
Körséta a vásáron 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Kemet Demokratikus Köz-
társaság kiállítási csarnoká-
ban nagy érdeklődéssel 
szemlélték többek között 
armak a berendezésnek a 
makettjét, amely füstgázból 
állít eiő száraz jeget 

A körséta következő ál-
lomása az olasz és a finn 
pavilon volt. A finn cégek 
most első alkalommal sora-
koztatták fel a konfekció-, 
kötszövö ipari és cipőipari 
gyártmányaikat. 

A magyar kormány és a 
gazdasági élet képviselői ez-
után a szovjet pavilont ke-
resték fel. A pavilon bejá-
ratánál a BNV-re érkezett 
szovjet delegáció vezetője, 
A. I. Kosztouszov minisz-
ter. F. J. Tyitov nagykövet 
és V. M. Lepeskin pavilon-
igazgató sietett a vendégek 
elé. 

A szovjet pavilon gazdag 
anyagának megszemlélésére 
órákra, alapos tanulmány® 
zásához pedig napokra len-
ne szükség — állapították 
meg a vendégek, s így csak 
néhány kiállítási tárgynál, 
például a Szovjetunióban 
már nagv sorozatban ké-
szülő, egybeépített sztere® 
rádió és lemezjátszó ké-
szülékeknél, a műanyag poha-
rakat gyártó automatánál, 
egy-egy szemszámgéptipus-
nál. köztük a 30 milliméter 
vastag lemez kivágására is 
alkalmas sajtológép műkö-
désének bemutatásánál, va-
lamint a szabad térségben 
elhelyezett négy. hét és 27 
tonnás dömpereknél időz-
tek néhány percet. A pavi-
lon megtekintésének befe-
jeztével Kállai Gyula, a Mi-
nisztertanács elnöke kijelen-
tette: Nagyon szép ez a gaz-
dag anyagot tartalmazó ki-
állítás és sok sikert lcirant 
a rendezőknek. 

A vendégek a séta során 
megtekintették a Német 
Szövetségi Köztársaság pa-
vilonját is. Ezt követően 
az osztrák, majd az angol 
pavilonban tanulmányozták 
a bemutatott termékeket. 

Rövid pihenő után a 
vendégek az Egyesült Arab 
Köztársaság sokszínű, leg-
különfélébb árukat bemuta-
tó paiilonjában folytatták 
körsétájukat. Búcsúzóul 
Kállai Gyula a következő-
ket jegyezte a pavilon ven-
dégkönyvébe: ..További gaz-
dag eredményeket kívánunk 
a baráti Egyesült Arab Köz-
társaság népgazdaságának 
fejlődésében". 

A lengyel pavilonnál rög-
tönzött bemutatót tartottak 
számukra a plazrnás fér® 
vágó automatánál. A pavi-
lonból távozóban a stuabad 
téren az új. száztonnás da-
rut is megtekintették. Ezt a 
gépet Magyarországon rövi-
desen sokan megismerik, 
mert az idén kilencet vásá-
rolunk belőle a házgyár 
munkájának könnyítésére. 

A vendégek útja ezután a 
jugoszláv pavilon hoz veze-
tett, melynek több magyar 
vonatkozása is van. Az 
egyik az, hogv olyan siló-
kombájnt állítottak ki, amit 
a jugoszláv Pobeda Gé® 
gyár és a Budapesti Me-
zőgazdasági Gépgyár közö-
sen készített. 

A csehszlovák pavilonban 
a tudomány® kutatóeszkö-
zök több változatával is 
megismertették az érdeklő-
dőket. A pavilon megtekin-
tése után Kállai Gyula a 
következőket jegyezte be a 
kiállítás vendégkönyvébe: 
..Nagyon sok további sikert 
kívánok a baráti csehszlo-
vák népnek népgazdasága 
fejlesztéséhez". 

