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Korszerű gépek, 
keresett termékek 

Felavatták a kábelgyár 
hírköz'ő üzemét 

Acs S. Sándor felvétele 

Részlet az ű j üzemből 

A beruházásokhoz a szán-
dékon kívül legalább három 
dolog Szükséges: pénz, mű-
szaki háttér és munkaerő. A 
Szegedi Kábelgyár új hír-
közlő üzeme sem volt kivé-
tel ez alól, s talán ezért is 
történt, hogy a tegnapi, szer-
dai avatóünnepségen az új 

ben Urbán Lajos. Lang Kál-
mán művezető és Szélpál 
István csoportvezető része-
sült. Többen kaptak vezér-
igazgatói dicséretet, és Ki-
váló Dolgozó jelvényt. 

.A munkásgyűlés után a 
vendégek megtekintették az 
új üzemorvosi rendelőt, 

technológiai sor három gépét amelyben hamarosan bel-, 
Littvai István kohó- és gép- nőgyógyászati és fogászati 
ipari miniszterhelyettes, dr. szakrendelést is tartanak. 
Csernok Attila, a Magyar Az üzemavató résztvevői ez-
Nemzeti Bank elnökhelyet- után a Szegedi Ipari Vásár-
I f J t J l Szabó Sándor, az r a l á t o g a t t a k e L 

MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára Indí-
totta el. Az új részleg létre-
hozását a Magyar Kábelmű-
vek határozta el; bábásko-
dott is a munkák során. Ho-
gyan sikerült a terveket 
megvalósítani? — bizonyára 
erre volt kíváncsi a XI . ke-
rületi pártbizottság titkára, 
dr. Császtvai Istvánné, és az 
MKM vezérigazgatója, Mül-
ler István. Az avatóünneo-
ségen ott volt Ambrus And-
rás, a párt Központi Bizott-
ságának munkatársa. Szabó 
Jánosné, a Csongrád megyei 
tanács elnökhelyettese, Cson-
ka István, a városi pártbi-
zottság osztályvezetője, Mol-
nár Sándor, a járási pártbi-
zottság osztályvezetője és dr. 
Ágoston József, a Szakszer-
vezetek Csongrád megyei 
Tanácsának vezető titkára. 

Az üzemavatás alkalmá-
ból munkásgyűlést tartottak; 
ezen Lábdi Gizella üzemi 
szakszervezeti titkár köszön-
tötte az egybegyűlteket Ez-
után Urbán Lajos igazgató 
beszélt a gyár múltjáról, s 
a beruházásról; az összesen 
350 millió forint értékű sváj-
ci, svéd, francia és NSZK-
beli gép szerelését kábel-
gyári tmk-sok végezték, kül-
földi szakemberek irányítá-
sával Egyelőre kétféle ter-
méket gyártanak az új üzem-
ben. évi félmilliárd forint 
értékben. A koaxiális kábelt, 
amely több száz egyidejű te-
lefonbeszélgetést tesz lehető-
vé, a Szovjetunióba ls ex-
portálják, az orenburgi gáz-
vezeték hírközlő berendezé-
seihez. 

A beruházás idején sok 
munkás és műszaki bizonyí-
totta, érdekli az új techni-
ka, kedvvel dolgoztak. A 
legszorgalmasabbak elisme-
rést kaptak. A Kiváló Mun-
káért miniszteri kitüntetés-

Kádár János 
találkozott 

flarne Saarinennel 
és Meir Vilnerrel 
Kádár János, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára szerdáin fogadta Aarne 
Saarinent, a Finn Kommu-
nista Párt elnökét, aki pi-
henésre érkezett Magyaror-
szágra. 

A találkozón véleménycse-
rét folytattak a nemzetközi 
élet fejleményeiről, a ma-
gyar—finn kapcsolatokról a 
nemzetközi kommunista és 
munkásmozgalom időszerű 
kérdéseiről, és a két testvér-
párt együttműködésének to-
vábbi erősítéséről 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára szerdán fogadta Meir 
Vilnert, az Izraeli Kommu-
nista Párt Központi Bizott-
ságának főtitkárát, aki üdü-
lésre érkezett hazánkba. 

