
Négyszáz külföldi kiállító érkezik 
a Budapesti Ipari Vásárra 

Bővül a magyar ipar bemutatója 

Pénteken, a Magyar Sajtó 
Házában dr. Vitéz András, 
a Budapesti Ipari Vásár 
igazgatója tájékoztatta a saj-
tó képviselőit a BIV előké-
születeiről, a külföldi és a 
hazai vállalatok részvételé-
sói. 

— Ma már Európa-szerte 
közismert — mondotta —, 
hogy a vásároknak rendkí-
vül nagy a gazdasági jelen-
tőségük. Alig akad európai 
nagyváros, ahol ne rendez-
nének nemzetközi vásárt. 
Természetesen ez mindig az 
ipar nagy seregszemléje, ami 
állandóan jobb és jobb mun-
kára ösztönöz. A budapesti 
vásáron is felvonul a külföl-
di és a hazai ipar, s ez óriá-
si tapasztalatcsere-lehetősé-
geket tartogat. A Budapesti 
Ipari Vásár mindinkább 
nemzetközi jellegű, s ezt a 
számok is igazolják. Míg 
például 1959-ben 199 kül-
földi cég, vállalat állította ki 
termékeit, addig 1961-ben 
körülbelül 400 külföldi kiál-
lító jelentkezik a vásáron. 

— A Budapesti Ipari Vá-
sárt nemzetközi vásárnak is-
merik el külföldön, ezt mu-
tatja az is, hogy nagy szám-
ban vesznek részt a külön-
böző országok kollektív ki-
állítással. 

— Természetesen a ma-
gyar ipar bemutatója is bő-
vül. Egyik értéke lesz 
az idei vásárnak, hogy a 
Magyar Tudományos Aka-
démia bemutatja 16 kutató-
intézetének gépeit, berende-
zéseit, bonyolult műszereit. 
A látogatók tehát a kiállí-
tott anyagból meggyőződ-
hetnek arról, milyen szoros, 
közvetlen a magyar tudo-
mány kapcsolata az iparral. 

— Az iparágak kiállításai 
igazolják art a tényt, hogy 
a magyar ipar minden esz-
tendőben tud új termékek-
kel, korszerű berendezések-
kel a nagyközönség elé áll-
ni, igazolják, hogy egyenle-
tes, nagy a fejlődés, Érde-
kessége lesz a kiállításnak 
az új alumínium-pavilon, 
amely számot ad az alumí-
nium és a műanyag sokol-
dalú felhasználási lehetősé-
géről. 

— A Budapesti Ipari Vá-
sár az idén is délelőtt 10 óra-
kor nyitja kapuit és este 10-
ig lesz nyitva. A pavilonok 
azonban — a külföldiek ké-
résére — este 8 órakor zár-
nak, hogy a vendégeknek 
alkalmuk legyen megismer-
kedni Budapesttel. (MTI) 
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Ujabb háromszáz 
mezőgazdasági szakember 

indul vidékre 
A Földművelésügyi Mi-

nisztériumból és a hozzá tar-
tozó intézményekből a jövő 
hét elején újabb 300 mező-
gazdasági szakember indul 
vidékre, hogy a rászoruló 
termelőszövetkezetek tavaszi 
és nyári munkáinak szerve-
zéséhez segítséget nyújtsa-
nak. 

A háromhónapos vidéki 

munkára induló mezőgazda-

sági szakembereknek pénte-

ken Losonczi Pál földmüve-

lésügyi miniszter adott út-

baigazítást és hasznos taná-

csokat fontos megbízatásuk 

ellátásához. (MTI) 

II kubai nép lelkesedéssel ünnepli 
az ellenforradalmárok feletti 

győzelmét 
Alaposan megtépázták Kennedy tekintélyét 

— állapit]a meg a világsajtó 
A Prensa Latina, a alapján részleteket közöl az misítsék a forradalmi kor-

Kubai Köztársaság hírszolgá- inváziós harcokról és az el-
lata jelenti Havannából, Ku- lenforradalmárok céljairól, 
ba fővárosából, hogy Kuba A jelentés szerint az in-
lakossaga csütörtökön és vázió Santiago de Kuba, 
pénteken tüntetésekkel, ze- g-m Antonio de los Bános 
nés felvonulásokkal, tánccal repülőterének, valamint Ha-
ünnepelte az ellenforradal- vanna bombázásával kezdő-
mórok felett aratott győzel- áött A légitámadósoknak az 
met. Beszámol a Prensa ,„u „ ... . . _ ______ 
Latina arról is, hogy most Volt 3 hogy megsem' 
már Kuba minden pontján 
megszűntek a harcok: a Cie-
nega de la Zapata mocsarai-
ba szorított néhányszáz el-
lenforradalmár is megadta 
magát és megkezdődött ki-
hallgatásuk. 

