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59. évfolyam, 28. szám 

Megjelenik hétfő kivé-

telével mindennap, hét-

köznap 8, vasárnap 12 

oldalon. 

A R A : 80 F ILLÉR 

Borsó és paradicsom Nem lesz a jövő héten palackozott tej 

egész évre elküldték rendelé-

seiket Tízdekás dobozkákba 

Mennyiségben verhetetlen 

a zöldborsó és a paradicsom. 

Borsóból 600 vagon a terve-

zett mennyiség. A konzerv-

borsót szívesen vásárolják a 

külföldi kereskedők is, de 

idehaza is egyre inkább ke-

resettebb. A paradicsom ön-

magában is nagy menniység 

lesz !az idén, összesen 400 va-

gon, de ugyancsak 400 vagon 

azoknak a cikkeknek a meny-

nyisége, amelyekhez paradi-

csomot kell felhasználni. Sze-

geden csak nagy dobozokban 

raknak paradicsompürét, a 

közkedvelt „Aranyfácán"' 

Kannákat előkészíteni, vi-
gyázz, kész . . . ? ! A vezényszó 
ezúttal nem a nemzetközi 
pincérverseny résztvevőinek 
harsan, csupán a szegedi 
háziasszonyokat figyelmezte-
ti arra, hogy február 10—16. 
között ismét nem lesz pa-
lackos tej. Utoljára tehát 
10-én. hétfőn érdemes a be-
vásárló szatyorba belesül-
lyeszteni a cseieüveget, s 
aztán újra csak 16-án, va-
sárnap. 

A háziasszonyokat ter-
mészetesen ez úgysem lepi 
meg: az utóbbi években az 
egyre épülő ú j tejüzem ár-

1 nyékátaan hozzászoktak ah-
hoz, hogy a palackozó gép-

sorokat időnként javítani 
kell. S noha arról éppen la-
punkban tájékoztatta őket a 
Csongrád megyei Tejipari 
Vállalat központja december 
elején, hogy az ú j üzem a 
„jövő év közepe előtt" elké-
szül. biztos, ami biztos ala-
pon még az év elején, utol-
jára szükséges elvégezni a 
javítást az öreg gépsoron. 
Hátha még év végéig helyt 
kell állnia az öregeknek . . . 

Egy hét nem a világ, kü-
lönösen akkor nem az, ha 
türelmes bizakodással hajto-
gatjuk magunkban, hogy itt 
lesz az ország egyik legkor-
szerűbb tejüzeme, lelki sze-
meink előtt megjelennek a 

svéd túrógyártó gépek s az 
ú j palackok, amelyekben 
nemcsak tejet, kakaót, ha-
nem kávét és kefirt is juttat 
asztalunkra a tejüzem. 

S akkor majd valóban fel-
figyelünk arra a nagyszerű 
kisgyereket ábrázoló, erősen 
kopásnak indult reklámra, 
mely a tejüzem autóinak ol-
dalán kérdezi sajtok, vajak 
és kifürkészhetetlen tartal-
mú palackok társaságában, 
melyiket válasszam? Hisszük 
hogy a javítók is ezeket a 
nagyszemű kisgyerekeket 
látják majd maguk előtt, s 
a beígért időre ismét kerül 
a szatyrokba palackos tej. 
Ez is lehet reklám. 

V. M. 

Somogyi Károlyné képriportja 

A fűtőberendezés egyenletes meleget biztosít a gyenge 
palántáknak. A Felszabadulás Termelőszövetkezet üveg-
házaiban az asszonybrigád tagjai most ültetik a korai 

salátát 

Az EAK jegyzéke 
a Biztonsági 

El-Zajjati az EAK kormá-
nyának szóvivője hétfőn dél-
után rendkívüli sajtóértekez-
letre hívta össze a Kairó-
ban működő tudósítókat. 
Közölte, hogy Egyiptom kép-
viselője átadta a Biztonsági 
Tanács tagjainak Mahmud 
Riad külügyminiszter jegy-
zékét. 

Riad jegyzéke tűrhetetlen-
nek mondja, hogy az izraeli 
megszálló hatóságok gyer-
mekekre, diáklányokra, asz-
szonyokra támadjanak, hogy 
büntetlenül megsértsék az 
emberi jogokat, a megszál-
lók számára is kötelező 
genfi konvenciókat. Hang-
súlyozza: a Gazában kiontott 
vér, az ártatlanok szenvedé-
se ismét leleplezi az izraeli 
megszálló hatóságok terror-
politikáját. 

