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A c s S. S á n d o r f e lvé t e l e 

faluvégi Lajos és Gojko Ubiparip (képünk bal oldalán) a 
szaoaui.aí ff AMATEKS Áruház kiállításának tárgyaió-

term ében 

Tegnap, szombaton délután 
megtekintette a Szegedi Ipari 
Vásárt Faluvégi Lajos pénz-
ügyminiszter és vendége, 
Gojko Ubiparip, a jugoszláv 
Szövetségi Végrehajtó Ta-
nács tagja, pénzügyminiszter, 
valamint Lazar Vukota tit-
kárhelyettes, Ziga Vodusek 
budapesti jugoszláv nagykö-
vet és Tóth Elek, Magyaror-
szág belgrádi nagykövete. A 
vendégeket elkísérte a vá-
sárra Kovács Imre, a Csong-
rád megyei tanács elnökhe-
lyettese és dr. Csikós Ferenc, 
Szeged megyei városi tanács 
vb-titkára. 

Gojko Ubiparip, — aki a 
jugoszláv—magyar gazdasági 
együttműködési bizottság ju-
goszláv elnöke is — munka-
társunk kérdésére elmondta, 
hogy nagyon szép a szegedi 
vásár, különösen felkeltették 
érdeklődését a textilipari, 
műszaki termékek és a hű-
tőgépek. Várakozáson felüli-
nek tartotta, hogy sok olyan 
gép szerepel a kiállításon, 
am^ly a fejlett ipari orszá-
gok gyártmányaival veszi fel 
a versenyt. Az, hogy sok ju-
goszláv vállalat i6 kiállít, 
nagyban elősegíti a két or-
szág együttműködését. A ju-
goszláv kiállítók nevében is 
megköszönte a segítséget, 
amit a vásáron kaptak, a 
megye és a város vezetőitől. 

— Gyakran utazom át Ma-
gyarországon — mondotta — 
figyelemmel kísérem a fejlő-
dését. Ez a vásár méltán 
reprezentálja ennek a szép 
városnak az előrehaladását is. 

Faluvégi Lajos pénzügymi-
niszter öt évvel ezelőtt már 
látta a szegedi ipari vásárt. 
Most elmondta, hogy fenn-
tartja akkori jó véleményét 
a hasznos kezdeményezésről. 

— Az a szép ebben a vá-
sárban — jegyezte meg —, 

hogy szegedi. Azon keretek 
között marad, amelyek kife-
jezik a megye iparát, a kör-
nyező lakosság fogyasztói 
igényeihez igazodik, de lát-
hatjuk a szomszédos jugo-
szláv területek iparának ter-
mékeit is. 

Befejezésül azt kívánta 
Faluvégi Lajos, hogy a cen-
tenáriumi vásáron a legna-
gyobb pavilont a Kiváló 
Áruk Fórumán kitüntetett 
termékek foglalják eL 

A vendégek nagy megelé-
gedéssel tartózkodtak hosz-
szabb ideig a MIRKÖZ pavi-
lonjában és a szabadkai NA-
MATEKS áruház kiállításán. 

Kiosztották tegnap a Sze-
gedi Ipari Vásár közönség-
díjait. Ebben részesült a 
GANZ Villamossági Művek 
Készülékgyára (Baja), a HV 
80/A házi vízellátó berende-
zéséért, a Békés megyei Ve-
gyesipari Vállalat (Békéscsa-
ba) ÉTI-45 TRÓPUS típusú 
gázkazánjáért, a FIM Alföldi 
Porcelángyára (Hódmezővá-
sárhely) kalocsai mintás ké-
zifestésű porcelánjaiért, a 
LEHEL Hűtőgépgyár (Jász-
berény) S 150 abszorpciós 
háztartási hűtőszekrényéért, 
az Egyesült Vegyiművek (Bu-
dapest) Ultra márkájú mosó-
és tisztítószereiért, a Fővá-
rosi Kézműipari Vállalat be-
mutatott termékeiért, a Bőr-
és Szőrmefeldolgozó Vállalat 
(Simontornya) szőrmebundái-
ért. 

