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ELUTAZOTT AZ AFRIKAI j 
FÁRTDELEGÁCIÓ 

Vasárnap elutazott a Por-
tugál-Guinea és a Zöldfoki 
szigetek Afrikai Független-
ségi Pártjának delegációja, 
amely a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott-
ságának meghívására Amil-
car Cabrel főtitkár vezeté-
sével tartózkodott hazánk-
ban. 
MAGYAR 
PÁRTKÜLDÖTTSÉG 
TOKIÓBAN 

A Japán Kommunista Párt 
Központi Bizottságának meg-
hívására vasárnap elutazott 
Tokióba a Magyar Szocialis-
ta Munkáspárt küldöttsége. 
A delegációt Púja Frigyes, a 
Központi Bizottság tagja, a 
KB külügyi osztályának ve-
zetője vezeti. A küldöttség 
tagja Venéczi János, a Köz-
ponti Ellenőrző Bizottság 
tagja, a budapesti pártbizott-
ság titkára. 
BUDAPESTEN 
A ROMÁN PÉNZÜGY-
MINISZTER 

Aurél Vijoli. a Román Szo-
cialista Köztársaság pénz-
ügyminisztere. valamint a 
román Pénzügyminisztérium 
két vezető munkatársa Vály: 
Péter pénzügyminiszter meg-
hívására baráti látogatásra 
és a két felet kölcsönösen 
érdeklő pénzügyi kérdések 
megtárgyalására Budapestre 
érkezett. „ 
NÖKÜLDÖTTS ÉGÜNK $ 
HELSINKIBEN 

A Finn Demokratikus Nő-
szövetség és a Finn Szociál-
demokrata Párt nőszerveze-
tének közös meghívására 
magyar nőküldöttség utazott 
Helsinkibe. A delegációt Or-
tutay Zsuzsa, a Magyar Nők 
Országos Tanácsának titkára 
vezeti. 
NÉPFRONTKÜLDÖTTSÉG 
SZÓFIÁBAN 

Erdei Ferencnek, a Haza-
fias Népfront Országos Ta-
nácsa főtitkárának vezetésé-
r el hétfőn négytagú nép-
frontdelegáció utazott Szófiá-
ba, a Bolgár Hazafias Arc-
vonal közelgő VI. kongresz-
szusára. 
LENGYEL MINISZTER 
BUDAPESTEN 

Hétfőn az esti órákban 
Budapestre érkezett Lucián 
Motyka, a Lengyel Népköz-
társaság művelődésügyi és 
művészetügyi minisztere. A 
vendéget a Ferihegyi repülő-
téren Ilku Pál művelődés-
ügyi miniszter fogadta. 

Képi ellenerők 
tanácskozása a 

személyszállításról 
Mint már korábban hírül 

adtuk, a Csongrád megyei 
Népi Ellenőrzési Bizottság 
megvizsgálja a .megye sze-
mélyszállításának jelenlegi 
helyzetét és a fejlesztés le-
hetőségeit. Tegnap a megyei 
tanácsházán hetven népi el-
lenőr és a közlekedési szak-
emberek részvételével meg-
beszélést tartottak, s ezzel 
megkezdődött a közel egy-
hónapos elemző, felmérő te-
vékenység. 

Balázs Lajos, a Csongrád 
megyei NEB elnöke hangsú-
lyozta, hogy a vizsgálat a 
gyors, kulturált, biztonságos 
személyszállítás elősegítésérc 
irányul. 

Kezel másfél írJIliársS 
a gázellátás fejlesztésére 

A gázfogyasztó háztartások száma 1972-re 
I millió 400 ezerre nő 

Az idén egy kézbe került, 
az Országos Kőolaj- és Gáz-
ipari Tröszt feladata lett — 
Budapest kivételével — az 
egész ország háztartásainak 
gázellátása. Ez része annak 
az 1972-ig tartó nagyarányú 
hétéves programnak, amely-
nek végrehajtására az illeté-
kes szervek már korábban 
1.4 milliárd forint beruházá-
si összeget irányoztak elő, s 
most ugyanaz a szerv gon-
doskodik a szükséges föld-
gázmennyiség biztosításáról, 

a távvezetéki hálózat 
további építéséről és megfe-
lelően működéséről, a gáz 
szállításáról, s ehhez a szerv-
hez fut össze minden olyan 
információ, ami a feladat 
leggazdaságosabb, legsikere-
sebb megoldásához szüksé-
ges. 

