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Szeged dolgozói forró szeretettel és barátsággal ! 
fogadták Antonin Novotny elvtársat {ülésszaka 

Üzemekbe látogatott el és Szeged más nevezetességeivel ismerkedett 
a csehszlovák államfő 
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Rz idei állami 

költségvetés 

tárgyalásával 

meg-
kezdődött 

az ország-

Ezrek integető sorfala Szeged utcáin 
A negyedik kocsi a j ta já-

ban megjelent Antonin No-
votny, és mosolyogva inte-
getett az őt köszöntő szege-
diek felé. Amikor pedig zú-
gó taps közepette leszállt az 
állomáson, a , megye és vá-
ros dolgozóinak nevében Tö-
rök László, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkára köszöntötte 
a kedves vendégeket. 

— Szívből üdvözöljük No-
votny elvtársat Csongrád me-
gyében. Kérjük, érezze jól 
magát nálunk. Nézzen körül 
és a látottakról számoljon be 
a baráti csehszlovák nép-
nek — mondotta a többi kö-
zött Török elvtárs. 

— Nagyon hálásan köszö-
nöm meghívásukat — vála-
szolta Antonin Novotny. — 
Magyarországi tartózkodá-
som alatt máris oly sok szé-
pet láttam, hogy lesz bőven 
miről beszámolnom odahaza. 
Szegedről közvetve már so-
kat hallottam, mert annak-
idején édesapám egy ideig 
itt Szegeden volt katona. 
Szívélyesen üdvözlöm a sze-
gedi dolgozókat és sok si-
kert kívánok nekik ... 

Ezután a Hámán Kató ál-
talános iskola úttörői fogták 
körül a Csehszlovák Kom-
munista Párt első titkárát. 
Csonka Júlia VIII. osztályos 
tanuló szép virágcsokrot 

nyújtott át neki. Kormos 
Katalin, Füzesi Tibor és a 
többi úttörők a kíséret többi 
tagjainak kedveskedett vi-
rággal. Novotny elvtárs ez-
után odalépett az őt köszön-
tő szegedi .dolgozókhoz és 
sokakkal szívélyesen kezet 
fogott. Leérve" az állomás 
előtti térre, szintén dübörgő 
taps fogadta a csehszlovák 

vendégeket és kísérőiket, 
akik gépkocsiba száljtak és 
a Hungária Szállóhoz hajtat-
tak. 

A Nagyállomástól a szál-
lóig terjedő útvonalon végig 
több ezer ember állt és 
nagy . szeretettel, kendőlo-
bogtatással üdvözölte a test-
véri csehszlovák nép képvi-
selőit. 

Fogadás a tanácsházán 
a kedves v e n d é g e k t i s z t e l e t é r e 

A vendégek a szállóból a 
városi tanácsházára mentek 
át. Ezt az utat sétálva tették 
meg. A város vezetősége a 
tanácsháza kistanácstermé-
ben rövid fogadást adott 
tiszteletükre. Ez alkalommal 
Biczó György, a végrehajtó 
bizottság elnöke bemutatta a 
vendégeknek a város lakos-
ságának képviselőit, majd 
ismertette Szeged történetét 
és fejlődését. A közvetlen 

hangú beszélgetés után a 
csehszlovák vendégek ismét 
rövid sétát tettek a fellobo-
gózott városban, így a Sztá-
lin sétányon is. Délben a 
szegedi pártbizottság és a 
városi tanács díszebédet 
adott Antonin Novotny és 
kísérete tiszteletére a Hun-
gária Szállóban. Az ebéden 
ifj . Komócsin Mihály és 
Antonin Novotny mondott 
pohárköszöntőt 

N o v o t n y e lvtárs látogatása 
a Sza lámigyárban 

Három óra előtt néhány 
perccel érkeztek meg a ven-
dégek a Szegedi Szalámigyár 
Tisza-parti kapujához. Ekkor-
ra már a járókelők népes 
csoportja várakozott a kapu 

előtt, s a kapuban a szalá-
migyár vezetőinek, dolgozói-
nak képviselői. Váraljai Re-
zső, az üzem igazgatója kö-
szöntötte Antonin Novotny 
elvtársat és a kíséretében 

Kedves vendégünk, Antonin Novotny Török Lászlóval, a Magyar Szocialista Mun-
káspárt Csongrád megyei bizottságának első titkárával ráz kezet a pályaudvar pe-

ronján a találkozás és a kölcsönös üdvözlések alkalmából 

megjelent vendégeket. A 
gyár munkásnői vörös szeg-
fűcsokrokkal köszöntötték 
őket. Az üzem kapuját át-
lépve Novotny elvtárs kér-
déssel fordult , a körülötte 
állókhoz. 

