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Finn—magyar 
barátsági nagygyűlés 

IJrho Kekkonen fogadta a magyar delegációt 
• Helsinki (MTI) 

Az ötödik finn—magyar 
barátsági hét szerdai napján 
Urho Kekkonen köztársasági 
elnök fogadta a magyar ba-
rátsági küldöttség politikai 
delegációját élén Rónai Ru-
dolffal, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsa alelnöké-
vel, a Kulturális Kapcsola-
tok Intézetének elnökével. 

A Finn Köztársaság elnöke 
az elnöki palotában lezajlott 
bensőséges légkörű találko-
zón méltatta a két ország 
mind szélesebb körű kapcso-
la ta i t amelyek elmélyítésé-
hez a barátsági hetek is nagy-
mértékben hozzájárulnak. 
Meleg szavakkal emlékezett 
magyarországi látogatásának 
eseményeire, s a magyar po-
litikai, állami és társadalmi 
élet képviselőivel lezajlott 
helsinki megbeszéléseire. 

A találkozón Rónai Ru-
dolf átadta a Magyar Nép-

köztársaság vezetőinek üd-
vözletét, jókívánságait, 
majd méltatta az elmúlt na-
pok sokoldalú finn—magyar 
eszmecseréinek jelentőségét. 
Népünk nagyrabecsülésének 
ajándékaként Urho Kekko-
nennek átnyújtotta Búza 
Barna „Béke és barátság" 
című domborművét, vala-
mint Kosa Klára keramikus-
művész díszvázáját, amely 
személyesen a köztár-
saság elnökének készült. A 
megbeszélésen — amelyen 
részt vett dr. Matusek Tiva-
dar, hazánk helsinki nagy-
követe. 

Urho Kekkonen szívből jö-
vő jókívánságainak, a ma-
gyar vezetőknek szóló üd-
vözletének tolmácsolására 
kérte a delegáció vezetőit. 

A találkozót követően a 
politikai küldöttség tagjai a 
helsinki központjától mint-
egy öt kilométerre fekvő Ha-
nasaariban, vagyis Hana szi-

getén megbeszéléseket foly-
tattak a Finn Liberális Nép-
párt, valamint a Finnország-
ban élő, s a népességnek 
mintegy hét százalékát kite-
vő svédeknek, a Svéd Nép-
pártnak a képviselőivel. Dél-
után Teuvo Aura, Helsinki 
főpolgármestere adott foga-
dást a magyar barátsági kül-
döttség tiszteletére. 

Este Seurasaarin szigete 
adott otthont a finn—ma-
gyar barátsági hét esemé-
nyeinek, a mintegy ezer 
résztvevővel lezajlott nagy-
gyűlésnek. A forró hangula-
tú találkozón Kalevi Kivistö, 
második közoktatási minisz-
ter a Finn Köztársaság kor-
mánya nevében köszöntötte 
a magyar vendégeket. Sza-
vaira Rónai Rudolf vála-
szolt. 

A találkozó a két ország 
népi együtteseinek színpom-
pás műsorával zárult. 

Az amerikai fegyveres erők vezetése 
támogatja a SALT-szerzidést 

# Washington (MTI) 
Az amerikai fegyveres 

erők vezetése, a vezérkari fő-
nökök egyesített bizottsága 
támogatja az ú j SALT-szer-
zödést. E tény jelentősen ja-
ví t ja az egyezmény törvény-
be iktatásának esélyeit. A 
The New York Times szer-
dai jelentése szerint a vezér-
kar döntésében nagy szerepet 
játszott, hogy Carter elnök a 
közelmúltban elrendelte a 
MX jelzésű ú j hadászati 
rakétarendszer kiépítését. A 
mintegy 30—50 milliárd dol-
lár költséggel járó MX mel-

lett a SALT-szerződés tör-
vénybe iktatási vitájának 
idején várhatóan további 
fegyverkezési döntéseket je-
lentenek majd be — értesült 
a lap. 

A vezérkar döntése a SALT 
szenátusbeli ellenfeleinek 
kellemetlen vereség. 

A szenátus külügyi bizott-
sága július 9-től három héten 
át tervez meghallgatásokat a 
SALT-szerződésről. Elutasí-
tották a javaslatot, hogy Ge-
rald Ford volt elnököt is 
meghallgassák. Minden való-
színűség szerint azért, hogy 

elkerüljék a másik korábbi 
elnök, Richárd Nixon meg-
hívását, nyilvános szereplé-
sét. A meghívottak között 
lesz viszont Henry Kissinger 
volt külügyminiszter, aki 
annak idején négy éven át 
folytatta a SALT-tárgyaláso-
kat. 

