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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 

Magyar párt-
és állami küldöttség 

Szófiában 
Bulgária felszabadulásá-

nak 30. évfordulója alkal-
mából rendezendő ünnepsé-
gekre Gáspár Sándor, a Ma-

pénzügyminiszter. dr. Berecz 
János, az MSZMP KB kül -
ügyi osztályának vezetője, 
Földvári Aladár, a SZOT 

gyar Szocialista Munkáspárt elnöke. Rosta István külügy-
Politikai Bizottságának tag- miniszter-helyettes. Jelen 
ja, az Elnöki Tanács helyet- volt Sztoio Sztanoev, a Bol-
tes elnöke, a SZOT főti tká- gár Népköztársaság budapeO-
ra vezetésével pár t- és á l - t j nagykövete is. 
lami küldöttség utazott Szó-
fiába. A küldöttség tagja dr. 
Horváth István, az MSZMP 
KB tagja, a Bács-Kiskun 
megyei pártbizottság első tit-
kára és Böjti János, hazánk 
bulgáriai nagykövete. aki 
Szófiában csatlakozik a de-
legációhoz. 

A küldöttség búcsúztatá-
sára a Ferihegyi repülőtéren 
megjelent Faluvégi Lajos 

Gáspár Sándort és kísére-
tét a szófiai repülőtéren 
Krsztju Tricskov, az Állam-
tanács első elnökhelyettese, 
az Államj Ellenőrző Bizott-
ság elnöke és Miso Misev, a 
Szakszervezetek Központi 
Tanácsának elnöke, valamint 
Böjti János vezetésével a 
magyar nagykövetség diplou 
matái fogadták. (MTI) 

Elutazott dr. Raúl Roa 
Szombaton elutazott Buda-

pestről dr. Raúl Roa, a Ku-
bai Köztársaság külügymi-
nisztere,. aki Púja Frigyes 
külügyminiszter meghívásá-
ra hivatalos baráti látogatá-
son tartózkodott Magyaror-
szágon. A kubai külügymi-
niszterrel együtt hazánkban 
tartózkodott felesége is. 

Búcsúztatásukra a Ferihe-

gyi repülőtéren megjelent 
Pú ja Frigyes és felesége, 
Rácz Pál külügyminiszter-
helyettes, s a Külügyminisz-
térium több vezető munka-
társa. Jelen volt dr. Meruk 
Vilmos, a Magyar Népköz-
társaság havannai nagyköve-
te és Floreal Chomon, a Ku-
bai Köztársaság budapesti 
nagykövete. (MTI) 

IV. i » . K i r i l l i n 

V. A. Kirillin, az SZKP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Szovjetunió Miniszter-
tanácsának elnökhelyettese 
szombaton Veszprémbe, a 
Nehézvegyipari Kutató Inté-
zetbe látogatott, dr. Ajtai 
Miklósnak, az OMFB elnö-
kének társaságában. Megte-
kintette a növényvédőszer-

osztály laboratóriumait, és 
elismeréssel nyilatkozott az 
intézet munkájáról. Ezt kö-
vetően felkereste a NEVIKI 
és a Keszthelyi Agrártudo-
mányi Egyetem mezőgazda-
ság kemizálási szolgálatá-
nak keszthelyi kísérleti tele-
peit. 

I z e m i é k p a 
Budapesten ülésezett a Pusztaszeri 

Országos Emlékbizottság 

t e r v e i Szolidaritás 
Chilével 

Két fontos témáról tá r -
gyalt tegnap délelőtt Buda-
pesten tartott ülésén a Pusz . 
taszerj Országos Emlékbi-
zottság. Dr. Dimény Imre 
mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi miniszter, az emlékbi-
zottság elnöke indítványára 
tájékoztatót hallgatott meg a 
nyár folyamán tett intézke-
désekről és a nemzeti em-
lékpark rendezésére, fejlesz-
tésére kiírt tervpályázati 
eredményeiről. 

