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II vasipar a kiállításon 
A Szegedi Ipari Vásáron kívül a kirándulók figyel- gyengeáramú vezetékek kel-

és Kiállításon túlnyomó rész- mét is felkeltik a kemping- tenek figyelmet Látható a 
ben a fogyasztási eszközök- szerszám-felszerelések, ame- rugózó telefonzsinór leg-
kel, a könnyűipar termékei- lyeket a tervezők úgy ké- újabb típusa, amely lágyabb, 
vei találkoznak a látogatók, szítettek, hogy a favágástól, s könnyebben használható az 
Ennek ellenére az idén több sörnyitástól úgyszólván min- előző példányoknál. Először 
szegedi nehézipari újdonság, den előforduló műveletet el- jelent meg Szegeden a BMG 
mezőgazdasági gép, szer- végezhetnek vele. A kézi- Makói Gyáregysége, vala-
számgép stb. is kapott he- szerszámgyár újdonsága a 

keményfém lapkás körfű-

Péter János 
Törökországban 

Kedden, látogatásának anatóliai régészeti leletek-
második napján Péter János nél. 
és kísérete gazdag progra- Este a magyar külügymj-
mot bonyolított le a Török niszter vacsorát adott az 
Köztársaság fővárosában, ankarai nagyszállóban Cag-

lvet a pavilonokban. 

A Szegedi Vas- és Fém-
ipari Ktsz fejlődése olvasha-
tó le a szövetkezeti csar-
nokban: a korszerű, nagy 
teljesítményű automatikus 
fröccsöntőgép, a kiállított 
esztergapad és asztali fúró-
gép is ezt példázza. Az E— 
1—N típusú kis műszerész 
esztergát, valamint az asz-
tali fúrógépet a hazai üze-
meken kívül a közel-keleti 
országokba exportálja a va-
sas szövetkezet. Ugyancsak a 
szövetkezetiek kezemunkáját 
dicséri a szerszámgépek 
mellett gyártott Agrokuli is, 
amelyet a kiskertek hasznos 
mezőgazdasági gépének szán-
tak tervezői. 

Ismét megjelent a vásá-
ron a kéziszerszámgyár. A 

rész, amelyet a fafeldolgozó 
ipar használhat jó ered-
ménnyel. 

Sok látogató megfordul a 
Magyar Kábelművek pavi-
lonjában: itt elsősorban a 

szakemberek érdeklődésén Szegeden készült erős- és 

Ipari-Tudományos 
Konferencia 

Jónéhány új, „eddig még 
nem volt" rendezvényről 
számolhatunk be az idei vá-
sáridőszakban; ezek közt is a 
legfontosabbak közé számít 
az I. Ipari-Tudományos Kon-
ferencia. Témaköre a műsza-
ki fejlesztés, a termelés esz-
közeinek hatékonyabb ki-

ményeket jelent az eddiginél. 
Megköveteli a meglevő erők 
minél gazdaságosabb, opti-
mális kihasználását. A re-
cept: a technológiai folya-
matok korszerűsítése, a ter-
melő berendezések hatéko-
nyabb kihasználása, a piac-
hoz való alkalmazkodás, 

használása, különös tekintet- megfelelőbb gyártmányössze-
tel Szeged három bázis ipa-
iá ra : az élelmiszer-, fa- és 
textiliparra. 

A Műszaki és Természet-
tudományi Egyesületek Szö-
vetsége Csongrád megyei 
szervezetének és a Szeged 
megyei jogú Városi Tanács 
Idegenforgalmi Hivatalának 
közös rendezésében tegnap 
délelőtt kezdődött a kétnapos 
rendezvény. A vársi tanács-
háza nagytermében közel 100 
iparági szakembert gazdasá-
gi vezetőt köszöntöttek Blas-
kovics Zoltánnak, az MTESZ 
Csongrád megyei szervezete 
elnökének megnyitó szavai. 
Jelen volt az ünnepélyes 
megnyitón Csakmag György, 
az MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának ipari oszály-
vezetője és dr. Csikós Ferenc, 
a városi tanács vb ti tkára is. 
A megyei és városi pártbi-
zottság képviseletében Csak-
mag György üdvözölte a 
konferencia résztvevőit. 
Hangsúlyozta, hogy mennyire 
aktuális ma, az ú j gazdasági 
mechanizmus körülményei, 
között a napirendre tűzött 
közgazdasági problémák 
megvitatása. 

Ezután Simán Miklós, a 
Gazdaságkutató Intézet osz-
tályvezetője tartott előadást 

tétel a munkaszervezés töké-
letesítése, az újítómozgalom 
ötleteinek, a legújabb tudo-
mányos vívmányoknak a 
hasznosítása —, hogy csak a 
főbbeket említsük. Már most 
megállapítható, hogy a gaz-
dasági reform szelleme és 
intézkedései elősegítik az 
intenzívebb műszaki fejlesz-
tést. 