A világsajtó szinte min-
den vezető lapja igen hatá-
rozott hangon ítélte el Ken-
nedy amerikai elnök csütör-
tökön este elmondott, Kubá-
ra vonatkozó beszédét, 
amelynek fenyegető hangja 
az Egyesült Államok kor-
mányának idegességét és fej-
vesztettségét bizonyítja. 
Ugyanakkor még az angol és 
a francia közvélemény is 
feltűnő határozottsággal íté-
li el az amerikaiak kubai 
beavatkozását. Ezzel össze-
függésben több nyugat-euró-
pai lap aláhúzza, hogy ilyen 
súlyos vereséget már régen 
szenvedett az Egyesült Ál-
lamok politikája. 

mány légierejét és megfé-
lemlítsék a népet. 

Április 17-én hajnalban az 
ellenforradalmi egységek a 
Cochinos-öböl három pont-
ján megkezdték a partra-
szállást 

A foglyok vallomásaiból 
(Folytatás a 2. oldalon.) 
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Lenin-emlékünnepség 
Budapesten 

V. L Lenin születésének 
91. évfordulója alkalmából a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Budapesti Bizottsága és 
Budapest főváros tanácsának 
végrehajtó bizottsága pénte-
ken délután emlékünnepsé-
get rendezett a Magyar Pa-
mutipar művelődési házá-
ban. 

Az ünnepségen Nógrádi 
Sándor, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja mondott 
beszédet. 

Foglyul ejtett 
ellenforrada l már ok 

megdöbbentő 
vallomása 

A Prensa Latina kubai 
hírszolgálat pénteki jelenté-
sében, elfogott kubai ellen-
forradalmárok vallomásai 

Új mo%donyai9 vagonparkja 
és gépei vannak 

a ssegedi kisvasúinak 
Tovább folytatják a korszerűsítést — A munkások felajánlásai 

a közlekedés gyorsítására, javítására 
A szegedi kisvasút har-

mincöt éve köti össze az 
egykori tanyavilágot — ma 
már virágzó községeket — 
a várossal. Ez időnek leg-
nagyobb részében csak 
"madzagvonatnak* becézték, 
s erre a névre rá is szolgált. 
Az utóbbi években azonban 
korszerűsítették ezt a fon-
tos közlekedési vonalat Még 
az idén is 

nyole új pulmann-vagont 
kapott a kisvasút. 

Ezeknek darabja 660 ezer 
forintba került, s ezekkel 
most, a második negyedév-
ben már mind az ásotthalmi, 
mind pedig a pusztamérgesi 
vonalon kulturált körülmé-
nyek között lehet utazni. Az 
új kocsik négytengelyesek, 
szépen függönyzöttek és li-

R e k o r d t e r m é s — r e k o r d s z á l l í t á s 

(Berger Sándor felvétele) 

Régen volt olyan jó termés koratavaszi zöldségfélékből, salátából és retekből, mint az idei tavaszon. A 
tisztántúli kertek híres salátáját és a mihálytelki tavaszi retket egész autókaravánok szállítják ezekben a napok-
ban Európa számos országába. Képünk Dcszken, az átvevőhelyen készült ahol a kocsikrol a modern huto-
tartályos autókba rakják a messzi útra induló tavaszi csemegét, a friss salátat. (A nagy zoldsegexportro! la-
punk ötödik oldalán közlünk cikket.) 

nóleumpadozattal látták el, 
korszerű világítást szereltek 
be, s újfajta, nagyobb mele-
get biztositó, egészségesebb 
fűtőberendezéssel látták el. 

Hasonló fejlődésen ment 
át a teherszállítás. Erre az 
évre 

az egész kocsipark cseréje 
befejeződött. 