Rendelés mérlegelés után 
A vállalati készletek növekedése 

Mik a következmények 7 
A Központi Statisztikai 

Hivatal vasárnap közzétett 
jelentése szerint tavaly a 
készletek növekedése vala-
mivel nagyobb volt, mint 
1967-ben. Ennek okairól és 
a várható tendenciákról a 
kővetkezőket mondotta dr. 
Tallós György, a Magyar 
Nemzeti Bank ügyvezető 
igazgatója: 

— Hazánkban évek óta 

meglehetősen gyorsan növe-

kedtek a vállalatok készle-

tei. A régi mechanizmus vi-

szonyai között szinte semmi 

sem ösztönözte őket arra, 

hogy csak a valóban szük-

séges árut rendeljék meg 

és vegyék át, mindenki igye-

kezett hozzájutni ahhoz, 

amit a kötött gazdálkodás 

lehetővé tett számára. Az 

ú j mechanizmusban a vál-

lalatoknak érdekük, hogy 

anyagi eszközeikkel jól gaz-

dálkodjanak, felesleges árut 

ne vásároljanak. 1968-ban 

részben ellentmondó jelensé-

geknek lehettünk tanúi. A 

termékforgalom egész sor 

kötöttségének felszámolása 

után a vállalatok termelésük 

biztonsága érdekében igye-

keztek beszerezni olyan 

árukat, amelyekhez azelőtt 

csak nehezen tudtak hozzá-

jutni. Ugyanakkor az elmúlt 

Perdöntők az igények 
Újdonságok a konzervgyárban 

Tavaly a Szegedi Konzerv-

gyárban ötezer vagon kon-

zervféleséget termeltek. Az 

idén nem kívánják növelni 

ti mennyiséget, úgy határoz-

tak, hogy ötezer vagon kész-

terméket gyártanak, mert ar-

ra megrendelésük van, in-

kább a minőséget és a vá-

lasztékot bővítik. Igényesebb, 

finomabb és extrább konzer-

vekkel szeretnének megjelen-

ni a belföldi és külföldi vá-

sárlóik előtt 

Rácponty, májgombóc 
A konzervgyár főmérnöke 

elmondta, hogy bíznak az ál-

taluk készített fagylalt sike-

rében és az idén két-három 

„ízzel" bővítik a választékot, 

f újabb megrendeléseket vár-

nak. A tavaly aranyérmet és 

kiváló minősítést nyert máj-

gombócból 20—30 vagonnal 

készítenek. Ezt a készítményt 

a nagyközönség megszerette, 

s továbbra is 20 dekás do-

bozkákban szállítják. Idén 

januárban mutatkozott be a 

rácpomty igen nagy sikerrel. 

A belkereskedelmi vállalatok 

márkájú tízdekás dobozokat 
más üzemben töltik. 

Hiányzik: 
a meggy és a cseresznye 

Pedig nagyon finom, akár-
milyen módon is dolgoznák 
fel. Sőt azt mondják a gyár 
vezetői, hogy tízszer annyit 
el tudnának adni, mint 
amennyit feldolgoznak. Az 
oka: nincs meggy! Minden 
gazdaság és kiskerttulajdo-
nos őszibarack fákat ültet 
Pedig más gyümölcs is van 
a világon és nagyon is kel-
lene. "Hasonló a helyzet a cse-
resznyével is. 

őszibarackból ugyanannyit 
terveznek feldolgozni, mint 
tavaly, körülbelül 350 vagon-
nal. Üzemel a gyárban a 
nemrégen vásárolt amerikai 
konstrukciójú barackíeldol-
gozó gépsor, amely meggyor-
sítja a gyártás menetét. Sár-
ga barackból 180—200 vagon-
ra számítanak. Szilvából 250 
vagonnal. A szilvát befőttnek 
teszik el, szilvalekvárt nem 
igen keresnek a vásárlók. 

Korszerűsítés 
Ebben az évben 28 mill ió 

forintot költenek a gyár kor-

szerűsítésére. Befejezik a ré-
gebben elkezdett gyümölcs-
feldolgozó üzem építését, gé-
peinek felszerelését és ápri-
lisban mór dolgozni akarnak 
a gyár legmodernebb, komp-
lett csarnokában. A gyár te-
rületén levő közművesítésre 
7—8 mil l ió forintot fordíta-
nak, elsősorban a vízvezeték 
hálózatot rekonstruálják. 

Gépekre és berendezésekre 

körülbelül 6 mill iót szánnak. 

Ebből az összegből vásárolják 

meg az alufil-csomagoló 

automatát A gyár dolgozói-

nak szocialista körülményeit 

javítják egy kétéves prog-

ramban, erre a célra 10 mil-

lió forintot költenek. Bő'"ítik 

az ebédlőt, ú j orvosi rende-

lőt építenek, s ezzel végleg 

kialakítják a gyár központi 

épületcsoport j át. 

