
Bővítik a Barátság kőolajvezeték Véget ért a téglagyári idény 
magyar szakaszát Az épitöahyagipar munkájának mérleg• 

építését kezdik meg 1968—1969'ben 

Növelik a jelenlegi vezeték teljesítőképességét — L'j vezetékiig A z ldér>y tulajdonképpen 
. véget ért az építőanyagipar-
j ban, nlert decemberben csu-

pán a szegedi l-es számú 
A KGST kőolaj- és gáz- hazai kőolajkészletek korlá- egy 600—700 millió forintra 

Ipari állandó bizottságának a lozottak — tehető beruházási költséget. 
a következő években mind Az új vezeték szállítási 
több szovjet olajat hozunk kapacitása körülbelül ak-
be a Barátság vezetéken. kora lesz majd, mint a 

A meglevő magyar vezeték- jelenlegié 
megtárgyalták a Barátság szakasz alkalmas arra, hogy az intenziíikálás után, eset-
kőolajvezeték továbbfejlesz- teljesítőképességének na- leg valamivel nagyobb. A 
tésének javaslatait. Az MTI gyobb beruházás nélküli nö- két vezeték tehát együttesen 
munkatársa megkérdezte Be- velősével képessé tegyük a 0—12 millió tonna kőolaj 
se Vilmost, az Országos Kő- növekvő import lebonvolila- szállítására lesz képes 
olaj és Gázipari Tröszt ve- sára. Előreláthatólag 1967— évente. 
zérigazgatojat, a magyar kő- 1966-ban Gödöllő környékén _ A k<jt vezetéken érkező 
olaj- és gázipari kormánybi- szivattyúállomást építünk a nagymennyiségű kőolaj a 
zott súgnak a bukaresti ülé- vezeték mellé. A magyar növekvő magyar kőolajter-
sen reszt vett elnőkhelvette- < , z a k a s z jelenleg csupán a melésuel együtt kielégíti 
sét, tartalmazza-e a ju\aslal csehszlovákiai Tupa szivaty- m a j d ' a népgazdaság távlati 
a vezetek magyar áganak tyúállomásának nyomásával igényeit számottevően hoz-
fejleszteset es mik az erre évi 2.5 millió tonna olaj z ajárul ' energiahordozó-hlá-
vonatkozo tervek, határozd- továbbítására képes. A gö- nyunk csökkentéséhez és 

dötlői új szivattyúállomás nemcsak a hagyományos 
1,5—5 millió toilnara nö- ip a r > a mezőgazdaság, a la-
veli majd évi szállítási ka- Uosság motorüzemanyag és 
paritását. egyéb olajgvártmány-szük-

napokban Bukarestben meg-
tartott üléséről kiadott köz-
lemény szerint a tagorszá-
gok képviselői többek között 

tok? 
— Mint köztudomású — 

mondotta az elnökhelyettes 
— a Szovjetunióból négy 
országba kőolajat szállító Ez a bővítés, amelyet ilyen ségleteit fedezi, hanem lche-
Baralsag vezetek Csehszlo- módon a csehszlovákiai déli tövé teszi a most kibonta-

hazunkbu " " ' " \ ákiaból 
szakasza 

két év ota kitűnően mú 
ködik. 

leagazo ag fejlesztésével összhang- k o z ó modern vegyi iparág, a 
ban hajtunk vegfe, 197ü-ig petrolkémiai ipar teljes ki-
clegendo lesz. Az ezután kö- fejlesztését — fejezte be nyl-

, •• ••„_ vetkező időszak mind na- latkozatát Bese Vilmos, a 
Eddig körülbelül 2,5 mdlio gyobb kőolajszükségleteiről kőolaj- és gázipari kormány-
tonna szovjet olajai hozott, azonban az így megnövelt bizottság elnökhelyettese, 
s ezzel nagymertekben csok- teljesítőképességű magyar 
kentette energiahordozó-hiá- vezetékszakasz sem tud gon 
nyunkat, lehetővé tette a doskodni, újat kell tehát 

űzőmben bányásznak még 
egy kis mennyiségű nyers-
árut, a többiben befejezték 
a termelésnek ezt a részét. 
Az idei év munkájának mér-
legét akár meg is vonhátjuk 
már. 

Az elmaradás telét 

lefaragták 

Szűk esztendő járt az idén 
a Csongrád—Bács Megyei 
Téglaipari Vállalatra, a ta-
vafez nagyon nehezen jött 
meg, az ősz pedig túlságo-
san csapadékos volt. Ezért 
azután az első évnegyedben 
a nyersárutermelés lemaradt 
az előirányzathoz képest, a 
negyedik viszont nem adott 
lehetőséget maradéktalan 
megszüntetésére. 