Tegnap délután a konfe-
rencia résztvevői együtt te-
kintették meg a Szegedi Ipa-
ri Vásár és Kiállítás pavi-
lonjait, majd este a Hattyúk 
tava előadását. Ma délelőtt 
három szekcióban, előadá-
sokkal és korreferátumokkal 
folytatja munkájá t az első 
ipari tudományos konferen-
cia. 

Munkavédelmi 
ankét 

A vásárnyitással egy idő-
ben idén is munkavédelmi 
kiállítás nyílt a Juhász Gyu-
la Művelődési Otthonban; 

„Műszaki fejlesztés és inten- r e n dező je a Szakszervezetek 
zifikálás" címmel. Mint mon- _ , . 

fejlődés C s o n g r a d megyei bizottsaga dotta, a gazdasági 
magasabb fokán — amikor a 
munkaerőtartalékok már 
fogytán vannak — bekövet-
kezik az áttérés a műszaki . s z a k s z e r v e z e t i aktíva te-
fejlesztés intenzív szakasza- ' . . . . 

Tegnap délelőtt több mint 
200 Csongrád megyei és sze-
gedi munkavédelmi felügye-

ra. Ekkor már a munkaerő és kintette meg a reprezentatív 
az eszközök hatékonyabb ki 
használására van szükség. 

mint a Debreceni Mezőgaz-
dasági Gépgyár, amelyek 
korszerű mezőgazdasági gé-
peket mutatnak be. A Hód-
mezővásárhelyi Gépjavító 
Vállalat a traktor és autó 
után kapcsolható pótkocsik-
kal, a tápkockagyártó gép-
pel reprezentálja megválto-
zott munkáját . 

A tanácsi ipar pavilonjá-
ban kapott helyet a Szegedi 
Fémfeldolgozó és Finomme-
chanikai Vállalat. A moso-
gatógépen kívül itt is több 
újdonság szerepel. Elkészült 
a motorkerékpár utánfutó 
ú j műanyag-karosszériás tí-
pusa, és az autótulajdono-
sok örömére az áramvona-
las visszapillantó tükör, 
amelyből előreláthatólag ha-
marosan a hazai kereskede-
lemben is vásárolni lehet 
majd. 

m . l 

II negyvenöt-
ezredik 

Tegnap délután a Gabona-
felvásárló Tröszt pavilonja 
előtt ú jabb ajándékkosár ta-
lált gazdára; ezúttal a 45 ez-
redik vásárlátogatót köszön-
tötték. Imre Józsefné házi-
asszonynak Csörgei Sándor, 
a Gabonafelvósárló Tröszt 
igazgatója gratulált majd át-
adta a sok jóval megrakott 
kosarakat. 

Karcok 
Indonézi-

ában 
Mint az AP jelentéséből 

kitűnik, az indonéz kor-
mánycsapatok és a partizá-
nok harca nemcsak Kelet-
Jáván, hanem Borneón is 
élénkülőben van. Szerdán az 
indonéz hadügyminisztérium 
bejelentette, hogy három 
zászlóaljnyi (kb 1800 katona) 
erősítést küldenek Borneóra 
a partizánok ellen. Becslé-
sek szerint eddig hétezer 
elitkatonát vetettek be Bor-
neón. 

K G S T -
ü i é s s z a k 

Az Ekomomicseszkaja Ga-
zeta kedden megjelent leg-
ú jabb számában közölte a 
KGST végrehajtó bizottságá-
nak közleményét a Moszkvá-
ban július 16—18-án meg-
tartott 35. ülésszakról, ame-
lyen Apró Antal, a magyar-
forradalmi munkás-paraszt 
kormány elnökhelyettese, 
Magyarország képviselője 
elnökölt. 

A lapban megjelent Apró 
Antal nyilatkozata is. A nyi-
latkozat hangsúlyozza, hogy 
a KGST ülését a kérdések 
elvtársi szellemben történt 
érdemi megvitatása jellemez-
te. — A KGST országok kép-
viselői kifejezésre juttatták, 
hogy a kölcsönösen előnyös 
gazdasági együttműködés 
további bővítésére töreked-
nek a marxizmus—leniniz-
mus és a proletárnemzetkö-
ziség elvei alapján — mon-
dotta Apró AntaL 

Ankarában. 
Reggel kilenc árakor foly-

tatódtak a hétfőn elkezdett 
megbeszélések Péter János 
magyar és Ihsan Sabri Cag-
layangil, török külügymi-
niszter között. Külön meg-
beszélésekre került sor a 
két külügyminiszter kísére-
tében levő gazdasági és 
kulturális szakértők között 
is. 

