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Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8, vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 1 FORINT 

termékek és gépek 
a kenderfeldolgozó iparban 

Hőteflexiós védőruhával ola/tűznél 
Kiváló áru a kempingponyva 

Elektromagnetikus szövőgépek 

Polietiléngyár 

A Kenderfonó és Szfivő- tűlékos hevederszövetük 
ipari Vállalat gyártmányfej- sikerrel mutatkozott be 

i s "TAS. . elektromagnetikus [ f ó l i á k t á b b á 
a szovogepet, 14 darab szov-1 

lesztési osztályán mindig ta-
lálni valami újat. Legutóbb 
elmondták, hogy a szegedi 
kenderfeldolgozó ipar is pá-
lyázott termékeivel a Kivá-
ló áruk Fórumán. Bár ezen 
a fórumon a kenderiparnak 
igen korlátozott az érvénye-
sülése. hiszen kevés Köz-
szükségleti cikket gyártanak. 
A pályázatra a kemping-
ponyvák egy csoportját vit-
ték el. s ezek közül a pa-
mut sátorponyva nyerte el a 
Kiváló áru minősítést. 

Régebben mi is hírt ad-
tunk arról, hogy az. úisz.ege-

vevóknél, vagyis a gumiipar jet gyártmányú vetülékcsé-
termékében. amelyből Ma- vélő gépet és .3 darab fel-
rokkó vásárolt nagyobb vetőgépet. Ezenkívül szeret-
mennyiséget. Az ú j szövet-
ből a kenderiparnak sürgő-
sen uiab'o 6 ezer folyómé-
tert kell legyártania. Elége-

nének megvásárolni egy 
szovjet gyártmányú túneme-
zelő gépsort, amely a ken-
derkócból és szintetikus 

dett a gumiipar a könnyű alapanyagokból egyaránt ké-

Elkészült a Tiszai Vegyi-
kombinátban a szovjet és 

í angol berendezésekkel fel-
szerelt polietiléngvár. Az ú j ; Tegnap. szombaton este 
üzemben más célokra alkat- tartották a Póm előtti szín-

, . . padon Kodalv Hurv Janosa-
matlan benzin feldolgozása- [ n a k i ( J e j m á s o c i i k előadását. 
val évente huszonnégyezer A y érdekes produkció meg-
fonna polietilén „darát" ké- í tekintésére valamint az ün-

nepi hetek több más tegna-
pi és mai eseményére mint-
egy 8 ezer vendég érkezett 
e, városba. A Pest megyeie-
ket különvonat hozta. Deb-
recenből. Miskolcról és több 
dunántúli városból 25 külön-
autóbusz indult az ünneplő 
Szegedre. A legtöbb külföl-

Nagy siker a Háry 
második előadásán 

! szítenek. Ebből • az alap-
anyagból számtalan termé-

' ket — így a mezőgazdaság 
| és a csomagolóipar részére 

vízveze-
edé-

állít-
tékcsöveket. háztartási 
nyeket és kábeleket — 
hatnak elő. 

di vendég most is Jugoszlá-
viából érkezett. 

Győri Imrének, az MSZMP 
KB tagjának, a Csongrád 
megyei pártbizottság eliső 
titkárának társaságaban 
megtekintette az előadást 
René Urbany, a Luxemburgi 
Kommunista Párt Központi 
Bizottságának főtitkára é6 
felesége. 

Az előadás nagy sikert 
aratott. A felvonások végén 
és a finálé után a közönség 
percekig ünnepelte Lukács 
Miklós karmestert és a köz-
reműködő művészeket. 

poliamid csónakszövettel is. 
A Raschel-kötőgép és az 

általa bevezetett ú j techno-
lógia : a hörögzítéses feldol-
gozás tág lehetőséget nyitott 

pes jó minőségű árut fel-
dolgozni. 

