
V I L Á G P R O L E T Á R J A I , E G Y E S Ü L J E T E K ! 
62. évfolyam, 

31. szám 
1972. 

február 6., 
vasárnap 

Ara: 
1 forint 

M A G Y A R S Z O C I A L 1%ST A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

Fock Jenő látogatásai 
a YDK-ban 

A Fock Jenő miniszterel-
nök vezette magyar párt- és 
kormányküldöttség szom-
baton a VDK-ban megkezd-
te vidéki körútját . Délelőtt 
látogatást tett Hai Dongban, 
Vu Laban és Friohon"bf>->. 
a kora esti órákban pedig 
Quang Ninh tartományba 
erkezett. 

Küldöttségünk Le Thanh 
Nghi, a VDK miniszterel-
nök-helyettese kíséretében 
indult vidéki látogatásaira, 
a nyolc órakor már az uta-
zás első állomáshelyére: Hai 
Dong'ba érkezett. 

A delegáció itt a tartomá-
nyi tanacs vendégházában 
rövid beszélgetést folytatott 
a helyi vezetőkkel, majd a 
közeli Vu La községbe in-
dult, ahol a körösladányi 
Vietnami—Magyar Barátság 
Tsz testvérgazdasága műkö-
dik. 

A Vu La-i mezőgazdasági 
termelőszövetkezet tagjai-
nak egy csoportja már a 
község határában várta a 
vendégeket, arra kérve a 
magyar párt- és kormány-
küldöttséget, hogy tekintse 
meg a tavaszi rizs kiülteté-
rében szorgoskodó dolgozók 
vetélkedését. 

A tsz központjában Phl 
Van Barn elnök tájékoztat-
ta küldöttségünket a szövet-
kezet munkáiéról, eredmé-
nyeiről, különösen kiemel-

ve azokat a hősi erőfeszíté-
seket, amelyeket a szövetke-
zet tagjai a nyári pusztító 
árvíz elleni védekezésben, 
majd az elpusztult épületek 
újjáépítésében, a gazdaság 
helyreállításában kifejtettek. 
„Hálatelt szívvel mondha-
tom — jelentette ki többek 
között —, hogy a katasztró-
fa napjaiban fokozott küz-
delemre lelkesítette szövet-
kezetünk minden vezetőjét 
és tagját a távoli, s hozzánk 
mégis oly közeli Körösla-
dányból érkezett távirat, 
amelyben testvérgazdasá-
gunk vezetői az egész tag-
ság nevében szívbeli együtt-
érzésüket fejezték ki és se-
gítséget ajánlottak fel a há-
zak helyreállításához". Az 
elnök arra kérte küldöttsé-
günket, hogy adja át köszö-
netüket a ladányiaknak 
testvéri szolidaritásukért. 

Phi Van Bam ezután mű-
anyagfólia-akváriumban el-
helyezett halakkal, s frissen 
szüretelt banánnal a jándé-
kozta meg küldöttségünket. 

Az elnök üdvözlő szavaira 
rövid beszédben Fock Jenő 
válaszolt. 

Fock Jenő befejezésül fel-
olvasta a körösladányi tsz 
elnökének és párt t í tkárának 
díszes ajándékozó és meghí-
vást tartalmazó levelét. Az 
előbbiben a körösladányi 

Négy év munkáját 
ériékelték 

Ülést tartott a megyei népfront-
bizottság és nőbizottság 

Szombaton délelőtt Szege-
den, a városi népfrontszék-
házban tartotta ülését a me-
gyei népfrontbizottság. Ezen 
testületileg a megyei nőbi-
zottság is részt vett. Nagy 
István megyei népfrontelnök 
megnyitója után Molnár 
Sándor titkár terjesztette elő 
a beszámolót, mely megyénk 
népfrontmozgalmának négy-
éves munkájáról ad számot, 
és vázolja a további félada-
tokat. 