Július 23-tól a szenátus ka-
tonai bizottsága tárgyal a 
SALT-ról, itt hallgatják meg 
a katonai vezetőket is. Az 
ú j SALT-szerződés — a 
kongresszus nyári szünete 
után — ősszel kerül majd a 
szenátus teljes ülése elé. 

A béke megszilárdításéhoz vezető reális út 
Pravda-cikk a SALT-tárgyalásokról 

# Moszkva (MTI) 
Az egész világ számára 

nyilvánvaló, hogy az SZKP 
és a szovjet állam követke-
zetes és szilárd módon va-
lósítja meg a gyakorlatban 
a Lenin által meghatározott 
békepolitikát — ír ja a 
moszkvai Pravda szerdai 
számában. 

A bécsi tárgyalások ered-
ményeinek szentelt vezér-
cikkében az SZKP KB lap-
ja rámutat, hogy a Szovjet-
unió és az Egyesült Államok 
által aláírt SALT—II. szer-
ződés olyan ésszerű kompro-
misszum, amely figyelembe 
veszi mindkét fél érdekeit. 
A szerződés az egyenlőség 
és a kölcsönös biztonság el-
veire épül, és előírja, hogy 
a benne foglalt kötelezett-
ségeket a felek megbízható 
módon ellenőrizhessék. 

Ezzel kapcsolatban — ír ja 
a Pravda vezércikke — igen 
fontos felhívni a figyelmet 
arra, hogy bármely, a szer-
ződésben foglaltak egészé-
nek vagy részleteinek meg-
változtatására irányuló kí-
sérlet, minden olyan próbál-

VERESS PÉTER 
VARSÖBAN 

Veress Péter külkereske-
delmi miniszter szerdán rö-
vid látogatást tett Lengyel-
országban. Jerzy Olszewski 
lengyel külkereskedelmi és 
tengergazdasági miniszterrel 
áttekintette az országaink 
közötti kereskedelmi kapcso-
latok helyzetét, az 1979. évi 
árucsere-forgalom alakulását. 

ELUTAZOTT 
AZ AFRIKAI NEMZETI 

KONGRESSZUS 
KÜLDÖTTSÉGE 

Elutazott hazánkból az af-
rikai nemzeti kongresszus 

kozás, hogy a megállapo-
dást az egyik fél számára 
előnyösebbé tegyék, súlyos, 
mi több, veszélyes következ-
ményekkel járhat a szovjet 
—amerikai kapcsolatok és a 
nemzetközi helyzet egészére 
nézve. A Szovjetunió nem 
hajlandó eltérni az elért 
szerződéstől, nem tűri el a 
szerződés szellemének és 
megfogalmazásának kiforga-
tását célzó törekvéseket, és 
egyértelműen teljesíti a 
megállapodásban foglaltakat, 
ugyanúgy, mint minden, a 
Szovjetunió felhatalmazott 
képviselői által aláírt szer-
ződést. 

A SALT—II. amennyiben 
ratifikálják, és ily módon ér-
vénybe lép — írja a továb-
biakban a Pravda — meg-
nyitja a SALT—III. felé ve-
zető utat, és kétségkívül 
ösztönző hatással lesz a 
fegyverkezési verseny meg-
fékezését célzó egyéb tá r -
gyalások menetére is. így 
például a közép-európai 
fegyveres erők és fegyverze-
tek csökkentésére irányuló 
bécsi tárgyalásokon is. E 

Olivér Tambo elnök által ve-
zetett küldöttsége. A Ma-
gyar Szolidaritási Bizottság 
meghívására érkezett delegá-
ció széles körű tájékoztatást 
adott az Afrika déli térségé-
ben kialakult helyzetről, a 
dél-afrikai felszadítási moz-
galom előtt álló ú jabb fel-
adatokról. 

A KUBAI 
CUKORIPARI MINISZTER 

LÁTOGATÁSA 
Szerdán elutazott hazánk-

ból Marcos Lage Cuello ku-

leszerelési megbeszélések 
számára jó, és követendő 
példaként szolgálhat a Szov-
jetunió és az Egyesült Álla-
mok legújabb megállapodása. 

