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Nizza 
testvér-
város 

Lapunkban jelentettük, 

hogy a nizzai főpolgármester 

meghívására Nizzába utazott 

dr. Perjési László, az 

MSZMP Szeged városi bizott-

ságának első titkára, a Sze-

ged m. j. városi tanács tag-

ja és dr. Biczó György, a 

Szeged m. j. városi tanács vb 

elnöke. A látogatás során dr. 

Biczó György és Jacques 

Medicin, a dél-franciaorszá-

gi Nizza főpolgármestere 

szerződést irt alá. Ennek ér-

telmében városaikat testvér-

várossá nyilvánítják Nizzá-

ban 1970-ben magyar hetet 

rendeznek. 

Vietnami 
szab adség harcosok 

fokozódó akciói 
Hétfőn hajnalban a dél- dében, rakétával lőttek egy sok katona kérte, hogy szál-

vietnami szabadságharcosok katonai állást Saigontól 9 ki- lítsák haza az Egyesült Ál-
újabb támadást intéztek a lométerre délnyugatra, 30 lamokba és visszautasította a 
tengerparti Phan Rang város aknát zúdítottak a főváros- harci parancs teljesítését 
rendőrállomása ellen — itt tói 64 kilométerre északnyu- Az AFP jól értesült sai-
szombaton éjjel a szabad- gatra, a 25. amerikai had- goni forrásra hivatkozva ar-
ságharcosok 12 amerikai ka- osztály egyik támaszpontjá- ról ad hírt, hogy a dél-viet-
tonát sebesítettek meg a ra. Nagyobb ütközetről hét- nami kormány valószínűleg 
nagy katonai repülőtér ellen főn reggel nem érkezett je- tűzszünetet fog javasolni a 
intézett tüzérségi akció so- lentés. hagyományos vietnami ün-
rán. A Dél-Vietnamban leg- A dél-vietnami szabadság- neP> a hold-újév alkalmából, 
biztosabbnak tekintett Phan harcosok rádiójának Hong- A Dél-Vietnamban állomá-
Rang-i támaszponton teljesít kongban lehallgatott adása sózó amerikai expedíciós 
szolgálatot Patrick Nugent; a z A F P jelentése szerint ar- hadsereg 4. gyalogos hadosz-
Johnson volt elnök veje is. r 8 i számol be, hogy 8 ame- tályának alegységei hétfőn 

A szabadságharcosok a hét- rikai katona öngyilkos lett végleg kiürítették az ország 
főre virradó éjszaka Saigon január 20-án a Gia Dinh központi fennsíkján elterülő 
környékén i s fokozták harci tartományban levő Dong Du Dak To támaszpontját, s az 
tevékenységüket. Támadást támaszponton. A hírügynök- elhagyott bázis további vé-
intéztek egy rendőrállomás ség beszámol arról, hogy delmét a saigoni rezsim ala-
ellen Saigon Cholon negye- ezen támaszponton előzőleg kulataira bízták. Tizennégy 

hónappal ezelőtt ennek a tá-

Vasárnap a szegedi Gera Sándor munkásőr egységet 
kitüntették A megyei parancsnokság legjobb önálló egy-
sége címmel és az ezzel járó vándorserleggel. A munkás-
őrök ünnepi gyűléséről Vándorserleget nyert a Gera Sán-
dor munkásőr egység címmel lapunk 3. oldalán számo-
lunk be. 

Tájékoztató az idei Szegedi Ipari Vásár 
és Kiállítás előkészületeiről 

A szegedi nyár évről évre kerül. Újdonságként úgyne- számos jelentkezést kellett 
megújuló, s mind nagyobb vezett szakmai napok meg- elutasítani. Ezúttal többféle 
hatósugarú eseményéről, az rendezését is tervezik. He- elképzelés került szóba; így 
ipari vásárról-kiállításról lyes az az elképzelés is, például, hogy nem lehetne-e 
tartott tegnap sajtótájékoz- hogy a lengyel és cseh üveg 
tatót az újságíró klubban ipari kiállítást — mint lát 
Gács György, a Szeged vá- ható, hogy három 
rosi Idegenforgalmi Hivatal vendégeskedik idén 
vezetője, a vásár igazgatója, ron — a vásár területén ren-
Elmondotta: ez a 24. a sze- dezzék meg. 
gedi vásárok történetében. — A vásár külső képét ls pingcikkeket, gumiipari ter 
Az előkészületek jelenlegi frissíteni, élénkíteni szeret- mékeket, hétvégi házakat ki 
stádiumában, az eddigi je- nék, felújítják a dekorációt lehetne költöztetni a „Stefá-
lentkezések alapján már lát- Az állami pénzverde készí- piára", esetleg más termékek 
ható, hogy 

úgynevezett „vásárházak-
ként" használni ez idő alatt 

nemzet néhány közeli iskola termeit, 
a vásá- Lapunkban már tavaly szó-

vá tettük, s most ismét el-
mondjuk: a különféle kem-

az idei vásár is hasznos 
ipari seregszemlének, jó 
piackutató, üzletkötő fó-
rumnak ígérkezik. 