A körsétán a szíriai kiál-
lítás következett. A delegá-
ciót kalauzoló Ziad Assali-
nak. a kiállítás vezetőjének 
Kállai Gyula búcsúzóul el-
mondotta: ..Örülök, hogy 
mint kiállítók eljöttek Bu-
dapestre a szíriai kereske-
delmi körök képviselői is 
és bizonyos vagyok abban, 
hogy ezt a részvételt újab-
bak követik". Innen a belga 
pavilonba vezetett az út, 
majd a Kínai Népköztár-
saság pavilonjába. Burma 
kiállítására, ahol búcsúzóul 
a burmai népművészet egyik 
remekét, egy díszes burmai 
hárfát ajándékoztak Kállai 
G vu la mi niszterel nőknek. 
Tunézia kiállítása után az 
indiai pavilonban kalauzol-
ták a vendégeket. Az USA 
kiállításán a különféle szer-
számgépek közül egy-egy 
kis műhelyt rögtönöztek, és 
a gyakorlatban mutatták be, 
hogyan kell használni a cső-
vágó fűrészeket. 

Ezután a vendégek a li-
geti tó hídján a Magyar 
Hajó- és Darugyár kiállítá-
si csarnokába vonultak. A 
mesterséges öbölben pará-
nyi tengerjáró modellek-
kel a hajóépítés egész me-
netét szemlélhették. 

A körséta végén — dél-
után 3 óráig tartott — ke-
i-ült sor a nemzetek pavi-
lonjának meglátogatására. 

Tízezrek az első napon 
Délután 2 ólakor a nagy-

közönség előtt is megnyíltak 
a BNV kapui. Tízezrek vá-
rakoztak a főkapunál, hogy 
megtekintsék a sok látniva-
lót. A BNV a nagyközönség 
részére vasárnap délelőtt 10 
órától este 22 óráig tartja 
nyitva kapuit. 

A BNV hivatal® megnyi-
tását követő néhány órán 
belül létrejött a vásár első 
üzletkötése. A TRANS-
ELEKTRO erősáramú be-
rendezéseket exportáló kül-

kereskedelmi vállalat 7 ezer 
speciális olajégő motort 
adott el az olasz Blovvtherm-
cégnek. Az olasz cég a t® 
rabbinkban négy-öt éven 
át mintegy 15 ezer ilyen 
motorra jelentette be igé-
nyét. 

Az olasz cég részére a 
Műszergyár készíti, és a 
motorokat az Ikladi Ipari 
szállításokat, a TRANS-
ELEKTRO még ez évben 
megkezdi. 

Kéftáf Jánfls elvtárs befejezte herftupi 
látogatását 

Ezen a magas oszlopon elhe-
lyezett xenonlámpák világít-
ják be szinte az egész vá-

sárvár® területét 

(Folytáén* az 1. (MaUrdlj 
sal kezdődött, u tana az 
üzem éttermében — a tsz 
vendégeként — Kádár Já-
nos elvtárs együtt ebédelt a 
farostlemezgyár vezetőivel 
és a járási termelőseövetlk® 
zet dolgozóénak képviselői-
vel. Borsos János, a mohá-
csi vár®i pártbizottság tit-
kára pohárköszöntőjében 
Mohács vár® lakóinak üd-
vözletét tolmácsolta. Emlé-
keztette Kádár Jánost az 
árvíz alkalmával tett látoga-
tására. 

Kádár elvtárs válaszában 
hangsúlyozta, hogy a pusz-
tító ár idején majd az utá-
na kővetkező hetekben, hó-
napokban nemcsak mohácsi, 
hanem ország® viszonylat-
ban is sikerrel birkóztunk 
meg a nehézségekkel ós tel-
jesítettük tervünket Ebben 
az időszakban is bebizony® 
sodott, hogy ha szervezet-
ten, eltökélten és szilárdan 
szegülünk szembe a nehéz-
ségekkel, a természeti csa-
pásokkal. az eredmény nem 
marad ed. 

Az Üj Barázdában tett lá-
togatás tapasztalataira utal-
va megemlítette: a külön-
böző nemzetiségiek egyet-
értése, összefogása jól ka-
matozik a mezőgazdaságban 
is. Raramy megyében és az 
onszág más részeiben egy-
aránt a gyakorlat bizonyí-
totta be, hogy a korábban 
oly sok problémát okozó 
nemzetiségi kérdést helyes 
alapokon, jól rendeztük. 

Sok sikert, további ered-
ményes munkát kívánt a 

farostlejnezgyariakTwik. M® 
hács van® minden dolgozó-
jának. 

