
VILÁG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK 1 

DELMABYARORSZAB 
M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

60. évfolyam, 161. szám 

1970. JÚLIUS 11., 

SZOMBAT 

Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 80 FILLÉR 

Hazaérkezeit a magyar Az EAK N a g y t a k a r í t á s i 
küldöttség Finnországból hamarosan 

Kállai Gyula nyilatkozata a finn-
magyar barátsági hétrői 

Tegnap a kora hajnali órák-
ban. benépesült a helsinki 
repülőtér: a 300 tagú ma-
gyar népfront-delegáció bú-
csúzott a finn fővárostól, s 
megérkezett, Budapestről a 
300 tagú finn csoport. 

Tegnap reggelre Budapest-
re érkezett a Mátyás László 
vezette 300 tagú népfront-
delegáció. amely részt vett a 
finn—magyar barátsági hét 
rendezvényein. A népfront-
küldöttséggel együtt érkezett 
Kállai Gyulának, az MSZMP 
Politikai Bizottsága tagjá-
nak. az országgyűlés elnö-
kének vezetésével Helsinki-
ben járt politikai delegáció.. 
Kállai Gyula a Magyar Táv-
irati Iroda munkatársának 
adott nyilatkozatában a kö-
vetkezőket mondta: 

— A két ország állami és 
tarsadalmi szervei között ki-
alakult jó kapcsolatok ered-
ményeként már másodszor 
valósítunk meg tömeges lá-
togatócserét. A barátság légi 
hídján 

a népi diplomácia követei-
ként népfrontmozgalmunk 
300 aktivistája vett részt 
több mint egyhetes finn-
országi és ugyanannyi finn 
barátunk magyarországi lá-
togatáson. 

A tömeges méretű látogatás ' 
előkészítése. megszervezése 
é6 lebonyolítása csak ott le-
hetséges. ahol erősek a ba-
rátság szálai, s valóban ér-
vénvesül a kölcsönös tiszte-
let és megbecsülés. 

— A magyar városok kép-
viselői felkeresték Lahti. 
Turku. Jyváskylá. Hámen-
linna. Riihimáki, Kemi és 
Oulu finn testvérvárosainkat. 
A gyárak, az intézmények és 
a társadalmi szervezetek 
mellett finn családok is ven-
dégül látták csoportunk tag-
jait. Végezetül Helsinki né-
pével nagygyűlésen találkoz-
tunk. ahol Virolainen asz-
szony. a Finn—Magyar Ba-
ráti Társaság elnöke. Teuvo 
Aura miniszterelnök és jó-
magam szóltunk az egybe-
gyűltekhez. 

— A társadalmi küldött-

ség látogatásával egyidöben. 
de attól részben külön prog-
ram alapján került sor a Ha-
zafias Népfront 9 tagú poli-
tikai küldöttségének finnor-
szági útjára. A politikai kül-
döttség 

eredményesen teljesítette 
azt a feladatot, hogy jó-
szolgálati jellegű. baráti 
eszmecserét folytasson a 
finn politikai és társadal-
mi élet vezető személyisé-
geivel. 
— Küldöttségünket fogad-

ta Urho Kekkonen. a Finn 
Köztársaság elnöke. Aura mi-
niszterelnök és Paasio, a 
parlament elnöke. Látogatást 
tettünk a legnagyobb finn 
politikai pártoknál. A Cent-
rum Párt székházában meg-
beszéléseket folytattunk Vi-
rolainen pártelnökkel, a Szo-
ciáldemokrata Párt székhá-
zában Paasio pártelnökkel és 
Sorsa főtitkárral. 

Találkoztunk és szívélyes, 
baráti megbeszélést foly-

tattunk a Finn Kommu-
nista Párt vezetőivel: Saa-
rincnnel. a párt elnökével, 
s a politikai bizottság több 
tagjával. 

Felkerestük a Hazafias Nép-
front finn partnerszervezetét, 
a Finn Nép Demokratikus 
Unióját, találkoztunk veze-
tőikkel. élükön Ele Alenius 
elnökkel. Szívélyes fogadta-
tásban részesültünk az idén 
megalakulásuk 20. évfordu-
lóját ünneplő Finn—Magyar 
Társaság székházában. 

— Végezetül csak annyit: 
Finnországban valameny-
nyien nagyon jól éreztük 
magunkat, feledhetetlen él-
ményekben volt részünk. 

