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Ülést tartott az MSZMP 
Központi Bizottsága 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága november 20-án kibőví-
tett ülést tartott. 

A Központi Bizottság megvitatta és el-
fogadta a Politikai Bizottságnak az idő-

szerű nemzetközi kérdésekről szóló tájé-
koztatóját, valamint a párt XI. kongrcsz-
szusának politikai és szervezeti előkészíté-
sével kapcsolatos dokumentumtervezeteket. 

Az ülésről közlemény jelenik meg. 

mennyiség 12 százalékkal 
több a tavaly ilyenkorihoz 
képest. Még ezen a héten 
forgalomba került a csoma-
golt, préselt füge, majd ezt 
követi a datolya. Pörkölt 

Kiskonténerekben 
- sokféle áru 

A FŰSZERT felkészült az év végi ünnepekre 
Közelednek az év végi ün- áruból is zavartalan kiszól- lően kapható citrom. A kész-

nepek, s a háziasszonyok ké- gálás várható. November let több mint 30 százalékos 
szülnek, hogy idejében be- utolsó hetében és december forgalomnövekedésre is ele-
vásárolják az ünnepekre va- elején szállítja á Csongrád— gendő. November végén és 
lót. A másik odalon vi- Bács megyei FÜSZÉRT az decemberben szállítja az üz-
szont a kereskedelem is ar- üzletekbe a fügét, a kara- letekbe a narancsot a Csong-
ra törekszik, hogy a kereslet- csonyi szaloncukrot. .Az élőt rád—Bács megyei FÜSZÉRT. 
hez mérten megfelelő áru- ző évhez képest a rendelke- mintegy 600 tonnát. Ez a 
készlettel és bő választék- zésre álló árukészletből mint-
kal álljon vásárlói rendel- egy 8—10 százalékkal na-
kezésére. így van ezzel a gyobb forgalmat is ki tud-
Csongrád—Bács megyei FÜ- nak elégíteni. Tej- és ét-
szért is, amelynek igazga- csokoládéból bőséges a vé-
tója, Jankó Imre arról tá- laszték, a töltött krémcsoko-
jélcoztatott, hogy szállításuk- Iádé 5 és 10 dekagrammos földimogyoró is kapható 
ban az alapvető élelmiszerek táblákban kapható mintegy többféle választékban, sőt 
korlátlanul kaphatók a bol- tízféle ízben. A választékot tisztítottan és sózottan. Ok-
tokban. Bőséges az ellátás és bővítik a csokoládé díszdo- tóber óta folyamatosan ér-
ilyen lesz az év utolsó nap- bozok, a jugoszláv import- keznek a banánszállítmá-
jaiban is étolajból és mar- ból származó konyakmeggy, nyok. 
garinból. A korábbi átme- s még egyéb különlegessé- A z a v a r t a í a n ellátásra ga-
neti- hiányok utan étolajból gek. r a n c i a a z á n , f e d e z e t , s ter-
40—50, margarinból pedig A z igényekhez mérten mészetesen a Csongrád—3ács 
30—40 szazalekos többlet- kaphatók a különböző lin- megyei FÜSZÉRT közel ezer 
forgalomnak, is eleget tud.- z e r = és -teasütemények, ná- dolgozójának lelkiismeretes 
nak tenni. Beszerzésük a ne- p o lyik, minőségi és háztar- munkája. Szinte • valamennyi 
gyedik negyedévben étolaj- tási kekszek. A magyar szombaton rendkívüli áru-
ból tobb mint 400, marga- édesipari termékek mellett szállításokat is lcbonyolíta-
rinbol pedig 450 tonna. holland kakaó is van az üz- nak, októberben két alka-

