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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 
J KEDVES VENDÉGEINKET, 

SZOVJET TESTVÉRVÁROSUNK, 
' A HŐS OGYESSZA KÜLDÖTTEIT! 

Szovjet testvérvárosunk 
küldöttei Szegeden 

Ogyesszai párt- és tanácsi delegáció érkezett 

(Kovács Ibolya felv.) 
Beszélgetés a Ferihegyi repülőtéren. Balról jobbra: Biczó György. T. A. Sztarobanova, 
J. V. Krutyihlu, Győri Imre, A. V. Jcrmakov, F. A. Sztamikov. a tolmácsoló Laza 

Etelka és N. A. Bobrovnicsij. 

Három hónap alatt 
178 millió forint értékű árut szállítottak 

exportra a megye üzemei 
Az utóbbi években jelen- részaránya az elmúlt két év- gyár 1961-ben exportra ké-

tősen nőtt a Csongrád megyei ben 15 százalék volt, az idei szített áruinak 80 százalékát 
és szegedi üzemek készítmé- tervek szerint csak 13 száza- kapitalista országok külke-
nyeinek híre nemcsak ide- lék lesz. reskedelmi vállalatai rendel-
haza, hanem a külföldi pia- Ez év első negyedévében ték meg. Az idei első negyed-
eokon is. Ebben a vállalatok vállalataink 178 millió forint évi exportárukat mind kapi-
dolgozóinak, vezetőinek ered- értékű árut gyártottak a kül- talista cégeknek szállították, 
ményes munkája mellett je- kereskedelmi vállalatok meg- A Délrost külföldi vevői is 
lentős szerepe volt külkeres- rendelésére. Ez valamennyi- mind nyugati kapitalista or-
kedelmi vállalatainknak is, vei kevesebb, mint az elmúlt szágok vállalatai voltak, 
amelyek törekedtek minél év azonos időszakában kiszál-
több ipari terméknek külföl- lított mennyiség. Elsősorban 
di vásárlót szerezni. Csöng- azért csökkent az első három 
rád megye szocialista ipara hónapi exportszállítmány, 
1960-ban több mint 730 mii- mert 
lió forint értékű árut gyár- a j u t a á r u g y á r a Szegedi 

Ruhagyár exporttevékeny-
sége csökkent profilválto-
zás mia t t 

A szegedi és Csongrád me-
gyei üzemek termékeivel a 
külföldi megrendelők álta-
lában elégedettek. 

Csupán néhány esetben volt 
minőségi kifogás. De ez az 
egész exportmennyiséghez 
mérten nem számottevő. A 
Szegedi Cipőgyár 1961-ben 
külföldre szállított cipőinek 

bon. Ezúton is köszönöm azt 
a meleg fogadtatást, amely-
ben részésítettek, s a látot-
takkal együtt kedves élmé-
nyünk marad. Nagy érdeklő-
déssel és szeretettel készü-
lünk a szegediekkel való ta-

Tegnap új állomásához ju- kötői darukezelő, a kommu-
tott el az a mindjobban erő- nista munka élenjáró dolgo-
södő és szélesedő baráti kap- zója. 
csolat, umely Szeged dolgo- A délutáni programban a 
zóit a szovjet testvérváros, Budapesti Ipari Vásár meg-
Ogyessza hős város lakóihoz tekintése szerepelt. A szocia-
íúzi. Most újabb alkalom lista magyar ipar e nagysze-
nyílott arra, hogy Szeged la- rű seregszemléjét és a kül- i'áíkozásra is. Ügy'gondolom, 
kói személyes találkozások földi kiállítók érdekes bemu- hogy kapcsolataink mostani 
révén is tovább ismerkedje- tatóit nagy figyelemmel és erősítésével is csak gazdagít-
nek az ogyesszai dolgozók érdeklődéssel nézték végig juk majd egymás tapasztala-
életével, munkájaval, tervei- ogyesszai vendégeink, s elis- tait. Arra törekszünk, hogy 
vei. A szegedi városi párt- meréssel. nyilatkoztak a lá- átadjuk a szegedieknek, ami 
bizottság és a városi tanács tottakról. Örömmel beszéltek nálunk bevált és jó, a szege-
meghívására ugyanis párt- és róla, hogy Ogyessza ipara is diektöl pedig át'vehessük, 
tanácsi küldöttség utazott képviselteti magát a vá%í- amititt tapasztalunk jónak és 
hozzánk. ron. A sokféle látnivaló kö- hasznosnak. Ezzel szolgáljuk 