Ezúton is kifejezem őszinte 
köszönetünket a szívélyes 
vendéglátásért, a testvéri fo-
gadtatásért. a finn—magyar 
barátsági hét, előkészítő bi-
zottságának és az abban részt 
vevő pártoknak, szakszerve-
zeteknek — fejezte be nyi-
latkozatát Kállai Gyula. 

válaszol 
Leonyid Brezsnyev meg-

hűléses megbetegedése miatt 
elhalasztották Nasszer egyip-
tomi elnök és a szovjet veze-
tők tegnapra tervezett záró-
megbeszéléseit — jelenti a 
MENA hírügynökség. 

A hírügynökség Moszkvá-
ból küldött jelentésében jól 
értesült forrásokra hivatkoz-
va arról is beszámol, hogy a 
Szovjetunió és az Egyesült 
Arab Köztársaság hamarosan 
válaszol a közel-keleti hely-
zetre vonatkozó legújabb 
amerikai javaslatokra. A hír-
ügynökség szerint Egyiptom 
azt követően továbbítja a vá-
laszát Rogers amerikai kül-
ügyminiszternek, hogy Mah-
mud Riad Moszkvából visz-
szatér Kairóba és Egyiptom 
álláspontját egyezteti más 
arab országokéval. 

érlegen: 

A szolgáltatások színvonala 
Tegnap délelőtt az Eszpe-

rantó utcai székházában 
ülést tartott a Szakszerveze-
tek Csongrád megyei Taná-
csának elnöksége. Oláh Mi-
hály, az SZMT elnöke kö-
szöntötte az ülés résztvevőit, 
majd első napirendi pontként 
azt a jelentést tárgyalták 
meg, melyet a tanácsi, helyi-
ipari szolgáltatási üzemek te-
vékenységéről, az ipari szol-
gáltatások fejlesztésének ta-
pasztalatairól dr. Csála Mi-
hály, a HVDSZ Csongrád 
megyei bizottságának titká-
ra terjesztett elő. 

Noha az anyag nem foglal-
kozott minden szolgáltatás-
sal, csak a Helyiipari és Vá-

Megkezdődött 
az öszibaraekexport 

Jön a nyári alma 
A Szövetkezetek Csongrád 

megyei Értékesítő Központjá-
nak szegedi és szatymazi 
tranzittelepein ezen a héten 
kezdődött az őszibarack ex-
portja. A Német Demokra-
tikus Köztársságba és Cseh-
szlovákiába kamionokban, 
Ausztriába pedig hűtővago-
nokban indították útnak az 
illatos gyümölcsöt. Pénteken 
az osztrák fővárosba mintegy 
hatvan mázsát küldtek. A ko-
rai termésen kívül már piro-
sodnak a nagyobb szemű és 
sokkal ízletesebb középérésű 
fajták, s ezeket is szedik a 
házak körüli kertekben és a 
nagyüzemi ültetvényeken. 

A szatymazi tájkörzet híres 
kertészeti áruja eljut az or-
szág minden részébe. Szom-
bathelytől Kaposvárig, Sal-
gótarjántól Nyíregyházáig 
több mint húsz városba szál-
lítottak az idén mintegy ki-
lencven vagonnal. A szege-
di járás őszibarackjának a 

legnagyobb fogyasztója ter-
mészetesen Budapest, ahová 
naponta indulnak a szállít-
mányok. 

Azért nagy a kereslet az 
őszibarack iránt, mert az 
egyéb értékesebb gyümölcsök 
már „lefutottak". A felvásár-
ló telepeken most kezd meg-
jelenni a nyári alma, amely-
ből a szegedi üzletekbe is 
szállítanak. 

rosgazdálkodási Dolgozók 
Szakszervezetéhez tartozó 
üzemek ilyen irányú tevé-
kenységével. mégis számos 
érdekes és lényeges megálla-
pítást tartalmaz. Hasznos kri-
tikai észrevételek és javasla-
tok hangzottak el az élénk 
vitában is. azt tükrözve, hogy 
a szakszervezet az érdekkép-
viselet fontos részének tekin-
ti a szolgáltatások színvona-
lának emelését. 

Hol tartunk ezen a téren? 
A vizsgált helyiipari vállala-
toknál, ktsz-eknél, a megye 
magánkisiparában nem kielé-
gítő a fejlődés. Helyenként 
visszaesés tapasztalható: ta-
valy például 1968-hoz viszo-
nyítva a tanácsi iparban 71 
százalékra esett vissza a ja-
vító-szolgáltató tevékenység. 
Fejlődtek viszont a szolgálta-
tások a szövetkezeti iparban 
és a magánkisiparban. 

