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Koszigin 
megbeszélései 

Többe?, jobbat, olcsóbban 
A szegedi konzerv sikerei és jövője 

A Magyar Vöröskereszt 
300 COO forint értékű segély-
szállítmányt indított útnak 
kedden a földrengés sújtot-
ta Szicíliának a Hungaro-
camion Vállalat gépkocsi-
ján. 

A magyar közvélemény az 
elmúlt napokban számos 
példáját adta annak, hogy 
mélyen átérzi a katasztrófa 
áldozatainak nehéz helyze-
té t A társadalom legkülön-
bözőbb rétegeinek képvise-
lői juttatták kifejezésre, 

hogy segíteni szeretnének a 
bajbajutottakon. Elsőként a 
Nemzeti Színház és a Fővá-
rosi Operett Szánház a kö-
zelmúltban Olaszországban, 
illetve Szicíliában járt mű-
vészei sorakoztak fel a ká-
rosultak mellé Pénzadomá-
nyaikból élelmiszereket és 
takarókat vásárolt a Ma-
gyar Vöröskereszt s ezeket 
a múlt héten a SZOT segély-
szállítmányával együtt kü-
lönrepülőgép juttatta el köz-
vetlenül Palermóba. Azóta is 

több kisebb-nagyobb fel-
ajánlás bizonyította népünk 
együttérzését. 

A Magyar Vöröskreszt a 
171 814—K—95 számú csekk-
számlán gyűjti össze a szi-
cíliai földrengés okozta ká-
rok enyhítésére szánt ado-
mányokat, ezért felhívja a 
gyárakat, hivatalokat, intéz-
ményeket, mindazokat, akik 
részt vállalnak a hajléktala-
nok megsegítéséből, hogy 
erre fizes ék be a nemes célt 
szolgáló összegeket (MTI) 

Két négyzetméternyi területen 

Az Iroda géptechnikai Vál-
lalat szegedi üzeme évről 
évre nagyobb feladatokat old 
meg. Tavaly csaknem 16 
ezer különféle irodagépet 
javítottak és tartottak kar-
ban Csongrád és Békés me-
gyében, illetve Szegeden. A 
nagyvállalatok, intézmények 
egyre több sokszorosító be-
rendezést és asztali elektro-

nésy műszerész ls dolgozlK... 

nikus számológépet használ-
nak. A 35 műszerésszel dol-
gozó üzem dicséretesen kö-
veti a növekvő igényeket: új 
szolgáltatásként megkezdte a 
sokszorosító gépek karban-
tartását is. Februárban már 
a magyar gyártmányú HU-
NOR asztali elektronikus 
számológépek javítását is 
elvállalják. 

A mezőgazdasági vidék Is-
kolaköteles, de másutt to-
vább nem tanuló 14—16 éves 
fiataljai számára — a Mű-
velődésügyi Minisztériummal 
kötött megállapodás szerint 
— a helyi általános iskolák-
ban kétéves betanított mun-
kásképző iskolát létesítenek; 
Dzekb°n az 1966— 1967-es 
.'anevben már több mint 
14 000 fiatal tanult, s az idén 
is hasonló a létszám. (MTI) 

V1LAG PROLETARJAI, EGYESŰTJETEK! 

Alekszej Koszigin, az 
SZKP Politikai Bizottságá-
nak tagja megbeszéléseit 
folytatott az Indiai Kommu-
nista Párt vezetőivel. A 
megbeszéléseken részt vett 
S. A. Dange, az IKP orszá-
gos tanácsának elnöke, Rao, 
az IKP országos tanácsa 
központi titkárságának tagja. 

Koszigin és az indiai test-
vérpárt vezetői megvitatták 
á nemzetközi helyzet mind-
két felet érintő kérdéseit, 
valamint elemezték az indiai 
—szovjet együttműködést. A j 
megbeszélések meleg, baráti 
légkörben zajlottak le. 

SZKP-
küldöttség 
Tokióban 

Mihail Szuszlovnak, az 
SZKP KB Politikai Bizottsá-
ga tagjának, a Központi Bi-
zottság titkárának vezetésé-
vel kedden szovjet pártküí-
döttség érkezett Tokióba, 
hogy megbeszéléseket foly-
tasson a Japán Kommunis-
ta Párt vezetőivel. Az SZKP 
delegációjának tagja többek 
között Ponomarjov, a Köz-
ponti Bizottság titkára és 
Fedoszejev, a Központi Bi-
zottság mellett működő 
Marxizmus—leninizmus In-
tézet igazgatója. 

Parlamenti 
tanácskozás 

Kedden a Parlament Go-
telin-termélien munkaérte-
kezletet tartottak az ország-
gyűlés tisztségviselői, a 
parlamenti bizottságok elnö-
kei és a megyei képviselő-
csoportok vezetői. Kállai 
Gyula, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, az or-
szággyűlés elnöke értékelte 
az országgyűlés elműlt évi 
munkájának legfontosabb 
tapasz ta'atait. 