A lap emlékeztet rá. hogy 
a Szovjetunió kiemelkedő 
jelentőséget tulajdonít az 
Egyesült Államokkal való, a 
nemzetközi kérdések terüle-
tén megvalósuló együttmű-
ködésének, majd leszögezi: 
a SALT—II. aláírása hatal-
mas előrelépés a szovjet— 
amerikai kapcsolatok egész-
ségesebbé tétele érdekében; 
hozzá járul a nemzetközi lég-
kör javításéhoz, és meggyő-
ző módon bizonyítja, hogy 
a Szovjetunió és az Egyesült 
Államok képes a legbonyo-
lultabb és legkényesebb kér-
dések megoldására is. 

A moszkvai Pravda véle 
ménye szerint a SALT—IT 
szerződés ellenzői lényegé-
ben a fegyverkezési hajsza 
megfékezésének egész kon-
cepcióját támadiák. ellenzik 
a leszerelés céliait, és ezzel 
az álláspontjukkal bolygónk 
nénei soha nem békülhet-
nek meg. 

bai cukoripari miniszter. Bú-
csúztatására a Ferihegyi re-
pülőtéren megjelent Romány 
Pál mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter. Jelen 
volt Jósé Antonio Tabares 
del Real Kuba budapesti 
nagykövete. 

TITO—DESZAI 
MEGBESZÉLÉS 

Deszai indiai miniszterel-
nök szerdán Brioni szigetére 
érkezett, ahol megkezte ta-
nácskozásait Tito jugoszláv 
elnökkel. Megbeszéléseik kö-
zéppontjában az el nem kö-
teleze't országok mozgalmá-
nak időszerű kérdései állnak. 

Búza-
bemutató 

A Gabonatermesztési Ku-
tató Intézet és a MAE 
Csongrád megyei Szervezete 
tegnap, búzabemutatót ta r -
to t t Ennek keretében a Ga-
bonatermesztési Kutató Inté-
zetben tájékoztató hangzott 
el az előző évek búzanemesí. 
tési és -termesztési kísérle-
teinek eredményeiről. Ezt 
követően, a déli órákban, az 
intézei öthalmi kísérleti te-
lepén a résztvevőknek be-
mutatták az őszi búza és az 
árpafaj tákat , illetve fa j t a je 
lölteket és megtekintették az 
agrotechnikai kísérleteket is. 
A program értékeléssel zá-
rult. A búzabemutatót ma — 
a tegnapi program szerint — 
megismétlik. 

A kutatóintézet eredmé-
nyeinek és kísérleteinek 
megismertetése folyamatos 
feladat. Az elmúlt évek 
egyik kísérleti szenzációja 
volt a GK Szeged fajta. 
Mind a kisparcellás, mind 
a nagyüzemi kísérleti táblá-
kon ugyanis sorra döntötte 
az eddigi termelési rekor-
dokat. Múlt év decemberé-
ben előzetesen elismert fa j -
tává minősítették. 

Mint megtudtuk, a bemu-
tatókon egy kicsit háttérbe 
szorult annak a munkának 
az ismertetése, amelyet az 
intézet munkatársai a jobb 
minőségű liszt, a jobb ke-
nyér előállítása érdekében 
végeznek. Az intézet egyik 
célja: hogy a termelőket 
megfelelő ajánlásokkal lás-
sa el, mivel így megkönnyíti 
azok munkáját . Az intézet 
egyik büszkesége, hogy olyan 
fa já t adtak át már a közter-
mesztésnek, mint a GK Ti-
szatáj. Ennek a fa j tának 
ugyanis az átlagosnál na-
gyobb a fehérjetartalma, 
vagyis sütőipari tulajdonsá-
gai kiemelkedőek. Lisztje 
olyan értékű, hogy gyengébb 
lisztetckel keverve is tetsze-
tős, ízletes péksüteményt ad. 

II legfőbb ügyész 
látogatása Szegeden 
Dr. Szíjártó Károly, a Ma-

gyar Népköztársaság legfőbb 
ügyésze szerdán Szegedre lá-
togatott. Délelőtt a Csongrád 
megyei Főügyészségen dr. 
Kereszty Béla megyei fő-
ügyésszel folytatott megbe-
szélést, majd a József Attila 
Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karát kereste 

fel, ahol dr. Antalffy György 
rektorral és dr. Kovács Ist-
ván dékánná] találkozott. Az 
oktatói kart a jogalkalmazás 
időszerű kérdéseiről tájékoz-
tatta. Délután fölkereste dr. 
Komócsin Mihályt, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkárát dr. Ke-
reszty Béla társaságában. 