A tanácsi vállalatok egy 
része igyekezett a vesztesé-
ges, vagy kevés nyereséget 
hozó ipari javító szolgáltatá-
soktól megszabadulni és a 
nagyobb jövedelmet ígérő 
készárutermelést bővítették 
— állapítja meg a HVDSZ 
megyebizottság jelentése. Ál-
talában emelkedtek az árak 
is: a gépkocsi- és motorke-
rékpárjavításnál, a mérték 
utáni cipők készítésénél pél-
dául mintegy 30—32 százalé-
kos áremelkedés mutatkozott. 

A szolgáltatások színvonala 
sok kívánnivalót hagy maga 
után. Kétségtelen: olyan ob-
jektív okok is közrejátsza-
nak a nem kielégítő fejlődés-
ben, mint az, hogy a vállala-

Magyar gazdaság i 
napok Zürichben 

Zürichben — első ízben — 
október 27 és 30 között ma-
gyar gazdasági napokat ren-
deznek. Ebből az alkalomból 
dr. Mramurácz Lajos keres-
kedelmi tanácsos, a svájci 

magyar kereskedelmi kiren-
deltség vezetője pénteken a 
Kereskedelmi Kamarában 
sajtótájékoztatón ismertette 
a magyar—svájci gazdasági 
kapcsolatokat. 

tok kevés fejlesztési alappal 
rendelkeznek — különösen 
ha az igényekhez mérjük. 
Eszközlekötési járulékuk is 
csaknem azonos a készáru-
termelő üzemekével. Másfelöl 
viszont: nem is fordítottak 
elég gondot az igények ki-
elégítésére, meglevő lehetősé-
geiket sem használták ki 
eléggé. Erre utal. hogy a vál-
lalatok, ktsz-ek az 1969-re 
biztosított preferált hitelke-
reteknek alig 50 százalékát 
vették igénybe. Az ipari ja-
vítás, szolgáltatás jobb ellá-
tását célzó, s idén bevezetett 
ösztönzési rendszer, noha 
kedvezményeket nyújt, még 
mindig nem elég hatékony. 

Külön gond a területi 
igények kielégítése. A 
Szegedi Patyolat Válla-
lat több felvevőhelyet létesí-
tett a város peremén is, üzle-
tet nyitott Csongrádon, üzlet-
hálózatot épít ki Szentesen, 
Hódmezővásárhelyen és Ma-
kón. Ezen túl tervbe vette 
az ötezernél több lakosú köz-
ségek bevonását is az olyan 
szolgáltatásokba, mint a mo-
sás. vegytisztítás, ruhafestés. 

Mind több a tartós fo-
gyasztási cikk falun is. A hű-
tőszekrények. mosógépek, és 
más eszközök elromlása, 
meghibásodása itt külön 
gond, hiszen a városba szál-
lítás jelentős időkieséssel, 
többletköltséggel jár. Jó az, 
hogy néhány községbe a hét 
meghatározott napjain már 
rendszeresen kijárnak kis-
iparosok, a helyszínen elvég-
zik az ilyen munkákat. Csak-
hogy minden egyes javíttató-
nak külön felszámolják a ki-
utazással járó költségeket, 
amely esetenként 25 száza-
lékkal drágítja a munkát. Ezt 
a szakszervezet Jogta lan jö-
vedelemszerzésnek tart ja — 
aminthogy: az is. 

A szakmák egy részében 
nehezíti a helyzetet, hogy 
nem kielégítő a szakember-
ellátottság. A szolgáltatások 
terén — a célszerű anyagi 
ösztönzés mellett — szükség 
van szemléletbeli, morális 
változásokra is. 

S. M. 

Az újszegcdi partfiirdón itt-ott még áll a víz. Száras 
lábbal csak csónakon lehet eljutni a medencékhez. De 
már élet. mozgás van a strandon; festik a kabinokat, 
iszaptól takarítják a medencéket. Rendbe teszik a vis 

okozta károkat 

A Lenin körűt végén, ahol a védekezés időszakában na-
ponta százszámra töltötték a homokzsákokéit, még most 
is homokhegyek és zsákhalmok tornyosulnak. Dc vár-
hatóan nem sokáig marad meg a felfordulás. Leg-
alábbis ezt kell gondolnia az embernek, ha az itt folyó 

munkát látja 

A sétányon is dolgoznak. Szépítik a parkot, eltüntetik as 
aszfaltra tapadt sarat, homokot 

Szávay István telvételel 
És amiért többek közt mindez történik: a Dóm tér szín* 
padán már állnak a Háry díszletei. Készülnek a játé-
kokra, az ünnepre. Szeged nyarára. Arra, hogy a várojg 

tisztán fogadhassa vendégeit 


