely egy ember
cikket el tudják készíteni. A újabb 300 darabra kötnek szer időjárás lehetővé tette, hogy
állást lehessen foglalni: ered öltő alatt már kétszer sodorta miszer Kiskereskedelmi Válla Békéscsabai Szőnyegház meg ződést. Az Esztergomi Ipar május 1-ig 870 000 darab ége
ményesnek mondható-e az ér világháborúd . az emberiséget, lat. A kis önkiszolgáló boltban rendelésére több mint 40 kézi cikk Kiskereskedelmi Vállalat tett téglával és 126 0 0 0 darab
tekezlet, beváltja-e a béke hogy Németország két részre mindössze három alkalmazott csomózásé perzsaszőnyeget, a 400 darab nylon gyermekruhát cseréppel gyártsanak többet. A
szerető emberek által hozzá van osztva, s az egyik német lesz és július 1 -től már ott vá népművészeti és háziipari bol és blúzt, valamint több száz téglagyári dolgozók a pártfűzött reményeket? H'szen a állam határain
belül
e"V sárolhatnak a süttői háziasszo tok számára 500 darab hímzett darab különböző anyagból ké kongresszus tiszteletére 400 000
égetett tégla terven felüli gyár
vita még csak most kezdődik. olyan különálló terület van, nyok.
bébi-ruhát,
játszókát, vala- szült gyermekruhát rendelt a tását vállalták, s a felajánlást
szövetkezettől. A Budapesti már az első' negyedévben túl
Azonban a tárgyalások eddi amelyet ez állam békéjének,
Divatáru Nagyker. Vállalat ré teljesítették., Ez év végéig 3
gi menete alapján is levon rendjének állandó zavarására
szére 2 0 0 0 polónadrágot készí millió darab kistéglának meg
hatunk már néhány következ használnak fel.
tenek, az esztergomi földszöv.- felelő 27-es blokktéglát éget
22 0 0 0 forint n y ereség — új k ozm etik ai szalon nyílt
Ebből a felsorolásból vilá
tetést, amelyek — bízvást ál
nek 140 000 forint értékben nek. Ezt a mennyiséget 25 szá
líthatjuk — határozottan ked gosan kitűnik, hogy mit kell
A tatai fodrász ktsz, mely a megyei ktsz-ek közül jófor ágyneműt és gyermekruhákat, zalékkal túl akarják teljesíteni.
vezőek a nemzetközi feszült tenni a német kérdés ren
ség enyhülése szempontjából. dezéséért. Meg kell kötni a mán egyedül fizetett év végén nyereséget tagjainak, az első ne egy újabb megrendelés szerint Cserépből viszont félmillió da
rabbal gyártanak többet. Bár
Kedvező eseménynek kell német békeszerződést,
meg gyedévben 22 000 forintos nyereséget szerzett. A szövetkezet 15 pedig 1 0 0 darab nylon blúzt.
a gyárban nagyobb beruházá
tekinteni magát a tárgyalá kell akadályozni a revansista részlegében bevezették a blokkolási rendszert és vándorpénztá
sok az utóbbi időben nem tör
sok tényét is. Ismeretes, hogy német militarizmus újjászüle rost is alkalmaztak. Megszigorították az anyagfelhasználást,
téntek, néhány újítás bevezeté
6 0 0 0 0 barom fi
a külügyminiszterek
első tését, fel kell számolni
a főképpen a fejmosóanyagoknál é s sze;zfáléknél. A szövetke
zet a nyereségét egy új kozmetikai részleg megnyitásával nö
sével azonban jelentősen nö
— az iparvidéknek
megbeszélése
—
bizonyos nyugat-berlini mérgező gócot veli.
velték a téglagyártást.
előzetes ügyrendi megállapo és meg kell valósítani Német
A MEZŐÉRT a Győri Ba
dások elhúzódása miatt
— ország békeszerető és demok
A téglapréseknél a régi bé
romfifeldolgozó Vállalattal és lések helyett sima, hengerelt
késve kezdődött, s ez az egy ratikus állammá való újra
a helyi földművesszövetkeze- béléseket alkalmaznak, ezzel
két óra késés már elég volt egyesítését.