A megbeszélésen véle-

ményt cseréltek a nemzetkö-

zi kommunista és munkás-

mozgalom, továbbá a nem-

zetközi helyzet előtérben álló 

kérdéseiről, különös tekin-

tettel a közel-keleti problé-

mákra. Áttekintették a párt-

közi kapcsolatokat, és meg-

állapodtak a két pártnak a 

marxizmus—leninizmus és a 

proletár internacionalizmus 

elvein alapuló együttműkö-

dése továbbfejlesztésében. 

A szívélyes, elvtársi lég-

körben lezajlott találkozókon 

jelen volt Berecz János, az 

MSZMP KB külügyi osztá-

lyának vezetője. 
(MTI) 
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Sok még a betakarítani*aló 

Befejeződött 
az ipari-tudományos 

konferencia 
A X. ipari-tudományos daságos, minden piacon ver-

konferencia résztvevői teg- senyképes termékek előállí-
nap, szerdán 3 szekcióban tásával. 
folytatták munkájukat a A kétnapos országos kan-
Technika Házában A mező- ferencia jól sikerült. De 
gazdasági és élelmiszeripari igazán sikeresnek csakis 
szakemberek az exportlehe- akkor mondhatjuk, ha a 
tőségekről, a beruházásokról részt vevő vállalati vezetők, 
és az agrárkereskedelemről, műszakiák, közgazdászok, 
a könnyűipariak pedig a ter- kereskedők hasznosítják a 
melési szerkezet várható felvetett gondolatokat, és 
változásairól, és a verseny- napi munkájuk során még 
képesség fokozásáról tanács 
koztak. A harmadik csoport 
tagjainak Papdi József, a 
m'*yei pártbizottság osz-
tályvezetője tartott előadást 
a Csongrád megyei vállala-
tok exportjáról, és a párt 
gazdaságszervező tevékeny-
ségéről. 

Az elhangzott előadások 
hamarosan nyomtatásban is 
megjelennek, akkor lehető-
ség nyílik a részletes elem-
zésre. Ami már most is lát-
ható: érdemes a konferenci-
át a Szegedi Ipari Vásárral 
egy időben tartani. A kiállí-
tók és a kereskedők közül 
sokan meghallgatták a szín-
vonalas előadásokat — ezál-
tal pontos képet kaptak 
gazdaságszerkezetünk prob-
lémáiról, az aktuális kül-
gazdasági kérdésekről. Akik 
pedig a konferenciára érkez-
tek Szegedre, a vásáron lát-
hatták, hogy a vállalatok 
miként próbálkoznak a gaz-

többet tesznek a magyar 
népgazdaság fejlesztéséért. 

Közlekedési 
tárgyalások 
A KGST közlekedési ál-

landó bizottsága július 19-e 
és 24-e között a Mongol 
Népköztársaság fővárosában. 
Ulánbátorban tartotta 54. 
ülésszakát. A bizottság — 
többek között — kijelölte a 
vasúti árufuvarozás tervezé-
sének javítását szolgáló in-
tézkedéseit, határozatot fo-
gadott el a nemzetközi sze-
mélyszállító vonatok menet-
rendjének pontos betartásá-
val és az utaskiszolgálás ja-
vításával kapcsolatos teen-
dókrőL 

(MTI) 

Csongrád megye termelő-
szövetkezeteiben már több 
mint két hete aratnak, sok 
helyen mégis csak a gabona 
vetésterületének feléről sike-
rült betakarítani. Tavaly 
ilyenkor már az aratás befe-
jezéséről adhattunk hírt. Most 
előreláthatóan átnyúlik au-
gusztusra a kenyérnekvaló 
betakarítása, még akkor is, 
ha ezután jó lesz az idő. Pe-
dig a korábbi évekhez viszo-
nyítva az idén több és na-
gyobb teljesítményű kombájn 
kezdhette el az aratást a ter-
melőszövetkezetekben. A szo-

katlanul csapadékos időjárás, 
az erősen felázott talaj, a túl-
ságosan megdőlt gabona, s a 
gyorsan felnőtt gyom jelen-
tősen lassították az aratás 
lendületét. A tervezett 12—14 
napos betakarítási időt így 
túllépik a gazdaságokban. 

