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Nincs szünet
a konzervgyárban
A Szegedi Konzervgyárban
ilyenkor, télen sem állnak a
gépek, s a látogatót olyan
kép fogadja, mint májusban,
vagy szeptemberben. Ahogy
fejlődött ez az iparág, úgy
szűnt meg szezonjellege, s
ma már szinte alig van különbség a gyár m u n k á j á t
tekintve nyár ós tél között.
Ennek legjobb bizonyítéka
az, hogy a napi termelési
érték most, február harmadik hetében eléri a két és fél
millió forintot.
Rosa László, a gyár főmérnöke elmondta, hogv a
téli hónapokban elsősorban
húskészítményeket
dolgozn a k fel. A
hagyományos
marhapörköltet, vagdalthúst
és májkrémet
dobozolják.
Ezekből kerül ki a termelés
mintegy 50—60 százaléka,
míg a fennmaradó kapacitással halkonzerveket készítenek. J ó kezdeményezésnek,
hasznos gyártmánynak bizonyult a szegedi
készítésű
makrella konzerv. A Szovjetuniótól vásárolják a makrella nevű tengeri
halat,
amely
mélyhűtve
érkezik
Szegedre. A konzervgyárban
tisztítják, darabolják, megfőzik, ízesítik, mártást készítenek hozzá,
utána
140
grammos dobozokba tölti k.
A készítmény olyan jól sikerült, hogy elnyerte a Kiváló Áruk Fóruma megkülönböztető jelzését is, tehát
kiváló áru lett. A szovjet—
magyar együttműködés eredménye egyébként az is. hogy
a 140 grammos konzervek
jutányos áron kerülnek forgolamba.
Érthető,
hogy
megnőtt irántuk az érdeklődés, s az idén már több mint
150 vagon rendelés érkezett
belőle
A gyümölcskonyha
sem
állt le a téli hónapokban: a
Szovjetunió számára vegyesbefőttet. készítőiek.
valamint különféle
dzsemeket,
gyümölcsízeket De már fölkészülnek a nyárra a gyümölcs és zöldség feldolgozására. Mert kétségtelen, hogy
a szezon jelleg megszűnt az
üzemben, azonban a nyár
még mindig több feladatot
ad, mint a tél. Az előzetes
elképzelések szerint, valamint a termelőkkel lekötött
szerződések alapján a konzervgyárnak minden eddiginél
nagyobb
mennyiségű
zöldségfélét ke41 tartósítani.
Eddig általában száz vagon
zöldbab fordult meg
az
idényben, most kétszáz vagon feldolgozását kell elvégezni. Hasonlóan a babhoz,
több paprika,
uborka
és
zöldborsó konzerválásával is
számolnak.
Ehhez
nyújt
m a j d segítséget a most megkezdett
korszerűsítés:
a
Szovjetunióból
11
millió
forintos költséggel
modern
dobozgyártó automata gépsort vásárolnák, amellyel!
Szegeden
készíthetik el a
termékek befogadására
alkalmas
kitűnő
minŐ6égű
csomagoló eszközöket.
Az
NSZK-tól folyamatos sterilizáló gép érkezik mintegy két
és fél millió forintért, amelyÍvel száz Celsius fok alatti
hőmérsékleten lehet a gyümölcsöket,
savanyúságokat
csírátalanítani. Az ú j géppel
nemcsak jobb minőségű termékek készíthetők,
hanem
mintegy 40—45 ember munkaereje is
megtakarítható
vele egy nap alatt. A feldolgozás gépesítése mellett igyekeznek segíteni a nehéz fizikai munkát végzőkön, ezért
olyan berendezéseket alkalmaznak, amellyel lényegesen
csökken a kézi anyagmozgatás. A sterilizáló kosarakból
n e m kézzel kell kiemelni a
konzerveket, hanem egy esa-

Xuan Thuy
tárgyalásai
Xuan Thuy,
a Vietnami
Dolgozók P á r t j a
Központi
Bizottságának titkára,
államminiszter, aki hivatalos
baráti látogatáson hazánkban tartózkodik, kedden folytatta tárgyalásait Péter János külügyminiszterrel.
A
szívélyes, baráti légkörű tárgyalások a két fél
teljes
egyetértését
tükrözték
a
megvitatott kérdésekben. A
tárgyalásokon jelen volt Hoang Cuong, a VDK budapesti nagykövete és Huynh Van
Than,
a
DVK budapesti
nagykövetségének ideiglenes
ügyvivője is. Délután Xuan
Thuy Péter János kíséretében Budapest
nevezetességeivel ismerkedett
A nap folyamán
Xuan
Thuy fogadta „A hét", valamint a
Magyar
Rádió
munkatársait,
és válaszolt
kérdéseikre.

