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Testvéri barátkozás 
Az ogyesszai küldöttség találkozásai Szeged és a járás dolgozóival 

Testvérvárosunk Szegeden tartózkodó 
küldöttsége tegnap, 'kedden délelőtt megte-
kintette az Ogyessza városrész építkezéséi, 
majd a tervező intézetbe látogatott el. A 
vendégek élénk eszmecserét folytattak a 
tervezőmérnökökkel, akik diafelvételeken 
bemutatták az intézet által tervezett épü-
leteket, s a szegedi lakóház-építkezések 
tervrajzait. Még) a délelőtti órákban M. P. 
Kiricsenko elvtársnő a kertészeti vállalatot, 

a többiek pedig a ruhagyárat keresték fel. 
A delegáció ugyancsak kedden látogatást 
tett Tari Jánosnak, a városi tanács elnök-
helyettesének hivatalában is, ahol szívélyes 
beszélgetést folytattak. A delegáció veze-
tője, Ny. Sz. Anyiszimov, szegedi tartózko-
dásuk alkalmával felkereste a Dél-Magyar-
ország szerkesztőségét is. Itt a lap vezetői 
előtt meleg barátsággal szólt szegedi élmé-
nyeikről és kedves fogadtatásukról. 

„Öröm Ilyen kedves v e n d é g e k k e l 
m e g i s m e r k e d n i " 

Különösen a külterületeken szükséges 
a kisipari szövetkezetek 

szolgáltató tevékenységének tokozása 
A városi tanács végrehajtó bizottságának üléséről 

A szegedi városi tanács 
végrehajtó bizottsága tegnap, 
kedden délelőtt ülést tartott. 
A többi között tárgyalták 
Horváth Sándornak, a Csong-
rád megyei KISZÖV elnö-
kének előterjesztése alapján 
a szegedi kisipari szövetkeze-
lek javító- és szolgáltató te-
vékenységét. 

Szegeden 18 kisipari szö-
vetkezet végez a lakosság-
nak különféle javításokat, 
szolgál tattásokat. 

Helyes, hogy ez a munka az 
utóbbi években bővült. Idén 
is több munkát végeznek a 
lakosságnak a kisipari szö-
vetkezetek, mint tavaly. A 
családi házak építésében is 
jelentős szerepet vállalnak a 
ksz-ek. A társasházakat Új-
szegeden szövetkezetek épí-
tik s a belső, egyéb szakipari 
munkákat is elvégzik. 

A rádiók, televíziók, villa-
mos-háztartási gépek javí-
tása meggyorsult a villamos-
ipari szövetkezetekben. 

Bevezették a telefonszolgá-
latos gyorsjavítást, , 

s gépkocsival szedik/ össze és 
— kívánságra — házhoz szál-
lítják a rádiót, televíziót, a 
háztartási gépeket. Terv, 
hogy — miután a Patyolat 
jelenleg nem képes ellátni a 
lakosságot — szövetkezetet 
vagy szövetkezeti részleget 
hoznak. létre a gépi mosás, 
vasalás házaknál történő el-
végzésére. 

A végrehajtó bizottság 
megállapította, hogy 

szükséges, a lehetőségek 
szerint, a kisipari szövet-
kezetek javító és szolgál-
tató tevékenységének to-
vábbi fokozása, 

különösen a külterületeken. 
Különféle, s időnként az üz-
letekből hiányzó alkatrészek 
gyártása helyes is és szük-
séges is lenne a vas- és fém-
ipari szövetkezetekben. Ezzel 
kapcsolatban is tárgyalásokat 
folytatnak az illetékesek. A 
bútorok javítására és átalakí-
tására is fokozottab gondot 
kell fordítani. Jó, hogy az 
asztalos ksz a bútorok javí-

tására, átalakítására újabb 
részleget nyit. A végrehajtó 
bizottság 

felhívta a figyelmet arra, 
hogy a kisipari szövetke-
zetek minden esetben vé-
gezzenek minőségileg is 
jő munkát, 

mert etekintetben is tapasz-
talhatók hibák. 

A végrehajtó bizottság 
fontosnak tart ja a kisipari 
szövetkezetek javító és szol-
gáltató tevékenysége bővíté-
sének tervszerű tételét. Ezért 
a városi tanács ipari osztálya 
és a KISZÖV az augusztus 
21-i végrehajtó bizottsági 
ülésre 

összeállítja a szövetkezetek 
lakossági szolgáltatása szé-
lesítésének legfontosabb 
teendőit. 
Foglalkozott a végrehajtó 

bizottság a városi tanács ap-
parátusánál folyó személyzeti 
munkával, valamint a szak-
igazgatási szervek tevékeny-
ségével is. Végül előterjesz-
tésekre, bejelentésekre ke-
rült sor. 