A szegedi járásban a szaty-
mazi Finn—Magyar Barátság 
Termelőszövetkezet után, má-
sodikként tegnap a balástyai 
Móra Ferenc Termelőszövet-
kezet fejezte be az aratást. 
Igy a 248 hektárnyi búza és 
a 134 hektárnyi árpa termése 
biztos helyre, a magtárakba 

került. Az öttömösl Mar ' a r 
László Termelőszövetkezetben 
is learatták az őszi búzát. A 
kombájnok már a rozsfölde-
ket járják. Befejezés előtt áll 
az aratás a szatymazi Ho-
mokgyöngye Termelőszövet-
kezetben is. A mostani kedve-
ző időt a többi termelőszövet-
kezetben is igyekeznek ki-
használni. Még az elmaradt, 
vizenyős részeken is újra és 
újra próbálkoznak a komcáj-
nosok, hátha sikerül learatni, 
Űj lendülettel próbálják be-
hozni a kedvezőtlen idő miat-
ti lemaradást. 

Á vásár újdonságai 
Turku képviselőinek látogatása 

A szegedi ipari vásár iránt 
egyre növekszik az érdeklő-
dés, s nem csupán a szakem-
berek körében élénkült föl a 
vásári „láz", hanem a nagy-
közönség is ostromolja a ki-
állítást. A vásár jelszava az 
volt, hogy prímszerepet kap-
janak az új termékek, az új-
donságok. örvendetes, hogy a 
kiállító vállalatok valóban 
sok ú j termékkel mutatkoz-
nak be a vásárban. A HÓD-
GÉP szabadtéren bemutatott 
mezőgazdasági gépei között 
található a paradicsomszüre-
telő önjáró „kombájn", ame-
lyet 1200 munkaóra befekte-
tése után hoztak el és mu-
tatnak be a nagyközönség-
nek. Nem véletlenül kapott 
nagydíjat — a Csongrád me-
gyei tanács vb nagydíját — 
a hódmezővásárhelyi Metri-
pond Mérleggyár mikropro-
cesszoros tartálymérlege, új-
donságként jelentkezett és 
hasonló nagydíjat nyert el a 
Szegedi Gabonatermesztési 
Kutató Intézet GK Tiszatáj 
elnevezésű őszi búzája. De 
érdekességekkel is találkoz-
hatunk a vásárban. 

Ilyen újdonság — első íz-
ben a szegedi vásárban lát-
ható — a Kenderfonó és Szö-
vőipari Vállalat PÉPÉTEX 
elnevezésű műkendre. A po-
lipropilénből készített anyag 
pontosan olyan és úgy néz. 
ki, mint a természetes ken-
derszál, legfeljebb selyme-
sebb a fogása. Az ú j anyag 
magas használati értéket biz-
tosit: kiváló a szakítóereje, 
alacsony a fajsúlya, nagy a 
kopásállósága, nem rothad a 
nedves, esős időben, ellenáll 
a vegyszereknek és hosszú az 
élettartama. Dicséretes és a 
hazai gazdasági programnak 
megfelelő, hogy teljesen ma-
gyar gyártmányú műanya-
gokból készítik. Milyen hasz-
nálati cikkeket lehet belőle 
előállítani? — érdeklődtünk 
dr. Szabó Istvántól, a válla-
lat termelési és kereskedel-
mi igazgatójától. A szakem-
ber elmondta, hogy a termé-
szetes kenderszálakkal is ke-
verik és önállóan is gyárta-
nak belőle kötözőzsinegeket, 
köteleket, s különösen ezek-
nél a termékeknél előnyös, 
rrjert fajsúlyából adódóan 
kétharmadával könnyebb a 
korábbi kötözőknél és a sza-
kítószilárdsága sokkal jobb. 

