
Pártaktívaülés 
Szegeden 

Szegeden e megyei tanács-
háza kistermében szombaton 
délelőtt pártaktíva ülést tar-
tottak. Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tag.ia, a Csongrád me-
gyei pártbizottság első ti tká-
ra köszöntötte Aczél Györ-
gyöt, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkárát, dr. 
Polinszky Károly művelődés-
ügyi miniszterhelyettest, va-
lamint az ülés résztvevőt. 
Ezután Aczél György elvtárs 

tartott tájékoztatót időszerű 
politikai kérdésekről. 

Aczél György a délután fo-
lyamán megyei és városi ve-
zetők kíséretében megtekin-
tette a Szegedi Ipari Kiállí-
tást és Vásárt. Ezután meg-
jelent az ifjúsági karnevál 
elnökségében és végignézte a 
fiatalok színpompás felvonu-
lását. A Központi Bizottság 
ti tkára este megtekintette a 
szabadtéri játékok Bánk bán 
előadását. 

Liebmann Béla felvétele 
Aczél György (baloldalt) Papp Gyulával, a városi tanács 
vb elnökhelyettesével (középen) és dr. Tari Jánossal, 

a játékok igazgatójával a szabadtéri nézőterén 

A vietnami küldöttség 
sajtótájékoztatója 

A Hoang Quoc Vietnek, a 
Vietnami Szakszervezeti Szö-
vetség elnökének vezetésé-
vel hazánkban tartózkodó 
küldöttsége szombaton a 
MUOSZ székházában talál-
kozott az újságírókkal. A 
sajtótájékoztatót Gyáros 
László, a MUOSZ külügyi 
osztályának vezetője nyitotta 
meg. 

A vietnami küldöttség ve-
zetője beszámolt magyaror-
szági ú t juk eredményeiről, 
ismertette a vietnami hely-
zetet, s válaszolt az újság-
írók kérdéseire. Megelége-
déssel szólt a népünk részé-
ről ismételten tapasztalt szo-
lidaritásról, köszönetet mon-

dott a vietnami nép harcá-
hoz nyújtot t jelentős anyagi 
támogatásért 

A Vietnammal kapcsolatos 
párizsi megbeszélésekről szól-
va kifejtette: az előkészítő 
tárgyalások megkezdése óta 
több mint két hónap telt el, 
a megbeszéléseken mégsem 
történt semmiféle előrehala-
dás. Ennek egyetlen oka az 
amerikai fél rendkívüli ma-
kacssága. A vietnami hely-
zet az elmúlt 14 év alatt vi-
lágosan bebizonyította, hogy 
az Egyesült Államok az ag-
resszor Vietnamban, és az 
1954-es genfi megállapodá-
sokat következetesen szabo-
tálja. 

A V/T jegyében: 

Látván 
A IX. VIT előestéjén, a vi-

lágiíjúsági találkozó szelle-
mében rendezték meg tegnap, 
szombaton Szegeden, a ha-
gyományos — immár tizen-
egyedik — ifjúsági karnevált. 

A II. Szegedi Ifjúsági Na-
pok nyitórendezvényére több 
tízezer érdeklődő gyűlt össze 
a Szécheny téren, illetve a 
karneváli menet útvonalán. 
Ott volt az érdeklődök között 
az a közel 5 ezer fiatal is, 
akik az ország 18 megyéjéből 
11 különvonattal, 16 külön-
autóbusszal érkezett a város-
ba. 

Zászlókat lobogtató motor-
kerékpárosok jelezték öt óra 
előtt néhány perccel a felvo-
nulók érkeztét. Pontban öt-
kor fel is tűntek a karnevál 
szó színes betűit hozó lá-
nyok. őke t a Szeged város 
díszes címerét hozó fiatalok 
és lovasok követték. 