Laoszi
megállapodás
A helyi idő szerint csütörtökön délben (közép-európai
idő szerint pénteken hajnali
egy órakar) életbe lépő laoszi tűzszünetről szóló megállapodást szerdán Vientianeban, helyi idő szerint l i
órakor (közép-európai idő
szerint nulla órakor) a laoszi hazafiak részéről Phoumi Vongvichit, a Laoszi Hazafias Front pártjának főtitkára. a királyi kormány részéről pechg Pheng Phongsavan
belügyminiszter,
a
vientianei tárgyalóküldöttség
vezetője írja alá — jelentette a UPI vientianei kormánykörökre hivatkozva.
Washingtoni forrás szerint
a megállapodás létrejöttéről
szóló nyilatkozatot Szufanuvong herceg, a Laoszi Ha-

zafias Front pártjának elnöke és
Souvana Phouma
herceg, a királyi kormány
miniszterelnöke
adta
ki.
Kedden a tűzszüneti megállapodást Phoumi Vongvichit
és Pehng Phongsavang látta
el kézjegyével.
A laoszi tűzszüneti megállapodás részletei még nem
ismeretesek, de
vientianei
diplomáciai forrásból származó értesülés
szerint
a
megállapodás értelmében az
amerikai légierő beszünteti
a laoszi bombázásokat.
A laoszi tűzszüneti megállapodást a Laoszi Hazafias
Front P á r t j a és a vientianei
kormány
képviselőinek
többhetes
megbeszélései
előzték meg. A kedden parafáit megállapodás 14 cikkelyből áll.

G a z d a g az MSZBT
idei programja
Jól dolgoznak

Somogyi Háratyné M u f t i k
a vegyes befőtt
köz segítségével a művelet zervgyárbtui gyártott termélegnehezebb részét — a h a j - k e k 30 százaiékát már gélongást - megszüntetik az
emberi kéz érintése
üvegeket, dobozokat a mun.
kásnőknek csupán további- neJkul moegat.jak 1973-ban.
tani kelL így a Szegedi KonM. L

Tegnap, kedden
délelőtt
Szegeden, a Csongrád megyei Tanácsnál az MSZBT
Csongrád megyei
tagcsoportjainak ügyvezető elnökei és a pártszervezetek titkárai részére
tanácskozást
tartott az
MSZMP Csongrád megyei bizottsága.
Az
elnökségben
dr.
Ágoston
József, az MSZMP Csongrád
megyei bizottságának titkára,
dr. Koncz János, a megyei
pártbizottság propaganda és
művelődési osztályának vezetője, és Regős Gábor, az
MSZBT titkára foglalt helyet.

A Szövetkezetek Csongrád
megyei Értékesítő Központja
kedden, mintegy
negyvenezer csomó, csaknem négyszázezer darab piros retket
vásárolt fel, és továbbított a
HUNGAROFRUCT Vállalat
közvetítésével a Német Demokratikus
Köztársaságba.
Részben a Szentesi Kertészeti Kutató Intézet, részben a
röszkei Kossuth Termelőszövetkezett fűtött — hévíz kutak energiájával táplált —
fóliaházaiban szedték a primőrt. Ez volt az idei második önálló „vitaminexport",
amely a megyéből elindult.
Kisebb mennyiségű zöldárut
m á r többször is exportáltak,
de útközben Bács megyében
még ki kellett
egészíteni,
hogy megtöltsék a
hűtővagont. A mostani szállítmány
részben primőrújdonság, a
Szentesi Kertészeti
Kutató
Intézet korai piros retekje
ugyanis az idén kapott, ál-

NDK-ba

lami fajtaelismerést.
Magyarországi viszonylatban ez
a legkoraibb fajta, kimondottan hajtatásra nemesítették, termése a magvetés után
huszonnyolc nap alatt „beérik".
Belföldi piacra is sasállít a
MÉK, elsősorban Szeged és

Budapest ellátására. Kedden
még az apátfalvi Aranykalász, a makói József Attila
Termelőszövetkezettől, valamint a fábiánsebestyéni Kertészeti önálló Kö2ös Vállalkozásitól vásárolt fel a retken kívül salátát és zöldpaprikát.