A vállalt 8 0 tonna terven felü li szalm alem ezből
tekkeí közösen 2 0 0 0 0 0 barom
számos nyugati burzsoá lap
i szovjet javaslatok
—
m ár 5 0 tonnát telje síte tte k
fira köt szerződést a megye megakadályozzák, hogy a prés
nak ahhoz, hogy beharangoz •T» amelyeket a varsói szer
egyéni dolgozó parasztjaival. be idegen anyag kerüljön éa
a Lábatlani Papírgyár d o lg o zó i
za a
tárgyalások kudarcát. ződés
külügyminisztereinek
Ez kétszer olyan nagy mennyi tengelyelcsavarodást okozzon.
Ezek a vágyálmok azonban értekezletén
a
szocialista
mint amennyire az elmúlt Egy-egy tönkrement tengely
nem váltak valóra. Ellenke tábor többi
A Lábatlani Papírgyár szal- ára 4560 forint. A papírgyári ség,
európai
or
évben
kötöttek szerződést. A kicserélése» 40 órát tart, mely
zőleg. az eddigi felszólalások szága és a Kínai Népköztár malemezgyártó
brigádja 80 dolgozók az elmúlt hónapban
jelentések szerint idő alatt áll a prés és több ezer
mérsékelt, megfontolt, látha saság is jóváhagyott — éppen tonna lemez gyártását vállalta több t int » tonna papírvattát legutóbbi
már több mint 60 0 0 0 baromfit nyerstéglát veszít az üzem. A
tóan nem az ellentétek kiéle ezeket a célokat szolgálják. terven felül. Április hónapban
nevelnek az egyéni gazdák.
cserépprésekné] is jelentős újí
zésére, hanem a megegyezés Ezért javasolja a Szovjetunió a vállalásból 50 tonnát teljesí és kalapcsomagoló papírt ké
tásokat valósítottak meg. Az
tettek.
Egy
tonna
szalmalemez
szítettek
terven
felül.
a
német
békeszerződés
meg
közelebb hozására irányuló
egyiken teljesen megszüntet
hangneme is
azt igazolja, kötését, mint a német problé
Az Id egen forgalm i Hivatal
ték a nyomcsapágyak törését*
hogy az értekezlet elősegíthe ma rendezésének jelenlegi fő
ú ttörők et k ép ez k i
ti a vitás kérdések rendezé láncszemét. A békeszerződés
ezkel kb. évi 60 órás újabb
megkötése természetesen nem
sét.
üzemmenetet nyertek. Egy óra
id eg en v ezető k n ek Tatán
öncél, hanem a német mili
alatt 2500 nyers cserepet tud
ozitívumként
kell
el tarizmus
feltámasztásának
A megyei Idegenforgalmi nak préselni. A másik újítás
könyvelnünk azt is, hogy megakadályozását kell hogy
Hivatal elkészítette a Vértes nyomán meghosszabbították a
a nyugati hatalmak külügy
szolgálja. Ezért szerepel töb
Az elmúlt évben Naszályban
miniszterei — há fenntartá bek
között a tervezetben, került sor a tatai járás mint gok című színdarabbal többek hegység térképvázlatát. Tatán meghajtó fogaskerekeket és
között
Dunaszentmiklóson, az 50 férőhelyes turistaszállót megtakarították 4—5 tengely
sokkal is — lényegében elfo hogy Németország nem vehet
30 önkéntes tűzoltócsapa Szomódon, Agostyánon, Szent- korszerűsítették és újabb be törés költségét. Az újítások se
gadták a csúcstalálkozó gon részt katonai szövetségekben, egy
tának versenyére. Itt a szomódolatát.
