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December van, t most van ideje hónak, fagynak, « 

talán éppen azért nem szeretjük ebben hidegben, hogy 
túlságosan is „fekete". Szép, fehér hótakaróval talán a 
telet is jobban tűrnénk. A reggeli órákban lencsevégre 
kaptuk a téli utca egy-egy mozzanatát. 

58. évfolyam, 293. szám Ara: 70 fillér Szombat, 1968. december 14. 

Ilyenkor, az utolsó hónap-
ban rendszerint minősítő jel-
zőt ragasztanak az emberek 
az esztendő elé. A Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat-
ná l eképpen: jó esztendő 
v o l t e lőrelépést eredményes 
gazdálkodást jelentett az ú j 
mechanizmus most záruló el-
ső esztendeje. 

A statisztika szerint ha -
zánk összlakosságát számítva 
37—38 deka papr ika ju t egy-
egy személyre. A híres f ű -
szernövényből különösen sok 
termet t eddig is a mi vidé-
künkön, a szegedi piros me-
zőkön. Idén tovább nőt t a 
termőterület . Mint Polák Zol-
tán igazgató t á j ékoz t a t 8 és 
fél ezer holdról szállították 
— s szállítják ma is — a 
termést a vál lalat központ-
jába és telepeire. 

A telepeken — Szőregen, 
Köszkén, Ullésen és Móra-
halmon — új , korszerű o la j -
tüzelésű alagútszáritók szü-
lettek az idén. Így közelebb 
kerü l t a gyár a terméshez, 
kevesebb a szállítási gond, 
másrészt — s ennek minő-
ségi nyeresége is van — 
gyorsult a paprikaszárí tás fo-
lyamata . Az ú j gépek ter-
melékenyek, korszerűek. Igen 
fontos beruházás az a szo-
ciális létesítmény is, ame-
lyet a közeli napokban ad-
nak át rendeltetésének a 
központi telepen. 

A tavalyinál 40 vagonnal 
többet, összesen 50 ezer má-
zsa őrölt papr ikát termel t 
idén az üzem. Ebből közel 
30 ezer mázsa jutot t a ha -
tárokon túlra. Jelentősen 
emelkedett a külföldi papr i -
kafogyasztás. amellett a ha -
zai igén veket is bőségesen 
kielégítik. 

Ugrásszerűen — közel 50 
százalékkal — emelkedett a 
hagymaszárí tmány termelése. 
A gyár idén már telje* egé-

szében önállóan, a MÉK köz-
bejöt te nélkül biztosította a 
nyershagyma-ellátást , köz-
vetlenül a termelőkkel kö-
tött szerződést. Hamarabb 
ért a szárítóba a hagyma, 
s ez is hozzájárul t a sike-
resebb gazdálkodáshoz. 95 
vagon hagymaszár í tmányt 
„postáztak" Angliába, Kana-
dába, Svájcba, az NSZK-ba, 
az USÁ-ba. Ez tetemes de-
vizabevételt jelent az ország-
nak, s tisztes hasznot hoz a 
vállalatnak. A közelmúltban 
f rancia cégekkel is eredmé-
nyesen tárgyaltak, oda is 
szállí tanak ma jd hagymát, s 
papr ikát Szegedről. 

Az üzem „leveskonyháján" 
egyre bővül a választék, 
mind több gyorsan készíthe-
tő, Ízletes étel szerepel az 
„expressz" étlapon, amit a 
kereskedelemnek, r a j t a ke-
resztül pedig a fogyasztók-
nak, háziasszonyoknak kinál-
nak. Korszerűen, kiváló mi-
nőségben. 

Nem kevés a tanú erre a 
megállapításra. Kezdve a Re-
kord-ételcsalád „rekordja in" ; 
ezek ugyanis szinte minden 
vásáron, kiállításon, pályáza-
ton hoztak valamit — ér t sd : 
érmet, dí jat , oklevelet — a 
konyhára. A Rekord marha -
hűsleves-kocka és a halászlé-
kocka elnyerte a Kiváló 
Aruk Fórumának megkülön-
böztető minőségjelét ; az ú j 
csomagoláson már ra j t a is a 
kitűnőséget jelző háromszög. 
A Budapesti Nemzetközi Vá-
sár zsűri je ugyancsak elis-
meréssel csettintett a szegedi 
halászlére; nagydí j ja l jutal-
mazták a seregszemlén. Egyik 

-idei újdonságuk, a tyúkleves-
kocka pedig aranyérmes lett 
a Szegedi Ipari Vásáron. 

