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A DNFF 
tüzérségi 
támadásai 

Tran Van Huong dél-viet-
nami miniszterelnök ellen 
szerdán fegyveresek egy Cso-
portja merényletet kísérelt 
meg, amikor hivatalából tá-
vozni készült. A kerítés mel-
lett meghúzódó és a kor-
mányhadsereg egyenruhájá-
ba öltözött "egyveresek lö-
véseket adtak le a minisz-
terelnök kocsijára, amely a 
támadáskor felgyorsított úgy, 
hogy Tran Van Huongnak 
sikerült sebesülés nélkül 
elmenekülnie. A támadók 
közül ötöt elfogtak, két má-
sik, aki kerékpárjával tar-
tózkodott a helyszínen, a ke-
rékpárt otthagyva gyalog 
menekült el. 

Szerdára virradó éjjel a 
dél-vietnami hazafias érők 
tüzérségi támadásainak főbb 
• élpontjai a következők vol-
tak: Pleiku közelében az 
amerikaiak igen fontos 
„Holloway" tábora, amely 
elektronikus megfigyelő be-
rendezésekkel van felszerel-
ve; Ban Me Thuot légitá-
maszpont. a Tay Ninh-ben 
levő amerikai parancsnok-
ság és az amerikai tenge-
részgyalogosok állásai An 
Hoa közelében. 

# Hanoi (VNA) 

Hanoi védelmi övezetében 
a VDK légvédelmi tüzérsé-
ge lelőtt egy pilótanélküli 
amerikai repülőgépet. Ezzel 
az Észak-Vietnam felett 
mégsemmisített amerikai gé-
nek száma 3267-re emelke-
dett. 

A kambodzsai kormány az 

Egvesült Államokhoz és a 

saigoni rezsimhez intézett 

jegyzékében tiltakozott a 

kambodzsai falvak ellen el-

követett katonai provoká-

eiók miatt. A jegyzékek ki-

emelik, hogy az amerikaiak 

és saigoni bábjaik kam-

bodzsai terület ellen ismé-

telt tüzérségi támadásokat 

intéztek, gépeik behatoltak 

az ország légiterébe és mér-

gező anyagokat szórtak le. 

Összevonás - előnnyel 
Gazdaságos, jó a lakosságnak is 

Nemrég a Csongrád me-
gyei Állatforgalmi, valamint 
a Húsipari Vállalat „házas-
ságot" kötött. Az eddig kü-
lön működő két cég egyesü-
lését az ú j gazdasági mecha-
nizmus követelményei indo-
kolták, hogy a húsellátás, 
-feldolgozás egyszerűbb, gaz-
daságosabb legyen. 

Az egyesülés előnyeiről, a 
nagy területen dolgozó vál-
lalat terveiről, elképzelései-
ről dr. Piros László igazgató 
és Lopkovitz Sándor igazga-
tóhelyettes adott tájékozta-
tást. Elmondották, hogy az 
ország többi hús- és állat-
forgalmi vállalatéhoz hason-
lóan végrehajtott összevonás 
jelentős előnyöket biztosít. 

Köztudomású, hogy a hús 
országunkban központi elosz-
tás útján kerül a fogyasz-
tókhoz, az üzemekhez; jelen-
leg választékban kevesebb 
áll belőle rendelkezésre, 
mint amennyire szükség len-
ne. Rendkívül fontos érdek 
fűződik ahhoz, hogy minden 
lehetőséget kihasználjanak a 
hússzállítás, -feldolgozás, ex-
portálás gazdaságosságáért. 
Míg a két vállalat külön, ön-
álló egységként működött — 
a legkészségesebb szándék 
ellenére bizonyos érdekellen-
tét élt közöttük. Az állatfor-
galmi vállalat tulajdonkép-
pen összekötő kapocs volt a 
termelők és az üzem között, 
szállításait szerződések kö-
tötték. Az előre meghatáro-
zott, írásba foglalt szerződé-
sekhez ragaszkodni kellett. A 
húsipari vállalat pedig ese-
tenként nem tudta azonnal 
átvenni és feldolgozni az ál-
latforgalmi vállalat által szál-
lított sertéseket Előfordult, 
hogy az élőállatok napokat 
vesztegeltek, veszítettek sú-
lyukból, s ez károkat oko-
zott. Az egyesüléssel meg-
változott a helyzet. Igaz, ra-
gaszkodnak a tervszerű fel-
vásárlásokhoz, de mód van 
figyelembe venni a termelés 
változó igényeit is. Olyan 
ütemezéssel dolgoznak, 