A tájékoztató és a vita 
alapján készítik el az ország-
gyűlés bizottságai és a me-
gyei képviselőcsoportok idei 
munkaprogramjukat. (MTI) 

A Szegedi Konzervgyár tör-
ténetében páratlan eredmény 
született az elmúlt esztendő-
ben: összesen 4718 vagon 
árut termeltek, ezerrel töb-
bet, mint amennyire számí-
tottak. Naponta tehát 13 va-
gon konzerv hagyta el a sze-
gedi gyárat, s akkor látszik 
igazán a fejlődés nagysága, 
ha tekintetben vesszük, hogy 
öt évvel ezelőtt csak 2000 
vagon árut termeitek évente. 

Legjobbak 
az országban 

A mennyiségi eredmény 
önmagában csalóka is lehet, 
de nem így van a szegedi 
üzemben. A termékek elő-
állításának költsége is ala-
csonyabb lett a tavalyi év-
ben; a tervezett 11.9 száza-
lék helyett 13,5 százalékkal 
csökkent az önköltség. Az 
egy főre jutó termelés meny-
nyisége évente elérte a 26,3 
tonnát, amely magasabb az 
országos iparági áilagnál, s 
legjobb a hazai konzervgyá-
rak körében, sőt éppen olyan 
jó, mint a környező orszá-
gok hasonló típusú gyárai-
nak produktuma. 

Forintban kifejezve is igen 
jó az egy főre jutó átlag, 
hiszen meghaladja a negyed-
milliót A szegedi üzem 
könnyen elérheti azt a kon-
zervipari célkitűzést hogy 
az egy főre jutó évi ter-
mékmennyiség elérje a 30 
tonnát A tavalyi jelentős 
többletet az a körülmény se-
gítette elő, hogy időben állí-
tottak űj gépeket a terme-
lés szolgálatába. Három és 
fél millió forintért fejlesz-
tették a borsófeldolgozó gép-
sort s a tervezett 300 vagon 
áru helyett 736 vagonnal dol-
goztak fel. Hasonlóan ala-
kult a lecsótermelés is. 

A Szegedi Konzervgyár a 
jól gépesített üzemek közé 
tartozik, s dicsérendő bátor-
ságuk, hogy saját pénzügyi 
forrásaikból finanszírozták a 
tavalyi technikai fejlesztést. 
A befektetés máris meghozta 
gyümölcsét, hiszen maga-
sabb lesz a nyereségrészese-
dés, mint a műit évben volt. 

Korszerű 
üzemcsarnok 

Az idei beruházások ösz-
szege közel 30 millió forint. 
Ebből hétmilliót költenek 
korszerű gyümölcsfeldolgozó 
üzem felénítésére. Az új 
csarnok októberre készül el: 
területe 2500 négyzetméter, 
magassága 8 méter lesz. Ez 
az új üzemrész mindenben 
megfelel a jelenlegi köve-

telményeknek, a légkondicio-
náló berendezéstől kezdve a 
terem megvilágításáig. 

Jelentős összeget — 12 mil-
liót — fordítanak a gyár 
energiaellátásának megjaví-
tására, a víz- és csatornahá-
lózat teljes kiépítésére. Ezzel 
a beruházással szeretnék el-
érni, hogy egy évi 6000 va-
gonos kapacitású üzemet ki-
szolgáljanak ezek a járulé-
kos ágazatok. 

Ebben az évben ls vásá-
rolnak új feldolgozó gépe-
ket körülbelül 5 millió fo-
rintért. Közülük említésre 
méltó az a két almahámozó 
gép, amelyet a tavalyi 
BNV-n láttak és nyomban 
meg is rendeltek az NDK-
beli cégtől. Ez a masina 
mintegy 40—50 ember he-
lyett végzi el az aprólékos 
és kényes munkát s terme-
lékenységben tízszeres emel-
kedést hoz. Vásárolnak még 
egy olyan töltőgépet is, 
amely az uborkát rakja üve-
gekbe. Ezenkívül kiegészíté-
seket végeznek a réti gép-
soroknál, hogy növeli ék a 
termelékenységet és bizton-
ságosabbá tegyék a termelés 
menetét 

Piaci pozíciók 
A kötelező tervmutatók el-

maradása egyáltalán nem 
jelent bizonytalanságot in-
kább nyugodtabbá és saját 
érdekükben megfontoltabbá 
teszi idei munkájukat A ter-
melés mennyiségét nem kí-
vánják céltalanul emelni, 
mindössze 100 vagonos fel-
futást terveznek. Annál in-
kább céljuk, hogy megerő-
sítsék pozíciójukat a hazai 
és a külföldi piacokon. Állni 
akarják a „sarat" az erősödő 
versenyben, s betörni olyan 
országokba is, ahol eddig 
kevésbé ismerték a szegedi 
konzerveket 