A Delikát—8 ételízesítő — 
amely idén ú j köntösben ke-
rül t a pultokra — szintén 
Mta hiába mutatkozott be a 

Kiváló Aruk Fórumának zsű-
r i je előtt, elnyerte a minő-
ségi jelzést, s egyben azt a 
jogot, hogy az Országos Pi-
ackutató Intézet napokban 
megnyílt kiállításán is be-
mutatkozzék a közönség 
előtt. Ugyancsak sikeres ú j -
donságnak bizonyult a tyúk-
pörkölt és a tyúkmájpásté-
tom is. 

Egy kis statisztika: közel 
százmillió tányér leves kerül 
kl — por vagy kocka for-
májában — a gyári konyhá-
ról. A leveskocka — mind 
nagyobb karr ier t f u t be — 
már 41 milliót tesz ki ebből. 
Az 50 millió adag Delikát—8 
ételízesítő is beszédesen vall 
a termelés emelkedéséről. 

Az adott csomagolási lehe-
tőségek közül — nehézségek 
közepett — igyekeztek meg-
találni a l egmuta tósabbat 
Sikerrel. A HUNGARO-
PACK'68 elnevezésű orszá-
gos csomagolási versenyen az 
édesnemes papr ika export -
csomagolásával első d í ja t 
nyertek, s a mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter 
különdíját is. 

Noh a a kereskedelemben 
volt bizonyos óvatoskodás a 
készletektől, s ez nem szol-
gálta a zökkenőmentes á ru-
forgalmat, e téren is vannak 
jó példák a mozgékonyabb, 
rugalmasabb értékesítésre. 
Sajnos, a segédanyagok be-
szerzése sok fej törést okozott 
év közben. Év elején a hal-
ellátás sem volt zavartalan; 
másképp jóval több halász-
levet tudtak volna készíteni. 

Egészében véve elmondhat-
juk, hogy a „paprikások" az 
ú j mechanizmusban, mely 
nagyobb teret engedett a 
gazdálkodásnak, jól éltek le-
hetőségeikkel, ügyesen gaz-
dálkodtak. Erre törekszenek 
a továbbiakban la. 

& m . 

Három 
nemzedék 
találkozója 

A magyar kommunista 
ifjúsági mozgalom fél év-
százados jubileumáról három 
nemzedék barát i találkozó-
ján emi ékeztek meg pénte-
ken délután a néphadsereg 
központi k lub jában rende-
zett műsoros ünnepségen. 

Somogyi Károlyné képriportja. 

A nehéz terhet húzó lovak bizonyára nem fáznak, de 
forró leheletüktől dér rakódik a sörényükre 

Komolytalan az amerikai 
és a saigoni magalartás 

Interjú Binh asszonnyal 
Nguyen Thl Blnh asszony, 

a Párizsban tárgyaló DNFF-
küldöttség helyettes vezető-
je, in te r jú t adott az AP 
amerikai hírgyügynökség tu-
dósítójának. A bábkormány 
hivatalnokainak és katonái-
nak sorsával kapcsolatos 
kérdésre Binh asszony ki je-
lentette: „Azoknak a bábka-
tonáknak és bábhivatalno-
koknak, bármily szinten te-
vékenykedtek, akik bűnöket 
követtek el a nép ellen, de 
ezeket őszintén megbánják 
azoknak megbocsátunk. Akik 
a bűneiket tettekkel is jóvá 
teszik, azok megfelelő elbá-
násban is részesülnek." Ami-
kor a tudósító megkérdezte, 
hogy ez az állásfoglalás vo-
natkozik-e olyan személyek-
re is, mint Thieu, Ky és 

Huong, Binh asszony ezt fe-
lelte: „Bárkire, tekintet nél-
kül a múl t jára . Amennyiben 
felfogja az ú j helyzetet és 
részt vesz a nemzeti felsza-
badításért folytatott közös 
harcban, úgy szívesen lát-
juk." 