Minden új terméket és új-
donságot, amelyeket a sze-
gedi ipari vásáron bemutat-
nak, aligha lehetne fölsorol-
ni, csupán néhányra hívtuk 
föl a figyelmet Egyébként a 
vásáron nagy a keletje a pé-
csi kesztyűgyár kiváló ter-
mékeinek — azokat a zenés 
divatbemutatókon is reklá-
mozzák —, e elmondta Déri 

A finnországi Turku város képviselői vásárnézés közbe® 
megtekintették az Alföldi Porcelángyár bemutatóját 

a „J" pavilonban 

János, a kesztyűgyár osztály-
vezetője, hogy amikor Pé-
csett tíznapos bőripari kiál-
lítás volt, mindössze 230 ezer 
forint árú terméket adtak el, 
de a szegedi vásárban már a 
szerdai napon meghaladták 
az 500 ezer forintos forgal-
mat. Nagyon sokan vásárol-
nak a friss és ízletes élelmi-
szerekből, ajándéktárgyakból 
és kiváló, újszerű textíliák-
bóL A vásári postahivatal 
forgalma is nagy, hiszen tet-
szetős bélyegeket árusítanak, 
és alkalmi bélyegzőt használ-
nak. A fiatalok közül sokan 
megállnak a Győri Kötött-
kesztyűgyár bemutatója előtt, 
hiszen ott látható néhány új-
donág között a judó és a ka-
rate sporthoz szükséges öl-
tözékek mintadarabjai. 

* 

Tegnap, szerdán délelőtt 
megtekintette a vásárt Török 
József, a szegedi városi párt-
bizottság első titkára és Papp 
Gyula, a szegedi városi ta-
nács elnöke is. Délután tett 
látogatást a vásárban Littvai 
István kohó- és gépipari mi-
niszterhelyettes és dr. Cser-
nok Attila, a Magyar Nem-
zeti Bank elnökhelyettese is. 
A vendégeket dr. Zsótér Mi-
hály vásárigazgató fogadta és 
kalauzolta a kiállításon. 

Kedves vendégeket köszön-

töttek késő délután a vásár-

ban: Szeged finnországi test-

vérvárosának, Turkunak a 

delegációja látogatott a Marx 

téri vásárvárosba. Anja Sand-

berget, a Turku város taná-

csának elnökhelyettesét a vá-
sárigazgatóság munkatársai 
virággal köszöntötték, majd a 
delegáció tagjainak bemutat-
ták a kiállítást A vendégek 
elismeréssel nyilatkoztak a 
szegedi ipari vásárról. A 
vásári séta végén dr. Csikós 
Ferenc, a városi tanács vb 
titkára a vásár plakettjét éa 
ajándékát adta át a vendé-
geknek. 

* 

Tegnap, szerdán több szak-
mai napra és sajtótájékozta-
tóra is 6or került A Csong-
rád megyei Kertészeti Válla-
lat igazgatója Rózsa Mátyás 
elmondta, hogy az 1950-ben 
alapított vállalat eddig tizen-
hétszer nyerte el a Kiváló 
Vállalat címet, s elsősorban 
az a feladatuk, hogy sok szép 
szegfűt neveljenek, parkokat 
építsenek, szebbé varázsolják 
környezetünket. Évente 2,5 
millió szegfűt nevelnek, s 
abból 1,5 millió szálat a fő-
városba, félmilliót exportra 
szállítanak. A 25 ezer négy-
zetméter alapterületű nö-
vényházukban kizárólag a 
kedvelt szegfűt termelik, vi-
rágüzleteik a megye minden 
városában megtalálhatók, s a 
vevők kívánságának megfe-
lelően az ország, sőt a világ 
bármely helységébe elküldik 
a megrendelt virágcsokrot. A 
szakmai napok alkalmával 
tárgyalásokat tartottak a 
Szarvasi Állami Gazdaság 
képviselői a rizstermelési 
rendszerről, az AGROKER 
képviselői és a HÖDGEP 
szakemberei. 

1 

> 
/ 