Az elmúlt évi milliárdos üz-
letkötés, az ú j termékek be-
mutatkozása is bizonyítja ezt. 

tette speciális szegedi aján- ls tábort üthetnének a park 
déktárgyakat árusítanak erre alkalmas részein. Ezen, 
majd az információs pavilo- s egyéb megoldásokon érde-
nokban. Idén is megjelenik mes és szükséges is töpren-
a „Szegedi vásár", s lesz ka- gént 
talógus, vásári kistérkép is. U g y a n c s a k megszívlelendő-

Másodízben kerül sor a vá- nek tartunk egy másik ja-
vaslatot: az Országos Piac-
kutató Intézettel ls 

sár történetében 

a kiállítók dí jazásán. 
Jóval megelőzve a jelent- , . , „ , . , , 

kezési határidőt - február Mmden kiállító megkapja a 
5. - már eddig is nagyszá- k d o n , e , c é I r a d l s z e s 

mú vállalat „nevezett" a oklevelet Ezenkívül a zsun 

kapcsolatot teremthetné-
nek 

a vásár rendezői. A Kiváló 

maszpontnak a birtoklásáért 
folyt a vietnami háború 
egyik legvéresebb csatája. 

Megfigyelők emlékeztetnek 

rá, hogy egy esztendő lefor-

gása alatt Dak To a harma-

dik olyan amerikai támasz-

pont, amelyet az expedíciós 

hadtest alakulati kiürítenek. 

Az első elhagyott támasz-

pont a hazafiak akciói nyo-

mán híressé vált Khe Sanh 

bázisa volt Az év utolsó hó-

napjában az amerikai had-

vezetés kiürítette az északi 

védelmi vonal egyik legfon-

tosabb láncszemét, Camp 

Carrollt ta 

Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tag-
ja, a KB titkára beszédét mordja a munkásőrök ünnepi 

gyűlésén 

Bómogyt Káro lyné felvételei 

Az á j munkásőr ők eskütétele 

firlcsiőllitős után 

Van-e elég olcsóbb tüzelő? 
szegedi vásárra. Így a két I J ^ f ^ W A ™ k F ó r u m a é s a szegedi 
nagy versenytárs, a Vide- e z e r , f ° r i n t értékű fődíjban, vásár összekapcsolódhatna 
oton és az Orion már bizto- ? a g y d í j b a n ' ? egyéb komcüy valamiképpen, például úgy. 
sította helyét Itt lesz azOr- é r t é k a tárgyjutalomban ré- hogy a vállalatok jó előre 
szágos Gumiipari Vállalat, a besülnek az arra érdemesek, benevezhetnék 
Budapesti Autófém Ktsz, a « 4 legkiválóbbak megkap- szánt 
Fővárosi Kézműipari Válla- [ á k 

l a t a Villamosberendezések bronzplaketteket 

és 

a nagy múltú sze-

a vásárra 
újdonságaikat a Fó-

rumra is, s a vásáridőszak-
ban a legjobb termékek itt 

és Készülékek Gyára, a Ken- A tájékoztató utáni beszél- kapnák meg a kitüntető mi-
derfonó- és Szövőipari Vál- Éltesben folvetodott noségi jelzést. Ez a törekvés 
la lat, s a Szegedi Hangszer- a vásár területi kitérjesz- í s ÍÓ1 szolgálná azt az irányt: 
gyár is, hogy csak néhányat tésének kérdése. legyen az újdonságok, a ki-
említsünk az egyre gyara- „ , y á , ° termékek bemutatója, 
podó listáról. Itt lesznek ju- K o . m o , y g o . n d kirakata 
goszláv testvérvárosunk, Sza- valy » - hely h.anyaban - gedi vásár, 
badka kiállítói is, akik a ta-
valyihoz hasonlóan most is 
megrendezik a „jugoszláv 
napot". S ami szintén lé-
nyeges: a Csongrád megyei 
vendéglátó ipar is nagyobb 
területen, reprezentatívabb 
kiszolgálást ígér. 

A tavalyihoz hasonlóan a 
Játékszínben most is lesz-
nek divatbemutatók, hangle-
mezparádék, filmvetítések. 
Több kiállító jelentette be 
szándékát, hogy 

árubemutatót rendezzen, 

Január 15-től leszállítot-
ták néhány tüzelőanyag 
árá t A mecseki brikett pá-
lyaudvari telepen mázsán-
ként 58 forint helyett 46-
ért, a TÜZÉP-boltokban 62 
forint 30 fillér helyett 50 
forint 30 fillérért vásárol-
ható. A hasáb tűzifa pálya-
udvari telpen mázsánként 
51 forint 70 fillér helyett 
44-ért, a fűrészelt 54 forint 
helyett 46 forint 30 fillé-
rért; a boltokban a hasáb 56 
helyett 48 forint 30 fillérért, 
a fűrészelt 58 forint 30 fillér 
helyett 50 forint 60 fillérért 
szerezhető be. 