Búcsúztatók sokasága 

A mohácsi látogatást köve-
tően délután az újmecsekal-
jai Ságvári Endre művelő-
dési házban megyei pártak-
tíván vettek részt Rapai 
Gyula megnyitója után Ká-
dár Ján® tájékoztatta a me-
gve pártmunkásait az idő-
szerű bel- és külpolitikai 
kérdésekről. 

A baranyai körút utolsó 
programjaként este a Nádor 
Szálló kupolatermében bú-
csú vacsorát rendeztek, ame-
lyen a megye és Pécs tár-

s a d á d m á n a k k é p v i s e l ő i . H a * 
mi dolgozók, terme'őszöréti-
kezeti parasztok. é*eimÉsé» 
giek, a társadalmi és t&-
megszervezetek vezetői réti-
tek részt. A vacsorán Raipal 
Gyula és Kádár János p® 
hárköszöntőt mondott. 

Néhány perccel kilenc óra 
előtt indult vissza a vendé-
gek vonata Budapestre. A 
Nádor Szálló előtt és a pá-
lyaudvar környékén sode 
százan gyűltek össze, hogy 
elbúcsúzzanak Kádár Já-
nostól. A pályaudvaron a 
megye és a város társadal-
mának nevében Rapai Gyu-
la, Palkó Sándor és több 
más helyi vezető búcsúztat-
ta a vendégeket. fMTT) 

Táborépítők 
A Ságvári Endre IfB ®z-

tély® tanulói tgy búcsúztak 
egymástól: „Ebéd után Üj-
szegeden, a KISZ-táborban 
találkozunk!". Ugyanilyen 
lelkesen készültek erre a 
délutánra a Kállai Éva Le-
ányotthon tanulói is, akik 
egyenesen az üzemekből in-
dultak a táborba. Ezen a 
délutánon 150 KISZ-® adott 
egymásnak randevút a Tisza-
parton. 

De mi ez a sürgés-forgás'' 
Hiszen a nyári táborozások 
ideje még távolt van. Nem 
is ez az ok, a jókedvű diák-
had ezegyszer nem vaká-
cióra érkezett, hanem dol-
gozni. 

Ügyes kezekben nin® 
hiány. Az építőipari techni-
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A brigád neve: 
IX. pártkongresszus" 

A SZOT és a KISZ Köz-
ponti Bizottságának felhívá-
sa nyomán sok szegedi 
üzemben lettek jelentős vál-
lalásokat a munkások, mű-
szakiak. Miközben az első 
felajánlások már a megvaló-
sítás stádiumában vannak, 
az egv® munkahelyeken, 
üzemrészekben egyre-másra 
akadnak olyan közösségek, 
amelyek újabb vállalások-
kal toldják meg az eddigi-
eket. Üj brigádok alakul-
nak. egyéni kezdeményezé-
sek indulnak el. a nem® 
versengés jegyében közelebb 
kerülnek egymáshoz a dol-
gozók. jobban összeforrnak a 
Közösségek. A termelési ta-
nácskozásokon is lelkesedést 
fejez ki a műhelyek hangja. 
Magukénak érzik a vei-senvt, 
s ha a kongresszushoz méltó 
felkészülésről van szó. nem-
csak a kö1el®séaet tudják, 
hanem a kötel®ségen túlit is. 

Két héttel hamarabb 
Jelentősen növelték idei 

munka verseny-vállalásai kat 

(Somogyiné felvétele) 

KISDOBOSOKAT ÉS ÚTTÖRŐKET AVATNAK májusban minden általános iskolá-
ban. A gyermekeknek ez a kedv® ünnepségsorozata m á r megkezdődött. Tegnap 
délután a Madách utcai általán® iskola kisdobosainak és úttörőinek kötötték fel a 
kék ® niros nyakkendőket iskolai ünnepély keretében, Képünkön: az I B osztály 

kisdobossá avatott tanulói 

a Magyar Kábelművek sze-
gedi gyárának dolgozói. A 
felajánlás értelmében a hát-
ralevő negyedévek termelő -
kenységi tervét 1,2 százalók-
kal fogjál: túlteljesíteni. 