A titkári referátmot élénk 
vita követte. Felszólaltak: 
Farkas Józsefné, Sinká An-
tal, dr. Madácsy László, dr. 
Bácskai Józsefné, Daróczi 
Istvánná, dr. Csiüik Berta-
lan, Munkácsy Györgv, Hof-
gesang Péter, Bordás Ferenc, 
Etilemé dr. Szilágyi Júlia, 
dr. ökrös Józsefné, Tivadar 
Endréné szegedi. Kárász Jó-
zsef vásárhelyi, dr. Remzsó 
József szentesi népfront-, il-
letve nőbizottsági tagok. 

Mintegy harminc vélemény, 
észrevétel és javaslat hang-
zott él. Ezzel a testületek 
tagjai hozzájárultak aHhoz, 
hogy majd a megyei kül-
döttértekezlet élé terjeszten-
dő beszámoló minél telje-
sebben tükrözze a mozga-
lomban eddig elért eredmé-
nyeket, és ezáltal a további 
feladatok, tennivalók tneg-
h"tározása érdekében véle-
ménynyilvánításra késztesse 
a küldötteket. 

A néofrontbizottság — ki-
é g é s e i t e k k e l — elfogadta 
a küldöttértekezlet elé ter-
jesztendő beszámolót. Elfo-
gadta a megvei intézkedési 
tervet is. amelynek alapján 
megyénkben sor kerül a he-
lyi nénfrontbizottságok ú j já -
választ á-ár a, a kongresszus 
e l ő k é s z í t ő é r e . 

Nagy István zárszavával 
ért véget a megyei népfront-
b'zottság ülése, melv egyben 
ciklust záró tanácskozás is 
vo l t 

Népfontváluszfésok 
Szegeden 

A Hazafias Népfront so-
ron következő ötödik kong-
resszusa előtt az egész or-
szágban újraválasztják a 
népfrontbizottságokat. A 
népfront Szeged városi bi-
zottsága szeretné, ha a bi-
zottságokba az egyes lakó-
területek különösen megbe-
csült tagjai, az arra legin-
kább érdemesek kerülnének. 
Ezért kérik a lakókat, hogy 
a bizottsági üléseken, a vá-
lasztásokon minél többen 
vegyenek részt. 

A jövő héten a következő 
lakóterületi bizottságok 

megválasztására kerül sor: 
Hétfőn, február 7-én az 

újszeged.i pártházban dél-
után fél 6-kor ülésezik az 
ú j szegedi bizottság, a t a r j á -
ni iskolában pedig 6 órakor 
a tarjíni bizottság. 

Csütötökön, február 10-én 
a Mihályteleki Művelődési 
Otthonban a mihályteleki 
bizottsági ülésre kerül sor 
délután 5 órakor. 

Pénteken, február 11-én a 
béketelepi bizottsági ülést 
délután 5 órakor a békete-
leni oá-' 'vvezet helyiségé-
ben tar t ják. 

Vietnami—Magyar Barátság 
Tsz közli, hogy tízezer tojás 
befogadására alkalmas kel-
tetőgépet ajándékoz a Vu 
La-i testvergazdaságnak, az 
utóbbiban pedig a tsz há-
romtagú delegációját hívta 
meg Körösladányba. A Vu 
La-i szövetkezet vezetői é ' 
tagjai lelkes ovációban ré-
szesítették a kormányfő be-
szédét, megköszönték az 
ajándékot és a meghívást. 

A déli órákban küldöttsé-
günk Haiphongba, a nagy-
forgalmú kikötővárosba ér-
kezett. 

Elsőnek a tengeri kikö-
tőben tett rövid látogatást, 
ahol Nguyen Ngoc Cang 
igazgatóhelyettes adott tá jé-
koztatót, majd megtekintet-
te a város kisipari termé-
keiből és közszükségleti 
cikkeiből rendezett kiálítást 
és meghallgatta a városi 
tanács kulturális igazgató-
sága vezetőjének tájékozta-
tóját. 

