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Fock Jenő 
Grúziában 

A Fock Jenő vezette ma-
gyar »párt- és kormánykül-
döttség, hazatérőben a Viet-
nami Demokratikus Köztár-
saságból, csütörtökörf meg-
szakította ú t já t Grúzia fő-
városában, Tbilisziben. 

A repülőtéren a magyar 
vendégeket M- A. Gogicsais-
vili, a Grúz K P Politikai Bi-
zottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára, S. D. 
Kiknadze, a Grúz K P Politi-
kai Bizottságának tagja, a 
miniszterelnök első helyette-
se, külügyminiszter, P. V. 
Melnyikov vezérezredes, a 
Grúz K P Központi Bizottsá-
gának tagja, a Kaukázuson 
túli körzet katonai parancs-
noka, valamint Rapai Gyu-
la, a Magyar Népköztársaság 
moszkvai nagykövete és más 
magas rangú személyiségek 
fogadták. 

Fock Jenő és a küldöttség 
tagjai az esti órákban grúz 
előadóművészek hangverse-
nyén vettek részt. 

flz idén 574 vagon 
szalámit gyártanak 

A Csongrád megyei Állatforgalmi 
és Húsipart Vállai a t eredményeI 
A Csongrád megyei Állat-

forgalmi és Húsipari Válla-
lat tegnap műszaki tanács-
kozást rendezett a szegedi 
szalámigyár művelődési ter-
m i e n . A tanácskozáson — 
amelyen részt vett dr. Ban-
ké Antal, az Adatforgalmi 
és Húsipari Tröszt vezér-
igazgatója, valamint Csikós 
Mihály, az ÉDOSZ Csongrád 
megyei t i tkára is — dr. Piros 
László, a Csongrád megyei 
Állatforgalmi és Húsipari 
Vállalat igazgatója számolt 
be az elmúlt esztendő gaz-

idei feladatokat. Mint a be-
számolóból, valamint a részt-
vevőkhöz beterjesztett 
anyagból kiderült: a válla-
lat ismét teljesítette a szo-
cialista munka (válla!ata cím 
feltételeit, ezért esélyes új-
bóli megszerzésére. 

A tájékoztató szerint 
88 százalékkal több ser-
tést vásároltak fel 

az elmúlt évben, mint az azt 
megelőző esztendőben. A 
sertések közel 70 százalékát 
a háztáji gazdaságok érté-
kesítették. Jelentősen nőtt a 

dasági eredményeiről és is- közös gazdaságokból felvásá-
mertette a vállalatra háruló 

Illést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási A Minisztertanács a Né-
Hivatala közli: met Demokratikus Köztársa-

A Minisztertanács csü- ság kormányának meghivá-
törtökön ülést tartott. sára a márciusban megren-

Dr. Tímár Mátyás, a Mi- dezesre kerülő Lipcsei Ta-
nisztertanács elnökhelyette- vaszi Vásár megnyitására a 
se tájékoztatta a kormányt külkereskedelmi miniszter 
a Nemet Demokratikus Köz- vezetésevei kormánydelegá-
társaság párt- és kormány- ció kiküldését határozta el. 
küldöttségének február 2-án A Minisztertanács megvi-
és 3-án hazánkban tett ba- tatta és elfogadta a külke-
ráti látogatásáról és tárgya- reskedelmi miniszter jelen-
lásairól. tését a Budapesti Nemzetkö-

A felek áttekintették a Vásár előkészítéséről. A 
Magyar Népköztársaság és a május 19—29. között sorra 
Német Demokratikus Köztár- kerülő vásárra eddig több 
saság kétoldalú kapcsolatai- mint 30 ország jelentkezett, 
nak időszerű kérdéseit Meg- gazdag. kiállítási anyaggal, 
állapították, hogy a ivét or- A kormányhatározat értel-
szág testvéri együttműködé- mében a rendező szerveknek 
se az 1967-ben megkötött ba- és a kiállító vállalatok ve-
rátsági, együttműködési és zetőinek arra kell töreked-
kölcsönös segítségnyújtási niük, hogy a Budapesti 
szerződésnek megfelelően a Nemzetközi Vásár erősítse 
szocialista nemzettüzíseg . ,. , , 
szellemében valamennyi te- meglevő, es u j uzlett lehe-
rületen eredményesen fejlő- tőségek feltárásával tovább 
dik. A két párt és kormány bővítse nemzetközi gazdasá-
képviselői eszmecserét foly- g] kapcsolatainkat 
tattak az időszerű nemzet- . , , . , .. 

A kormány ezután egyéb közi kérdésekről is. A meg-
beszéleseket a teljes egyet- ügyeket tárgyal t 
értés, elvtársi légkör és ba-
rátság szelleme hatotta á t 

A Minisztertanács jóváha-
gyólag tudomásul vette az 
eredményes tárgyalásokról 
szóló jelentést, és kifejezte 
azt a meggyőződését, hogy 
azok jelentős mertékben 
hozzájárulnak a két ország 
testvéri, szocialista együtt-
működésének elmélyítéséhez. 