Ennek érdekében megszi-
lárdítják a munkafegyelmet; 
az időkiesést s a balesetek 
miatt le nem dolgozott mun-
kanapok számát csökkentik 
Ugyancsak erőí®zítéseket 
lesznek a jobb minőség el-
érésére. a selejtv®zteség 
csökkentésére. Az új. nagy 
kapacitású angol Engenering 
tömlőzögépet — mely jelen-
tékenyen hozzájárul majd a 
termelékenység emeléséhez 
— a tervezett július 15-i idő-
pont helyett június 30-ig 
üzembe állítják. 

A műanyag üzemrész, 
mint az egyik legmodernebb 
gyártási ágazat, már eddig 
is sok haszn® újításnak, ta-
karék® változtatásnak volt 
..lelőhelye". Most is a taka-
rékosság, az újítómozgalom 
és a normakarbantartás 
együttesével kívánták meg-
valósítani új felajánlásukat. 
Ennek értelmében 0,3 száza-
lék® megtakarítást érnének 
le; ami számnak kicsiny 
ugyan, de az eredetileg fel-
ajánlott 10 ezer kilogramm® 
PVC-megtakarítást év® szin-
ten 5 ezer kilogrammal fog-
ja növelni. 

Tíz tonna többlet 
A Kenderfonó- és Szövő-

ipari Vállalatnál nemrégi-
ben értékelték az első ne-

vedévi termelési verseny 
redményeit. Az üzemrészek 
etélkedésében a hálóüzom 

Került az első helyre, mesz-
sze megelőzve a kötélgyá-
rat. amelv második, s a f® 
noda I.-et. amely harmadik 
lett. 

Szép törekvéseiről nevez® 
les a negyedik helyezett fo-
noda III. A IX. pártkong-
resszus tiszteletére giLl-szö-
vol'onalakból terven felül 10 
tonna elkészítését vállalta 
november 30-ig. Sallai Sán-

I dor szakmányvezető kezd® 
ményezésére május közepé-
től a szocialista címért küzd 
az egyik szakmány. 

A vállalások listája egyre 
bővül a különböző gyáregy-
ségekben. A viz®fonó ®z-
tály ugyancsak a szocialista 
üzemrész címet akarja kiér-
demelni a kongresszusi ver-
senyben. A fonoda II. és a 

kártoló új termelési moz-
galmakat indít, hogy ered-
ményeit növelje. 

A fonoda III. dolgozói és 
műszaki vezetői a pártkong-
resszus tiszteletére egyéni 
munkaversenyt kezdemé-
nyeztek a „legjobb fonónő" 
címért. Egy-egy hónap e l -
telte után a legmagasabb 
teljesítményt elért fonónő 
kapja a jutalmat, a vándor-
zászlót. s az oklevelet Ha 
valaki három hónapig meg 
tudja tartani ezt a címet, a 
vándorzászló végleg a birto-
kában marad. Ezzel egy idő-
ben soron kívül megkapja a 
kiváló dolgozó címet és a 
velejáró jutalmat, is. 

Az egyéni verseny kezd® 
ményezői felhívták a többi 
üzemrész munkásait és ve-
zetőit is. csatlakozzanak fel-
hívásukhoz; indítsanak mun-
kahelyíikön hasonló versenyt 
a ..legjobb kártol®". „leg-
jobb cérnazós" stb. címért. 

1 név kötelez 
Üj. szocialista címért küz-

dő fonodái munkacsapat ala-
kult a szegedi kenderfonó-
gyárban. A brigád a „IX. 
pártkongresszus" nevet vette 
fel. Bár mint munkabrigád 
eddig is eredményesen dol-
goztak — 109 százalék volt 
az áprilisi teli®ítményük—. 
tudják, hogv nevük új s ik® 
rekre is kötelez. Nemcsak a 
napi 2,5 százalék® túltelj® 
sítéssel, hanem minőségi 
eredményekkel, jobb mun-
kafegyelemmel is bizonyíta-
ni akarják, nem méltatlanok 
a választott névhez. 