A magyar delegáció ez-
után a városi pártbizottság 
és tanács által tiszteletünk-
re rendezett ünnepi ebéden 
vett részt, amelyen Tran 
Kien, a városi pártbizottság 
titkára és Fock Jenő mon-
dott pohárköszöntőt. . 

Pár t - és kormányküldött-
ségünk a kora délutáni 
órákban hagyta el a kikötő-
várost, s a tengerparton tett 
kellemes utazás után a cso-
dálatos szépségű Hak Ha-
long-i öböl par t jára érke-
ze t t Este részt vett a Quang 
Ninh tartomány párt- és ál-
lami vezetői által tiszteleté-
re rendezett díszvacsorán. 

Rahman sejk 
Moszkvába 

látogat 
Nyugati hírügynökségek a 

PTI indiai, illetve a BSS 
daccai hírügynökségre hivat-
kozva jelentik, hogy Valen-
tyin Popov, a Szovjetunió 
daccai főkonzulja szombaton 
felkereste hivatalában Mud-
zsibur Rahmant, Bangla 
Desh miniszterelnökét, és át-
adta a szovjet kormány 
meghívását, hogy a kormány-
fő egy-két hónapon belül lá-
togasson el Moszkvába. Mud-
zsibur Rahman a meghívást 
köszönettel elfogadta. 

Epül 
a szak-
munkás 
képző 

Somogyi Károlyné felvétele 
Közismert, hogy Szegeden miljten szűkös és nehéz 

körülmények között tanulnak a jövő szakemberei. A sze-
gedi 600-as szakmunkásképző intézet területén, a Tolbu-
hin sugárúton, ú j tantermi épületei és kollégiumot kap-
nak a fiatalok. Az építkezés jól halad, amelyet különben 
a szakmunkástanulók végeznek. Maguknak építik a kő-
művestanulók iskolájukat; valószínű szépen sikerül az ú j 
tanintézet, beillik majd mestermunkának is. 

Korszerűsít a tejipar 
Gépek, boltok, csomagolás 

A múlt év nyarának vé-
gén ismerkedett meg a sze-
gedi vásárlóközönség a ta-
sakos tejjel. Akkoriban szá-
moltunk be arról, hogy a 
Csongrád megyei Tejipari 
Vállalat olyan NDK-gyárt-
mányú gépet kapott, amely 
óránként 2200 liter tejet tud 
polipackba csomagolni, s az 
a terv, hogy a szegedi palac-
kos tejek hatvan százalékát 
a tasakos vált ja fel. Azóta 
már munkába állt a kitűnő-
en bevált gép pár ja is. Na-
ponta 40—44 ezer tasaknyi 
tejet biztosítanak, immár 
nemcsak Szeged és környé-
ke, de Makó és Hódmező-
vásárhely üzleteinek is. 

A vártnál is gyorsabban 
szerették meg ezt a tejet a 
vásárlók, valószínűleg prak-
tikus voltáért. Manapság a 
szegedi tejfogyasztás 57 szá-
zalékát a tasakos, 24 száza-
lékát a palackos, és 19 szá-
zalékát a kannás tej teszi 
ki. Ez azt jelenti, hogy'még 
mintegy 14 ezer palack van 
forgalomban. Ezt a mennyi-
séget is bizonyára csökken-
teni fogja annak az ú j NDK-
gépnek a munkábaállása, 

apiely félliteres polipackos 
tejet fog készíteni. Ezt az 
idei nyárra vár ja a válla-
lat. 

A palackos kakaóból na-
ponta 600 liter fogy el Sze-
geden. Bizonyára többet is 
meginnának a városban eb-
ből a közkedvelt italból, ha 
sikerült volna már megol-
dani iskolai árusítását. Erre 
csak akkor kerülhet sor, ha 
megérkeznek a gépek, ame-
lyek majd 2 decis poliészter-
poharakba töltik az iskolák-
nak szánt tejet és kakaót. 