A fejlesztés egységes, 
évekre előre kidolgozott 
terv szerint 

folyik jelenleg is. Ahol egye-
lőre megmarad a városi gáz-
szolgáltatás — például Győ-
rött, Szombathelyen. Pécsett, 
Baján stb. —, a gázgyárak 
termelését növelik, mégpe-
dig úgy, hogy ha majd ezek-
re a helyekre is megérkezik 
a földgáz, a gyárak azonnal 
átállhassanak az új „alap-
anyagra". Sok helyütt, így 

például Szegeden. 
Debrecenben. Miskolcon és 
Székesfehérvárott még a 
harmadik ötéves terv idő-
szakában teljes mértékben 
földgázzal — „vezetékes gáz-
zal" — cserélik fel az eddi© 
városi gázt. Ezzel szemben 
rövidesen egyenesen a föld-
gáz-szolgáltatásba kapcsolják 
be Békéscsabát, Kecskemé-
tet, Kaposvárt, Gyulát, Hód-
mezővásárhelyi:, majd a kö-
vetkező esztendőkben Ceglé-
det, Törökszentmiklóst és 
Szentest is. Nagykanizsán és 

Zalaegerszegen viszont, vagy-
is azokban a városokban, 
ahol a lakosság már eddig 
is használta a földgázt, 

tovább növelik a fogyasz-
tók számát. 
Mindezek alapján 1972-ben 

a vezetékes gázzal ellátott 
háztartások száma hazánk-
ban a jelenlegi 540 000-re! 
szemben előreláthatólag el-
éri, sőt meg is haladja a 
hétszázezret. 

Ezt a fejlődést kiegészíti a 
propán-buián — palackos — 
gázellátás bővítése azokon a 
területeken, ahol nincs vá-
rosi gáz és még hosszú ideig 
földgáz sem lesz. 1972-ben 
már több mint egymillió 
háztartás használ majd 

palackos gázt. 
ö t év múlva együttvéve te-
hát az összes háztartásoknak 
több mint a fele lesz gázfo-
gyasztó. (MTI) 

(Somogy iné felv.) 

N a U á T c II I u « á t 0 lí A Se a Vedress István Építő-enezsuiyu jaieKOK ipari Technikum diákjai, Bí-
ró Albert és ördögh Sándor technikus tanárok vezetésével érdekes, új megoldású já-
tékok készítésére vállalkoztak. Műhelygyakorlati óráikon az iskolai év végéig 12 da-
rab 1X1 méteres sakkasztalt készítenek vasbetonból. Ezenkívül 8 darab 120X170 cen-
timéteres gombfoci asztalt és 4 darab normál méretű pingpong asztalt is készítenek, 
szintén vasbetonból. , • , 

Az építésztechnikus jelöltek annak a példanak az alapján vallattak az egyenkent 
2-8 mázsa súlyú játékok készítését, hogy tavaly a Radnóti gimnázium és az iparita-
nuló iskola tanulói hintákat, játékos sportolásra alkalmas eszközöket készítettek a 
játszóterekre. A betonasztalokhoz szükséges anyagot a. kerületi tanácsok adtak, a tech-
nikum hallgatói — saját szakmai gyakorlásukra — társadalmi munkában készítik el 
azokat. A tervek szerint először az Üttörő téren és Bartók Béla téren helyeznek cl 
néhányat a beton játékasztalokból. Képünkön: Ördögh Sándor és diákjai a gombfoci 
asztalokat betonozzák. 