A külügyminiszter beszá-
molt a január 26. és február 
1. között . Magyarországon 
hivatalos, baráti látogatást 
tett Saleh Aulaqival, a Je-
meni Népi Demokratikus 
Köztársaság külügyminiszte-
rével folytatott tárgyalasai-
ról. Az őszinte, baráti lég-
körben folytatott megbeszé-
léseken megerősítették, hogy 
a két ország kormányainak 
állásfoglalása sok fontos 
nemzetközi kérdésben azo-
nos. 

A kormány megelégedés-
sel fogadta, hogy a Magyar 
Népköztársaság és a Jemeni 
Népi Demokratikus Köztár-
saság kapcsolatai, együttmű-
ködése a barátság és a kö-
zös érdekek alapján bizta-
tóan fejlödnek, továbbá, hogy 
a tárgyaló felek kölcsönösen 
kifejezték készségüket a két 
ország népei közötti barát-
ság és együttműködés to-
vábbi elmélyítésére és széle-
sítésére. A beszámolót a kor-
mány jóváhagyólag tudomá-
sul vette. 

rolt sertések száma, de a 
háztájiakból eredők aránya 
még így is igen magas. Az 
idén 305—310 ezer sertés 
felvásárlását tervezik. A sze-
gedi vágóhídra az idén 170 
ezer 500, a vásárhelyire 172 
ezer sertés jut. A munka 
megkönnyítésére 

újabb gépeket vásárolnák 
és állítanak munkába Hód-
mezővásárhelyen. 

A vállalat egyik fő terméke 
a téli szalámi. Ebből tavaly 
537 vagonnal gyártottak. Az 
idén tovább növelik a ter-
melést és szeretnék elérni az 
574 vagont, AZ év jól kezdő-
dött, mert már az első hó-
napban közel 50 vagonnal 
gyártottak és ez 7,4 százalék-
kal volt több, mint az előző 
év januárjában. 

Hentesáruból 326 vagonnal 
adtak a népgazdaságnak, 

s mivel Csongrád megye az 
idén több hentesárut igényel, 
tovább növelik a termelés 
mennyiségét 

A vállalati műszaki-gazda-
sági tanácskozás résztvevői 
hozzászólásaikban elmon-
dották, hogy az egyes rész-
legek munkáskollektívái ké-
szek az újabb, nagyobb fel-
adatok teljesítésére. 

M . h 

Losonczi Pái üzenete 

az Indokínai világtalálkozóhoz 
Tisztelt elnök úr! 
Kedves barátaim! 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-

csa, a Magyar Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormány, az egész magyar nép és 
a magam nevében fogadják szívélyes, for-
ró üdvözletünket. Tisztelettel és örömmel 
köszöntjük a világtalálkozó minden részt-
vevőjét, az emberiség lelkiismeretének 
megszólal látóit, az indokínai béke megte-
remtéséért küzdő népek képviselőit. Mély-
séges elismerésünket és jó kívánságainkat 
küldjük az agresszió ellen hősiesen har-
coló indokínai népeknek, amelyek erejü-
ket és vérüket nem kímélve küzdenek az 
amerikai agresszorok és csatlósaik ellen. 

Ezekben a napokban az egész világ fi-
gyelme — Indokína csataterei mellett —, 
a versailles-i palota tanácskozótermére 
irányul. A világ közvéleménye olyan ú j 
kezdeményezések elindítását vár ja az 
Önök tanácskozásától, amelyek a harcos 
szolidaritás kifejezése mellett magasra 
emelik a népek tiltakozásának fáklyáját, 
felrázzák az emberiség lelkiismeretét, és 
ú jabb határozott (akciókra mozgósítják a 
békeszerető százmilliókat. 

A magyar nép az agresszió első pilla-
natától kezdve politikai, erkölcsi és anya-

gi segítséget nyújtott a vietnami népnek, 
s továbbra is minden eszközzel támogat-
ja igazságos, hősi ha rcá t Ennek jelentős 
megnyilvánulása volt a magyar párt- és 
kormányküldöttség közelmúltban lezajlott 
látogatása a Vietnami Demokratikus Köz-
társaságban. Népünk és kormányunk szi-
lárdan támogatja a dél-vietnami ideigle-; 
nes forradalmi kormány hét-, és a Viet-
nami Demokratikus Köztarsaság kilenc-
pontos rendezési javaslatát, és a Vietnam-
ról folyó párizsj négyes értekezlet elé ál-
taluk ez év február elején benyújtott ú j 
békejavaslatokat. 

Követeljük, hogy távozzanak az ag-
resszorok Indokínából, jelöljék meg a 
végleges és teljes kivonulás időpontját, 
szüntessék meg Thieu bábrendszerének 
támogatását, és ne avatkozzanak be az 
indokínai népek belügyeibe. 