amellyel elkerülik az ilyen 
veszteségeket 

Nem voltak ritkák a mi-
nősítési viták sem; itt me-
gint a két vállalat érdeke 

ütközött. A szorosabb kap-
csolattal ezek is megszűntek, 
most már csupán a termelő-
vel áll szemben a húsfeldol-
gozó üzem. 

Az apróbbnak számító el-
lentétek elkerülésénél sokkal 
nagyobb a jelentősége annak, 
hogy a feldolgozóipar köz-
vetlen kapcsolatot tart a me-
zőgazdasági termelőkkel. Az 
ipar szakemberei — akik 
igen jól ismerik a fogyasz-
tók kívánságait —, megfele-
lően tájékoztatják az állat-
tenyésztőket. Ez kihat majd 
a termékek minőségjavulá-
sára, a gazdaságosságra is. 
Dr. Piros László már az 
egyesülés eredményeként 
említette, hogy a szegedi sza-
lámigyárban a szalámikészí-
tésre legjobban alkalmas ne-
héz sertéseket az eddigiek-
nél lényegesen nagyobb 
mennyiségben tudják fel-
használni. De nemcsak a sza-
lámikészítésre hat majd ki 
a célszerű munkaszervezési 
mód. A hentesárukhoz is 
olyan alapanyagot használ-
janak, ami arra a legalkal-
masabb, még az áralakulást 
is kedvezően befolyásolhat-
ják. 

A másik, nem lebecsülen-
dő előnyről Lopkovitz Sán-
dor beszélt A két vállalat-
nak együttesen számottevő 
szállítóeszközei vannak, amit 
az eddigieknél összehasonlít-
hatatlanul gazdaságosabban 
használhatnak ki. 

A húsipari vállalat teljes 
termelési értéke tavaly meg-

haladta az egymilliárd fo-
rintot, az állatforgalmi vál-
lalat szintén több mint egy-
milliárd forint értékű for-
galmat bonyolított le. Lé-
nyegében ugyanilyen fel-
adattal dolgozik az összevont 
nagyvállalat is. Megmaradt a 
két vállalat teljes létszáma, 
nem bocsátottak el senki't, 
sőt ú j dolgozókat vettek fel. 
Megerősítették a műszaki 
fejlesztési tevékenységet, kü-
lön műszaki fejlesztési osz-
tályt hoztak létre, valamint 
egységes karbantartó-javító 
üzemet létesítettek. Különös 
gondot fordítanak a piacku-
tatásra, a vásárlók igényei-
nek jobb megismerésére. Dr. 
Piros László közölte, hogy 
Szegeden a vállalat mellék-
termékeket — vesevelőt, bel-
sőségeket, csülköt stb. — kí-
ván árusítani; olyan húsfé-
leségeket, amelyek olcsók, s 
a vásárlók kedvelik. Bebizo-
nyosodott, hogy a kereske-
delmi vállalatok nem szíve-
sen foglalkoznak a kedvelt 
melléktermékekkel, mert 
nincs rajtuk nagy nyereség. 
A vállalatnak és a lakosok-
nak viszont egyaránt előnyös 
lesz. ha a húsipari üzletben 
mindig megtalálják majd 
ezeket a termékeket. 

A két vállalat összevonása 
— technikai és szervezési 
feladatokat is tekintve — si-
keresen befejeződött, a hús-
feldolgozásban, a szalámi-
gyártásban semmilyen zavar 
nem keletkezett 

M. L 

Tévéközvetítés 
a holdkompról 

Schweickart űrhajós ma-
gyar idő szerint 12 óra után 
megkezdte az átszállást a 
holdkompra. Az űrhajósnak 
egy 120 centiméter hosszúsá-
gú, 81 centiméter átmérőjű, 
az űrkabin orrából kiálló alag-
úton keresztül kellett át-
kúsznia a holdra történő le-
ereszkedés céljait szolgáló 
holdkomp belsejébe. Az át-
szállási művelet a tervezett-
nél több mint egy órával ké-
sőbb ért véget. Félórával ké-
sőbb követte őt James McDi-
vitt, az űrhajó parancsnoka. 