Szerdán delben 12 ora 20 zött különösen megnyerte legjobban a két testvérváros 
in elvtárs- érdekeit és egyben erősítjük perckor futott rá a Ferihe- tetszését Krutyihin elvtárs-

gyi repülőtér betonjára az a nak a Magyar Hájó- és Da-
hatalmas TU—104-es repülő- rugyár újtípusú, 5 tonna te-
gép, amely az ogyesszai de- herbírású, 22 méter gémki-
legációt hozta. Mikor felnyílt nyílású, univerzális daruja, 
a gép ajtaja, s kiszálltak A gyár főigazgatójának, So-
kedves vendégeink, nyomban 
érezhették azt a meleg sze-
retetet, amellyel a szegediek 
várják őket. Ezt juttatta ki-
fejezésre a fogadásukra fel-
utazott küldöttség: Győri 
Imre, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának első tit-

mogyi Ferencnek kérésére 
véleményét is beírta a pavi-
lon emlékkönyvébe. "Gratu-
lálok a magyar dolgozóknak 
e kiváló konstrukcióhoz, 
amely nagyon könnyen ke-
zelhető, jó látási viszonyai 
vannak, s a legsikeresebb az 

a magyar—szovjet barátsá-
got ... 

Az ogyesszai delegáció a 
késő esti órákban érkezett 
meg Szegedre és ma, csü-
törtökön kezdi meg ismerke-
dését a várossal és lakóival. 

tott külföldi megrendelésre, 
tavaly pedig az export -
gyártmányok értéke közei 
860 millió forint volt. 
A külföldre szállított ter- . . . . . _ _ 

mékek mennyiségét és érté- Mint ismeretes, a Szegedi Ru-
két jelentősen növelte az, h a § y a r közületi cikkek gyar- 0,4 százalékát küldték vissza, 
hogy a Csongrád megyei t á sára tért át január elsején, a falemezgyár pedig egy íz-
Gépjavító Vállalat 1960-ban A megye ipari üzemelnek ben fizetett minőségi kötbért, 
négyszereséire, 1961-ben közel külföldi kapcsolatai szinte az A szállítási határidőket álta-
kétszeresére, a Szegedi Kon- egész világra kiterjednek. Iában pontosan megtartják 
zervgyár pedig az elmúlt év- Számos vállalat kapitalista vállalataink, csak egy-két 
ben 25 százalékkal, a Pap- országok részére is szállít esetben fizettek késedelmi 
rikafeldolgozó Vállalat pedig árut A Szegedi Kenderfonó- kamatot 
két év alatt 70. százalékkal, 
növelte exporttermelését. 

Néhány szegedi vállalat 
exporttevékenysége orszá-
gosan is jelentős. 

A Délmagyarországi Rostki-
készítő Vállalat például az 
ország tiloltkender ós ken-
derkóc exportjának 70 szá-
zalékát, a Szegedi Szalámi-
gyár pedig a szalámiexport 
több mint 70 százalékát adja 
a népgazdaságnak. Igen je-
lentős a női cipó és a fűszer-
paprika export részaránya is. 

E fejlődés ellenére a ter-
melés emelkedésével nem nő 
arányosan az exportra ké-
szülő áruk mennyisége. 

Ünnepi műszak 
a vasutasnap tiszteletére 

szocialista címért, ezek kö-
zül 137 már el is nyerte. A 
MAV szegedi igazgatóságá-
nak területéhez tartozó szol-
gálati helyek közül több dol-
gozó az MSZMP VIII. kong-
resszusa tiszteletére versenyt 
kezdeményezett a szocialista 
szolgálati hely és szakasz 
cím elnyeréséért. A szegedi 
vasúti csomópont dolgozói 
pedig elhatározták, hogy ün-
nepi műszakkal köszöntik az 

kára, Biczó György, a sze- eddig kibocsátottak között* 
gedi városi tanács elnöke és 
dr. Lökös Zoltán, a Dél-Ma-
gyarország felelős szerkesz-
tője. A vendégek tiszteleté-
re képviseltette magát a re-
pülőtéren a Szovjetunió bu-
dapesti nagykövetsége is 
Sztarcev követségi tanácsos 
és Karpov követségi titkár 
személyében. 

Már az ismerkedés első 
perceiben a legközvetlenebb 
elvtársi, baráti hangulat ala-
kult ki a szegediek és az 
ogyesszai delegáció között, 
amelynek tagjai: F. A. Szta-
mikov, az ogyesszai városi 
pártbizottság első titkára, 
A. V. Jermakov, kerületi 
pártbizottsági titkár, N. A. 
Bobrovnicsij kerületi tanács-
elnök, T. A. Sztarobanova, 
az ogyesszai jutagyár párt-
titkára és J. V. Krutyihin ki-

írta az emlékkönyvbe és 
egyben további eredménye-
ket kívánt. 