Gazdálkodásukat az új 

mechanizmusból fakadó el-

vek határozzák meg: a piaci 

igények a perdöntők. Tavaly 

nyereséggel zárták az évet és 

20 napi bérnek megfelelő 

nyereséget osztottak, az idén 

ugyancsak ennyit szeretné-

nek kiosztani dolgozóiknak. 

G. J . 

évben a közgazdasági ösz-
tönzők még nem tudtak kel-
lőképpen gátat szabni a 
készletezés túlzásainak. Az 
átmenet biztonsága érdeké-
ben ugyanis a vállalatok ol-
csón kaptáik a hitelt, a meg-
hitelezett készletek után 
nem kellett eszközlekötési 
járulékot fizetniök, a kelle-
ténél nagyobb készletek 
gyűjtése tehát nem járt je-
lentősebb anyagi konzek-
venciákkal. Az mindenesetre 
hasznos, hogy a piac sza-
bályozó szerepe egyre in-
kább érvényesül a készlet-
gyűjtésnél, viszont egészség-
telen, hogy a készletek nö-
vekedése gyorsult. A Magyar 
Nemzeti Bank tavaly mint-
egy 30 vállalatot minősített 
csökkent hitelképességűnek, 
kisebb-nagyobb mértékben 
korlátozta e vállalatok fi-
nanszírozását, de az, hogy 
a kelleténél nagyobb kész-
leteket gyűjtöttek, nem érin-
tette óket anyagilag hátrá-
nyosan. 

— 1969-től már sokkal in-
kább érdekük lesz a vállala-
toknak, hogy csak alapos 
mérlegelés után adják fel 
rendeléseiket. A meghitele-
zett készletek után is esz-
közlekötési járulékot kell fi-
zetni, s ugyanakkor a tartó-
sabb forgóeszköz hitelek 
után a kamatláb is emelke-
dik. A tartós készletnöve-
kedés közvetlenül és teljes 
egészében a vállalat fejlesz-
tési alapját terheli, vagyis 
amely vállalat a kelleténél 
nagyobb készleteket raktá-
roz, az kevesebbet ruházhat 
be. Mivel a vállalatoknak 
tavaly még nem volt saját 
fejlesztési alapjuk, a bank 
többnyire a vállalat gaz-
dálkodásától függetlenül is 
kénytelen volt hitelt fo-
lyósítani, most azonban 
megtagadhatja helytelen 
gazdálkodás esetén e hitelt. 
A fejlesztési alapra nyújtott 
maximális hitel lejárati ide-
je ötről három évre csök-
kent. 

— A vállalatoknak egyéb-
ként is érdekük, hogy feles-
legesen ne kössék le anyagi 
erőforrásaikat a készletek 
növelésére. Mint ismeretes, 
beruházási hitel csak kor-
látozott mértékben ál l a 
vállalatok rendelkezésére. 
Megfelelő készletgazdálkodás 
esetén saját forrásaikból 
majdnem akkora, vagy még 
nagyobb összegeket felsza-
badíthatnak, mint amekkora 
hitelt számukra az állam 
egyáltalán folyósítani tud. 

húskészítményeket is tölte-

nek. Darált húsból 20 mill ió 

dobozzal szállítanak az üzle-

tekbe áprilistól kezdve. A kannák és a reklám 
» 

Nyolcvankét mázsa zöldborsó vetőmag érkezett a Móra 
Ferenc Tsz raktárába, korai Express, Rajnai és Debreceni 
fajták. Varga Antal raktáros ellenőrzi a zsákok tartalmát 

Készülődés 
tavaszra 

Hosszabbak, lettek a napok, a termelőszövetkezetek-
ben megkezdődtek a tavaszi munkák, előkészületek. Ellá-
togattunk a,'szegedi közös gazdaságokba, mindenütt dol-
goztak, igyekeznek kihasználni az enyhe, tavaszias idő-
járást. //Cz üvegházakban is gyorsabban fejlődnek a növé-
nyek, /inert több már a napfény. 

A Haladás Tsz üvegházaiban 4 és fél ezer négyzetméter 
területen nyílnak a szegfűk. Kétnaponként ezer szálat 
szednek az illatos, színes virágból, több vidéki városba is 

szállítanak belőle 

A mihályteleki Ü j Élet Termelőszövetkezet híres paprika-
földjeit idén is öntözik majd, nagyobb területen, mint ed-
dig. Az öntözőberendezés minden darabját rendbehozzák, 

kijavítják a javítóműhely szerelői 