Mivel a vásárlók egyre 
igényesebbek lesznek az 
áruk külleme iránt is. ha-
marosan megváltoztatják az 
étkezési túró csomagolását: a 
negyedkilós adagokat — 
nylonzacskó helyett — az 
úgynevezett perlvax anyag-
ba burkolják, amelyet film-
szerű réteg véd az átned-
vesedéstől. A hónap végére 
már valószínűleg 8—10 má-
zsa így csomagolt túró kerül 
az üzletekbe, s emellett ter-
mészetesen kimérve is lehet 
túrót kqpni. Nehézségek 
vannak a cukrozott habtej-
szín csomagolásával is: a 

Február 7—20: 

Téli ruházati vásár 
Bér a ruházati kereskedelmi vállalatok 

egy része már az elmúlt hetekben is tar-
tott egyes cikkekből kisebb engedményes 
vásárokat, február 7. és 20. között orszá-
gos jellegű téli vásárra kerül sor. 

A vásár árualapja — a nagyrészt elma-
radt téli szezon, az enyhe időjárás miatt 
— körülbelül 15 százalékkal magasabb az 
előző évinél, mintegy 700 millió forint 
értékű. Ez magában foglalja az ipartól 
átvett, és a téli vásár során értékesíteni 

kívánt készleteket is. A 20, 30, illetve 40 
százalékos árengedmény a lakosság szá-
mára mintegy 200 millió forintos megta-
karításra nyúj t lehetőséget. 

A téli vásár során a szezonális divat-
cikkek kerülnek kedvezményes áron for-
galomba. Az őszi-téli szezon forgalma 12 
milliárd forint volt, ehhez viszonyítva a 
vásár árualapja mintegy 5,8 százalék. 
(MTI) 

15 dekásat jelenleg a 7 de-
kás Fincsivel tudják csak 
pótolni, mert az előbbi 
mennyiség a jelenleg rendel-
kezésükre álló poharakba 
nem férne bele. így a tejfö-
lös pohárhoz hasonló nagy-
ságúakat kellett rendelniük, 
s mihelyt azok megérkeznek, 
ismét lesz 15 dekás habtej-
szín. 

Mindezt a vállalat igaz-
gatója, Csápenszki István' 
azon a tájékoztatón mondta 
el, amelyet a válallat vado-
natúj . Kossuth Lajos sugár-
úti boltjában tartottak. A 
sütőioarral közösen, a Kecs-
keméti utcában 8 hónappal 
ezelőttt már nyitottak egy 
üzletet, s a jó taoasztalatok 
birtokában most önálló vál-
lalkozásba kezdtek. S nem 
véletlen, hogy eppen a ru-
haavár körnvékén nvitottak 
szakboltot: bizonyítani akar-
ják, hogy érdemes törődni a 
munkáskerületek ellátásával. 

A kis boltot akképp aka r -
ják továbbfejleszteni, hogy 
tavasztól őszig kerthelyiséget 
hoznak létre a ház előtt, 
ahol — konkurrálva a közel-
ben működő, de más italo-
kat propagáló létesítmények-
kel — tejet, kakaót, kávét 
ihatnak azok, akik szeretné-
nek néhány percre le is ül-
ni. A boltban egyébként már 
most is lehet ülve — ka-
kaózni. 

A vállalat a jövőben is 
törekszik arra, hogy közös 
üzleteket nyisson egy-egy 
társvállalattal. Igénylik a 
helyet — a sütőiparral kö-
zösen — a Marx téren épü-
lő fedett csarnokban, s tár-
gyalnak az áfésszel a part-
fürdő ellátásáról, hogy ne 
csak sört, de tejet is ihas-
sanak az emberek a stran-
don. 

V. SL 
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