A kezdet máris sikereket 
ígér, hiszen a hagyományos 
paradicsomkészítmények mel-
lett Angliában és Svájcban 
szívesen vásárolják a szege-
di gyárban készített ősziba-
rack-befőtteket. Ezekben az 
országokban jók a pozíciók, 
mint ahogyan megnyugtató a 
Szovjetunió elismerése a sze-
gedi konzerváruk iránt 

A nagyobb mennyiségben 
is gyártott termékeik száma 
meghaladja a százat de új 
termékekkel is szeretnének 
jelentkezni 1968-ban. Bőví-
tik a választékot közkedvelt 
fagylaltjaikból és a bóléita-
lokból. Új ajánlatuk lesz a 
hidegen tartósított zöldség-
féle, amely elsősorban az 
üzemi konyhák számára 

kedvező. Ugyancsak űj ter-
mék a májgombóc leves-
betét 

Ízléses 
csomagolás 

Néhány terméknél áttér-
nek a korszerűbb és ízlése-
sebb csomagolásra. Újdon-
ságnak számít a műanyagból 
készített kis edényke, amely-
be 8 dekagramm befőttet, 
lekvárt vagy más konzervet 
lehet csomagolni. Ugyan-
ilyen újdonság az alumínium 
fóliából készült kerek for-
májú konzervdoboz, amelybe 
májpástétomot vagy más 
árut lehet tölteni. Ennél a 
megoldásnál nem lesz szük-
ség konzervnyitóra, vagy a 
bicskaélek kicsorbitására, 
mert a doboz teteje két uj-
jal könnyen letéphető. ízlé-
ses, praktikus és ami fő, egy 
fillérrel sem emeli a fo-
gyasztói árakat 

A szegedi gyár továbbra is 
fenntartja közvetlen kapcso-
latát a környéken levő me-
zőgazdasági termelőegységek-
kel. Az elmúlt év bizonyí-
totta. hogy helyes volt a köz-
vetítő vállalat kikapcsolása, 
mert így a gyár is, meg a 
termelő gazdaság is jobban 
járt. A konzervipari igé-
nyeknek legjobban megfelelő 
friss gyümölcs érkezett az 
üzembe, s így javult a ter-
mékek minősége. A konzerv-
ipar olcsóbban jutott kiváló 
alananyaghoz, a termelők is 
több pénzt tehettek el ter-
mékeikért, s végül, de nem 
utolsósorban: a fogyasztó is 
hasznát látta ennek a köz-
vetlen kapcsolatnak. 

G. I. 

Uj vasipari üzem 
A Szegedi Fémfeldolgozó és Finommechanikai Vál-

lalat szinte teljes mértékben saját erőből építi új üze-
mét, a Fonógyári úton. A terveket a vállalat szakembe-
rei készítették, a beruházási összeget zömében a vállalat 
nyereségéből fizetik. 

Az első ütemben a 63 méter hosszúságú üzemcsarnok 
készült el. Az új gyár napról napra gyarapodik, a félév 
végén valószínűleg az átköltözés ls megkezdődhet a régi, 
zsúfolt Honvéd téri épületből. 

Képünk a nagyméretű csarnok vasszerkezeti mun-
káit mutatja be. 

A „demográfiai csúcs" 
és a szakmatanulás 

Az általános iskolákban' számára a mezőgazdaság, az 
idén végző nyolcadikosok: a erdészet és az élelmiszeripar' 
„rekord demográfiai hullám" minden eddiginél szélesebb-

körű továbbképzésre kínál 
• ^ M M B M M M B B ^ M S a B a i lehetőseget. a m é m szakok-

tatási főosztályán közöltéle, 
hogy a növénytermesztési, 
az állattenyésztési és a ker-
tészeti ágazatokban az ed-
digi átlagosan 6000 helyett 
kereken 7000 szakmunkás ta-
nulót vesznek fel: a szak-
munkásképző iskolák két-
százzal bővítik felvételi lét-
számukat. és további körül-
belül 800 főt várnak az úgy-
nevezett kihelyezett osztá-
lyokba. A növénytermesztés 
iránt érdeklődő fiatalok 3, 
a jövő kertészei 4, az állat-
tenyésztők pedig 7 szakma 
közül választhatnak. 

Az élelmiszeripar 9 szak-
májában (sütő-, hús, kon-
zerv-, édes-, malom-, szesz-
es likőr-, bor-, hűtő és ház-
tartási vegyipar) — csaknem 
a kétszeresére nőtt a szak-
munkásképző iskolák felvé-
teli kerete: az átlagos 890 
helyett 1600 fiatalt vesznek 

HUNOR-javifás 

Segélyszállítmány Szicíliának 
fel. Az állandó iskolák niel_ 
lett sok kihelyezett osztályt 
szerveznek különböző vidé-
kek általános és középisko-
lákban. 