A jelenlegi párizsi kibő-
vített tárgyalásokat akadá-
lyozó ügyrendi ellentétre 
vonatkozóan Binh asszony 
hangsúlyozta, hogy a felsza-
badítási f ront számára a 
tárgyalásokkal kapcsolatos 
függetlenség és teljes jog-
egyenlőség tiszteletbentartása 
a fontos. Csakis e feltételek 
biztosítása mellett volt ha j -
landó a DNFF Párizsba 
Jönni, hogy részt vegyen a 
tárgyalásokon, amelyeket 

nem a kérvényező, hanem a 
győztes pozíciójából folytat 
az amerikaiakkal — mondot-
ta többek között 

Buu Kiem. a DNFF kül-
döttségének vezetője néhány 
napon belül érkezik meg a 
f rancia fővárosba. Érkezésé-
nek pontos időpontja még 
nincs meghatározva — mon-
dotta Binh asszony pénteken 
azon a sajtóebéden, amelyet 
a f rancia diplomáciai saj tó-
szövetség rendezett tisztele-
lére. Komolytalannak mi-
nősítette az amerikai kor-
mány és a saigoni hatóságok 
képviselőinek magatartását , 
amellyel a tárgyalóasztal 
problémájának ürügyén to-
vábbra is húzzák-halaszt ják 
aa értekezlet 

Szovjet 
gazdaság-
fejlesztés 

Pénteki ülésén a Szovjet-
unió Legfelső Tanácsa tör-
vényerőre emelte az 1969 
évre vonatkozó gazdaságfej-
lesztési tervjavaslatot . Az 
elfogadott törvény értelmé-
ben 1969-ben az idei eszten-
dőhöz képest a nemzeti jö-
vedelem 6,5 százalékkal, az 
ipari termelés 7,3 százalék-
kal. az iparból származó 
nvereség pedig 14,1 száza-
lékkal nő. 

Elfogadták a küldöttek az 
1969. évi költségvetésről szó-
ló törvényt is. Ez 134 mil-
liárd 97 millió 736 ezer ru -
bel bevételt és 133 milliárd 
898 millió 408 ezer rubel ki-
adást irányoz elő. A kiadás-
ra szánt összegből a nép-
gazdaság szükségletének fe-
dezésére 58 mill iárd 318 
millió 367 ezer rubel t szán-
nak, a szociális és kul turá-
lis célokra fordí tandó összeg 
pedig több mint 51 milliárd 
rubel. Honvédelmi kiadások-
ra 1969-ben 17 milliárd 702 
millió rubelt irányoztak elő. 

A legfelső tanács ülésén 
elfogadott harmadik tör-
ponti és köztársasági föld-
törvény a l a p j a i t A legfelső 
tanács négynapos ülésszaka 
eroel befejezte munkájá t , 
vénnyel megteremtik a köz-

Új iskoláit, óvodák 
és kollégiumok 

Oktatás és népművelés a számok tükrében 
A művelődésügyi tárca 

1968-ra 400 millió forintot 
irányzott elő költségvetésé-
ből központi beruházásokra. 
Tanácsi vonalon további 
több mint 700 millió forint 
állott rendelkezésre. Ezen-
kívül más érdekelt tárcák 
művelődésügyi jellegű beru-
házások cél jára mintegy 100 
millió forintot költöttek eb-
ben az esztendőben, összesen 
tehát az oktatási és nép-
művelési hálózat fejlesztésé-
re fordított idei összeg meg-
ha lad ja az egymilliárd fo-
rintot. Ennek eredményeként 
az iskolai tantermek szá-
ma több mint hatszázzal, az 
óvodai helyeké csaknem 
2900-zal növekedett . Tovább 
bővült a diákotthonok, il-
letve kollégiumok hálózata 
is. Az építkezések nyomán 
40 ú j óvoda, több mint 50 
általános, illetve középiskola 
kezdte meg működését a 
most záruló naptár i évben. 