Hantos Mihály, a megyei 
tanács elnökhelyettese az 
emlékpark területén történt 
változásokról adott számot. 
Örvendetes előrehaladás t a -
pasztalható a romok föl tá-
rásánál :— mondotta —, el-
ismerést érdemel érte a sze-
gedi múzeum, de dicséret 
illeti a z itt dolgozó diáko-
kat és kubikosokat is. Szólt 
a kibontakozó nagyarányú 
társadalmi munkákról, majd 
részletesen beszámolt a szep-
tember 1-i Árpád-ünnepség 
eseménysorozatáról. 

A beszámoló alapján szü-
letett állásfoglalás leszögezi 
többek között, hogy az ün -
nepség színvonala emelke-
dett. adva van a lehetőség 
arra. hogy jelentős munkás-
paraszt találkozóvá váljoA a 
pusztaszeri ünnep, és szocia-
lista célkitűzéseinket az ed-
digieknél is jobban szolgál-
ja. Mindenképpen intézked-
ni kell azonban, hogy a tö-
megek ízlésével ütköző, vagy 
azt romboló járulékok — 
például a giccseket áruló 
bazárosok sora — a későbbi 
ünnepségeket ne zavarhas-
sák. Mindent, am; Ópusz-
taszeren az emlékparkban 
történik, legyen méltó a tör-
ténelmi emlékhelyhez. So-
kan jöttek idén ünnepelni, 
minden eddiginél többen, 
nagyobb gondot kell tehát 
fordítanunk az ide látogatók 
alkalomhoz illő fogadására. 
Az autóparkolók zsúfoltsága, 
a területrendezés, vagy az 
igényekhez valóban illő ven. 

Hantos Mihály tájékoztatót mond 
ülésén 

az emlékbizottság 

megszervezése föl- megvalósítható ötletet ad-
ró még a rendé- nak. A pályázat elbírálásá-

nál előnyben részesítették 
azokat a terveket, amelyek 
a kiszolgálóterületek — ét-
termek, kemping, strand, lo-
vaspálya kerül ide majd — a 
csongrádi út mellé helyez-
ték, hogy egész évben hasz-
nálhatók legyenek, és össz-
hangot tudtak teremteni a 
tulajdonképpeni emlékpark-
ban, a szóbor közvetlen kör-

déglátás 
adatokat 
zőkre. Köszönetet mondott az 
emlékbizottság a vásárhelyi 
főiskola lovascsapata által 
kezdeményezett és nagysze-
rűen: sikerült lovasjátékokért, 
több hasonló, ide ülő ren-
dezvény szervezését is indo-
koltnak tart ja. A vitában 
fölszólalt töbhek között dr. 
Ágoston József, a megyei 
pártbizottság titkára is, a 
pártbizottság köszönetét tol- uyékén.^ A legjobb pályázók 
mácsolta az ünnepség > elő-
készítésében és lebonyolítá-
sában résztvevőknek. 

A megyei tanács végrehaj . 
tó bizottsága, valamint az 
Építésügyi és Városfejleszté-
si Minisztérium által az em-
lékpark rendezésére és fe j -
lesztésére kiírt pályázat 
eredményeit dr. Dalányi 
László főosztályvezető fóg_ 

ezt a területet úgy kíván-
ják alakítani, hogy az em-
lékpark hármas funkciója — 
a honfoglalás, a felszabadu-
lás és a földosztás korszak-
alkotó jelentőségének tük-
rözése — együtt, egymást 
kölcsönösen erősítve érvé-
nyesüljön. 

A z emlékbizottság ülése 
után a pályázat nyertesei. 

lalta össze. Olyan alkotást nek dr. Dimény Imre adta át 

Pillantás a közös kasszába 
A költségvetés és a fejlesztési alap sorsa 

az első félévben 

ugyan nem találtak a beér-
kezett 25 pályamű között, 
amely önmagában megoldot-
ta volna a területrendezési, 
építészeti és kertépítészeti 
feladatokat, de a beérkezett 
pályaművek összessége a 

a díjakat. I. díjat nem ad-
tak ki, a 60—60 ezer forin-
tos II. díjat két tervezőcso-
port nyerte, rangsorolás nél-
kül. Tagjai: Perjést András, 
Jámbor Imre. Komjáthy At-
tila. Perjés Tamás, Szügyi 
Edit, illetve Jenei Lajos, dr. 

végleges rendezési tervhez Mislei Károly, Mészáros Fe-
i g e n s o k hasznos e lképze lés t , renc é s Tarján Mária . 