Az éves terv 120 millió 
800 ezer nyerstégla elkészí-
tését irta elő, s végeredmény-
ben körülbelül 116 milliót 
gyártottak. Az első évne-
gyedbeli 8 millió darabos le-

motorhajtó anyagok s egyéb építeni Az állandó bizottság 
olajtermékek gyártásának fo- mostani ülésszaka főleg az 
kozasát. Ezenkívül a gazda- erre vonatkozó javaslatokat 
sagos csővezetéki szállítás tárgyalja meg. Az elképzélé-
számottevő fuvarköltség- sek szerint az 1970 utáni 
megtakarítást is eredménye- távlati időszakra 

mentesítette az amúgy is 
zsúfolt vasúti vonalakat a 
nagytömegű kőolajbehoza- építkezés 

közvetlen Ieágazású új ve-
zetéket építünk. 

a Barátság—2. vezetéket. Az 

(al lebonyolításától. 
— Jövőre dolgozni kezd 

előreláthatólag 
1968—1969-ben kezdődik, 
1971-ben fejeződik be, 1972-

Sznzhalombattán legnagyobb ben pedig üzembe lép az új 
finomítónk, a Dunai Kőolaj- vezeték. Az aránylag közeli 
ipari Vállalat, amely ugrás- kezdési Időre elő kell készí-
szerűen megnöveli majd a tenünk a hatalmas beruhá-
magvar kőolaj feldolgozási záshoz a szükséges eszközö-
kapacitást. Ezért — mivel a ket, így elsősorban a mint-

Új típusú reaktor a szegedi 
egyetemen 

A szegedi József Attila Tu- nak szervesnehézvegyipari 
dományegyetem alkalmazott gyártási folyamatokat bemu-
kéniiai intézetének adjunk-tassanak vele. Ugyan-
tusa, dr. Mészáros Lajos új- Ilyen gyártási folyama-
típusú reaktorokat szerkesz-tok megtervezésére hasz-
tett találmányához, a komp- nosíthatják a berendezést 
lex katalitikus laboratórium- nagy vegyiüzemek is. a labo-
hoz. Azért jelentős ez, mert ratórium annál sokrétűbben 
a reaktor u „lelke" több mint hasznosítható, minél többfé-
tízezer alkatrészből álló, le reaktor áll rendelkezésre, 
egybeépített laboratórium-Ezekben zajlanak le ugyanis 
nak. Ugyanazzal a laborató- az úgynevezett vegyi reak-
riummal a legkülönbfélébb ciók. A különbféle vegyi 
kémiai reakciókat végre le- anyagokat — gázokat, fő-
het hajtani, csak a reaktort lyadékok túlhevített gőzke-
kell változtatni. Az iparunk verékeit — a reaktorban le-
által már gyártott laborató- vő különféle fémködökön, 
rium univerzálisan haszno- fémömledékeken mint kata-
sdható. lizátorokon bocsátják ke-

Egyreszt, mivel miniatűr, ,... . . . . .. . , , . 
automatizált vegy iüzemkéní r e s z t u 1 ' s k o z b e n a t a l a k p l " 
mőködik, alkalmas arra, n a k - új kedvezőbb tuiajdon-
hogy az egyéteml hallgatók- ságokat vesznek fel. 

Előadások 
a politikai akadémián 

Az MSZMP Szeged városi a sárga igazolványok érvé-
bizottsága politikai akadé- nyesek. 
miajának suronkövetkező elő- December 16-án, szerdán 
ádásai: déluUln fél 3 órai kezdettel a 

December 14-én, holnap Vörös Csillag Filmszínházban 
délután 3 órai kezdettel a a gyarmati kérdésekkel fog-
Kálvin téri pártszékház I. lalkozó politikai akadémia 
emeleti nagytermében a mű- rendez előadást, dr. Rácz Já-
vészeti kérdésekkel foglalko- nos. a Szegedi József Attila 
zó tagozat tartja előadását Dr. Tudományegyetem adjunk-
Tóth Dezső, az MSZMP Köz- tilsa tart előadást a gyarmati 
ponti Bizottsága tudományos felszabadító mozgalmak és az 
és kulturális osztályának he-, imperializmus címmel, Az 
lyettes vezetője tart előadást előadásra a kék igazolványok 
a mai magyar irodalom né- éi-vénvesek. 
hnny problémája címmel. December 17-én, csütörtö-

Uguancsak holnap délután kön délután fél 3 óra! kezdet-
3 órakor a Kálvin téri párt- tel a Szabadság Filmszínház-
s/ekhaz földszinti nagyterme- ban az idős/erű kérdések po-
ben a marxista— leninista lttikai akadémiája tart tóg-
ésti középiskola B-csoportja lalkozást. a nemzetközi helv-
/endez előadást. zet aktuális kérdései ről Dar-

December 15-én, kedden vasi István, az MSZMP Köz-
délután fél 3 őrei ' kezdettel ponti Bizottsága propaganda 
á gazdaságpolitikai akadémia és művelődési osztályának 
tartja soron,következő foglal- helvettes vezetője tart elő-
kozását a Vörös Csillag Film- adást. (A piros igazolványok 
színházban. Dr. Tóth Károly, érvényesek.) 
* Szegcdi József Attila Tudo- A m o z i l e 5 a n rendezett poli-
mányegyetém adjunktusa a 
Közös piac áktuális kérdései t'kái akadémia, előadasokat 
tíWilttel tárt előadási, melyre filmvetítés követi 