A nagyvállalat gyáraiban 
mindenütt találkozhatunk 
valami újjal. folyamatban 

a műanyag felhasználására a levő korszerűsítéssel. A sze-
textiliparban. A Lakástextil gedi kenderfonó gyárban a 
Vállalat soproni gyara ré-
szére az újszegedi szövőgyár-

karbantartóműhely dolgozói 
mintegy 150 ezer forintos 

di szövőgyárban új fa j ta vé- ban elkészült 5 ezer négyzet- munkát végeznek el, átala-
döruhát kísérleteztek ki: az 
aluminiumbevonatji hóvédő 
ruhát, elsősorban a tűzoltó-
sagnak és a kohászatnak 
ajánl ják. Nemrégiben az al-
győi ola.ikutak környékén az 
OKGT és a BM Tűzoltnpa-
rancsnoksága 
kitörésvédelmi 
tartott, ahol reprodukálták 
az emlékezetes égő gázkitö-
rést. Az égő kút eloltásánál 
kipróbálták a kenderipar ál-
tal gyártott höreflexiós vé-
dőruhát és a félelmetes ere-
jű tűzfészket 8—10 méterre 
tudták benne megközelíteni 
anélkül, hogy sérülés történt 
volna. A védőruha a gyakor-
laton részt vevő külföldi 
szakemberek érdeklődését is 

méter poiiamid tűzöalap- kítva a 45-ös számú cérna-
anyag. Az alapszövet kiké- zógépel. függőszárnyas, asz-
szítése (hörögzítése) Győr-
ben, a Gardénia Csipkegvár-
han történt meg. Ezenkívül 
egyes műbőr és cipő-alap-
szöveteknél és más műszaki 

nagyszabású szöveteknél is áttérnek a 
gyakorlatot régebbi és hagyományos 

szövéstechnológiáról a ras-
chel-technológiára, szinteti-
kus és pamutfonalak fel-
használásával. 

A kenderfeldolgozó 
technikájának további 
szerűsitésére nagv gondot 
fordítanak. Legutóbb a vál-
lalat képviselői a Szovjet-
unióban es Csehszlovákiában 
tanulmányozták a legkorsze-
rűbb gépeket. A tanulmány-
utak tapasztalatai alapján 

100 darab 
gyártmányú 

felkeltette. 
Az ugyancsak nemrégen rendeltek meg 

kikísérletezett poliamid ve- csehszlovák 

talváltós konstrukcióra. A 
korszerűsítés eredményeként 
a szedési idő csökkent és a 
régebbi 1400-as percenkénti 
fordulatszám 2100-ra növek-
szik, 

A pécsi gyárban a fonoda; 
géppark bővült, üzembehe-
lyeztek egy szovjet gyártmá-
nyú felrakó és 1 darab egye 
-itő nyújtógépet. A napok-

ipar ban adták át rendeltetése-
kői- nek a szövőcsarnok harma-

dik hajóját, s így a pécsi 
gyár szövődéjének alapterü-
lete 678 négyzetméterrel nö-
vekedett, lehetővé téve 
újabb 19 darab kenderpony-
va szövőgép elhelyezését, 
amelyet az újszegedi gyárból 
adtak át a távoli üzemnek. 

G. I. 

Nyolcadszor 
• 

is 
parádé 

SZEGEDI 
ÜNNEPI 
H E T E K 

Megnyílt az országos őszibarack- ás borkiállítás 
Odaítélték a díjakat 

UH MMET* 

Augusztus 3-tól 17-ig: 

Engedményes ruházati vásár 
Mintegy 420—450 millió menyes vásárra az üzlethá- Iák meg, mit kívánnak ki-

forint értékű ruházati cik- lózatnak csaknem felét, 289 árusítani, mennyi az enged-
ket 20—30—40 szazaiékos boltot, illetve áruházat je- mény, ennek következtében 
engedménnyel hoz t'orga- tölték ki. nem egységes a választék és 
lomba a kereskedelem az A tájékoztatón hangsú- országosan vem egységesek 
augusztus 3-tól 17-ig tartó lyozták. hogy a nyári vá sár az árak sem. Az engedmény 
nyári szezon végi vásáron — a vállalati önállóság jegyé- mértékét menet közben nem 
közölték a Belkereskedelmi ben bonyolódik: az egyes változtatják, s a vasárt nem 
Minisztérium ruházati fő- vállalatok maguk határoz- hosszabbítják meg. 
osztályán szombaton tartott ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tájékoztatón. A vásár idején ( 
a lakosság mintegy 140—170 
millió forinttal olcsóbban 
juthat a forgalomba kerülő 
cikkekhez. 