A karneváli ünnepséget 
Kevér László, a KISZ Szeged 
Városi Bizottságának titkára 
nyitotta meg. Üdvözölte a 
díszemelvényen megjelent 
pár t- és állami vezetőket, s 
köszöntötte a felvonulás 
részvevőit is. A 11. szegedi 
karnevál ünnepi megnyitóját 
Szabó János, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának ti tkára 
tartotta. Bevezetőben ar ra 
emlékeztetett, hogy mától tíz 
napon át több mint száz nép 
fiai, lányai találkoznak a 
bolgár fővárosban, s ez a kö-
rülmény különös jelentóséget 
ad a II. Szegedi Ifjúsági Na-
poknak. A VIT-ről szólva 
megállapította: valamennyi 
Szófiába érkezett fiatal bé-
két, barátságot akar, vala-
mennyien szolidárisak az 
igazságukért, és jogaikért 
küzdő népekkel, valameny-
nyien elítélik a háborút, és 
azért küzdenek teljes erővel, 
hogy a világ fiataljai ne a 
harctereken mérjék össze 
erőiket, hanem a sportpályá-
kon, a kulturális fesztiválo-
kon és a tudományos konfe-
renciákon. 

A KISZ Központ Bizottsá-
ga t i tkárának beszéde után 
megkezdődött a karneváli 
felvonulás. 

Elsőként az eddig megtar-
tott VIT-eket szimbolizáló 
életképek jöttek: a 47-es prá-
gai, a 49-es budapesti, az öl-
es berlini találkozók színes-
mozgó jelképei. A nézősereg 
nagy tapsa közben gördültek 

Atakarmányozási 
M i n e v á l s a i o k 

® m e v a i elhárítása 
el a későbbi találkozókra em-
lékeztető „építmények" is, 
amelyek többek között a 
varsói Tudomány és Kultúra 
Palotáját es a bécsi Práter 
óriáskerekét mutatták. 

A VIT-szimbólumok után 
— tarka jelmezes fiatalok 
kíséretében — Szeged törté-
netét felelevenítő jelenetek 
következtek. Vidám hangu-
latával kitűnt a halászlé-koc-
kát hálójába kerített halász, 
a fegyverkovácsok kalapáló 
csoportja, a szorgalmasan 
sodorgató gyékényszövő. Po-
litika aktualitásával nyerte el 
viszont a közönség tetszését 
az amerikai politikai gyilkos-
ságokra utaló, fekete-fehér 
„együttes" — és a vietnami 
bombázások füstölgő jelene-
te. Aktualitásával —, de bé- 1 
késebb aktualitásával —! 
keltett tetszést az olimpiára 
készülő sportolók mozgalmas ! 

„edzése". A felvonulás vé-
gén a SZEAC gyengébb sze-
replését kifigurázó jelenetet 
ugyancsak nagy tapssal fo-
gadták a nézők. 

.4z összesen 37 ,,egységből" 
állá karneváli menet ötlet-
ben. színben, tarkaságban 
felülmúlt minden eddigi ha-
sonló felvonulást. Az ízlés, 
leleményesség, nagyfokú po-
litikai, művészi érzékenység 
jellemezte a KISZ-esek me-
netét. 

Az Újszegedre átvonult fia-
talok közül sokan vettek 
részt a Vigadóban kezdődött 
bálon, a II. Szegedi Ifjúsági 
Napok többi részvevője pedig 
a szabadtéri játékok Bánk bán 
előadását tekintette meg. 

A karnevál kezdete előtt 
Papp Gyula, a Szeged m. j. 
város tanácsa vb-elnökhe-
lyettese, a Fesztivál Intézőbi-
zottság elnöke fogadást adott 
a II. Szegedi Ifjúsági Napok 
megnyitása alkalmából. 

Expressz 
iroda 

Szombaton, a karneváli 
felvonulás után nyitották 
meg Szegeden, a Kígyó ut-
ca 3. szám alatt az Expressz 
Ifjúsági és Diák Uazási Iro-
da szegedi kirendeltségét A 
Völgyi István, az Expressz 
igazgatója által megnyitott 
iroda — a miskolci után — 
a második ilyen vidéki in-
tézmény. 