Kedves barátaim! 
Történelmi fontosságú tanácskozásuk-

hoz, nagyszerű küldetésükhöz az egész 
magyar nép nevében sok sikert kívánok. 
Szilárd meggyőződésem, hogy az önök 

• munkája jelentős hozzájárulás lesz az in-
dokínai népek hősi harcának végső dia-
dalához. (MTI) 

jól hasznosítja adottságait 
a Szegedi Nyomda 

Példás a munkaverseny és a munkásvédelem 
A Belvárosban egyetlen múlt esztendőkben. Egy- Ennek egyik jele például, 

nagyobb ipari üzem műkő- részt az 1963-tól 1966-ig tar- hogy bár 1971-ben a koráb-
dik, éppenséggel a Kárász tó módszeres rekonstrukció, bi éveknél kevesebb kőny-
utcában. Ittléte mégis jogos, másrészt a gazdaságirányí- vet gyártottak, nőtt a raun-
Ez az üzem tavaly 828 ezer tás reformja révén. Előbbi- kaigenyesebb, kötött köny-
kötet könyvet, 23 millió 786 nek köszönhető, hogy — kü- vek száma, s végül is a be-
ezer példány napilapot, 716 lönösen a könyvkészitéshez, vétel belőlük nagyobb volt, 
ezer példány folyóiratot és — viszonylag megfelelő gép-1 mint 1970-ben. 
még igen sok másféle nyom- parkhoz * jutott, utóbbinak, A nyomda jó munkájá t 
tatványt tett le az egyetemes hogy az önálló vállalati azonban nemcsak a gondo-
hazai kultúra asztalára. A döntések lehetővé tették a san tervezett, a lehetőségek-
náluk készült matematikai termelőberendezések jobb hez jól alkalmazkodó ter-
szakkönyvek — ez nem túl- kihasználását. Közismert melés dicséri, hanem dolgo-
zás — az egész világon öreg- ugyanis, hogy a hazai nyom- zóinak a szocialista munka-
bítik a magyar nyomdászat daipar ma még korántsem versenyben elért eredményei 
hírnevét. Munkájukkal na- képes előállítani annyi is. Nyjlvánvaló, hogy a ket-
ponta találkoznak a szegedi könyvet, nyomtatványt, tő szorosan össze is függ. A 
olvasók: a Délmagyarország- amennyire igény van, meg- 276 taggal működő 30 szó-
nak ezt a számát például, rendelés lenne. Másrészt a cialista brigád közül egy 
melyben most hírt adunk politikai, a gazdasági és a már megkapta a vallalat ki-
arról, hogy a városi tanács kulturális élet fejlődésével váló brigádja címet is, 4 az 
végrehajtó bizottsága tegnapi egyre jobb minőségű, szebb arany-, 10 az ezüst- és 13 a 
ülésén megtárgyalta a Sze- kiállítású nyomtatványra bronzérem tulajdonosa. A 
gedi Nyomda tevékenységét, van szükség. A kétirányú munkaverseny náluk kezde-
— 43 880 példányban állí- igény arra késztette a nyom- ményezett formái közül nem 
tották elő. dát, hogy igvekezzék az egy meghonosodott másutt 

Az alig több mint 400 dol- adottságaihoz mérten legal- »s. Kevés olyan üzem van 
gozót foglalkoztató nyomda kalmasabb nyomtatványok Szegeden, ahol oly sok gon-
igen sokat fejlődött az él- készítésére berendezkedni, dot fordítanának a munkás-

védelemre, mint a nyomda-

Szeged tetői 
A Scllohaz tetejéről messzire látni. Túl a központi antenna hiányában valóságos bo-
zóttá változott új házak tetőin egé-zen a láthatárig. A négy emelet magasságú átlag 
föle csak itt-ott magasodik egy-egy új ház: a Károlyi cs az Oskola ntcai. Meg egy 
réginek a tornya: a városházáé. Bizonyságul, hogy magasodhat még ez-a város, van 

rá hely a levegőben Somogyi Károlynó felvétele 

j ban. Jellemzőnek mondható 
az is — hogy bár a mosta-
nában alakuló házinyomdák 
néhány jó szakemberüktől 
megfosztották őkA — a 
nagy hagyományú nyom-
dászmesterség utánpótlásá-
ról igyekeznek gondoskodni, 
1971 végén 96 szakmunkás-
tanulót neveltek. 

A negyedik ötéves fejlesz-
tési tervet úgy dolgozták ki, 
hogy azt a vállalat saját ere-
jéből teljesíteni tudja. Bár 
természetesen ez a terv sze-
rényebb, mintha hitelt ven-
nének igénybe, termelésük 
1975-re mégis nagyobb lesz, 
mint volt az előző ötéves 
terv végén. A rendelkezésre 
álló beruházási és fejlesztési 
összegekből ú j gépeket sze-
reznek be, ezek egy része a 
nyomdaiparban gyorsan el-
öregedő berendezések helyé-
re kerül. 

A végrehajtó bizottság a 
Szegedi Nyomda munká já -
nak értékelesekor külön fi-
gyelembe vette, hogy bár 
ipari üzemről van szó, ve-
zetői és dolgozói tudatában 
vannak, hogy tevékenységük 
jellegéből adódóan politikai 
munkát végeznek, s elisme-
rését fejezte ki azért, hogy a 
különböző politikai esemé-
nyekkel és a Szegedi Ünne-
pi Hetekkel kapcsolatos 
nyomtatványokat készsége-
sen és időben mindig elké-
szítik. 


