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Párt- és állami vezetők 
látogatása a BNV-n 

Bíró József külkereskedelmi miniszter kalauzolja a vendégeket 

Csütörtökön d e l e i m a 
párt és a kormány vezetői lá-
togattak el a Budapesti Nem-
zetközi Vásárra. A vendé-
geket: Kádár Jánost, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának el-
ső titkárát, Fock Jenőt, a 
Minisztertanács elnökét, Ap-
ró Antalt, a Minisztertanács 
elnökhelyettesét, Biszku Bé-
lát, az MSZMP Központi Bi-
zottságának titkárát, Kállai 
Gyulát, az országgyűlés el-
nökét, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagjait, Czine-
ge Lajos vezérezredes, hon-
védelmi minisztert, a Politi-
kai Bizottság póttagját, Cse-
terta Lajost, az Elnöki Ta-
nács titkárát, Korom Mihály 

igazságügy-minisztert ős 
Szurdi István belkereskedel-
mi minisztert a házigazda 
tisztét betöltő dr. Bíró Jó-
zsef külkereskedelmi mi-
niszter és Droppa Gusztáv, 
a Hungexpo igazgatója fo-
gadta. 

A vendégek sétájának első 
állomása az Országos Műsza-
ki Fejlesztési Bizottság és a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia kiállítása volt. A körsé-
ta a könnyűipari pavilon-
ban, majd a Petőfi-csarnok-
ban folytatódott, majd a bol-
gár, a koreai, a vegyipari, 
az élelmiszeripari, az NDK, 
a jugoszláv, a csehszlovák, a 
lengyel és a szovjet és a ro-
mán pavilon következett. 

Kádár János és Fock Jenő 
nyilatkozata 

— Milyen tapasztalatokat, 
benyomásokat szerzett a vá-
sáron? — fordult a körséta 
után Kádár Jánoshoz az MTI 
munkatársa. 

— Nagyon nehéz ilyen fél-
napos, zsúfolt program után 
nyilatkozni a látottakról — 
válaszolta a KB első titká-
ra —, máresak azért is, mert 
a Budapesti Nemzetközi Vá-
sárnak csupán egy részét 
láthattuk. Ezúttal ugyanis 
csak a baráti szocialista or-
szágok önálló pavilonjait, to-
vábbá a magyar kiállítók 
főbb pavilonjait néztük meg. 

— Általános benyomásom 
Jó. Az a meggyőződésem, 
hogy a Budapesti Nemzetkö-
zi Vásár színvonalában is-
mét fejlődött, s mindinkább 
betölti hivatását. A baráti 
országok pavilonjai érdeke-
sek, sikerültek, s jól szem-
léltetik, hogy a kooperáció 
eszméi a gyakorlatban is 
mind jobban kamatoznak. 
Gratulálunk a Szovjetunió-
nak és a többi szocialista or-

szágnak ahhoz a fejlődéshez, 
amelyet bemutatójuk is bi-
zonyít, ugyanakkor megra-
gadom az alkalmat arra, 
hogy hangsúlyozzam: meg-
győződésem, hogy az éssze-
rűség figyelembe vételével a 
hasznos együttműködés irá-
nyában kell a jövőben is ha-
ladnunk. 

— Ami a magyar kiállítást 
illeti, röviden összefoglalva 
megállapíthatjuk, hogy az 
idén — a korábbi évekhez 
hasonlóan — mind a gép-
ipari, mind a könnyűipari 
pavilonban új, korszerű ter-
mékeket, cikkeket vonultat-
nak fel, s ez rendkívül ör-
vendetes. Ugyanígy örven-
detes, hogy ha kismértékben 
is, de már érződik az egyes 
iparágak, gyárak anyagán az 
új gazdaságirányítási rend-
szer ösztönző hatása. Ennek 
jómagam is nagyon örülök. 

— A dolog természeténél 
fogva a nemzetközi vásár 
olyan bemutató, ahová a 
gyárak, üzemek legjobb ter-

mékeiket viszik el. Az az űj, 
az a haladó, amit itt látha-
tunk. Azt kívánom, hogy a 
népgazdaság termelésének 
minél nagyobb hányada 
ilyen új és modern legyen. 
Országos átlagnak nagyon 
szívesen elfogadnám azt, 
amit itt a magyar ipar pro-
duktumaként láttam — 
mondta derültség közben az 
interjú végén Kádár János, s 
hozzáfűzte: — A magyar ki-
állítóknak is csak gratulálni 
tudok, s további eredménye-
ket, sikereket kívánok mun-
kájukhoz. 