Holnaptól: 

Nyári 
Húsz—negyven százalékos 

árengedmény 
Tegnap délelőtt Lauthán 

Ferenc, a Belkereskedelmi 
Minisztérium ruházati fő-
osztályának vezetője beje-
lentétte, hogy hétfőn meg-
kezdődik az augusztus 12-ig 
tartó nyári ruházati szezon-
végi vásár. Az árengedmény 
a vásár időtartama alatt 20 
—40 százalékos lesz; 

A nagy- és kiskereskedel-
mi vállalatok arról infor-
málták a minisztériumot, 
hogy a vásárlók a követke-
ző áruk között válogathat-

1.30 2,— 4,— 2,60 3,60 
1.30 2 , - 3,60 2.60 3.60 
1.30 2,— 3,— 2,60 3.60 
1.30 2 — 3,— 2,60 3.60 
1,10 1,50 3.— 2,60 3,60 
1,10 1,50 2.60 1.80 2.50 
0,90 1,50 2.60 1.80 2,50 
0.60 1,30 2.40 1.80 2,50 

Lehetne sorolni tovább. Nézzük meg például a korai 
fejeskáposzta áralakulását: 
Időszak Felvásárl. Bp.-i át- Bp.-i Helyi át- Helyi 

ár adási ár fogy. ár adási ár fogy. ár 
máj . 29. 
máj . 30. 
máj. 31. 
jún. 1 
jún. 2 
jún. 3. 
jún. 4. 
jún. 9. 

A közölt adatok önma-
gukért beszélnek. Bizonyít-
ják. hogy hatalmas árrés 
(haszon) rakódik az árura, 
amig eljut a termelőtől a 
fogyasztóig. A fogyasztók 
elégedetlensége mindenkep-
pen jogos, amikor a magas 
fogyasztói árat reklamálják. 
Noha a legtöbb ember meg-
érti, hogy az aszály tör-
vényszerűen valamelyest 
mindig emeli az á raka t De 
nem ennyire. 

Ezért úgy gondoljuk, fel-
tétlenül a fogyasztók tu-
domására kell hozni, hogy a 
magasabb fogyasztói á r 
nemcsak az aszály következ-
ménye — bár ennek dön-
tő jelentősége van —, nem 
is csupán az, hogy a ter-
melők drágán termelnek, 
hanem a magas fogyasztói 
ár kialakításában az indo-
kolatlan kereskedelmi árré-
sek is fontos szerepet ját-
szanak. Nagyon elgondolkod-
tató. miképpen állhat elő 
olyan helyzet, hogy a MÉK 
lényegesen olcsóbban adja 
at Budapesten az oda. in-
nen saját költségén szállí-
tott árut. mint a helyi kis-
kereskedelmi vállalatoknak. 

A felvásárlási és fogyasz-
tói ár közötti különbözeteket 
a termelőszövetkezetek, de a 
fogyasztók is igen magas-
nak tar t ják es úgy gondol-
juk. joggal. Az indokolat-
lan árrés csökkentésével mér-
sékelni lehetne a magas 
fogyasztói árakat is és ez 
érdeke a termelőnek, s a 
fogyasztónak egyaránt. Ez a 
magas árrés nemcsak a 
MÉK-nél tapasztalható, ha-
nem a kiskereskedelmi vál-
lalatoknál is. Július 13-án 
a MÉK az általa előző nap 
20 forintért felvásárolt zöld-
paprikát 20 forint 80 fillé-
rért értékesítette. De ugyan-
ezt a paprikát a Szegedi 

Élelmiszer-kiskereskedelmi 
Vállalat már 26 forintért 
adta tovább. Tapasztalható, 
hogy egyes esetekben a kis-
kereskedelmi vállalat árré-
se az olyan árunál. amit 
közvetlenül a termelőtől vá-
sárolt. magasabb, mintha a 
MÉK-tői vásárolt volna. 
Pedig többek között éppen 
azért ösztönözzük a kiske-
reskedelmet. hogy közvetle-
nül is vásároljon a terme-

lőktől, hogy — egy lépcsőt 
kiküszöbölve — olcsóbban 
hozza forgalomba a friss 
zöldséget és gyümölcsöt. 
Sajnos, ez nemigen tapasz-
talható. Ez a magas árrés 
nem lehet érdeke a terme-
lőknek. még kevésbé a fo-
gyasztóknak. Egyedül a ke-
reskedelmi vállalatoknak, 
illetve azoknak a magánke-
reskedőknek hasznos, akik 
a kialakult magas fogyasz-
tói árhoz igazodnak. 