Mind az amerikai, nem tarthat birtokában, nem diak a legjobbak között végez györgypusztán a Dózsa Tsz rendezésekkel bővítették. Az gítségével a Szomódi úti tég
otthonában stb. idegenforgalmi hivatal úttö lagyár
mind a francia külügyminisz gyárthat és nem szerezhet be tek. Az idén május 24-én művelődési
dolgozói
nagyobb
léptek színpadra. S a műsorok
ter helyeselte a kormányfői tömegpusztító fegyvereket, te Gyermelyen mérik össze tudá bevételét a szakmai, elméleti rőkből még a nyár folyamán mennyiségű égetett téglát és
idegenvezetőket
képez
ki
Ta
kül sukat a tűzoltók, s amint az és gyakorlati továbbképzés és
értekezlet összehívását,
bár rületén nem lehetnek
tán, a helyi általános iskolák cserepet gyártanak terven fe
mindketten feltételül tűzrék földi támaszpontok és el kell eddigi jele^ mutatják, a szo- a május 24-i sikeresnek ígér pedagógusainak bevonásával. lül az év végéig. Erre az építő
jelenlegi német módi két önkéntes tűzoltó- kező járása verseny költségeire
ki, hogy a külügyminiszteri ismernie a
Budapesti mintára rejtvénytú anyagra nagy szükség van, vár
megbeszélésen sikerüljön elő határokat. E feltételek telje csapat, az ifjúsági és a felnőtt fordítják.
rákat rendeznek a kis úttörők ják őket a lakásépítők és a ter
sítése
hatékony
biztosítékokat
rehaladást elérni.»
Selwyn
tűzoltók még fokozottabb felszámára.
melőszövetkezetek.
jelentene
minden
támadó
Lloyd angol' külügyminiszter
készültséggel indulnak a ver
tervvel
szemben.
Ugyancsak
pedig minden előzetes felté
senyre, mint tavaly.
A község húsz tagú felnőtt
tel nélkül foglalt állást
a a békét és a népek biztonsá
csúcstalálkozó, sőt nem is egy, gát szolgálja a Nyugat-Berlin és tizennégy főt számláló ifjú
amit „frontváros”-nak, „az sági
tűzoltócsapata példás
hanem egymásután több meg —
NDK húsában levő szálká”tartandó csúcsértekezlet mel nak neveztek maguk Nyugat- szorgalommal végezte el az
lett. E tények alátámasztják Berlin polgármesterei — de- őszi-téli elméleti tanfolyamot.
A z Esztergomi Szerszámgépgyár a Budapesti Ipari Vásáron
Ahogy a község tanácselnöke
Hruscsov elvtársnak azt a — militarizált
szabad várossá mondotta: örült az ember lel
kijevi beszédében elhangzott
Annyit már az elindulás előtt tudtam,
S az emberekről, munkásokról, tervezők
tétele is.
ke, mikor a komoly vizsgakér
— megállapítását, hogy jelen való
ről és vezetőkről, akik elkészítették, és el
E javaslatok elfogadása a désekre jobbnál jobb felelete hogy az Esztergomi Szerszámgépgyár is a
leg úgy létezik, sor kerül a német probléma három
hozták ide ezeket a gépeket, csak annyit:
fő ket adtak a csapat tagjai. Em Petőfi-csarnokban kapott helyet, hát ott ke
kormányfői értekezletre.
dicséretet érdemelnek. Dolgozzanak becsü
kérdésének megoldását jelen lítést és egyúttal elismerést is restem őket. Na de nem is olyan kicsi épü
lettel továbbra is, szerezzenek még több di
' béke ügye szempontjából tené. Ami a negyediket, a né érdemelnek a szomódiak a let ez a csarnok. — Ahol a legtöbb érdek
csőséget az Esztergomi Szerszámgépgyárnak
eredmény végül az is, met újraegyesítést illeti, ez tűzkészültségi szolgálat min lődőt, találod, ott vannak az esztergomiak
hogy a Szovjetunió javaslatá jelenleg — amikor két szu denkori pontos, lelkiismeretes — mondta útbaigazításként egy ismerősöm. s a magyar iparnak.
Szabó József
Van ebben egy kis humor — gondoltam —,
nak megfelelően mindkét né verén német állam létezik — teljesítéséélt.
hiszen
itt
mindenütt
sokan
vannak.
met állam képviselői is részt már nem a
nagyhatalmak,
Szomódon a felszabadulást
Nem sok időbe került és magam is meg
vesznek a tárgyaláson. Érvé hanem a németek ügye. Az követően alakult meg az ön
nyesült tehát a Szovjetunió újraegyesítés formáiban és kéntes szervezett tűzoltóság. A győződtem róla, hogy nem mondott valót
nak és a béke erőinek az az módozataiban maguknak a jól felszerelt szertárban többek lant. Persze túlzás lenne azt állítani, hogy
álláspontja,
hogy
egyrészt németeknek kell megállapod között a 400-as motorfecsken itt vannak a legtöbben, de valóban sok az
dő is megtalálható. A derék érdeklődő a külsőre is szépen mutató, külön
semmilyen, a németeket érin niuk.