Az MTI munkatársa 
Fock Jenőt is megkérte, 
hogy összegezze a vásáron 
szerzett tapasztalatait. 

— Azért jöttem ki a BNV-
re — mondta —, hogy itt is 
lemérjem hároméves elő-
készítő munkánk első ered-
ményeit, az új mechanizmus 
kibontakozó hatását. Nem-
csak a január l - e óta eltelt 
időszak gyakorlata, hanem 
az itt látottak is bizonyít-
ják, hogy elgondolásaink he-
lyesek voltak, vállalataink 
tudnak élni az új mechaniz-
mus adta lehetőségekkel. 

— Nem nézhettük meg a 
nyugati és a nemrég felsza-
badult országok pavilonjait, 
ez azonban nem jelenti azt, 
hogy kevésbé akarjuk ve-
lük a gazdasági együttmű-
ködést. Ellenkezőleg, a 
kooperáció fokozására tö-
rekszünk. A vásár még hát-
ralevő napjaiban időt szakí-
tok arra, hogy e pavilonok 
közül is felkeressek néhá-
nyat. (MTI) 

Fogadás 
a magyar 
kulturális 

delegációnak 
Csütörtökön Szipka József, 

hazánk moszkvai nagyköve-
te fogadást adott abból az 
alkalomból, hogy befejező-
dött a magyar—szovjet kul-
turális vegyesbizottság ülés-
szaka. 

A baráti légkörben lezaj-
lott fogadáson megjelentek 
Ilku Pál művelődésügyi mi-
niszter, Orbán László és Po-
linszky Károly művelődés-
ügyi miniszterhelyettesek, 
valamint a kormányközi kul-
turális vegyesbizottság ülés-
szakán részt vett magyar de-
legáció tagjai. 

Jelen volt a fogadáson Je-
katyerina Furceva, a Szov-
jetunió művelődésügyi mi-
nisztere, Vjacseszlav Jelku-
tyin felső- és középfokú 
szakoktatási miniszter, Mi-
hail Prokofjev közoktatás-
ügyi miniszter, Alekszej 
Szurkov, a Szovjet írószövet-
ség elnöke, Alekszej Roma-
nov, a Filmművészeti Állami 
Bizottság elnöke, Aram Ha-
csaturjan zeneszerző, vala-
mint a szovjet főváros szá-
mos kulturális és közéleti 
személyisége. 

A fogadáson Aram Hacsa-
turjan, aki nemrég tért visz-
sza Magyarországról a Szov-
jetunióba, az MTI tudósító-
jának nyilatkozva a követ-
kezőket mondotta: 

— Nagyon elégedett va-
gyok budapesti utammal, sok 
érdekeset és szépet láttam. 
Különösen örülök annak, 
hogy bensőségesen együtt-
működhettem a Spartacust 
színrevivő magyar együttes-
sel. (MTI) 

M a r x - e m l é k t á b / a 

Tegnap, csütörtökön dél-
után a Marx tér 19. számú 
ház kapubejáratának falába 
elhelyezett, Marx Károly 
portréját ábrázoló emléktáb-
lát lepleztek le ünnepélyes 
keretek között. Az emlék-
tábla avatásán részt vett De-
ák Béla, az MSZMP Szeged 
városi végrehajtó bizottsá-
gának tagja, a pártbizottság 
osztályvezetője, Árvái Jó-
zsef, a Szeged megyei jogú 
városi tanács vb elnökhe-
lyettese, Hofgesang Péter, a 
Hazafias Népfront városi bi-
zottságának titkára, továbbá 
a kerület üzemeinek, intéz-
ményeinek képviselői, út-
törők és KISZ-esek a kerület 
iskoláiból. Avatóbeszédet 
mondott dr. Varga János, az 
I. kerületi tanács vb elnöke. 

A süttői mészkőből készült 
domborművet a Szeged m. j. 
városi tanács végrehajtó bi-

zottsága Marx Károly szü-
letésének 150. évfordulója al-
kalmából állította a róla el-
nevezett tér egyik házának 
falára. Amikor Marx Ká-
rolyról, a nagy tudósról, a 
páratlan forradalmárról em-
lékezünk, akkor eszünkbe 
jut az a felbecsülhetetlen ér-
ték, amit életében végzett 
munkájával, és az általa 
megírt művekben az emberi-
ségre hagyott. E ház falán 
elhelyezett dombormű is hir-
desse megbecsülésünket, há-
lánkat a nagy lángelme 
iránt. 