A nyári yásár általában 
divatos és eddig is kere-
sett árukat kínál, amelyek 
csupán azért kerültek en-
gedményes árusításra, mert 
a nyár késői beköszöntése 
miatt bizonyos mennyiség 

Ezen a nyáron is szép ta-
lálkozót adtak egymásnak a 
homoki t á j híres gyümölcs-
küldemények az őszibarac-
kok; a Horváth Mihály ut-
cai kiállítási pavilonban. A 
nyolcadszor megrendezett, 
meghívásos jellegű országos 
őszibarack-, bor- és likörki-
állításra szép számmal küld-
ték el hazai mezőgazdasági 
nagyüzemekből a mintakol-
lekciókat. Tegnap délben dr. 
Bencsik István, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak főtitkára nyitotta meg 
ezt a nagyhírű rendezvényt. 
Az ünnepségen megjelent 
dr. Ágoston József és dr. 
Komócsin Mihály, a megyei 
pártbizottság titkárai, dr. 
Ozwald Imre és dr. Varga 
Dezső, a városi pártbizottság 
titkárai, dr. Bosó Sándor, a 
megyei tanács vb titkára és 
Papp Gyula, a városi tanács 
vb elnökhelyettese. 

Ha: strandidő 
Délután zápor lehetséges 

Vasárnapra az ország tartós napsütés hozhatja lét-
n a g y reszében. különösen az re a melegebb és a hűvö-

visszamaradt. Viszonylag bő | J ^ f H ^ a keleti .megyek- l e v e g ~ rétegződését. s 

Somogyi Károlyné felvétet* 

Dr. Bencsik István megnyitó beszédét mondja 

Dr. Bencsik István meg-
nyitó beszédében utalt e ter-
melési kultúra kialakulásá-
ra, hiszen ez nemcsak jó 
jövedelmet jelent, hanem át- ^ A ^ ^ ^ ^ ^ d é n 
alakította az emberek életét 

ged környéki gyümölcsösök-
ből és csupán nyolc vagon-
nal irányítottak külföldi pia-
cokra. Ezekben az években 
700—1100 vagon között in-
gadozik a felvásárlás. Eb-
ből több száz vagon jut a 

lesz a választék a női pa 
mut- és selyemruhákból, va 

j ben kitűnő strandidő igér-
' kezik. Szinte egész Európá-

lamint fürdőruhákból. Ol- b a n - Moszkvától Londonig 
csobban árulnak pamutmé- : derült, csendes, napos idő-
terárukat is. Bőségesnek 
ígérkezik a divatos selyem 
ruhaanyagok, főleg az ace-
tált nyomott mintás selyem-
kínálat. A konfekciókereske-
delem raktárkészletéből né-
hány fa j ta férfiöltönyt, se-
lyemblúzt, szoknyát és pan-
tallót is forgalomba hoz 
kedvezményesen. Nagyobb 
mennyiségű nyári férfiing is 
tartozik a vásári árukíná-
lathoz. A cipőkereskedelem 
szandálokat, vikendcipöket, 
a nők részére szines papu-
csokat, pantonetteket, továb-
bá gyermekszandálokat ki-

.laras uralkodik, csupán a 
skandináv országok és a 
Szovjetunió északi részén 
esik az eső. Hűvösebb áram-
lat egyelőre sehonnan nem 
közeledik a Kárpát-meden-
ce felé. Bár esöfront sem 
jön, helyileg mégis délután 
és este kisebb* záporokkal 
kell számolni, mégpedig ott, 
ahol az egymástól eltérő hő-
mérsékletű légrétegek kerül-
nek egymás fölé. 

Mivel a jelenlegihez ha-
sonló időjárási viszonyok 
között, tehát leszálló lég-

teremti meg a csapadék fel-
tételeit. eső csak a tartós 
napsütés hatására, tehát a 
délutáni vagy esti órákra 
várható. 

