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Kommunista és 
munkáspártok 
konferenciája 

Az FKP hétfőn este köz-
leményt adott ki, amely sze-
rint az Egyesült Államok 
vietnami agressziójának sú-
lyosbodása következtében az 
elmúlt napokban konzultáció 
folyt arról, hogy összehív-
ják egész Európa kommu-
nista- és munkáspartjainak 
konferenciáját. A konzultá-
ció során megállapodtak ab-
ban. hogy a konferenciát 
július 27-én, csütörtökön 
Párizsban tartják. A kon-
ferencia színhelye a Francia 
Kommunista Párt Központi 
Bizottságának székháza lesz. 

Üzemi próbák a BCM 
új gyártóvonalán 

Beremenden, az új ce-
mentműben fontos esemény 
nyitotta meg a munkahetet: 
a nyersmalom hajtóművének 
járatásával hétfőn megkez-
dődtek a BCM második 
gyártóvonalának üzemi pró-
bái. A következő hetekben 
fokozatosan kipróbálják az 
egymáshoz kapcsolódó egy-
ségeket, mégpedig olyan 
ütemben, hogy augusztus 
20-ára a gyáróriás második 
vonala is termeljen. 

A berendezések indítása 
rendkívül figyelmes, aprólé-
kos munkát igényel. Ezúttal 

azonban már kedvezőbb 
helyzetben vannak a kivite-
lezők, üzemeltetők. Az első 
gyártóvonal üzembehelyzésé-
nek tapasztalatai lényege-
sen megkönnyítik, zökkenő-
mentesebbé teszik az „élet-
rekeltő" műveletét. 

A csaknem 3 milliárd fo-
rint értékű új építőanyag-
ipari bázisának kialakítása 
lassan befejezéséhez közele-
dik, s az ú j óriás már az 
idén mintegy háromszázezer 
tonna cementet ad az épít-
kezésekhez. (MTI) 

Korszerű termékek, újdonságok kirakata 

Textil- és konfekcióipar 
0 0 

a vásáron 
Korszerű, érdekes, színvo-

nalas — nyilván ezért is 
arat sikert napról napra a 
látogatók előtt a textilipar és 
konfekcióipar kirakata. A 27. 
Szegedi Ipari Vásárra nem-
csak a megye, de az ország 
számos nagyvállalata is el-
küldte termékeinek legjavát, 
s a határokon túlról, Jugo-
szlóviábólis szemet gyönyör-
ködtető árukat láthatnak az 
érdeklődők. S ami ennek az 
ipari vásárnak egyik jelleg-
zetessége: nagyobbrészt a 
textil- és konfekcióipar ter-
mékei is megvásárolhatók. 

Így a BUDAPRINT Vál-
lalat legújabb termékei, ú j 
anyagai is. Ezek egyike a 
kötött alapanyagú terjedel-
mesített poliamidból készült, 
Trevira 2000-nek nevezik; 
ezek a mutatós kelmék is 
sok látogatót vonzanak a 
textilipar pavilonjába. Itt az 
Anette elnevezésű, vásári 
díjas kelmével is találkoz-
hatnak a nézelődők. A BU-
DAPRINT szép — ízléses, 
kedvcsináló — kiállítását 
nem kis részben a vállalat 
szegedi gyára, a textilművek 
eredményének is elkönyvel-
hetjük, hisz a szegediek ke-
zemunkája is benne van a 
legkülönfélébb mintás tex-
tiltermékekben. 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat kiállításán egy 
térkép található: nyilak jel-
zik az export sokirányúsá-
gát. A világ 50 országába 
exportál ez a szegedi nagy-
vállalat. A szőnyegek, függö-
nyök, hálók, műszaki szöve-
tek számtalan változatát lát-
hatták hétfőn is az érdeklő-
dők a KSZV tetszetős, szé-
pen elrendezett kiállításán. 
S természetesen annak a tar-
tólevegős silócsarnoknak a 
makettjét is, amely a Ko-
máromi Állami Gazdaság-
ban már üzemel. l 