Lassan megkezdődik a letekben. lommal is tartottak, kom-
disznóvágási szezon. Erre is JÓ ellátást ígér november munista szombatot. Jellem-
felkészült a Csongrád—Bács és decemberi beszerzéséből ző a FÜSZÉRT felkészült-
megyei FÜSZÉRT. Az eddi- konzervfélékből is a Csöng- ségére. hogy az áruszállítás 
ginéi több mint 20 százaié- rád—Bács megyei FÜSZÉRT. jelentős részét kislconténe-
kos forgalomnövekedésnek Jelenleg raktáron van több rekkel bonyolítja már le. 
is eleget tudnak tenni rizs- m i n t 3 0 0 tonna befőtt, 400 
bői. amely önkiszolgáló bol- tonna különböző savanysú-
tokban egykilogrammos cso- s a g kisebb és nagyobb iive-
mago'.ásban is kapható. Ju- gekben. A beszerzés és a 
goszláv gyártmányú áruval készlet másfélszeres forga-
bővítették a száraztészta-vál- j o m lebonyolításához is elég-
lasztékot, amelyből ugyan- séges. Ma már a korszerű 
csak bőséges eilátást tudnak táplálkozáshoz tartoznak a 
biztosítani. A karácsonyi sü- különböző konzervek. A 
téshez-főzéshez ugyancsak gyermekes anyák munkájá t 
elegendő az árukészlet por- könnyítik meg a bébiételek, 
cukorból és cukorfinomítvá- amelyek közül a magyar 
nyokból. gyártmányú választék kor-

Közeleg a Mikulás. Érzé- látlanul kapható, s ezt még 
kelhetjük ezt a fűszerüzletek bővítik osztrák importtal, 
kirakatain át is, mert a tél- Déligyümölcsből az ellá-
apók és a különféle cukorból tás többet ígér a korábbi 
és csokoládéból készült csiz- évekénél. Novemberben és 
mák hívogatóan kacérkod- decemberben a lakosság tel-
nak a vásárlókkal. Édesség- jes szükségletének megfele-

Fock Jenő miniszterelnik 
Indiába utazott 

Fock Jenő, az MSZMP. Pó- A búcsúztatásra a Ferihe-
litikai Bizottságának tagja, a jgyi repülőtéren megjelentek: 
Minisztertanács elnöke Indi- Huszár István és dr. Tímár 
ra Gandhi miniszterelnök Mátyás, a Minisztertanács 
meghívására szerdán hivata- elnökhelyettesei, Bondor Jó-
los látogatásra az Indiai Köz- zsef építésügyi és városfej-
társaságba utazott. A Minisz- lesztési miniszter. Pú ja Fri-
tertanács elnökével együtt gyes külügyminiszter, Rödö-
Indiába utazott felesége. nyi Károly közlekedés- és 

Fock Jenő kíséretében el- postaügyi miniszter, Dégen 
utazott dr. Horgos Gyula ko- Imre államtitkár, az Orszá-
hó- és gépipari miniszter, dr. gos Vízügyi Hivatal elnöke, 
Hetényi István, az Országos dr. Várkonyi Péter államtit-
Tervhivatal államtitkára, kár, a Minisztertanács Tájé-
Rácz Pál külügyminiszter-
helyettes, dr. Szalai Béla kül-
kereskedelmi miniszterhe-
lyettes, Lakatos Ernő, a Mi-
nisztertanács Tájékoztatási „".-izlatásnál Lal 
Hivatalának elnökhelyettese, csuztatásnál Lal 
dr. Kés Péter, a Külügymi 

koztatási Hivatalának elnö-
ke, dr. Gál Tivadar, a Mi-
nisztertanács titkárságának 
vezetője. Jelen volt a bú-

Thanzaua 

A magyar kormányküldött-
ség szerdán, útban India fe-
lé, rövid időre megszakította 
út já t Tbilisziben. 

Fock Jenő, úton Űj-Delhi 
felé, szerdán az Üzbég Szov-
jet Szocialista Köztársaság 
fővárosába, Taskentbe érke-
zett. 

A magyar miniszterelnök 
a Román Szocialista Köztár-
saság és a Szovjetunió terü-
lete felett repülve, távirat-
ban üdvözölte a román és a 
szovjet vezetőket. A taskentl 
repülőtéren a magyar mi-
niszterelnököt és kíséretét M. 
R. Hudajberdijev, az Üzbég 
SZSZK miniszterelnöke és 
más magas rangú hivatalos Pudaite, az Indiai Köztársa 

nisztérium főosztályvezetője, ság budapesti nagykövetségé- személyiségek fogadták. 
Nagy Lajos, a Külügyminisz- n e k ideiglenes ügyvivője, va- F o c k Jenő és kísérete az 
terium protokoll osztalyának B D S e v i k i n a S z o v - éjszakát Taskentben tölti és 
vezetője és Kovács Sándor, . ' J 

a Minisztertanács elnöke tit- jetunió nagykovetsegenek ko- csütörtökön reggel utazik to-
kárságúnak vezetője. vet-tanácsosa. vább az indiai fővárosba. 