Ugyancsak tegnap adták ki 
a Fogyasztók Tanácsának 
nagydíját a Szegedi Konzerv-
gyárnak tejszínes krémké-
szítményéért. A Fogyasztók 
Tanácsának különdíját kapta 
a Magyaróvári Kötöttárugyár 
66-os számú női ruhamodell-
jéért, a „Minta" Női Szabó 
Szövetkezet (Budapest) pedig 
18-as számú női ruha mo-
delljéért 

szág fiataljainak nagy nyá-
ri találkozóját a megye és a 
város párt-, állami és tö-
megszervezeteinek vezetők 
Ott volt dr. Németh Lajos, 
a megyei pártbizottság titká-
ra, dr. Biczó György, a vá-
rosi tanács elnöke, dr. Oz-
vald Imre, a városi pártbi-
zottság titkára. Megjelent 
Petrovszki István, az 
MSZMP KB alosztályvezető-
je, Nádor György, az OIOT 
titkára, Szögi Béla, a KISZ 
KB tagja, a KISZ megyei 
bizottságának első titkára, 
az ifjúsági mozgalom és az 
Expressz Ifjúsági és Diák 
Utazási Iroda vezetői, a sze-
gedi üzemek és vállalatok 
képviselői. Ott voltak" a Sze-
geden tartózkodó kubai 
pártdelegáció, valamint Sze-
ged finn és jugoszláv test-
vérvárosa ifjúsági küldött-
ségének tagjai és a Szegedre 
érkezett ifjúsági csoportok 
vezetői. Délután Papp Gyu-
la, a városi tanács elnökhe-
lyettese, a Fesztivál Intéző 
Bizottság elnöke fogadást 
adott a VIII. Szegedi Ifjúsá-
gi Napokra érkezett külföl-
di delegációk és vendégek 
tiszteletére. 

Ifjúsági nagygyűlés 
Pontosan öt (kakor a Szé-

chenyi tér fölött elhúztak a 
IV. alföldi vitorlázóvérseny 
motoros gépek vontatta vi-
torlázórepülői. Ezután Baló 
Ilona, a KISZ Szeged városi 
bizottságának első titkára, 
az ifjúsági nagygyűlés szó-
noka lépett a mikrofon élé. 
Többek között a következő-
ket mondotta: „Immár nyol-
cadik alkalommal találkoz-
nak Szegeden az ország kü-
lönböző részéből idesereg-
lett fiatalok. Ezrek és ezrek 
érkeztek most is. Soprontól 
Szabolcsig, Budapesttől a 
békési falvakig megmozdul-
tak fiúk és lányok, az or-
szág ifjúkommunistái, hogy 
eljöjjenek erre az évek óta 
visszatérő nagyszerű négy-
napos randevúra. Megismer-
ni Szeged városát, a hangu-
latos Tisza-part szépségeit, a 
Dóm tér épületegyüttesét, a 
letűnt századok műemlékeit 
és napjaink nagyszerű ered-
ményeit. De nem csupán vá-
rosnéző turizmus ez az or-
szágos ifjúsági seregszemle, 

hanem politikai demonstrá-
ció és kulturális misszió is. 
Hiszen az ideérkezett fiata-
lok három estén át megte-
kintik az ország legnagyobb 
népszínházának produkcióit, 
a különböző kulturális prog-
ramokat, s itt vannak most 
is, ezen a nagyszabású ifjú-
sági nagygyűlésen és a né-
hány perc múlva kezdődő 
színes és vidám karneválon. 
Minden bizonnyal igaz ba-
rátságok ls szövődnek, s a 
fiatalok elviszik Szeged üze-
netét, e négy nap élményeit 
és emlékeit. Nagyszerű do-
log látni, érezni és tudni 
ennek a sok ezer fiatal lány-
nak és fiúnak színes forga-
tagát. Mióta ember él a föl-
dön, az ifjúság mindig jel-
kép volt. A megújulás, az 
ígéret, az örömtelibb holnap, 
a szebb jövő szimbóluma. 
Irodalmi alkotások, szobrok, 
festmények őrzik és dicsérik 
a fiatalaság szépségét, a ben-
ne feszülő hatalmas energi-
át, a rohamra kész lendüle-
tet, a forradalmiságot, a vi-

Acs S. Sándor felvétele! 