A briaád vezetője Sizabó 
Imréné. A kollektíva tagjai: 
Ambrus Józsefné. Egyházi 
Erzsébet. Horváth Imréné, 
Kiss Erzsébet. Rakonczai Er-
zsébet és Szilágyi Sándorné 
— az új fonócsarnokban dol-
goznak. ponyvának való f® 
nalat gyártanak. A kiváló 
dolgozó Kiss Erzsébet azt 
mond ja, hogy csak az anyag-
ellátással ne legyen baj. raj-
tuk nem múlik majd a tel-
jesítés. Dolg® asszonyok, lá-
nyok vanr.ak a brigádban, 
gyakran szerepel nevük a 
jutalmazottak között. A jó 
munka mellett tervük az is. 
hogy a Magyar—Szovjet Ba-
ráti Társaséig segítségével 
kapcsolatot építsenek ki egv 
odesszai üzem valamelyik 
munkacsapatával. 

S. M. 

kum tanulói új mosdóépö-
letet emelnek. A falak már 
állnak. A Ságvári Gimná-
zium I/B osztályosai Farkas 
István ®ztályfőnök vezeté-
sével éppen a padozatot 
egyengetik. Dobó István, 
Ma.ver István. Gombos Lász-
ló, Palágyi János biztatják 
egymást. Pedig nincs is rá 
szükség. Osztályfőnökük is 
lapátot fog, segít a fiúknak. 

Ebben a társadalmi mun-
kában telj® egyenjogú-
ság érvényesül a lányok és 
a fiúk között. „A gyengébb 
neimet" jobban dicséri, hogy 
a legnehezebb szerszámokat 
is szívesen forgatják. Sza-
kács Erika. Széli Julianna; 
Barna Katalin. Nagy Erzsi a 
salakot rostálja, Gáli Ibolya; 
Wunder Magida a leendő 
autóparkoló agyag® földjét 
ássa. gereblyézi. 

Lassacskán már két hó-
napja dolgoznak egy megye! 
és a szegedi középiskolák 
diákok, ipari tanulók az új-
szegedi vezetőképző tábor 
építésén. S nem is akárhogy, 
nagyon sokat tettek azért, 
hogy a tábor rendben fogad-
hassa lakóit: lefestették a 
kis faházakat, salakkal borí-
tott útrendszert építettek, el-
készítették a sorakozóhel vet, 
virág®ítottak és a éWátonfc 
kezemunkája nyomán é p ® 
most a két mosdó- és fürdő-
helyiség is. összesen 4 ezer 
500 órában úgyszólván mn*. 
derrt a gyerekek végeztek eH 

m. L 

Afrikai 
íiási e s t 

Szegeden 
A májusi békehónap ke-

retében tegnap, pénteken es. 
te Szegeden a Juhász Gyula 
Művelődési Otthonban afri-
kai szolidaritási estet rende-
zett a Hazafias Népfront 
Szeged vár®i bizottsága. Az 
®ten részt vettek a Szeg® 
den tanuló ghaaai, kenyai, 
ugandai, rhodesiai és nigé-
riai diákok is. Hofgesana 
Péter, a Hazafias Népfront 
Szeged vár®i bizottságának 
titkára tartott előadást Af-
rika országairól és népeiről; 
Hangsúlyozta, hogy az afri-
kai országok szabadsághar-
cával együtt érez az egész 
haladó emberiség. Az af-
rikai nép mellett ott álínak 
szolidaritásukkal a szocia-
lista országok. 

Ezután Adewole Feysitan, 
Szegeden tanuló nigériai or-
vostanhallgató b®zélt népe 
életéről, s kitért a bék® 
világmozgalom eddigi ered-
ményeire. amely lefogja az 
imperialisták kezét 

Az ® t második részében 
kulturális műsorral szórakoz-
tatta a közönséget a Juhász 
Gyula Művelődési Otthon 
Modern Színpadának szava-
lóegyüttese. Afrikai költők 
verséből adott elő Gergely 
Éva. Csipet Zsuzsa és Molnár 
Judit, konferált Csorba Béla. 
A szavalatok után három is-
meretterj®ztő kisfilmet v ® 
títettek az afrikai népek éle-
téről. 

Az ®t után a Hazafias 
Népfront kerületi bizottsá-
gainak elnökei hosszan elbe-
szélgettek az afrikai diákok-
kal. 
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