Szegeden át... IBUSZ és a Balkanturiszt 
sajtótájékoztatója 

(Kiküldött munkatársunk- Georgi Pangelov nagykövet-
től.) se© titkár, sajtóattasé is. 

programja is: a bolgár ró-
zsa ünnepe, a különböző 

A bulgáriai idegenforga- opera-, és operettelőadások. 
szimfonikus hangversenyek. Az IBUSZ és a Balkantu- i o m a z utóbbi években ug 

riszt közös sajtótájékoztatót rásszerű fejlődésen ment át: népművészeti és népviseleti 
rendezett tegnap. hétfőn t a valy 121 országból másfel látványosságok teszik emlé-
_ , . „ .. . millió turista latogatott el az kezetesse a Bulgariaban el-
Budapesten, a Magyar Sajtó o r s z a g b a d e i d é n m a r t ö b b töltött napokat. A Nemzet-
Házában, a két ország kö- mint kétmillió vendéget vár- közi Idegenforgalom Evére 
zött kialakult és mind job- nak. Nagyon sokan érkéz- való tekintettel idén Búi-
ban szélesedő turistaforga-, . ..... x xx. is átvezető E 5-ös nemzet lomrol. A tajekoztaton k ö z i ú i v o n a U ) n 19G6-ban 170 
részt vett Vaszil Bogdanov, e z e r autón 735 ezer turis-
a Bolgár Népköztársaság ta utazási célja volt Bul-
magyarorszá© nagykövete és ga '" 'a-

nek gépkocsival: a Szegeden gáriába nem kell vízumot 
váltaniuk a külföldieknek. 

A Balkanturiszt széles 
körű nemzetközi együttmű-
ködésre törekszik, s jó kap-

KISZ-vezetőségválasztás 
a ruhagyárban 

Vasárnap tartották meg ban részletesen elemezte azt 
vezetőségválasztó küldöttér- a sikeres munkát amelyet 
tekezletüket a Szegedi Ru- a ruhagyári KISZ-fiatalok 
hagyár KISZ-fiataljai. A gyű- végeztek az elmúlt észten-
lésen jelen volt Bodó Ká- dőkben. Tizennégy küldött 
rolv, a KISZ Csongrád me- hozzászólása tette teljessé az 
gvei' bizottságának osztály- eredmények és tennivalók 
vezetőié és dr. Harangozó megvitatásai. A küldöttérte-
József a KTSZ Szeged városi kezlet résztvevői harmincegy-
bizottságának osztályvezető- ^ ^ ^ ^ 
J« ls- vaztak Molivár Máriának: őt 

Molnár Mária, a KISZ-bi- választották meg a KISZ-
lottság titkára beszámolója- bizottság titkárává. 

Idén még nagyobbak a le- csolatokat tart fenn az 
- IBUSZ-szal is. Idén 2—2 és 

fél ezer magyar turista utaz-
j - x , hat Bulgáriába, megközelí-

furdosorának tóen a tavalyi kétszerese. 
Hatféle utazás között lehet 

hetöségek: az Aranyhomok 
és a Napos-part modern 
szálloda- és 
továbbfejlesztésén kívül ú j 
tengerparti 
nyílnak, s 
hegyvidéki 

üdülőtelepek választani: üdülés az Arany -
megkezdik a homokon; a Naposparton; 

. , . , utazás az Aranyhomokra és 
idegenforgalom I s z t a m b u l b a ; körutazás 

megalapozását. A Rila-hegy- mezőgazdasági programmal; 
ség (legmagasab csúcsa téli üdülés Borovec-
megközelíti a 3 ezer métert) ben: 
néhány év múlva valóságos 
sportparadicsom lesz. 