Számvetést csinált leg-
utóbbi ülésén a Szeged vá-
rosi tanács végrehajtó bi-
zottsága az első félévi taná-
csi költségvetés és fejlesz-
tési alap felhasználásáról. A 

égős utcai lámpával szám-
lálhatunk többet. 

Változatlanul tartós fi-
gyelmet érdemel és igényel 
az egészségügyi, valamint a 
bölcsődei ellátás. A város-

dezésének és a Kamaraszín-
ház felújításának feladata. 
Egyiket a hosszan tartó ma- . 
gas tiszai vízállás akadá- j 
lyozta, másiknál akadályok 
egész tömege torlódott ösz-
sze. 

A tanács évi fejlesztési 
alapját 893 millió forint ki 

költségvetési kiadásokat 536 ban 554 kisgyermek bölcső-
millió forintban állapították dei gondozására van lehető-
meg előzetesen, s ez az ősz- ség — de ezt 140 százalékra 
szeg magasabb színvonalú duzzasztották. Ennek ellené- adással tervezték, de időközi j 
ellátást garantált. Mindenek- re még mindig 460 a felvé- módosítással 1 milliárd 178 j 
előtt az általános iskolák telre várakozók száma. Zsú- millióra emelték. Ehhez ké- } 
taneszközeinek pótlására és a foltak az óvodák is. Húsz pest a teljesítés 40 százalék, 
művelődési otthonok támo- százalékkal több gyermeket Ezen belül a lakásépítésben 
gatására jutott több pénz. 
összegszerűen jóval nagyobb 
hányadot, 25 milliót biztosí-
tott pluszként a költségvetés 
a lakóházak tatarozására. 

vettek fel, mint amennyinek 
ténylegesen helye van. A 
napközis ellátásban párszá-
zalékos növekedést mutat a 
statisztika (az óvodások 73,4 

Pénzgondokkal nemigen százaléka, az általános isko-
kellett küszködni az első fél- lások 34,5 százaléka napkö-
évben — sőt inkább a pénz zis), de ez nem vigasz az el-
felhasználása okozott nagy utagítottaknak. 
gondot. A gazdasági ágazat-
ban csupán 35 százalékos 
volt a pénzfelhasználás, mi-
vel az útfelújítások késede-
lemben vannak. Jó hírt tar-
talmaz viszont a beszámoló 
a város közvilágításának fej-
lesztéséről: nagyobb fényere- . 
jü lámpatesteket szereltek k°zot t nagy teteleket kepvi-
fel, 150 darab higanygőz sel a Holt-Maros mederren-

A felújítási alap számlá-
ján komoly summák marad-
tak vissza az első félévben: 
a teljesítés mindössze 22,4 
százalék. Évek óta húzódó, 
több évre tervezett munkák 
torlódása okozza ezt, melyek 

55,4 százalékos, a kapcsolódó 
beruházások megvalósításá-
ban 32,3 százalékos az ered-
mény. Az ez évre tervezett 
célcsoportos lakásokból 684 
darabnak a műszaki átadása 
történt meg (52,6 százalék), 
melyből 360 darab tanácsi 
értékesítésű. Így o lakásépí-
tési terv idei teljesítésének 
kilátásai jók. 

Továbbra is a közműberu-
házások elmaradása, a város 
közműhálózatának fejleszté-
se okozza a legtöbb és leg-
súlyosabb gondot, hiszen ez 
más feladatok elvégzésének 
is alapfeltétele: fontos beru-
házások sorsa múlik ra j ta . 