A számok arra engednek 
következtetni, mintha a ke-
reskedelmi vállalatok mes-
terségesen is törekednének 
a magas fogyasztói árak 
fenntartására. Talán a ma-
gas árrés a magyarázata an-
nak is, hogy a MÉK nem 
vállalkozik arra, hogy bizo-
mányosi alapon bonyolítsa 
le a zöldség-gyümölcs for-
galmat, amit pedig a ter-
melőszövetkezetek régóta 
igényelnek. Ilyen körülmé-
nyek között érthető, hogy a 
termelőszövetkezetek min-
dent megtesznek a közvet-
len piaci értékesítésért, amit 
sajnos a megyén kívüli pia-
cokon bonyolítanak le. Jó 
lenne. ha a zöldséget és 
gyümölcsöt termelő tsz-ek 
az eddiginél nagyobb fele-
lősséget éreznének saját vá-
rosuk és községük jobb el-
látásáért, a helyi fogyasztá-
sért. S arra is törekednének, 
hogy r helyi standjaikon, 
zöldséges boltjaikban a friss 
árut ne a közületek, nagy 
tételben vásárolják meg. 
hanem jusson a háziasszo-
nyoknak is. Hiszen éppen 
ezért engedélyezték ezeket 
az üzleteket es standokat. 

Nem lennénk igazságosak, 
ha nem mondanánk el, hogy 
a MÉK vezetői az elmúlt 
hetekben már intézkedése-
ket kezdeményeztek a ma-
gas árrések csökkentésére. 
Ez azt jelenti, hogy a min-
denkori felvásárlási árra 
zöldségnél 30 fillért, gyü-
mölcsnél 70' fillért tesznek 
r á s így alakí t ják ki a helyi 
átadási árakat. Senki sincs 
ellene a MÉK és a KISKER 
tisztességes hasznának. Bí-
zunk abban, hogy ezek az 
intézkedések nem átmeneti-
ek. hanem tartósak lesznek, 
hogy a mai aszályos nyáron 
is elősegítsék a lakosság 

jobb ellátását, az eddiginél 
elfogadhatóbb árakon. Csak 
helyeselni lehet a MÉK kez-
deményezését, hogy megje-
lentek a piacokon és jelen-
tős árumennyiség bedobásá-
val alacsonyabb fogvasztói 
árral igyekeztek befolyásol-
ni az árakat. Bízunk abban, 
hogy a kiskereskedelmi vál-
lalatok is felülvizsgálják ed-
digi zöldség-gyümölcs árré-
sük alakulását, mert az ed-
digi 20—25 százalékos ár-
rést náluk is csökkenteni le-
hetne. 

Csongrád megye jó esőt 
kapott. A kárt teljesen nem 
tudja helyrehozni, de javít-
ja a mezőgazdasági termés-
kilátásokat. Reméljük, hogy 
egyrészt az időjárás, más-
részt a kereskedelmi válla-
latok ái-politikája az eddi-
gieknél kedvezőbben formál-
ja a következő hetekben a 
megyében zöldség és a gyü-
mölcs fogyasztói árat. 

SZABÓ SÁNDOR 

nak: sok nyomott, pamut, 
selyem, műszál és len di-
vat méteráru, a konfekció-
cikkek közül férfi,- női és 
gyermek színes és sötét tó-
nusú, divatos ballonkabá-
tok, férfi- és fiú könnyű, 
nyári szövet- és kemping-
öltönyök. zakók, pantallók, 
kulik. Mintegy 170 ezer női 
nyári ruha, 140 ezer leány-
karuha került a nyári vásár 
cikklistájára. 200 ezer férfi 
és fiú rövid- és hosszúujju 
ing és ingkabát, sokféle 
strandcikk, nyári divatkalap, 
táska, gyapjú, pamut- szin-
tétikus pulóver, férfi poló-
és garbóing egészíti ki a vá-
lasztékot. 

Jó hír a szülőknek, hogy 
gyermekeiknek engedmé-
nyes áron szerezhetnek be 
tréningruhát. A cipők kö-
zül a férfi- és fiú víkend-
cipők és szandálok, a női 
szandálok és a pantonettek 
vásárolhatók engedményes 
áron. 

(Kiküldött munkatársunk-
tól.) 