Kötélhúzás 

Javul 
a közvilágítás 

Korszerű, esztétikus lám-
paoszlopok és lámpatestek 
bevezetését jelentették be 
szerdán a Magyar Villamos 
Művek Székesfehérvárott 
megrendezett országos köz-
világítási bemutatóján. 

Az új szerkezetek zsűrizé-
sén nangsúlyozták, hogy az 
időálló lámpaoszlopok és a 
nagyobb élettartamú fény-
források jelentősen javíthat-
ják a települések közvilágí-
tásának színvonalát és emel-
lett az esztétikus berendezé-
sek karbantartási igénye is 
csökken. Az ú j világítási 
tartozékok és szerelvények 
elhelyezéséhez gazdaságos 
közvilágítási típusterveket is 
kidolgoztak. Az ú j lámpa-
oszlopok és lámpatestek kö-
telező alkalmazását 1980-tól 
írják elő. 

Uj műanyag 
padlók, 

szigetelök 
Űj típusú műanyagipari 

termékek forgalmazását 
kezdte meg a Metalloglubus, a 
Hungária Műanyagfeldolgozó 
Vállalattal korábban kötött 
együttműködési megállapo-
dása alapján. Ezek között 
szerepel a Hungelastic már-
kájú színes, nyomottmintás 
pvc-padló, és a Hungisol szi-
getelő-család. Már kapható 
az ú j Hungelastic padló hat-
féle alaptípusa, de az idei 
választék még legalább 
ugyanennyivel bővül. A Hun-
gisol szigetelő rendszerek 
tagjai műanyag tetőfedő, a 
hozzátartozó záró- és szige-
telő fóliával, mélyépítési, ivó-
víztároló és vízmedence szi-
getelő rendszer. 

Ugye ismerős a szituáció? 
Betérünk egy üzletbe: mo-
sógépet, kempingkerékpárt, 
prospektusból megtetszett 
bútort, vagy éppen szalag-
fűrészlapot, netán patkószö-
get akarunk vásárolni, s 
folytathatnánk a kívánság-
listát tovább. Az eladók vá-
lasza nagyon gyakran: 
„nincs, volt, de éppen el-
fogyott, az idén még egy-
általán nem kaptunk belő-
le". Ha a vásárló nem éri 
be ennyivel, és tovább fir-
ta t ja a dolgot, esetleg rész-
letesebben is elmagyarázzák, 
miért nincs az üzletben pél-
dául radiátor, papírpelenka, 
horganyzott acélcső, vagy 
kerti szerszám. A legsűrűb-
ben emlegetett indok: „ren-
deltünk, a nagykereskede-
lem is ismeri a gondokat, 
ennyi és ennyi darabra kö-
tött szerződést, ám a kérdé-
ses cikket az ipar nem 
gyártja". Vagy kevesebbet 
gyárt. Vagy nem olyan vá-
lasztékban és minőségben, 
amit a vásárló óhajtana. 

A vevő tehát beavattatik 
a „kulisszatitkokba", s ha 
tovább kilincsel, levelez, ak-
kor alaposabban is betekin-
tést nyerhet az ipar és a 
kereskedelem kötélhúzási 
versenyébe. Megtudhatja, 
milyen — többnyire objek-
tívnek minősített — nehéz-
ségeken múlik, hogy adandó 
alkalommal áru nélkül, csa-
lódottan, bosszankodva kell 
a boltokból távoznia. A vá-
sárlót azonban mindez nem-
igen érdekli, számára egye-
dül az a fontos, hogy a pén-
zéért — megfelelő válasz-
tékban és minőségben — 
megkapja azt, amire szük-
sége van. Ezt az igazságot 
tartotta szem előtt a megyei 
Népi Ellenőrzési Bizottság 
is. amikor nemrég megvizs-
gálta: a nagykereskedelem 
hogyan készült fel az idei 
esztendő áruellátási felada-
taira. A vizsgálat során a 
piaci kapcsolatok jellemzőit 
is kutatták, pontosabban fo-
galmazva, annak feltárására 
törekedtek, hogy az ipari és 
a kereskedelmi vállalatok 
tevékenységét szabályozó, 
összehangoló szerződések 
hozzásegítenek-e az ellátási 
gondok megszüntetéséhez, 
vagy legalábbis csökkentésé-
hez. 