A vásárlátogatást Buda-
pest legkiemelkedőbb neveze-
tességeinek megtekintése kö-
vette. A jó barát örömével 
szemlélték fővárosunk fejlő-
désének, szépülésének szem-
betűnő jegyeit, az épülő lakó-
telepeket, korszerűsödő utcá-
kat, a gondozott, helyreállí-
tott műemlékeket egyaránt. 
Az esti órákban, Szegedre in-
dulás előtt Sztamikov elv-
társ, az ogyesszai pártbizott-
ság első titkára valameny-
nyiük nevében nyilatkozott,-
amikor a következőket mon-
dotta: 

— Mindannyian a legjobb 
és a legszebb benyomásokat 
szereztük már az első órák-

AZ ELSŐ „ÁSÓNYOM* 

Vád- és védőbeszéd a Salan-perben 
A Salan-per tárgyalását a 

keddi szünet után szerdán 
délután folytatták. A véde-
lem tanúinak kihallgatása, 
amely napokon át az OAS 

főtörvényszék tárgyalóter-
mét, befejeződött. Szerdán a 
vád- és védőbeszédekre ke-
rült sor. Mind a négy védő-
ügyvéd felszólalt. Az ítéletre 
szerdán a késő éjszakai 

szószékévé tette a katonai órákban került sor. (MTI) 

Szerdán délelőtt Szegeden 
választmányi ülést tartott a 
Vasutasok Szakszervezetének 
Csongrád megyei bizottsága. 
Az ülésen megtárgyalták a 
szállítási tervek teljesítésé-
vel kapcsolatos feladatokat, 
a szociaüstabrigád-mozgalom 
tapasztalatait. Rácz Kálmán, 
a szakszervezet megyei tit-
kára tájékoztatta a választ-

Csongrád megye szocialista, mány tagjait arról, hogy ma ^ 
iparában az exporttermelés | már 462 brigád versenyez a idei vasutasnapok 

Tüntetések Argentínában 
a kongresszust (eloszlató elnöki rendelet ellen 

„Könnygázháború" a képviselőház előtt 
Kedden délután valóságos tömeg gyűlt össze, s követel- kongresszust feloszlató ehtó-

"könnygázháború* zajlott le te a március 18-i választáso- ki rendelet visszavonását. Az 
az argentin kongresszus épü- kon mandátumot szerzett épületet több száz acélsisa-
lete előtt. Az utcákon nagy képviselők bebocsátását, a kos rendőr őrizte. Az őrség-

nek utasítása volt arra, hogy 
csak a régebben megválasz-
tott képviselőket engedje be 
az épületbe. 

A rendőrök mintegy két 
órán keresztül próbálták 
visszaszorítani a tüntető tö-
meget. Az AP amerikai hír-
ügynökség becslése szerint a 
"csatában* 700 könnygáz-
gránátot dobtak a tüntetőkre. 
A felrobbanó gránátok há-
rom asszonyt megsebesítet-
tek. 

A könnygázháború felhői 
között három peronista kép-
viselőnek sikerült bejutnia a 
kongresszus épületébe, ahol 
a még érvényes mandátum-
mal rendelkező képviselők 
mintegy 70 főnyi csoportja 
tartott "kisebbségi ülést*. — 
A 198 tagú parlamentben ez 
kevés volt a határozatképes-
séghez. Az ülésen heves vita, 
majd ökölharc alakult ki an-
nak eldöntésére, felszólal-
hat-e a bejutott három pero-
nista képviselő. 

A viharos események után 
Olegario Decerra, a képvise-
lőház elnöke kijelentette, 
hogy a kongresszus »megsza-

(Somogyiné felv.) k u m i n d m kapcsolatot a 
A múlt hét végén leverték az első karókat az épülő Szegedi Gumigyár portáján. kormánnyal*. A képviselők 

Kitűzték az ú j épületek helyét, s lényegében vasárnap megkezdődött a munka. Egy i R , , , , , 
hatalmas útgyalú mozgatta meg az első köbméter földet. Az eke lazította talajt durta J e n t a v o 1 m a r a a n a k a 

el a bekötőút helyéről. Az építőmunkások azt mondották, ez volt az első "ásónyom* kormány minden megmoadu-
az épülő Szegedi Gumigyár portáján. ilásátóL 