A fejlesztés 
képpen idén a >229 szálloda, 
az 1880 turistaház, a 120 
kemping naponta 150 ezer 
külföldi turista elhelyezé-
sére képes. Igen gazdag 1967 biztosit az IBUSZ, 
bulgáriai idegenforgalmi 

román—bolgár— 
jugoszláv körutazás. A tu-
risták maguk is megválaszt-
hatják úti programjukat, s 

eredménye- ehhez az IBUSZ-irodák — 
a szegedi is — árajánlatot 
készítenek. Az egyéni be-
tétlappal utazók részére 
Várnában és Bu.reasban I. 
osztályú magánszállásokat 

A szakszervezeti 
kongresszus után 

A küldöttek, akik né©' napon át érezhették magukon 
a közvélemény figyelmét, annak a hatalmas „kate-

góriának" delegátusai voltak, amelyet igy szoktunk ne-
vezni: bérből és fizetésből élők. Különös dolog, de nagyon 
reálisan nézve ez az ország nagyobbik fele, mert csaknem 
egymilliót megközelítő nyugdíjas-létszámunk jórésze is ko-
rábban bérből és fizetésből élt — jelenleg pedig abból a 
nyugdíjjárulékból, amelyet maga és társai adtak össze 
bérből és fizetésből. Hát még ha figyelembe vesszük, hogy 
a hárommillió munkáshoz, tisztviselőhöz, alkalmazotthoz, 
akik a szakszervezeti tagságot jelentik: mennyi családtag 
tartozik! 

Magyarán: a most lezárult szakszervezeti kongresszus, 
számszerint a huszonegyedik a magyar szakszervezetek 
történetében, a munkásosztály és az alkalmazotti rétegek 
legidőszerűbb feladatairól, gondjairól, érdekeinek védelmé-
ről tárgyalt. Államot vezető, hatalmon levő osztály esete-
ben ez természetes. 

A kon©-esszus anyaga kötetekre rúg. Azok, akik figyelem-
mel kísérték a tanácskozást — láthatták, hogy minden 
munkaterületre kiterjedő, a szorosan vett szakszervezeti 
mozgalmi feladatokat széles politikai hátterükkel együtt 
néző és látó tanácskozás volt ez. Nem csupán szervezeti és 
személyi feladatokat oldott meg (például a vezető szervek 
újjáválasztásét, amely minden ilyen tanácskozáson szerep-
lő „napirendi pont '), hanem alaposan és behatóan megtár-
gyalta az ú j gazdasági mechanizmus előestéjének szakszer-
vezeti feladatait. Erre vonatkozó, figyelemre méltó gondo-
latokat fejtett ki beszámolójában Gáspár Sándor főtitkár 
— és sok szakmai vezető. Különös súlyt adott a kong-
resszuson a párt első titkárának, Kádár Jánosnak felszó-
lalása, aki beszédében nyomatékosan aláhúzta a szakszer-
vezetek növekvő lehetőségeit, szerepét Hangsúlyozta a 
szakszervezetekkel szemben jelentkező egyre növekvő 
igényt: „ma már nem elegendő 8 vagy 10 jelszót betanulni 
és ezt minél sűrűbben emlegetni ahhoz, hogy jó szakszer-
vezeti funkcionárius legyen az ember" — modta többek 
között és ez a megállapítás kissé történelemmé, régmúlt-
tá tette ezt a korszakot, amelyben sokan, valóban hajlan-
dók voltak ilyen mércével mérni a szakszervezeti munkát. 

Az új mércék mások. Nemzeti és nemzetközi mérték-
ben is korszerűsödik az igény: hazánkon belül például 
létfontosságú kérdés a szakszervezetek megfelelő színvo-
nalú tevékenysége az ugyancsak növekvő önállóságú gaz-
dasági vezetéssel és a pártszervekkel, tanácsi apparátus-
sal, állami irányítással. A szakszervezeti munka normái: 
a mechanizmus lényegének megértése, a szocialista tár-
sadalmat erősítő intézkedések reális alátámasztása és a 
munkástömegek érdekeinek az országos érdekek védel-
mével „szinkronba hozott" szolgálata. Hiszen ma már vi-
lágos. hogy a reform nem járhat a munkások érdekeinek 
csorbításával, viszont a jobb munka megfelelő méltány-
lását, az eddiginél differenciáltabb ösztönzését kell szol-
gálnia. Nemzetközi méretben a többet és jobban politi-
záló, a világ és világrészünk sorsdöntő kérdéseiben egy-
aránt aktívan állástfoglaló szervezett munkásság maga-
tartása a „norma". Jól jelzi ezt a XXI kongresszus két 
dokumentuma, amelyet a vietnami kérdésről és az euró-
pai biztonságról fogadtak eL 