Kétségtelen,
hogy
mind
eb
tűzoltók fáradhatatlan felvilá böző típusú, vajszínűre festett szerszámgépek
tő ügyet ne tárgyaljanak meg
előtt.
a német nép
képviselőinek ben, mind más kérdésekben gosító munkája, gondos felA közel 60 négyzetméteres kiállítási terü
meghallgatása nélkül,
más elég jelentős különbség, sőt készültsége, s nem utolsósor let minden részlete kitűnően rendezett. A
ellentét
is
van
a
Szovjetunió
ban
a
lakosság
óvintézkedése
részt Adenauer nem tarthat
gépek mögötti fal egyik részén forgó föld
igényt arra, hogy csak Nyu- javaslatai és a nyugatiak ál hosszú évek óta elejét vet gömb körűi különböző országok nevei olvas
te
minden
gondatlanságnak,
tal
beterjesztett
úgynevezett
gat-Németország
képviselje
„csomag-terv” között. Mégis, de ez pillanatnyilag sem csök hatók. A fennállásának 40. évfordulóját ün
az egész német nemzetet, a ha minden tárgyaló fél jóaka kenti a tűzoltók éberségét, tűz- neplő gyár negyven külföldi országba szál
Német Demokratikus Köz ratot tanúsít, lehetőség van készültségét.
lítja a minden tekintetben kiváló, korsze
társaságot ped'g gyakorlatilag az álláspontok közelebb ho
A gyermelyi verseny elő rű szerszámgépeit. A háttér másik részén
tekintsék nem létezőnek. Ami zására.
készületei serényen haladnak Esztergom hatalmas, panorámikus képe lát
kor a nyugati hatalmak bele
konstrukciónk” felírás
Vasárnaponként ható. Mellette „Űj
gy külügyminiszteri érte Szomódon.
egyeztek az NDK képviselői
kezlet, sőt egy csúcsta már a kora reggeli órákban alatt az MSU—250 típusú szerszámmarógép
nek a tárgyalásokon _ való
szerelési gyakorlatokra sora rajza. Még csak rajz. de jövőre már ott ta
lálkozó sem oldhat meg min
részvételébe, ezzel (még ak den vitás nemzetközi problé koznak a tűzoltóesapatok, s lálják majd a látogatók a többi kiállított és
kor is, ha ezt hivatalosan ta mát. A külügyminiszteri ér felváltva gyakorolják a tűzol működő- gép között.
A kiállított gépek önmagukért beszélnek.
gadják) nagy lépést tettek az tekezlet azonban elősegítheti, tás mozzanatait. S az egész
NDK tónvleges, „de facto” el hogy egy lépéssel előbbre embert megkövetelő munka De hadd idézzem itt a gyár egyik szerelő
K á lm á n n a k
szavait:
ismerése teli.
jussunk a nemzetközi feszült után kulturális munkára is lakatosának, K o v á c s
Mindez kétségtelenül öröm ség enyhítésében, a német jut az időből. A tűzoltók húsz „ N e g y v e n e s z t e n d ő m u n k á j a é s a g y á r d o l 
mel töltheti el a béke min kérdés rendezésében, az euró tagú színjátszó -együttese is g o z ó i n a k s z í v e - l e l k e b e n n e v a n e z e k b e n a
Az ME 1000 egyetemes marógép, a gyár
den hívét. Nem szabad azon pai biztonság megteremtésé szorgalmasan dolgozik. Pél g é p e k b e n , a z é r t v a n s i k e r ü k ú j g y á r t m á 
egyik kitűnő gyártmánya
dául Jókaitól a Szegény gazda- n y a i n k n a k . ”
ban
elfeledkeznünk
arról, ben.
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Járási versenyre készülnek
a szomódi tűzoltók
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