( L i e b m a n n felv.) 

A ruhagyári látogatás egyik kedves pillanata: Ny. Sz. Anyiszimov tanácsolni)k-he— 
lyettes Mészáros Emmivel, a gyár egyik dolgozójával beszélget. A kép bal oldalán 

Berzsenyi Lajos, az üzem pártszervezetének titkára [ 
A Szegedi Ruhagyár ka-

pujában orosz nyelvű sza-
lagfelirat köszönti azogyesz-
szaiakat, s máris elébük si-
etnek az üzem vezetői, Áb-
rahám István igazgató, s a 

testvérvárosunk küldötteit — 
mondja. Közben villan a 
vaku. kattan a fényképező-
gép. Kézfogás, és máris fut 
vissza a gépéh«z. 

Igaz barátság fogadja 
régi ismerős. Berzsenyi La- mindenütt az ogyesszai ven-
jos párttitkár, aki a múlt dégeket, akik elhozták Sze-
hónapban járt Ogyesszában gedre városuk ruhagyárá-
a szegedi küldöttséggel. 

— Nagyon kíváncsiak va-
gyunk a gyárra — jegyzi, 
meg mosolyogva Ny. Sz. 
Anyiszimov, a delegáció vé-

nák ide címzett levelét. 
Minden érdekli őket: a ter-
melés, a pártélet, az ifjúsági 
szövetség munkája, még az 
üzemi bölcsőde is. S azután 

zetóje —, Berzsenyi elvtárs újból az építészmérnök be-
meséit róla 

nem sokáig 

szél egyikükből: 
— Gyönyörű az üzem, 

benn a termek, s kinn ez a 
tágas, parkos gyárudvar. 
Nem is udvar, valódi park. 
Öröm lehet ilyen körülmé-
nyek között dolgozni. 

— S öröm munka közben 
ilyen kedves vendégekkel ta-
lálkozni. 

Ezt persze a ruhagyáriak 
mondták feleletül. De ha 
nem formálják érzéseiket 
szavakba, akkor se fér hoz-
zá kétség egy percig sem: a 
sok sugárzó arc. a forró 
vendéglátás egymagában is 
bizonyíték lett volna. 

Fehér Kálmán 

Két műszókban nvártia a díszműárut 
a Szőrme- és Bőrruhakészítö üzem 

Alig néhány hónapos 
múltra tekint vissza a bőr-
díszmű áru gyártása a Sze-
gedi Szőrme- és Bőrruhaké-
szítö Vállalatnál, de máris 
nagy az érdeklődés ország-
szerte a tetszetős készítmé-
nyek iránt. A vállalat veze-
tői sokat kezdeményeztek, 
kísérleteztek már az elmúlt 
hónapokban. Szeretnének 
minél szebb és több árut 
adni a kereskedelemnek. A 

emberei előtt. A mintadara-
bok nagyon megtetszettek, s 
a vásárlók is szívesen meg-
veszik a szép és jó minőségű 
borjúbox öveket. Ezért már-
is tízezer darabra kaptak 
megrendelést. 

Igen sok diákfelszerelést 
is gyártanak az üzemben. 
Nagyon kedveltek a töltő-
tolltartók. 

A megnövekedett igények 
kielégítésére ma már két 

közelmúlt hetekben például műszakban dolgoztatják azt 
felkeresték az ország vala- az üzemrészt, amely az úgy 

Látogatás a megyei pártbizottságon 
Kedden délután az MSZMP Csongrád megyei bizottsá-

annyi szépet 
nálunk. 

Az alkalom 
várat magára. 

A 9-es terem. Zúgó varró-
gépek, tapsvihar. Innen is, 
onnan is piruló arcú lányok, 
asszonyok szaladnak a ven-
dégekhez. Ölelkezés, baráti g a t k e r e s t é k f e l ogyesszai vendégeink/itt Török László elv-
csókok. azután apro ajan- t á a z MSZMP Csongrád megyei bizottságának első tit-
dektargyak. levelezőlapok, k á r a f o g a d t a ökcí a megyei pártbizottság több vezető 
jelvenyek csereje. Es sok VI- munkatársának jelenlétében. Részt vett a fogadáson az 
rag. Nagy szirmú, nevetős M S Z M P s z egedi járási és városi bizottságának né-
margaréták. h á n y v e z c t ő munkatársa is. A vendégek érdeklődéssel 