— Ez az a gyár, ahol azt 
a szalámit készítik, amelyet 
Csehszlovákiában olyan na-
gyon szeretnek? , 5 

Üzemlátogatás, köaben a 
vállalat igazgatója tájékoz-
tatta Novotny elvtársat a 
gyár történetéről. • A vendé* 
gek a gyártási folyamatnak 
megfelelően haladva nézték 
meg a munkatermeket. Már 
a hűtőüzemrészben sok kér-
déssel halmozta el Novotny 
elvtárs az üzem vezetőit. 

— Milyen rendszerrel hű-
tenek, hány fokon tárolják a 
húst? — és így tovább. 

A csontozó üzemrészben 
Juhász Imre művezető kö-
szöntötte elsőnek Novotny 
elvtársat. A női csontozóbri-
gád tagjai mellett megálltak 
a vendégek. Novotny elvtáns 
egy ideig nézte, milyen ügye-
sen jár a kezükben a cson-
tozókés, majd mosolyogva 
így szólt hozzájuk. • 

— Eddig nem tudtam, 
hogy önök gyártják a jó ma-
gyar szalámit. 

Kara Ica, Vig Józsefné, 
Vörös Istvánná, Nagy Lász-
lóné és társai zavartan vá-
laszoltak. 

— örülünk, hogy ízlik ké-
szítményünk a csehszlovák 
elvtársaknak. 

A hússzikkasztó üzemben 
aziránt érdeklődtek a cseh-
szlovák vendégek, hányféle 
és fajta szalámit gyártanak 
az üzemben. Hosszabb időt 
töltöttek a gyorsvágó és 
félautomata töltőgépeknél. 
Novotny elvtárs odaállt a 
gépeket kezelő munkások 
közé, hogy közelebbről lássa 
ezt az érdekes munkamozza-
natot. A kötőteremben meg-
kérdezték. hogy a Szegedi 
Szalámigyár mennyi árut 
szállít Csehszlovákiába. 

— A legtöbbet vásárló or-
szág — mondotta Váraljai 
Rezső igazgató — Csehszlo-
vákia. Tavaly 62 vagorinyit 
küldtünk megrendelésükre. 
Csehszlovákia után követke-
zik a két német állam, az 
NSZK és az NDK. 

Sok részletkérdésre is ki-
terjedt NoVotny elvtárs fi-
gyelme. A füstölőben pél-
dául azt kérdezte, használ-
nak-e valamilyen különle-
ges fát a füstöléshez. 

— Nem — mondták töb-
ben is. — Egyszerűen csak 

(Somogyi Károlyné felvételei) 
A különvonatról lelépő Antonin Novotny elvtárs barát-
ságos mosollyal, kalaplevéve köszönti a fogadására egy-

begyűlt szegedieket a nagyállomáson 

bükkfával füstölünk. — A 
füstölés, úgy látszik, egysze-
rű, de a fordítás már nem. 
Ugyanis több tolmács sem 
tudta hirtelen lefordítani a 
bükkfa nevét. Novotny elv-
társ sietett segítségükre, 
meglátva a sarokban felhal-
mozott bükkfa tuskókat. 

Az érlelő raktárban azt 
kérdezte a vállalat igazgató-
jától, történt-e az utóbbi 
időben lényeges változás az 
érlelés módjában. 

— Most folytatunk egy kí-
sérletet az üzem szakembe-
reinek találmánya alapján 
— tájékoztatta Novotny elv-
társat a vállalat igazgatója. 
— Az első eredmények biz-
tatóak. Előreláthatóan 30 
százalékkal rövidíthetjük 
majd meg a szárítás idejét 
Jobbeut kihasználhatjuk a 

raktárakat, mert sűrűbben 
akasztjuk egymás mellé a 
szalámirudakat.-— Erre meg-
kérdezte Novotny elvtárs, 
megtekinthetné-e ezt a kí-
sérleti raktárt. 