A városi tanács végrehajtó 
bizottságának nagydíja — ez 
a legfrissebb elismerés már 
eleve fémjelzi is a Szegedi 
Ruhagyár kiállítását, A Me-
teor alapanyagból frontfix 
eljárással készített férfiöltö-
nyért kapták. Korszerű 
anyag — korszerű, termelé-
keny eljárás jutalma, az ű j 
keresésének dicsérete is ez 
a díj. Nemkülönben a Ki-
váló Áruk Fórumának feke-
te háromszöge is a ruhagyá-
riak minőségi munkáját di-
cséri: a Crimpline anyagból 
készült férfiöltönyük ugyanis 
elnyerte a kiváló minősítést. 
De ezen túl: a szabad idő ru-
háktól a divatköpenyekig, a 

Harmincezren a repülőnapon 

Aes S. Sándor felvétele 
Találkozás a pultnál.É, A BUDAPRINT új anyagai ke-

resett cikkek 

„legyen minden nő csinos 
a munkahelyén is" igénnyel 
készült munkaköpenyekig — 
sok érdekeset, szépet nyújt a 
ruhagyár idei kiállítása. 

Az elrendezésben egyéb-
ként különösen szépet pro-
dukált a Fővárosi Kézmű-
ipari Vállalat. Kollekciójuk 
szépségéért, tetszetős elhe-
lyezéséért méltán nyerték a 
zsűri díját. Elegáns női ru-
háktól a bőrdíszmű cikkekig, 
táskáktól, gyermekruháktól 
a játékokig — szinte fölso-
rolhatatlanul széles a kiállí-
tott termékek skálája. A ma-
gyar népművészet legszebb 
motívumai is rá-ráköszönnek 
a látogatóra ezekről a cik-
kekről. Külön öröm, hogy 
egyre fejlődik a nagyválla-
lat Csongrád megyei, balás-
tyai részlege is. 

Mint minden esztendőben, 
idén is nagy választékot mu-

tat be termékeiből a szegedi 
vásáron a HÓDIKÖT. Puló-
verek, kardigánok, szettek, 
női ruhák sora mutatkozik 
be a nézőnek; most is rep-
rezentatívan. 

Adatok is illusztrálják 
már: érdemes árusítani is a 
kiállított cikkeket A ruha-
gyáriak a vásárnyitás óta 
mintegy 25 ezer forint érték-
ben adtak el termékeikből 
— elsősorban szabad idő ru-
hákat. A BUDAPRINT mint-
egy 78 ezer. a HÓDIKÖT 
68 ezer forintot inkasszál-
hatott az itt eladott kelmé-
kért, ruhaneműkért. 

Vasárnap különösen sokan 
keresték fel a vásárt. Az el-
ső három napon, tehát va-
sárnap estig mintegy 30 ezer 
látogatója volt a nagy ipari 
seregszemlének. 

S. M. 

A járási pártbizottság 
kibővített ülése 

Tegnap, hétfőn kibővített 
ülést tartott az MSZMP sze-
gedi járási bizottsága. A 
testület tagjai megtárgyal-
ták annak a párthatározat-
nak a végrehajtását, amely 
a személyzeti munka megja-
vításával foglalkozott. Meg-
állapították, hogy a szegedi 
járás párt-alapszervezetei-
ben a káder- és személyzeti 
munka megfelel a felsőbb 
szervek által meghatározott 
irányelveknek. 

Ezután értékelték a párt-
bizottság idei első féléves 
munkáját és megszabták a 
második félév tennivalóit. 
Harmadik napirendként dr. 
Kovács József, a járási párt-
bizottság első titkára tartott 
tájékoztatót az időszerű nem-
zetközi kérdésekről, az 
MSZMP KB legutóbbi ülé-
sén elhangzottak alapján. A 
járási pártbizottság tagjai 
közül többen felszólaltak és 
egyhangúan elfogadták az 
előterjesztett anyagokat. 