A leszállított áru tüzelő-
anyagokból elgendő készle-
tek voltak az árcsökkenés 

így az Autofém Ktsz nem 
csak a vásár területén ren-
dez kóstolópróbákat, kávé-
főző versenyt, hanem külön-
féle kereskedelmi egységek 
üzleteiben is. Jlyen együtt-
működésre áruházak és vál-
lalatok között, több példát is 
találunk majd, a „megvásá-
rolható itt és itt" jelzés szá-
mos kiállított termékre rá-

Forradalmi 
ifjúsági napok 

Az Idén is a Forradalmi 
ifjúsági napok eseménysoro-
zatával köszöntik a fiatalok 
a három tavaszi történelmi 
jubileumot: az 1848-as forra-
dalom, a Magyar Tanácsköz-
társaság és a felszabadulás 
évfordulóját. 

Március 16-án Budapesten 
rendezik meg a „Hősök nyo-
mában" vetélkedő országos 
döntőjét. A forradalmi ifjú-
sági napok időszakában bo-
nyolítják le a Tanácsköztár-
sasági Művészeti Szemle já-
rási, városi döntőit, 

Indiai miniszter 
látogatása Szegeden 
Magasrangú vendég 

zett vasárnap délben 

gedre. Az orvostudományi 

egyetem vendégeként Sripati 

Chandrasekhar professzor, 

az indiai egészségügyi és 

családvédelmi miniszter dr 

érke- kintette a színház Carmen 

Sze- előadását 

Tegnap, hétfőn délelőtt 

részt vett dr. Tóth Károly 

egyetemi tanárnak, a Szegedi 

Orvostudományi Egyetem 

Felkai Dénesnek, a magyar rektorának fogadásán, majd 

egészségügyi minisztérium ellátogatott a szülészeti kli-

nemzetközi kapcsolatok fő-

osztálya vezetőjének kísére-

tében vasárnap este megte 

nikára, a Jancsó kollégium-

ba, s a délutáni órákban 

visszautazott Budapestre. 

időpontjában, ezt követően 
azonban — a hirtelen meg-
nőtt kereslet és az akkor 
bekövetkezett hideg miatti 
szállítási akadályok követ-
keztében — voltak napok, 
amikor nem tudták, kielégí-
teni az igényeket. Január 
20 óta azonban megszűnt a 
sorbanállás, naponta 2—3 
vagon hazai brikett érkezik 
Szegedre, s jelenleg ez elég 
is a vásárlóknak. Tűzifából 
zökkenőmentesen tudták 
kielégíteni az olcsóbb ár 
okozta nagyobb keresletet, 
mert kitűnő minőségű, szá-
raz tűzifa bőven van a te-
lepen és a boltokban is. 

A változatlan áru iszap-
szénből, berentei, pécsi és 
lengyel szénből is megfelelő 
készletek vannak, s a TÜ-
ZÉP a bányákkal kötött 
megegyezés alapján folya-
matosan tudja biztosítani 
ezekből a tüzelőanyagokból 
is az ellátást. Probléma 
esetenként a közületek, in-
tézmények kiszolgálásában 
jelentkezik, mert ezek ve-
zetői nem gondoskodtak 
időben nagyobb tételek be-
szerzéséről. Míg más évek-
ben 2—3 hónapra vagy az 
egész fűtési szezonra szük-
séges tüzelőmennyiséget 
megvásárolták már ősszel, 
ezen a télen több intézmény 
vezetője csák 10—15 napra 
való szenet szerzett be egy-
szer-egyszer. A TÜZÉP el-
sősorban a lakosság kiszol-
gálását tartja szem előtt, ezt 
minden áron biztosítja is, 
így fordulhat elő, hogy a 
közületi beszerzőknek néha 
várakozniok kell. 

A megrendelések intézése 
is gyorsult, az AKÖV már 
aznapra vállal szállítást, 
csupán az a baj, hogy nem 
növeli szállítási kapacitását, 
így a megrendelt tüzelő-
anyagok egy részét a vásár-
lók magánfuvarosokkal 
kénytelenek szállíttatni, 
akiknél összegyűlnek a cé-
dulák és sokszor napokba, 
egy hétbe is kerül, mire be-
fűthet otthonában a frissen 
vett szénnel a vásárló. He-
lyes lenne, ha különösen a 
téli időszakban több szállí-
tóeszközt álk'tana be tüzelő-
anyag szállításra az AKÖV. 

Február 1-től 
MINDEN 

HÉTKÖZNAP 

oldalas lesz 

Dél-
Magyarország 

A LAP 

TERJEDELME 

EGYHARMADDAL NO 

előfizetési díja 
havi 20 lorint 