A vizsgálat tapasztalatai-
nak birtokában elmondhat-
juk: a vásárlók nagy több-
sége laikus létére is jól ítéli 
meg a kereskedelem gyen-
géit. A nagykereskedelmi 
vállalatok tevékenységében 
gyakran észrevehető, meg-
elégszenek azzal, hogy pusz-
tán összekötőkapocsként sze-
repelnek az ipar és a lakos-
ság között, s nem ritkán 
még e feladatukat is csak 
egyoldalúan lát ják el. Ami-
kor kritika éri a kereske-
delmet, nemegyszer hallani: 
az ipar és a kereskedelem 
kapcsolatában az ipar pozí-
ciója az erősebb. csak olyan 
árucikkre szerződik, amely-
nek a gyártási feltételei za-
vartalanok. Ezért azután a 
szerződésekkel lekötött áruk 
összetétele sokszor egészen 
más, mint amit a vásárló 
igényelne. Ez nyilvánvalóan 
megmutatkozik például a 
ruházati cikkek esetében. 

Az ellátási gondok kiala-
kulásában azonban a keres-

kedelem sem egészen vétlen. 
Elsősorban azt a kényelmes 
szemléletet kell elmarasztal-
nunk, , miszerint a nagyke-
reskedelmi vállalatok jó ré -
sze azokkal a lehetőségek-
kel sem él, amelyeket a 
törvény biztosít számára. 
Sokszor a késedelmes, vagy 
a megállapodástól eltérő ösz-
szetételű szállítmányok ese-
tében sem próbál a külön-
böző szankcióknak — pél-
dául a kötbérezésnek — ér -
vényt szerezni. Nagyon sok-
szor megelégszik az „ez van, 
ebből lehet rendelni" elv a l -
kalmazásával. Vagy azzal, 
hogy kompromisszumot köt 
az iparral: ha az „műsoron 
kívül" szállít egy-egy kere-
sett árucikkből, viszonzás-
képpen szemet huny a szer-
ződésszegés felett. 

Gyakran emlegetik: az el-
látási problémákat illetően 
mindig a kereskedelmen 
csattan az ostor. Mert a 
vásárló, aki nem ismeri, 
hogy az egyes árucikkek 
gyártását, beszerzését mi-
lyen objektív és szubjektív 
nehézségek gátolják, a ke-
reskedelmet ostromolja, s 
azokkal pöröl, akikkel köz-
vetlenül kapcsolatban áll ; 
az üzletvezetőkkel, az el-
adókkal. Nem ls lehet ez 
másként. Azon a helyzeten 
viszont változtatni lehetne 
— sőt, minél előbb változ-
tatni szükséges .—, hogy a 
lakosság ellátásáért érzett 
felelősség gyakran kimerül 
a levelezgetésben, a feljegy-
zések küldésében, iktatásá-
ban, a hibák egymásra há-
rításában. 

A lakosság joggal vá r ja a 
kereskedelemtől, legyen ka-
talizátora annak a folya-
matnak. mely a zavartalan, 
minőségben és választékban 
egyaránt megfelelő kínálat 
kialakulásához vezet. Mű-
ködési körében keresse, ku-
tassa fel az ellátást iavító 
lehetőségeket, s ne csupán 
„fentről" jövő intézkedések-
re várjon. Jó ötletért a 
szomszédokhoz sem szégyen 
bekopogtatni. A Skála által 
kialakított szerződési, piac-
kutatási gyakorlat ékesen 
bizonyítja: egyáltalán nem 
szükségszerű, hogy a keres-
kedelem a gyártó vállala-
tokkal szemben „kiszolgál-
tatott" helyzetbe kerüljön. 

A népi ellenőrök vizsgáló 
dására visszatérve: a megy* 
lakossága ellátásáért felelős 
nagykereskedelmi vállalatok 
azt ígérik, hogy idei kínála-
tuk — mennyiségben és vá -
lasztékban egyaránt — eléri 
a tavalyi szintet. Ezt — no-
ha méltányoljuk a múlt esz-, 
tendő eredményeit — ko-
rántsem tarthat juk kielégí-
tőnek. Ám jelentősebb elő-
relépésre mindaddig, amíg a 
kereskedelmi és az ipari 
vállalatoknak nem sikerül 
megfelelő együttműködést 
kialakítaniuk, aligha számít-
hatunk- A két fél közötti 
kőtélhúzást. a felelősség 
egymásra hárítását fel kell 
váltania egy olyan munka-
kapcsolatnak, amelyben az 
egyenletes, a lakosság igé-
nyeihez alkalmazkodó ellá-
tás a cél. 

Ladányi Zsuzsa 