A harmadik amerikai űrpi-
lóta Dávid Scott a parancsno-
ki kabinban maradt, s két 
társának távozása után be-
zárta az űrhajó kijárátát. 

A holdkompra való át-
szállás során az űrhajósok 

több feladatot, kísérleti el-
lenőrzést hajtottak végre, s 
megállapították, hogy a be-
rendezések szabályosan mű-
ködnek. 

Az űrjárműről azután tele-
víziós közvetítést adtak, 
Schweickarton láthatók vol-
tak rosszullétének jelei. 
Ugyanakkor biztosította or-
vosait, hogy rosszulléte már 
elmúlt, teljesen jól érzi ma-
gát. Társa, McDivitt, az űr-
hajó parancsnoka viszont 
friss volt és élénk. A televí-
zión továbbított képek tiszták 
és világosak voltak, a hang 
továbbítással azonban baj 
volt, a földi nézők a két űr-
hajósnak csak néhány szavát 
hallották, inkább csak ajkuk 
mozgásából találták ki, hogy 
mit mondanak. 

Megtalált életút 
Életpályát választani, célt érni bizony sokkal nehe-

zebb család, segítő szülői kezek nélkül. Az újszegedi If-
jú Gárdában 130 állami gondozott fiatal talált otthonra, 
nevelői segítségre, s egyben — a társadalom gondoskodá-
sából — szakmát is tanulhat na'ic valamennyien. 

Csikós Erzsébet és PlteszRt Erzsébet — disznövénytcrmeló hiva-
tásuknak megfelelően — a virágokkal teli üvegházban munkál-

kodnak 

A „gárdában" Igen büszkék rá, hogy az asztalosipari tanulók 
vizsgamunkája mindig jelesre sikerült. E ; a kartotéktartó R o m -

Sándor és F. Tóth József kezemunkáját dicséri 

Telefoto — AP—MTI—KS 

NIXON SAJTÓÉRTEKEZLETE. Richárd Nixon amerikai 
elnök a Fehér Házban sajtóértekezleten számolt be nyolc-
napos nyugat-európai útjáról. Nixon beszámolóját la-

punk 2. oldalán közöljük 

Az egyetemek vezetőinek 
megbeszélése Szegeden 
Kétnapos tanácskozásra nek beszámolóját az elmúlt 

gyűltek össze Szegeden ked- félév oktató-nevelő munká-
dén és szerdán a József At- jának, továbbá az egyetemi 
tila Tudományegytemen a felvételek tapasztalatairól. 
Művelődésügyi Minisztérium Az egyetemek rektorai be-
felügyelete alá tartozó egye- számolóikban ismertették az 
temek vezetői. A dr. Polinsz- egyetemeken folyó kerszerű-
ky Károly miniszterhelyettes sítési munkát, s a további 
elnökletével összeült értekez- terveket. Hangsúlyozták, 
let meghallgatta dr. Kahulits hogy a kísérleti jelleggel be-
Lászlónak, a Művelődésügyi vezetett ú j ösztöndíjrendszer 
Minisztérium felsőoktatási . , t a D a s z t a l a t a i i ó k a h a l i _ 
főosztály-vezetőjenek, va- e l s ö ^ P 3 5 2 ^ * 3 1 a n a u 

lamint Kanczlet Gyulának, a § a t ó k igazságosnak ítélik az 
főosztály helyettes vezetőjé- ú j elveket. 

Somogyi Károlyné felvételei 

Számos szakköri foglalkozáson egészítik kl tudásukat a fiatalok. 
Ballá Etelka és Bujdosó Eszter, lcendó nőiszabók, a kézimunka 

szakkörben szorgoskodnak 