Sándor felvételei 

Az egyik legsikeresebb pályamű 

A Szakszervezetek Orszá-' 
gos Tanácsának Elnöksége a 
chilei katonai junta fasiszta 
hatalomátvételének egyéves 
évfordulója alkalmából fel-
hívással fordul a magyar 
dolgozókhoz, amelyben a 
chilei nép igazságos ügyét 
támogató szolidaritási akciói 
ra szólít fel. 

Szeptember 11-én lesz egy 
éve annak, hogy a chüei f a -
siszta junta véres kegyetlen-
séggel megdöntötte a Chilei 
Népi Egység kormányát, 
meggyilkolta Salvador Al-
lendét, az ország törvényes 
elnökét. A Szakszervezetek 
Országos Tanácsa Elnökségé-
nek felhívása emlékeztet a r -
ra, hogy az imperializmus 
aktiv támogatásával hata-
lomra került junta a chilei 
nép által demokratikusan 
választott kormányt döntött 
meg, amely fennállásának 
ezer napja alatt jelentős 
eredményeket ért el az or-
szág társadalmi rendszeré-
nek átalakításában, az év-
százados elmaradottság le-
küzdésében, a dolgozó töme-
gek életkörülményeinele ja-
vításában, s vonzó példát 
mutatott Latin-Amerika né-
peinek. A chilei nép ered-
ményeihez nagymértékben 
hozzájárult a chilei szak-
szervezetekben, a chilei dol-
gozók egységközpontjában 
tömörült dolgozók önfelál-
dozó küzdelme. 

Az elmúlt év során a chi-
lei fasiszta junta megsemmi-
sítette a Népi Egység kcé-
rfiánya, a chilei nép, a chilei 
dolgozók vívmányait. Chilei 
hazafiak tízezreit bürtönöz-
ték be, és gyilkolták meg. 
Az ellenforradalmi junta 
most tovább fokozza a ter-
rort az országban. Űjabb 
tízezreket, közöttük szak-
szervezeti aktivistákat, mun-
kásokat küld haláltáborokba, 
ú jabb terrorítéletekre készül. 
Luis Corvalánnak, a Chilei 
Kommunista Pár t főtitkárá-
nak és számos más politikai 
fogolynak az élete veszély-
ben forog. 

A féktelen terror, a kínzá-
sok, a terrorítéletek azon-
ban nem tudják megtörni a 
chilei nép ellenállását, sza-
badságvágyát, fokozzák har-
cukat a fasiszta junta ellen. 
Ebben a küzdelemben a chi-
lei nép nincs egyedül — 
h a n g o z t a t j a a f e l h í v á s . A 
chilei demokratikus erőket 
mind szélesebb nemzetköri 
szolidaritási mozgalom segí-
ti. 

A felhívásban a SZOT El-
nökség felkéri a magyar 
szervezett dolgozókat, hogy 
a fasiszta puccs, Allende el-
nök meggyilkolásának első 
évfordulóján az SZVSZ-ben 
és más nemzeti és nemzet-
közi szakszervezeti szövet-
ségekbe tömörült milliókkal 
együtt juttassák kifejezésre 
szolidaritásukat a chilei dol-
gozókkal és szakszervezetek-
kel, ismételten bélyegezzék 
meg a chilei ellenforradal-
márok gaztetteit. Követeljék 
a chilei nép eüeni hadiálla-
pot, a terrorperek megszün-
tetését, Luis Corvalán elv-
társnak és a többi politikai 
fogolynak szabadon bocsá-
tását, a demokratikus és 
szakszervezeti szabadságjo-
gok helyreállítását, a chilei 
dolgozók egységközpontja 
szabad működésének biztosí-
tását. 

A tragikus dátum évfordu-
lója alkalmából a SZÖVOSZ 
Elnöksége is állásfoglalást tett 
közzé, amelyben a magyar 
fogyasztási szövetkezetek 
több mint két és fél milliós 
tábora nevében emelte fél 
tiltakozó szavát. (MTI) 


