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„E kiállításra fel keli figyelnie 
az ország közvéleményének és gazdasági vezetőinek" 
Tegnap ünnepélyesen megnyitották a XVIII. Szegedi Ipari Vásárt és Kiállítást — Szirmai István elvtárs véleménye 

a vásárról — Külföldi delegációk érkeztek Szegedre 

Nyilvános vi ta 
Szeged 

távlati terveiről 

A megyei 
képviselőcsoport 

üléséről 

Szabadtéri oldal 

a látogatók és a 
is mind teljesebb képet 
kapjanak városunk és 
egész Dél-Magyarország 
iparáról. 

Szombaton délelőtt 10 árakor ünnepélyes keretek kő- legfeljebb országrész jellegű 
JMtt nyílt meg a XVIJL Szegedi Ipari Vásár és Kiállítás. e kiállítás. Mindemellett 
Az ünnepségen megjelent Szirmai István, az MSZMP törekvésünk az is, hogy — 
Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bizott- M érdeklődésnek megfelelő-
ség titkára, Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnök- en — 
helyettese, Papp Sándor, az MSZMP Központi Bizolt- , ......... 
ságának póttagja, a Csongrád megyei tanács v. b.-elnöke, 8 laxogaws es a maimon 
Fehér Lajos és Siklós János, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titkárai, i f j . Komócsin Mihály, 
az MSZMP Szeged városi bizottságának első titkára, 
Biczó György, a megyei jogú városi tanács v. b--elnöke, 
Horváth Gyula könnyűipari miniszterhelyettes, Lázár Figyelemre érdemes azonban 
_ .. „ . , ... az a kívánság hogy meg-
Gyorgy, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese és K u- f e l e l ő jdöben Szegeden ren-
rucz Márton, a Csongrád megyei országgyűlési képvise- dezzenek országos jellegű 
lók csoportja elnökének vezetésével a megye képviselői, könnyű- és élelmiszeripari 

kiállítást. 
A dolgosé nép jobb kielégítését AZ ismételten megrende-

zésre kerülő szegedi ünnepi 
hetek egyre gazdagodó, szín-

szocialista társadalmunk, vonalban emelkedő, egyre 
szocialista építésünk, doj- b ő v Q l ő programjában 
gozo népünk szükségletei-
nek jobb kielégítését hi-
vatott szolgálni. 

Ezt a törekvést kell kife-
jeznie tartalmában, méretá-

ssolgálja 
A vásár megnyitása alkal-

mával Ladányi Benedek 
elvtárs, a megyei jogú vá-
rosi tanács v. b.-elnökhelyet-
tese mondott beszédet. Üdvö-
zölve a meghívott vendége-

egész városunk lakossá-
gának munka- és alkotó-
kedvének gyümölcse lát-
ható. 
— Engedjék meg — fe-

jezte be beszédét Ladányi 

ket, majd igy folytatta: 
— A most megnyíló XVIII. {^""és színvonalában is, 

Szegedi Ipari Vásár és Ki-
állítás — Figyelemre méltó a ki-

állítás fejlődése a tavalyihoz . ... „ 
1 felszabadulás előttivel mérfcen. A kiállítók számá- Benedek elvtárs —, hogy a 
összehasonlítva mindé- ban á kiállított termékek tanács végrehajtóbizottsága 
nekelőtt céljában külön- sokféleségében és minőségé- és városunk lakossága nevé-
bözik attóL ben van lényeges változás. b e n jelenlétükért mégegy-

Akfcor ez kizárólag kisipari Megtartotta a. kiállítás a la- örömünknek adjak ki-
árutermelők és k e r e s k e d ő k kosság közvetlen fogyasztó* ^ 0 ' ^ 

Írukiállítása és vására vol t szükségletét szolgáló jellegét TOJEZEST és Kivanjaic SOK 

z határozta meg jellegét F 5 1 e g könnyű- és élelmiszer- 113522105 femulságot- e l m e n y t 

— A mi kiállításunk ipari és egyelőre helyi vagy (Folytatás a 3. oldalon.) 

CLiebmann felvj 
Szirmai István elvtárs (baloldalt) a televíziós bemutatóteremben 

Szabadtéri Játékok 6Zom- idő ellenére ezrek várták a 

•ovv+íov*'. 

Ma nyitják meg ünnepélyesen 
a Szegedi Szabadtéri Játékokat 

A Hunyadi László elmaradt előadását hétfőn tartják meg 
Tegnap este nagy várako- batra tervezett ünnepi meg- nagyszerű és felemelő ön* 

zás előzte meg a Szegedi nyitóját. Az esős, viharos nepi alkalmat, az országot es 
helyi esőzés miatt azonban 
erre nem kerülhetett scur. ' 

Igy mára, vasárnapra he-
lyezték át a játékok egy-
hónapos programjának fin, 
nepi megnyitóját. 
Este 8 órakor hangzik fel 

a játékok szignálja, majd k 
harsonák háromszori jelzése 
után a Himnuszt játásza a 
zenekar. Ezután 

Biczó György, a városi ta-
nács v. b.-e!nöke mond 
ünnepi beszédet. 
Ma este, programváltozás 

nélkül Farkas Ferenc Csí-
nom Palkó című daljátékát 
mutatják be a játékokon, s 

a tegnap elmaradt Hu-
nyadi Lászlp. előadását 
holnap, hétfőn este pótol-
ják. 

A megváltott jegyek a hét-
fői előadásra érvényesek. 

Számos vidéki látogatót 
igen kellemetlenül érintett a 
szombat esti vihar, mivel le 
kellett modaniok a tervezett 
megnyitóról. 

A vidékiek jegyeit a szer-
vező Iroda visszaváltotta. 

Ez viszont kedvez azoknak 
a szegedieknek, akik koráb-
ban nem kaptak jegyet a 
Hunyadi László előadására. 

A visszaváltott, minimális 
számú jegyet ugyanis a 
szervező iroda Szegeden 
értékesíti, 

ma, vasárnap délelőtt 10— 
13 óra és délután 3—5 óra 
között, valamint ma és hol-
nap az előadás előtt a hely-
színen. 

fSiflia felv.) 
Szombaton délelőtt a Horváth Mihály utcai főkapunál nagy érdeklődő tömeg várta a XVIIL Szegedi Ipad Vásár és Kiállítás megnyitását 

Kos/foin fogadta 
Révész Gézát 

Koszigin, a Szóvjetunió 
Minisztertanácsának első el-
nökhelyettese szombaton fo-
gadta Révész Géza nagykö-
vetűnket és baráti beszélge-
tést folytatott vele. 