A küldöttek hazatértek. De ú j feladataik előestéjén 
tértek haza. A munka csak most kezdődik igazán. 

(B. F.) 

Á közvetlen kapcsolat 
előnyei 

F. K. 

A szegedi konzervgyárban 1961-től 1986-ig összesen 
109 vagon őszibarackot dolgoztak fel. A múlt esztendő-
ben, tehát egy év alatt 120 vagonnal. Miért történt ilyen 
szembetűnő változás a múlt év során? A legdöntőbb ok, 
hogy a gyár közvetlen kapcsolatot teremtett a termelő 
gazdaságokkal. A régebbi gyakorlat szerint a gazdaság 
megtermelte a gyümölcsöt, a felvásárló szerv elszállítottá, 
majd eladta a feldolgozó vállalatnak. Pedig a három „já-
tékos" helyett kettő is éppen elegendő lett volna. 

Tavaly megpróbálták. A MÉK kilépett a sorból Job-
ban járt a termelő, jobban járt a feldolgozó vállalat, job-
ban járt a vásárló és végeredményben a népgazdaság. 
Lássuk az előnyöket az érdekeltek oldaláról: 

A ©'árba nem ömlött dömpingszerűen a barack, ha-
nem a szedés után néhány óra múlva szállított a terme-
lő, akár éjszaka is tehette, mivel a gyárban átvették a 
küldeményt A közös koordináció, a közvetlen kapcsolat 
lehetővé tette, hogy a gyár „széthúzza" a gyártási szezont 
a korábbi 10 napról 30 napra. Ennek eredménye volt, hogy 
a feldolgozó gépsorokat jobban ki tudták használni, a fog-
lalkoztatottságot egyenletesebbé tehették, sőt a félkész-
termékek gyarapítása révén a téli szezonra is több mun-
kát tudtak biztosítani a gyári dolgozóknak. 

Tovább menve: a frissen érkezett ©ümölcsből jobb 
minőségű befőttet készíthettek, javult az anyagfelhasz-
nálási hányaduk, és egyéb gazdasá© mutatójuk. Ameny-
nyiben a ©-ár saját maga szállított, úgy a fuvareszközeit 
is kedvezőbben használhatta, s ezzel tehermentesítette az 
AKÖV gépkocsiparkját, éppen a főszezon idején. 

A termelő gazdaság is jól járt. A gyár értékesítési le-
hetőséget biztosított a közvetlen szomszédságban, s a 
MÉK által szabadon hagyott árdifferenciából közvetlenül 
részesedhetett. A szatymazi és a zákányszéki termelőszö-
vetkezetek kilogrammonként 1,03—1,07 forint többlet-
hez jutottak így. 

A népgazdaság és a fogyasztó közvetlen haszna is 
könnyűszerrel feltárható: a fogyasztó eleve jobb minősé-
gű árut kapott A népgazdaság pedig — mivel az ősziba-
rack befőtt keresett a külföldi piacokon — már akkor 
is jól jár, hacsak az exportot növeli, de a befőtt esetébén 
nem csupán barackot ad el valutáért, hanem a befőtt „já-
rulékos" anyagait is, cukrot, munkát, üveget és így to-
vább. 

A gyár ezért tudott a múlt évben 120 vagon ősziba-
rackot feldolgozni és ezért vállalkozott, arra, hogy gépek 
vásárlása után, az idei évben 250 vagon őszibarackot dol-
goz feL 

Gazdagh István 
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