— Igen — mondotta Vár-
aljai elvtárs. — A raktár-
előterében éppen két fiatal 
technikus, Szalai Attila és 
Kovács Sándor ellenőrizték 
a műszereket. Novotny elv-
társ kezet fogott velük, majd 
érdeklődött munkájuk iránt. 

Mielőtt elbúcsúztak a ven-
dégek az üzem vezetőitől, 
dolgozóitól, ajándékokat 
nyújtottak át nekik. Egy kis 
kóstolót a szalámiféleségek-
ből. Külön hangsúlyozták, 
hogy a híres téli szalámi 
mellett újabb szegedi specia-
litást is adnak, a csípős, pap-
rikás szalámit. 

I smerkedés S z e g e d d e l 
A szalámigyárból a vendé-

gek kíséretükkel rövid vá-
rosnézésre indultak. A Be-
loiannisz téren kiszálltak 
kocsijaikból és Novotny elv-
társ . kíséretének tagjaival 
nagy érdeklődéssel tekintette 
meg a szabadtéri játékob 
szinterét. Novotny elvtárs és 
kísérete örömmel hallgatta 
a város vezetőinek ismerte-
tését e nagy jelentőségű kul-
turális rendezvényről, amely-
nek híre természetesen hoz-
zá is eljutott. 

Miközben az árkádok alatt 
átsétáltak a Rerrich Béla 
térre, majd onnan az Aradi 
vértanúk terére, az egyete-
mi épületek ablakai minde-
nütt megteltek mosolyogva 
integető egyetemi dolgozók-
kal, diákokkal, akik onnan 
is szeretettel köszöntötték a 

v^ros kedves vendégeit. Az 
Aradi vértanúk terén pei-csk 
alatt nagy tömeg gyűlt ösz-
sze, mire odaértek. Taps. 
barátságos integetés jelezte 
itt is, hogy a szegediek szí-
ves szeretettel fogadják ven-
dégeiket. Novotny elvtárs és 
kísérete a megye és a város 
vezetőinek kalauzolásával itt 
o lidicei mártírok emlékére 
létesített rózsakertet tekin-
tette meg és jólesően hall-
gatta. hogy az emlékkő kö-
rül telepített kertecskét mi-
lyen gonddal ápolják Sze-
ged dolgozói. 

A sürgető idő nem enge-
dett hosszabb városnézést, 
hiszen a Textilművek mun-
kásait sem akarta megvára-
koztatni Novotny elvtárs. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Már jóval 11 óra előtt hatalmas tömeg gyűlt össze 
tegnap a zászlódíszbe öltözött Szeged állomás peronján és 
a nagyállomás előtti térségen. A szegedi üzemek, intézmé-
nyek, hivatalok dolgozói, felnőttek és iskolások jelentek 
meg a hozzánk látogató Antonin Novotny, a Csehszlovák 
Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a 
Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének és kísére-
tének üdvözlésére. Megjelent itt a hivatalos fogadóbizott-
ság is: Török László, az MSZMP Csongrád megyei bizott-
ságának első titkára, i f j . Komócsin Mihály, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának első titkára, Papp Sándor, a 
Csongrád megyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke 
és Biczó György, a szegedi városi tanács végrehajtó bi-
zottságának elnöke. 

A munkásőrzenekar indulókat játszott, miközben pon-
tosan 11 órakor begördült a különvonat a pályaudvarra. 
Antonin Novotny elvtársat elkísérte Rudolf Strechaj, a 
Csehszlovák Kommunista Párt Politikai Bizottságának pót-

tagja. a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, a csehszlovák 
kormány elnökhelyettese, Václav Dávid, a Csehszlovák 
Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, csehszlo-
vák külügyminiszter, Stanislav Vlna miniszter, az állami 
tervbizottság első elnökhelyettese, Frantisek Faraga, a 
Szlovák Kommunista Párt galántai járási bizottságának 
első titkára, Václav Dolezaí, a jeszenicei termelőszövetke-
zet elnöke, Frantisek Pisek, a Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság magyarországi nagykövete, magyar részről pedig 
Marosán György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság titkára, az Elnöki Tanács tagja, 
Kristóf István, az Elnöki Tanács titkára, Hollai Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályának vezető-
je, Nagy Józsefné, könnyűipari miniszter, Kovács Imre, 
élelmiszeripari miniszter, Púja Frigyes, külügyminiszter-
helyettes és Marjai József, Magyarország prágai nagykö-
vete. 