A 10-es terem. Ugyanaz a hallgatták Török László elvtárs tájékoztatóját a megye éle-
kép. mint az előzőben, mint t é r ö l s meleg baráti, elvtársi légkörben folytattak beszélge-
a többiben. Talán csak any- t é s t a találkozón részt vevő pártmunkásokkal, 
nyi a különbség, hogy Mé-
száros Emmi — csupa báj 
minden mozdulata — zava-
rában azt se tudja, kihez 
forduljon, amikor hirtelen 
minden tekintet, feléje irá-
nyul. De bátor kislány, ha-
mar feltalálja magát. 

— Szeretettel köszöntöm 

mennyi cipőgyárát; megvá-
sárolták az évek óta raktár-
ban heverő különböző színű 
maradekbőröket. Az ezekből 
készített ővmintákat bemu-
tatták a kereskedelem szak-

nevéZett apró cikkeket gyárt-
ja. Eddig harmincnégy mun-
kást foglalkoztattak a dísz-
műáru gyártással, ma már 
ctvenháromat. 

Olasz munkások 
és rendőrök 

összecsapása 
A hétvégi heves tünteté-

sek után viharos megmozdu-
lások jeleztéK hétfőn Torinó-
ban az olasz fémipari mun-
kások háromnapos sztrájk-
jának végét. Szombaton 1,2 
millió olasz fémipari mun-
kás háromnapos sztrájkba 
lépett, magasabb béreket, a 
szabadságidő meghosszabbí-
tását és a 44 órás munkahe-
tet követelve. 

A rendőrség erőszakkal 
próbálta szétoszlatni a tün-
tető munkásokat és erre he-
ves összecsapások kezdőd-
tek. A felháborodott sztráj-
kolok kőzáport zúdítottak a 
rendőrökre és a felfordított 
autóbuszokból, villamosokból 
ideiglenes barikádokat épí-
tettek. 

Ben Bella tárgyalt 
Ben Khedda megbísottaival 

A Rabatból, Marokkó fő- Rabatba, hogy a kormányon 
városából érkező jelentések belüli nézeteitérések elsimí-
megerősítik a hírt, hogy Ben tásáról tárgyaljon Ben Bel-
Bella, az algériai ideiglenes Iával. 
kormány miniszterelnök-he- A találkozót, amely Rabat 
lyettese, aki hétfón érkezett egyik külvárosában zajlott 
Zürichből Marokkóba, talál- le, izgalmas hajsza előzte 
kozott az algériai kormány meg. A két miniszter ugyan-
két miniszterével. Jazid tá-
jékoztatásügyi és Bitat ál-
lamminiszter azért utazott 

Az őszibarack „hazájában" 
Az ogyesszai delegáció sérte a vendégeket Török külföldre hazánk e legna-

kedden délután Ny. Sz. László, a megyei pártbizotl- gyobb őszibarack felvásárló 
Anyiszimov vezetésével ság első titkára, Paczuk Ist- telepéről. 
Szatymazra látogatott. Elkí-

Az új tanácsházán 

Az ogyesszai delegáció az új tanácsházán tett látogatá-
sakor megtekintette az épü let tanácskozó termét is. Bal-
ról jobbra: J. I. Kornet főmérnök, Ny. Sz. Anyiszimov 
tanácselnök-helyettes, O. V. Kuzmina pártbizottsági osz-
tályvezető. A kép jobb oldalán fehér ingben Török elv-

társ, a megyei pártbizottság első titkára 

van, a megyei pártbizottság Nagy elismeréssel szóltak 
mezőgazdasági osztályának az ogyesszaiak a megízlelt fi-
vezetője, valamint a járási nom gyümölcsökről, majd 
pártbizottság képviseletében Retkes Andrásnak, a Barack-
Csápenszki István és Faragó virág Tsz elnökének meghí-
János, a városi pártbizottság vására a termelőszövetkezet 
képviseletében Sípos Géza, gyümölcsöskertjét tekintet-
Törköly Ferenc, Balogh Ist- ték meg, ahol a környék töb-
ván osztályvezetők. b ; tsz-elnökeinek — Ábra-