T f a k a r é k o s f i l s l i 

amelyek egyben kellemes 
színfoltjai a nagy áruházak-
nak. csemegeholtoknak 
amellett * jelentősen meg-
könnyítik a kereskedő'-
munkáját . 

L. F. 

A szén felhasználásával 
kapcsolatos piackutatás al-
kalmával figyelemre méltó 
adatok birtokába jutot tak ' a 

megvalósítása igen nagy je-
lentőségű. Ha ugyanis a je-
lenleg 50 százalékos hatás-
fokkal működő kazánok tel-

Tatabányai 
szakemberei. Kiderült, hogy 
az ország számos ipari üze-
mében a kis- és középtelje-
sítményű széntüzelésű ka-
zánpark már alaposan el-
avult. A szén gazdaságtalan 
felhasználásán kívül az öreg, 
általában fél évszázados be-

Szénbányák jesítményét 15—20 százalék-
kal növelnék, ez évente sok 
millió tonna szénmegtaka-
rftást, s tetemes hőenergia-
többletet eredményezne. 

A szénbányák szakemberei 
egy osztrák cégtől vásároltak 
különböző típusú kazánokat, 
majd megvették a gyártási 

Az ú j kazánok munkába ál-
lításával jelentős mennyiségű 
szenet takaríthatnak meg a 
vállalatok, így érthető, hogy 
most ugrásszerűen megnőtt 
az érdeklődés a tatabányai-
ak kezdemépvezése iránt. 
1975—76-ra 15 kazántelep 
felújí tására kapott megren-
delést a tatabányai vállalat. 

(MTI) 

rendezések nagymértékben dokumentációt is. Ennek 
szennyezik a városok, tele-
pülések levegőjét. 

Többek között ez a felis-
merés adta az ötletet a Ta-
tabányai Szénbányák veze-
tőinek, hogy országosan ki-
dolgozzák az ipari kazánnark 
korszerűsítésének, felújításá-
nak programját. E tervnek a 

Lakások születése 
A Szegedi Házgyárban évente 2500 lakásnak elegen-

dő panel készül. Az ott dol gozó szocialista brigádok azt 
vállalták a kongresszusi munkaverseny során, hogy 1974-
ben 8000 négyzetméter lakás területtel többet készítenek 
el. Felajánlásukat előreláthatóan teljesíteni tudják. Ké-
peink a lakások születésének két mozzanatát örökítették 
meg. 

alapján kezdték meg nem-
régiben a Láng Gépgyárban 
a középteljesítményű kazá-
nok gyártását. Ezenkívül 
Lengyelországból is rendelt a 
szénbányák kisteljesítményű 
kazánokat. Ezek az ú j be-
rendezések 75, illetve 78 
százalékos hatásfokkal mű-
ködnek. és nem szennyezik 
a levegőt. Gazdaságosan al-
kalmazhatók üvegházak, 
baromfinevelő telepek, do-
hány- és takarmánvszárítók 
gazdaságos hőenergia-ellátá-
sára is. Ilyen korszerű be-
rendezéseket helyeztek 
üzembe többek között a Sár-
vári Baromfiipari Vállalat 
telephelyén, az oroszlányi 20-
as aknán és az Ikarus-gyár 
pusztavámi üzemegységében. 

Építésügyi 
küldöttségünk 

Dr. Szabó János építésügyi 
és városfejlesztési miniszté-
riumi államtitkár vezetésével 
szerdán magyar építésügyi 
küldöttség utazott a Szovjet-
unióba, a kétoldalú építő-
anyag-ipari együttműködési 
állandó munkacsoport VI. 
ülésére. 

A panclgyártás legfontosabb nyersanyaga a kavics és a cement. Háttérben a kavics-
tároló silók látszanak. 

S o m o g y i K a r o i y n e f e lvé t e l é i 

Az udvari tárolón rendben sorakoznak a lakások paneljei. A speciális szállítókocsik 
továbbítják az építkezések színhelyeire az elemeket. 
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