Vasárnap Szegeden, a re-
pülőtéren — az MHSZ me-
gyei vezetőségének rendezé-
sében — délelőtt 10 órától 
tartották o honvédelmi re-
pülőnapot, amelyen mint-
egy 30 ezren vettek részt. 
Ott volt a megyei pártbi-
zottság képviseletében Rózsa 
István, a megyei pártbizott-
ság titkára, a Honvédelmi 
Minisztérium képviseletében 
Stock János vezérőrnagy és 
dr. Csonka Tibor ezredes, 
az MHSZ főtitkárhelyettese 
is. 

Jánoska Gergely alezre-
desnek, az MHSZ megyei 
titkárának megnyitója után 
motoros gépek húztak el a 
nézők fölött „Éljen a párt!" 
felirattal, majd tankok, 
páncélozott járművek és lö-
vészek harci gyakorlata ara-
tott tapsot. A gyakorlat 
mozzanatait Sárvári József 
főhadnagy ismertette a han-
gosbeszélő útján. (Sajnos, a 
mikrofonok a műsor idején 
többször recsegtek, marad-
tak halkak, vagy némák.) 

Az egyik támadó harcko-
csit a zsombói Demeter La-
jos őrvezető — a falemez-
gyár .dolgozója — vezette. 
Felesége és kisgyermeke is 
ott volt a nézők között. De-
meter Lajosné elmondta: 
büszke férjére, hogy ilyen 
sok ember előtt adhatta bi-
zonyságát helytállásának a 
hadseregben. 

Az MHSZ vitorlázói, majd 
kiváló magyar műrepülők 
bizonyították tudásukat a 
magasban. Az MHSZ és 
néphadseregünk ejtőernyő-

fsei repülőből és óriás heli-
kopterből ugrottak. Színes 
ernyőik „megfestették" a le-
vegőt. Ernyőt nyitott a nagy 
hírű és nemzetközi verse-
nyeken hazánknak dicsősé-
get szerző Gajdán Miklós 
őrnagy és Garamvölgyi 
László hegesztő is, az MHSZ 
ejtőernyős bajnoka. Az óri-
ás helikopter másodpilótá-
ja Vinczi Károlynak, az 
MHSZ szegedi repülőtere 
parancsnokának fia volt: a 
családban így a repülés apá-
ról fiúra szállt. 

A lökhajtásos Delfin-típu-
sú repülők „nyergében" lé-
gierőnk kiváló pilótái káp-
ráztatták el a nézőket bra-
vúrjaikkal. Érdekes volt a 
motoros repülők ballonvadá-
szata, a haditechnikai kiál-
lítás és az MHSZ repülő-
modellezőinek bemutatója. 
Kár, hogy a Zrínyi Miklós 
haditorna-klub produkcióját 
kevesen láthatták. 

A parádés műsor a repü-
lők közönség előtti díszelgé-
sével ért véget. 

A hatévi szünet után is-
mét megtartott repülőnapról 
nyilatkozott a Délmagyar-
országnak Stock János ve-
zérőrnagy. Egyebek között 
megállapította: 

— Örülök, hogy ilyen so-
kan jöttek el és kaphattak 
ízelítőt néphadseregünk fel-
készültségéről, az MHSZ-
ben folyó honvédelmi elő-
képzésről. A részt vevő tíz-
ezrek azt is jelzik, hogy a 
dolgozó embereket érdekli 
néphadseregünk élete, tech-
nikai ellátottsága. A bemu-
tatók a katonai tudást, az 
MHSZ-ben folyó hozzáértő 
tevékenységet bizonyították. 
Jó ezt időnként a széles 
nyilvánosság elé tárni. Ta-
pasztalat az is, hogy a mos-
taninál még gazdagabb 
programmal érdemes időn-
ként Szegeden honvédelmi 

4 
repülőnapot tartani. 

M. S. 

Egy, a gyakorlaton részt vevő harckocsik közül 

Repülők kötelékben 

Ejtőernyősök, még messze a földtől 

Somogyi Káro lyné felvételei 
Jelenet a haditornaklub bemutatójából 