A vendégek Szatymazon a h á m Mihálynak, Fodor Jó-
MÉK felvásárló telepét ke- z s e fnek, Szél Jánosnak — és 
resték fel, ahol Hunyadkürti a termelőszövetkezet más 
Lajos, a MÉSZÖV Csongrád dolgozóinak társaságában 
megyei elnöke kalauzolta közvetlen barátságban töltőt-
öket és Regőczi István, a t é k a z i d ö t 
MÉK Vállalat igazgatója 
nyújtott tájékoztatót részük-
re hazánk legnagyobb őszi-
barack felvásárló és expor-
táló telepének munkájáról. 
Nagy érdeklődéssel hallgat-
ták az ogyesszai küldöttek 
Farkas Lajosné telepvezető-
nek és a MÉK többi vezető-
jének tájékoztatóját a telep 
munkájáról. Meglepődve ér-
tesültek róla, hogy csupán a 
keddi napon egy-egy autó-
nyi őszibarackot küldtek 
Finnországba és Bécsbe, há-
rom vagon őszibarackot az 
NDK-ba, kettőt Csehszlová-
kiába, s egy repülőnyi gyü-
mölcsöt Svédországba. Az el-
múlt tizenegy nap alatt 122 
vagon gyümölcsöt szállítottak 

is több mint egy órán át ci-
kázott gépkocsijával ide-oda 
a városban, hogy lerázza az 
újságírókat. Ez sikerült is és 
így a tanácskozásról, amely 
döntő fontosságú lehet Al-
géria jövőjét illetően, nem 
szivárgott ki semmi. A 
Maghreb arab hírügynökség 
is csupán annyit közöl, hogy 

a megbeszélés két órán ke-
resztül tartott és barátságos 
légkörben zajlott le. 

A rabati tanácskozással 
egyidőben Algírban a sport-
stadionban tömeggyűlés volt, 
amelyen 15 000 főnyi hallga-
tóság jelenlétében Ben Khed-
da miniszterelnök és a kor-
mány más tagjai beszéltek 
Algéria jelenéről és jövőjé-
ről. Ben Khedda ismételten 
hangsúlyozta az egység és a 

• fegyelmezettség f o n t o s s á g á t . 
„Ha ma függetlennek mond-
hatjuk magunkat, ez forra-
dalmunk egységének köszön-
hető" — mondotta. 

Munkásmozgalmi kiállítás nyílt 
Szegeden 

Tegnap, kedden a koraesti ködött a Szakszervezetek 
órákban munkásmozgalmi ki- Szegedi Általános munkás-
állítás nyílt a Móra Ferenc kórusa és a vasutas fúvós-
Múzeumban. A megnyitó ün- zenekar Mihálka György ve-
nepséget a múzeum előtti zetésével, valamint Szalma 
téren tartották. Igen nagy ér- Ferenc és Pagonyi Nándor, 
deklődés kísérte az ünnepsá- a Szegedi Nemzeti Színház 
get, szép számmal vettek művészei, 
részt rajta érdeklődők és A megnyitó ünnepség után 
szegedi munkásmozgalmi ve- a megjelentek megtekintet-
teránok. Megnyitó beszédet ték a múzeum előcsarnoká-
Németh Lajos, az SZMT tit- ban, folyosóin és kupolacsar-
kára mondott. nokában elhelyezett kiállítás 

Az ünnepségen közremű- anyagát. 

Felháborodott tiltakozások 
az amerikai magaslégköri 

kísérletek miatt 
Az angol fővárosban hét- A rendőrök mintegy húsz 

főn este több száz főnyi tő- tüntetőt letartóztattak, 
meg tüntetett az amerikai A most folyó amerikai nuk-
nagykövetség épülete előtt leáris robbantási sorozat 
a csendes-óceáni Johnston- megkezdése óta az atomfegy-
sziget fölött végrehajtott ma- verkezés ellenzői állandó fi-
gaslégköri robbantás miatt. gyelmeztető őrséget állnak a 

nagykovetseg epülete előtt. 
John Gollam, Nagy-Britan-

nia Kommunista Párt jának 
főtitkára nyilatkozatában a 
legsúlyosabb bűntettnek mi-
nősítette az atomfegyverke-
zési hajsza kiterjesztését a 
kozmikus térségre. 

A Daily Worker vezércik-
kében rámutat: a magaslég-
köri robbantás szétzúzta Ken-
nedy elnöknek azt a kétszí-
nű állítását, hogy a nukle-
áris fegyverkísérletek be-
szüntetésére és a leszerelési 
egyezmény megkötésére tö-
rekszik. 

Nkrumah ghanai köztársa-
sági elnök hétfőn este Ken-
nedy elnökhöz intézett üze-
netében tiltakozott a magas-
légköri robbantás miatt. 