A délelőtt folyamán Péter 
János külügyminiszter lá-
togatást tett Süleyrnan De-

layangil külügyminiszter 
tiszteletére. A szívélyes lég-
körben lezajlott vacsorán, a 
két külügyminiszter pohár-
köszöntőt mondott. Hang-
súlyozták, hogy az eddig le-
zajlott megbeszélések iga-
zolták az előzetes várako-
zásokat. Péter János rámu-
tatott, arra, hogy a magyar 
nép szeretettel és megbecsü-
léssel emlékezik azokra a 
török hazafiakra, akik el-
esettségükben ú j otthont 
biztosítottak az elbukott 

mirelnél, a Török Köztár- magyar szabadságküzdelmek 
saság miniszterelnökiénél. 
Délben Kutas Imre nagy-
követ fogadást adott a ma-
gyar küldöttség tiszteletére. 
A nagysikerű fogadáson 
mintegy kétszázötvenen vet-
teik részt. Megjelent Cag-

harcosainak: Thököly Im-
rének, Zrínyi Ilonának, II. 
Rákóczi Ferencnek, Kossuth 
Lajosnak, és számos neves 
és névtelen harcostársuk-
nak. 

Péter János magyar kük-
layangil külügyminiszter és ügyminiszter és kísérete a r 
Zeki Kuneralp, a külügymi- karai tárgyalásai első 
niszter első helyettese is. 
A délután folyamán Péter 
János és kísérete a várossal 
ismerkedett. Különösen 
hosszan időztek a Hettita 
Múzeumban, a világon egye-
dülálló, többezeréves belső-

re-
szének befejeztével szer-
dán Izmirbe érkezett. A vá-
ros történelmi és idegen-
forgalmi nevezetességeinek 
megtekintése után a magyar 
küldöttség csütörtökön Isz-
tambulba utazik. 

Baromfikeltető 
Vietnamnak 

A népfront megyei bizottsága elnökségének 
ülése Sövényházán 

A Hazafias Népfront 
Csongrád megyei és szegedi 
járási bizottságának elnöksé-
ge tegnap délelőtt ülést tar-
tott Sövényházán. A két el-
nökség együttes ülésén meg-
jelent és annak munkájában 
részt vett Csápenszki 
István, a szegedi járási pár t-
bizottság első titkára, Hantos 
Mihály, a megyei tanács vb 
elnökhelyettese, a Hazafias 
Népfront megyei alelnöke és 
Farkas István, a szegedi já-
rási tanács vb elnöke. 

Az ülésen megvitatták azt 
a tájékoztatót, mely a szoli-

H Ú S Z É V E S A MARGIT -HÍD 

kiállítást, majd a Kamara-
színház nagytermében ta-1 

Hazánk napjainkban elérte a R á c s k o z á s o n v e t t ek részt, a 
fejlodesnek ezt a fokát, meg- . , . ., . 
kezdődik az átmenet, s ez az látottakat es tapasztalataikat 
ú j szakasz magasabb követel- megbeszélték. 

daritási hónap rendezvényei-
nek, akcióinak tapasztalatai-
val foglalkozott. Ügy döntöt-
tek, hogy a megyében meg 
kell teremteni egy olyan ki-
állítás lehetőségét, mely a 
vietnami nép harcát, életét 
ismerteti. A két elnökség ál-
lást foglalt abban is, hogy a 
vietnami nép megsegítésére 
egy újabb baromfikeltető ál-
lomás felszerelését juttassa-
nak Vietnamba. 

Megvitatták a Hazafias 
Népfront megyei bizottsága 
második félévi munkatervét 
is. E szerint a járási székhe-
lyeken béke nagyaktíva ülé-
seket kívánnak szervezni; 
Mindszenten lengyel—ma-
gyar, Sándorfalván német— 
magyar, Csongrádon cseh-
szlovák—magyar barátsági 
estet rendeznek; szeptember-
ben barátsági nagygyűlésen 
emlékeznk majd meg a VDK 
függetlensége kikiáltásának 
évfordulójáról; októberben a 
KISZ-szel közösen megemlé-
kezést terveznek o vietnami 
hősök napjáról; december-
ben békenagygyűléssel össze-
kötött megemlékezést tar ta-
nak a nemzeti felszabadítá-
si f ront megalakulásának 
évfordulójáról. 

A két elnökség együttes 
ülése megtárgyalta az idei 
Árpád-ünnepség programjá-
nak politikai és szervezési 
feladatait. 

Húsz évvel ezelőtt adták át a forgalomnak teljes szélességében az újjáépített 
Margit-hidat 

Nemzeti tanács 
Irakban 

A bagdadi rádió kedden éj-
jel két közleményt ismerte-
tett. Az első közlemény elő-
ször azt jelentette be, hogy 7 
tagú forradalmi parancsnoki 
tanács alakult El Bakr ú j ál-
lamelnökkel az élén, majd a 
második közlemény arról 
szólt, hogy a 7 tagú vezető 
szerv, továbbá bizonyos szá-
mú polgári személy részvéte-
lével megalakult a nemzeti 
tanács is. 