ÁT ifjúság) nagygyűlés elnöksége 

dámságot és a szerelmet. De 
a fiatalság még ezeknél is jó. 
val több jelentést, gazda-
gabb tartalmat rejt. Ha vé-
giglapozzuk a magyar tör-
ténelem legszebb és legfé-
nyesebb lapjait, s végignéz-
zük hazánk mai fejlődését, a 
fiatalságot mindig ott talál-
juk a legszebb és legszen-
tebb ügyért harcolók első 
soraiban." 

Vidám 
karnevál 

Az ünnepi beszéd elhang-
zása után a munkásőr-zene-
kar pattogó indulóinak üte-
mére és az Etna együttes 
muzsikájának dallamaira 
megkezdődött a szegedi üze-
mek és vállalatok fiataljai-
nak színpompás, kacagtató, a 
humor és a szatíra jegyé-
ben fogant karneváli felvo-
nulása. A menet élén a ha-
gyományoknak megfelelően 
Szeged város címere és az 
ifjúsági mozgalom jelvénye 
haladt, majd vörös lobogók 
alatt ifjúgárdisták egysége 
vonult fel. 

Karikást pattogtató lova-
sok kisérték karnevál herce-
gének hintaját, melyet a vi-
rágok ezreiből varázsolt vá-
rosháza makettje követett. 
Nádkunyhó mellett halászok 
főzték a hallevest, majd la-
kásigénylők vontattak jelké-
pes piramist. „Föltúrt Sze-
ged" volt a címe a kábel-
gyári fiatalok szellemes és 
aktuális paródiájának, mely 
után a Csiga-biga Expressz 
félelmetesen száguldó szerel-
vénye haladt. Láthatták az 
érdeklődők a világ legszegé-
nyebb olajsejkjét, a lóvon-
tatta Trabantot, majd a 
Bakfitty-lakot, mely mellett 
Rózsa Sándor karéjozta lo-
vát, a sándorfalvi citerások 
dalaira. A gumigyáriak véd-
jegyüket elevenítették meg, 
míg Frédi és Béni, a két kő-! 

(Folytatás az 5. oldalon.1 

napja Szegeden 

Érdeklődők ezrei a Széchenyi téren 

Fiatalok 
Több mint ötvenezer ér-

deklődő jelenlétében zajlott 
le tegnap, szombat délután 
a VIII. Szegedi Ifjúsági Na-
pok legérdekesebb és leglát-
ványosabb programja, az 
ifjúsági nagygyűlés és a szí-
nes, vidám karnevál. Már a 
kora délutáni órákban sok 
ezren gyülekeztek a karne-
váli felvonulás útvonalán a 
Dugonics tértől a Kárász ut-
cán és a Széchenyi téren át 
egész a Szent István térig. 
Az érdeklődők soraiban ott 
volt az a közel tízezer fia-
tal, akik különvonatokkal és 
különbuszokkal érkeztek az 
ország minden részéből Sze-
gedre, s a KISZ városi bi-
zottsága és az Expressz If-
júsági és Diák Utazási Iro-
da vendégeként négy napot 
töltenek a városban. A Szé-
chenyi téren, a városi tanács 
épülete előtt felállított dísz-
tribünön köszöntötték az or>-

Kiosztották a közönség-
díjakat a vásáron 

Faluvégi Lajos pénzügyminiszter 
látogatása -Jugoszláv vendégek 