INTERMETALL
Kedden Budapesten befejeződött az INTERMETALL
vaskohászati együttműködési szervezet egyhetes tanácskozása, amelyen a tagországok: a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a
Lengyel
Népköztársaság, a
Magyar
Népköztársaság és a Szovjet-

tagcsoportok

ismertette a Magyar—Szovjet Baráti Társaság Országos
Elnökségének idei programjót.
Tavaly az MSZBT-tagcsoportok eredményes politikai
nevelő munkát végeztek. Az
ország 800 tagcsoportja sikeresen bonyolította
le a
„Kell a jó könyv"
olvasómozgalmat. Százezren vettek
részt az akcióban, 75 ezer
pályázat
érkezett
az
MSZBT-központba. Jelentős
politikai évfordulókra emlékeztek tavaly az MSZBT
tagcsoportjai. Külsőségeiben
és tartalmában is méltó ünnepséget rendeztek a Szovjetunió megalakulásának 50.
Dr. Ágoston Jőzsef meg- évfordulója alkalmából.
nyitó szavai után Regős GáAz 1973-as év is gazdagbor értékelte
az
MSZBT nak ígerkezik. Az Országos
1972. évi munkáját, majd Elnökség idén a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság közötti
barátsági,
együttműködési és kölcsönös
segítségnyújtási
szerződés
aláírásának 25. évfordulójáról. a szovjet űrkutatás napjáról. a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 56.. Majakovszkij születésének
80.
és Osztrovszkij születésének
'.50. évfordulójáról te emlékezik.

V iI t a m i n e x p o r t
Retekvagon az

a

unió küldöttségei, valamint
a román Metalimport külkereskedelmi vállalat és a jugoszláv kohászati
üzemek
egyesülésének képviselői vettek részt.
A tanácskozáson összegezték az 1972. évi kölcsönös
szállítások eredményeit,
s
az idei szállításokat.

képsorozatok
kiadásával
igyekszik
a
tagcsoportot,
m u n k á j á t segíteni.
A
tájékoztató
Csongrád megyei
tagcsoportok ügyvezető
elnökei
számoltak
be eddigi
munkájukról. s mondták el az országos tervekkel összhangban idei elképzeléseiket A
vitában felszólalt Nyilasi Péter (Szeged, Ruhagyár), Kör~
möczi András (Szeged. Kábelgyár), Fülöp János (Szeged, MÁV
Nevelőintézet).
Pusztai Jánosné (Szentes, t a nár),
Somogyi
Aladárné
(Szeged, DELTA), dr. Szabó
Tibor (Szeged. MÁV Nevelói ntézet). Sch-warez Janót.
(Makó,
Fém
Ksz),
Vass
György (Szentes, Baromfifeldolgozó Vállalat).
Minik
Géza (HODIKÖT), Fehér József (Makó), dr. Hegyi Árpád
(Szeged. Tanárképző Főiskola), Ocsák Miklós (MSZMP
szegedi járási
bizottsága).
Király Endre
(Mindszent,
Lenin Tsz). Tóth Imre (Szeged, Szalámigyár).

A hozzá szólásokra dr. KoncJános adott választ, majd
Az MSZBT a Művelődés- ismertette a tagcsoportok és
ügyi
Minisztériummal,
a a pártszervezetek
előtt mUo
SZOT-tal és KISZ-szel közö- feladatokat.
sen
rendezi
június
28.
és július 1. között a „VánA megbeszélés dr. Agostom
dor Sándor" Országos Mun- József zárszavával ért véget
kás és I f j ú m u n k á s Énekkari
Fesztivál és Énekkari Szemlét Budapesten.
Ezenkívül
számos kiállításon
mutatják
be a Szovjetunió
eredménye.
11. 1973-ban különösen nagy
gondot fordítanak az Orosz
Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság megismertetésére. bemutatására.
Az
ismeretterjesztő
előadássorozat címe: „A
Balti-tengerA Mezöhegyesi Cukorgyár
től a
Csendes-óceánig".
körzetében négy és fél ezer
hektáron alkalmazzák az ú j ,
„Ez a való világ" címmel zártrendszerű cukorrépa-terfilmrejtvénypályázatot
in- mesztést Most megalakítotdít az MSZBT a szovjet já- ták az első társulást, keretékfilmek népszerűsítése ér- tében Békés, Csongrád, H a j dú és Szolnok megyéből hat
dekében. Az MSZBT Orszá- állami gazdaság és öt szögos Elnöksége
ismeretter- vetkezet alkalmazza a mezöj e s z t ő füzetek, plakátok ésú hegyesi módszert

Cukorrépatársulás