Az -őszibarack hajdan csak 
i kevesek asztalára került, az 
! elmúlt években azonban ör-

vendetesen, egyre nőtt. az 
I egy főre eső fogyasztása, 
' 1964-ben 2,5 kiló, 1963-ban 

5,4 kiló. az idén pedig vár-
hatóan 7—7,5 kilót fogyasz-
tunk személyenként, A ho-
moki t á j jelentőségét bizo-
nyítja az is. hogy 1951-ben 
mindössze 21 vagon ősziba-
rackot vásároltak fel a Szé-

nái. Budapesten a kedvez- áramlás esetén csupán a 

Gázfűtéses téglagyár 
Üj, földgázfűtéses tégla- száritóval berendezett 

gyár épül Gyulán, amely- üzemben folyamatos lesz 
u j 

értékes 
díjakat adott ki a nemzet-
közi bíráló bizottság. Elbí-
rálta 24 őszibarackot kiállí-
tó szektor, 7 egyéb kiállító 
beküldött anyagát és 5 likőr-
ipari gyáregység termékeit. 
Nagydíjat kapott a derek-
egyházi Állami Gazdaság és 
a Kertészeti Kutató Intézet 
(Budatétény) őszibarack kol-
lfkciója. különdíjat a pécsi 
Állami Gazdaság, a mezőhe-
gyesi Állami Gazdaság. a 
Kertészeti Kutató Intézet 
(TöröKbálint), és a szegedi 
Állami Gazdaság, a Hunga-
rofruct Külkereskedelmi 
Vállalat, a Csongrád megyei 
MÉK és a vendég jugoszláv 
Pescara kiállító. 

A termelőszövetkezetek 
közül két. nagydíjat Szeged 
környéki gazdaság a szaty-
mazi Finn—Magyar, és a 
rúzsai Napsugár Tsz nyerte. 
Különdíjat kapott a sályi 

a j Bükkalja Tsz. a pusztamér-
nek tervezésére és teehnoló- termelés, s évente hűszmil- gesi Rizling, a szatymazi 
giai berendezésére a Nyit- hó téglaegységnek megfele- Béke. a szentendrei Mathiász 
rai Épitőanyagipari Terve- vázkerámiát. üreges tég- ! János, a szatymazi Homok-

- i i_ 44- . . l a L belestestet es egyeb gyöngye es a kiskunfélegy-
zo Intezet kapott megbiza- építkezési anyagot gyárta- j házi Egyesült Lenin—Rákö-
tést. A földgázíűteses, mű- nak majd. ^ ] czi Tsz, 

A Magyar Likőripari Val-
lalat mintakollekciói közül 
nagydíjat kapott az Fva 
Pom nevű, ú j itat. külömdí- < 
jat az Amigó kávélikőr és a * 
Vörös és Fekete likőr. 

Népes mezőny indult a 
borversenyben. 150 minta 
érkezett, 63 a pincegazdasá-
goktól. 56 állami gazdasá-
goktól. 29 termelőszövetkeze-
tektől. 2 pedig egvéjj terme-
lőktől. A fehér bor uralta a 
mezőnyt. 109 fa j tá t küldtek 
erre a nagy versenyre. A 
nagydíjat, a siklósi Állami 
Gazdaság Tramini bora. a 
szegedi pincegazdagság olasz 
rizlingje, a hódmezővásárhe-
lyi Május 1. Tsz olasz riz-
lingje vitte el. Különdíjat 
kapott a Kun-bajai Áilami 
Gazdaság Leánykája és mus-
kotálybora. a szegedi pince-
gazdaság csongrádi kadar-
kája. a Magyar Állami Pin-
cegazdaság tokaji aszúja, a 
hódmezővásárhelyi Marx és 
Rákóczi Tsz rizlingje, a pé-
csi pincegazdaság Pannónia 
demisex pezsgője és a szege-
di Állami Gazdaság puszta- * 
mérgesi rizlingje. 

Nemzetközi zsűri bírálta a 
meghirdetett kertészeti fotó-
montázs pálvázatra bekül-
dött műveket is. A g a z d a g é 
pályamunkák közül ket tőrét* 
adtak különdíjat 

Sz. Lukács Imre 