Már csak négy kisebb mé-
retű tehervagont működtet-
nek apróbb szállításokra. E 
fejlesztésre is nagy szükség 
volt. Három év alatt 

csaknem megkétszerező-
dött az áruszállítás 

a szegedi járásnak erről a 
területéről. Most például 
hatalmas mennyiségű épít-
kezési anyagot fuvaroznak 
a különböző termelőszövet-
kezetekbe, s az állami út-
és egyéb építkezésekhez. A 
terményszállítások növeke-
dése is várható a szövetke-
zeti mozgalom erősödésével, 
faluról is mind többen jön-
nek kultúrát keresni, vagy 
szórakozni a városba — ép-
pen ezért — 

e nagyarányú fejlődés el-
lenére sem fejeződött be 
a kisvasút korszerűsítése. 
A kisvasúti fűtőház, illet-

ve a műhely is nagyobb 
feladatokat lát el, mint né-
hány évvel ezelőtt. Ezért 
a korábban beszerelt sok új 
szerszámgépen kívül idén is 
fejlesztik a technikát. 

ViHamosemelőket szerez-
nek be a mozdonyok ja-
vításához, 

karbantartásához. Emelőda-
rut kap a műhely a moto-
rok ki- és beszerelésére. A 

j korszerűtlen ejtőkalapács he-
i lyett hamarosan modern, 
ajax-kalapács működik. A 
dolgozók állandóan keresik 

i három új Diesel-mozdonyuk 
I tökéletesítésének módját — 
! mert ezek még nem teljesen 
• »kiforrott« szállítóeszközök. 
\ viszont a jövő vontatása a 
| nyersolajon alapszik majd. 

A kisvasút sok millió fo-
! rintos beruházásait jól ki-
• egészíti a dolgozók szorgos-
! sága, szépen fejlődő munka-
' versenye. 

Már három félév óta tel-
jesítik az élüzem szintet. 

A szerdán délután tartott 
termelési tanácskozásukon 
Balogh László öt és Balogh 
Lajos hattagú brigádját ter-
jesztették elő a feltételek és 
vállalásuk hathónapos tel-
jesítése után a "Szocialista 

munka brigádja* címre. 
Most a Szélpál-íéle brigád 
jelentette be, hogy 

május I. tiszteletére meg-
kezdi a versenyt a kitün-
tető cím elnyeréséért. 

De a többi dolgozó is értékes 
célokat tett magóévá. 

Vállalták a gazdaságosabb 
mozdony- és vagonkihasz-
nálást, 

további négy százalékos ön-
költségcsökkentést, s a nép-
gazdasági érdekeket szolgáló 
"külön leltárt*. Ez utóbbi 
során felkutatják az elfekvő 
és még használható szer-
számokat, alkatrészeket, ki-
használatlanul álló gépeket, 
melyeket máshol jól lehet 
alkalmazni. Ami pedig a köz-
lekedést és teheráruszállítást 
illeti: itt is javulást akar-
nak elérni a kisvasút fűtő-
házának, műhelyének dol-
gozói. A mozdonyok idősza-
kos javításának meggyorsí-
tását vállalták, a tehervago-
nok időnkénti teljes felújí-
tását pedig olcsóbban. s 
ugyancsak hamarabb akar-
ják elvégezni. 

A beruházásokat, a mun-
kások versenyét még jól ki-
egészítené egyes MÁV-szer-
vek rugalmasabb együttmű-
ködése. Már több hónap-
pal ezelőtt felvetették a dol-
gozók termelési értekezleten, 
hogy az átrakón hosszabbít-
sanak meg egy csonkavá-
gányt, kb. hetven méteres 
szakaszon, vagy egy másik, 
alig valamivel nagyobb tá-
von új sínpárt építsenek. A 
KPM II. osztályának ille-
tékesei indokolatlanul ma-
gas költségvetést készítettek, 
amire nincs beruházási ke-
ret. A kisvasúti fűtőház, 
szertár és pályafenntartás 
dolgozói egészen másképp 
számoltak. 

Felajánlották a szükséges 
munkát, 

belekalkulálták a felszedett, 
kicserélt, de még használ-
ható síneket. Az ő számítá-
suk szerint jóformán csak 
a betontalpfa kerülne pénz-
be az átrakó állomáson, vi-
szont könnyebb és gyorsabb 
lenne a ki- és berakodás, 
szerelvényösszeállítás. Több 
munkás — aki manapság 
órák hosszáig tologatja ide-
oda a vagonokat — felsza-
badulna és másutt dolgoz-
hatna. Az illetékeseknek 
meg kellene tárgyalniok 
ezeket a szempontokat ís 

51. évfolyam, 94. szám A r a : ^ m l é r Szombat, 1961. április 22. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Odaítélték az idei 
Lenin-díjakat 

Korszerűsítik 
a felsővárosi 
közvilágítást 