Ezután az emléktáblánál 
koszorút helyezett el Deák 
Béla és dr. Varga János. 

Képünk az avatás ünnepi 
pillanatát örökíti meg. A 
dombormű Kákonyi István 
budapesti szobrászművész 
alkotása. 

Nagy az érdeklődés 
a szegedi kiállítások iránt 

A hagyományoknak meg-
felelően rendezik meg az 
idén Szegeden a VI. orszá-
gos őszibarack-, bor- és vi-
rágkiállítást az ünnepi he-
tek alatt. Az előkészületek 
már korábban megkezdődtek 
és sokan jelentkeztek, így ki-
lenc megyéből 17 termelő-
üzem az őszibarack-kiállí-
tásra, amelyen külföldi kiál-
lítókat is láthatunk majd. 
Először küldi el dísznövé-
nyeit Szegedre Pécsről a 

n jugoszláv külkereskedelmi 
miniszter Budapesten 

Dr. Bíró József külkeres-
kedelmi miniszter meghívá-
sára csütörtökön Budapestre 
érkezett dr. Vasil Grivcsev, 
a Jugoszláv Szocialista Szö-
vetségi Köztársaság külke-
reskedelmi minisztere. Foga-
dására a Ferihegyi repülőté-

ren megjelent Darvas Lász-
ló külkereskedelmi minisz-
terhelyettes és a miniszté-
rium több vezető munkatár-
sa. Ott volt Géza Tikvicki, 
Jugoszlávia budapesti nagy-
követe és a nagykövetség 
több munkatársa. 

Fegyveres Erők Klubjának 
dísznövény szakköre is. 

Az őszibarack- és borkiál-
lítást augusztus 3-tól 7-ig, a 
virágkiállítást augusztus 10-
től 13-ig rendezik meg. Ezek 
a szép múltú rendezvények 
méltóképpen szemléltetik az 
őszibarack termelésének el-
terjedését, fajtáit, termeszté-
si és csomagolási techniká-
ját, növényvédelmét, terme-
lési eredményeit, feldolgozá-
sát és szakirodalmát. A bor-
kiállításon bemutatják a kü-
lönböző tájak fajborait, is-

I mertetik előállításuk mód-
| szereit, eszközeit, a termelés 

alakulását. Bemutatják a 
virágparádén a hazái vá-
gott és cserepes-fajtákat, a 
meleg égövi változatokat, a 
termelő üzemek kertépíté-
szeti megoldásait, a korsze-
rű növényvédelmet, vala-
mint a kötészet remekeit. 
Végig követhetjük majd töb-
bek között a szegedi rózsa, a 
szatymazi őszibarack és a 
pusztamérges! rizling út-
ját a termelőktől egészen a 
fogyasztókig. 

A rendezvények színhe-
lyén állandó termelési és ér-
tékesítési szaktanácsadó 
ügyeletet tartanak, borkósto-
lót, őszibarackvásárt és vi-
rágárusítást, valamint mező-
gazdasági szakkönyvárusi-
tást. A borverseny bírálatát 
augusztus 2-án délelőtt, az 
őszibarack bírálatát pedig 
délután rendezik meg. Ezek-
nek a kiállításoknak hírük, 
rangjuk van. Éppen ezért 
megfelelő, a kiállításokhoz 
kapcsolódó tudományos elő-
adásokat is tartanak ebben 
az időszakban. A nagyvilág 
őszibarack-termesztéséről, ha-
zánk szőlőtermelésének hely-
zetéről, perspektíváiról, va-
lamint a dísznövénytermesz-
tés fajtaproblémáiról, neme-
sítéséről és exportról esik 
majd bővebben szó. A ha-
zai neves szakemberek mel-
lett szabadkai és pozsonyi 
szakemberek is részt vesznek 
a tudományos vitában. 

Több újdonsággal, a bemu-
tatott áruk célszerű és mu-
tatós elhelyezésével nyitja 
majd meg kapuit a Horváth 
Mihály utcai kiállítási pavi-
lon. 
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