A művelődésügyi tárca 
területén 1968-ban központi 
beruházásból építették meg a 
Nyíregyházi Tanárképző Fő-
iskola 600 személyes kollé-
giumát, valamint 1500 sze-
mélyes menzájá t . A fűtés 
korszerűsítésére a debrece-
ni Kossuth Lajos Tudomány-

egyetem az idén kapott ú j 
gázüzemű kazánokat. Elké-
szült a komáromi gyermek-
otthon, amely 320 gyermek 
befogadására alkalmas. 
Veszprémben a vegyipari 
egyetemen átadták rendelte-
tésének az ú j menzát — en-
nek konyháján 1800 adagot 
tudnak készíteni —, vala-
mint az éttermet. A főváros-
ban elkészült a hazánkban 
tanuló külföldi ösztöndíjasok 
kollégiuma és az előkészítő 
intézet. Ezeket a létesítmé-
nyeket a külföldi fiatalok 
kulturál is események rende-
zésére is fel tud ják használ-
ni. 

Más tárcák beruházásaiból 
készült el a Budapesti Hír-
adási és Műszeripari Fel-
sőfokú Technikum ú j tanul-
mányi épülete; Esztergom-
ban a vegyipari gépészeti 
technikum három ú j tanszé-
két befogadó épületrészlege, 
valamint a Budapesti Felső-
fokú Külkereskedelmi Szak-
iskola ú j „otthona" az Ecse-
ri úton. 

A tanácsi beruházásból 
több ú j közoktatási létesít-
mény kezdte meg működését 
a fővárosban és vidéken egy-
aránt. Igy Budapesten ú j 
óvodák nyíltak például a 

Százmillió tányér leves 
készült B paprika-

feldolgozó konyháján 

XI. és a XIV. kerületben. Ü j 
általános iskolával gyarapo-
dott a kelenföldi lakótelep, 
Kőbánya, Pesterzsébet és a 
XVI. kerület is. Bács me-
gyében, Jánosha lmán nyolc 
tantermes általános iskola, 
valamint 120 gyermek részé-
re általános iskolai diákott-
hon nyitott kaput. Békés-
csabán az ú j lakótelepen 16 
tantermes általános iskola 
építési munkála ta i t fejezték 
be. A Csongrád megyei Pi t -
varos községben 120 ál talá-
nos iskolai tanulónak létesí-
tet tek napközi otthont. A 
Fejér megyei Pusztasza-
bolcson nyolc tantermes kö-
zépiskolát adtak át rendelte-
tésének. Mór községben a 
helyi általános iskolát 11 
tanteremmel bővítették. Ka-
posvár, Nyíregyháza, Ke-
mecse, Nyírtelek, Vác, Deb-
recen, Miskolc szintén gaz-
dagodott ú j abb általános is-
kolákkal, amelyek nyolc, 
tizenkét, illetve tizenhat tan-
termesek. Szombathelyen 21 
osztálytermet magában fog-
laló zeneiskola épült. Szol-
nok megyében Tiszafüreden 
vettek bir tokukba a diákok 
12 tantermes, a Pest megyei 
Pilisvörösváron nyolc tan-
termes, a Tolna megyei 
Bonyhádon ugyancsak nyolc 
tantermes, Veszprémben t i -
zenhat, Debrecenben tizen-
két osztálytermes középisko-
lát. A fővárosi tanács 
oroszlányi nevelőotthonát 
100 hellyel bővítették az 
idén. 

A tamási községben elké-
szült a 400 személy befo-
gadására alkalmas művelő-
dési otthon. 

A metszőolló odafagyna a kézhez, ha vastag kesztyű 
nem védné. A városgazdálkodási váll lat kertészei ilyen-

kor is dolgoznak az elhagyott parkban 

Korán reggel kevés a járókelő. Kabátja gallérjába bújva 
siet, kinek ilyenkor is mennie kell 