Dr. Sághy Vilmos, a me-
I zögazdasági és élelmezésügyi 
' miniszter első helyettese 

szombaton délelőtt Budapes-
ten sajtótájékoztatót tartott. 
Részletesen ismertette a kor-
mány intézkedéseit, melye-
ket az aszály okozta károk 
elhárításának érdekében ho-
zott. Mint országos jelen-
ségről szólott arról is, hogy 
az aszály következtében elő-
állott szűkös takarmányhely-
zet miatt a tsz-ekben — de 
kiváltképp a háztáji gazda-
ságokban — megcsappant az 
állattenyésztési, hizlalási 
kedv. S itt-ott menekülnek 
a növendék- és hízóállatok-
tól. Erre a riadalomra pedig 
alapvetően semmi ok sincs. 
A jelentkező abraktakar-
mány-hiány állami készletek-
ből is megszüntethető. Töb-
bek között 600 ezer tonna 
szemes takarmány behoza-
tala máris folyamatban van. 
További importra is van biz-
tosíték az idei kukoricater-
més teljes ismeretében. A 
kalászos gabona betakarítása 
mintegy 95 százalékig befe-
jeződött, s most már biztos, 
hogy 4—5 százalékkal jobb 
a termés, mint amilyenre 
számolhattunk. Ez is amel-
lett szól: semmi ok sincs az 
állatállomány csökkentésére. 

Dr. Sághy Vilmos elmon-
| dotta, hogy — miután itt 

mutatkoznak a legnagyobb 
nehézségek — kiemelkedően 
kedvező feltételeket teremt a 
kormány a háztáji gazdasá-
gok számára. Először is a» 
eladásra felkínált növendék-
állatokat a kialakult jó ára-
kon felvásárolják olyan 
mennyiségben, amilyen mér-
tékben az állami hizlaldák, 
tsz-ek és állami gazdaságok 
azokat fogadni tudják. Az 
így fogadott süldők után da-
rabonként 3 mázsa abrakta-
karmány-juttatásban része-
sülnek a gazdaságok a folya-
matban levő tanácsi kiutalá-
sokon túlmenően. 

Nagy segítséget nyúj t ai 
állam a szarvasmarha-te-
nyésztés színvonalának fenn-
tartása érdekében is. 

Cscpi József 

Statisztika 
a tudományról 

Elkészült a tudományos 
statisztika a Központi Sta-
tisztikai Hivatalban. Tavaly 
4,5 milliárd forintot költöt-
tek kutatásra és fejlesztésre. 
260 millió forinttal többe:, 
mint korábban. A kutató- és 
a fejlesztő intézetek ebből 
2,3 milliárdot, az egyetemi 
tanszékek 300 milliót, az 
egyéb kutatási ágazatok pe-
dig 467 millió forintot hasz-
náltak fel. 

Nyolcvanhat 
a ranyérem 

A Nagykőrösön rendezett 
országos nyári zöldség- es 
gyümölcskiállításon szomba-
ton tartották meg a díjki-
osztó ünnepséget. A bíráló 
bizottság 86 arany, 87 ezüst, 
és 45 bronzéremmel tüntette 
ki a .bemutatott termékeket, 
gyártmányokat és gépeket. 
Ezen belül a termelőszövet-
kezetek és az állami gazda-
ságok 42 aranyérmet nyer-
tek. A jászkarajenői Lenin 
Tsz paradicsomát:, cecei pap-
rikáját, burgonyáját, görög-
és sárgadinnyéjét 1—i arany-
éremmel jutalmazták, s 
ugyancsak 5 aranyérmet ka-
pott a nagykőrösi Rákóczi 
Tsz a kiváló kertészeti áru-
ért. A kutató intézetek kö-

zül a szentesi aratta a leg-
nagyobb sikert: 18 aranyé 
mes termékkel dicsekedő -v 
A Kecskeméti Konzervgy. 
sárgabarack-dzsemmel nyeri 
aranyérmet, ugyancsak első 
díjas lett a Nagykőrösi Kon-
zervgyár őszibarack- és cse-
resznyebefőtt ie és a Szegedi 
Konzervgyár gyümölcs fagy 
laitja. 

Aranyéremmel tüntették ! : 

a hagymabetakarító gépei, 
amely Lammel Kálmán, Mé-
száros Ferenc és Strohmayer 
Kálmán konstrukciója. Az 
újítások és műszaki újdon-
ságok közül összesen 21 ka-
pott arany-, ezüst- és bronz-
érmet. illetve oklevelet és 
pénzjuta Ipiat. 
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