Holnap kezdi új évadját 
a Fiatalok Irodalmi Színpada 

N é g y m ü s o r ö s s z e a lí é s a l e / v a k b e n 

A néppel tűzön-vízen át még három összeállítást mu-
címmel holnap, hétfőn dé- tat be az együttes. Január-
lután 6 órai kezdettel mu- ban világirodalmi ballada-
tatja be a Móra Ferenc Mű- eslet tartanak, márciusban 
velődési Otthonban idei el- Örök szerelmek címmel mu-
sö műsorát a Fiatalok Iro- tatnak be összeállítást, vé-
dalmi Színpada. A bemutató gül májusban vidám műsor-
soké váratott magára, más ral lépnek a közönség elé. 
esztendőkben ilyenkor már Mindezt úgy akarják Vég-
uz együttes második pro- hezvinni, hogy közben a 65 
dukcióját élvezhettük. A ké- őszén kezdődő új évadot is 
sés oka, hogy az évad elé- előkészítsék. A színpadon 

maradásnak tehát mintegy 
félét sikerült "lefaragni. Is-
meretes azonban, hogy nem 
a leggazdaságosabb eszkö-
zökkel dolgoztak, a létszám-
hiányt leginkább túlórázta-
tással, vasárnapi műszakok 
szervezésével pótolták. 

A készárutermelés Is el-
maradt a tervezet tői némi-
képpen. bár az első évne-
gyedben 6 millió 700 ezer 
darabos hiányt végül is 2 
millió aiá szőri tolták. A 
gyártmányösszetótel terve-
zett aránya nagyjából meg-
felelően alakult: téglablok-
kot annyit készítettek, 
amennyi kellett is az építő-
iparnak, a munkaigényesebb 
tömör téglából viszont vala-
mivel több készült, mint az 
üreges áruból. 

Az üreges tégla fajták 

térhódítása 

A vásárlók az idén ked-
velték meg igazán az üreges 
téglákat, a szövetkezetek 
szinte kizárólag azt keres-
ték, s az egyéni építtetők is 
szívesen vásárolták. A szö-
vetkezetek még a B—29-es 
típusú blokktéglát is elvit-
ték, mert gyorsabb, könnyebb 
és olcsóbb vele falazni. Ér-
dekes, hogy az állami épi-

jén szervezési gondok, prob 
| lémak akadályozták a mup-

ka megindulását. A színpad 
volt vezetőjének, dr. Kordé , . , , , , , . 
Imrének tragikus Hirte- , e s z a feladata. Azt is terve-
ienségű halála után új ve-

beiül Stúdiót hoznak létre, 
amelynek egyfelvonásosok 
megtanulása és színrevitele 

zik, hogy időnként közremű-
ködésre kérik majd fel a 

Nemzeti Színház 
fiatal művészeit. Erre mór az 
elmúlt években is volt pél-
da, helyes tehát, hogy ezt a 
hagyományt felújítják. 

zetöről kellett gondoskodni. 
Különféle okok miatt több- s z e o e ( j j 
ben kiváltak a tagok közül, "" ' 
elkerültek Szegedről. 

Több segítséget! 

A színpad vezetőjének he-
lyére a városi tanács müve- Az együttes új tagjai 
lődésügyi osztálya a nyár 
végén pályázatot hirdetett. A különféle műsorok ter-
Erre a pályázatra, sajnála- mészetesen ezután is a szin-
tesképpen, mindössze egy pad tagjainak munkájára 
pályamunka érkezett. A épülnek. A tagok közül he-
müvelődésügyi osztály vé- ten — közöttük Ágai Kata-
gül is Csíkos Gábort, a Sze- iin, Jobba Gabriella. Chikán 
gedi Nemzeti Színház fiatal Ágnes. Gyürki István. Ma-
művészét kérte fel az együt- csat József — régiek, jó is-
tes vezetésére. Ez a problé- merősei a színpadok közön-
ma ezzel meg is oldódott, jégének. Üj tagja hat van az 
Továbbra is gond azonban együttesnek: Földeák Sán-
az, amit az évad elején dor. Földeák Ferenc, Szeg-

tőipar az idén nem használt 
fel annyi üreges téglát, mint 
várható lett volna. 

Az átmenő készlet 

elegendő 

A tél csak a nyersáru-
termelésben jelenti a szezoa 
végét az építöanyagiparban, 
mivel a kemencék szinte fo-
lyamatosan égetnek ilyenkor 
is. Annak ellenérc, hogy a 
tervezettnél némileg keve-
sebb nyerstéglát gyártottak, 
az átmenő készlet, mely arra 
hivatott, hogy január else-
jétől kezdve biztosítsa a 
munkát, mintegy 30 száza-
lékkal nagyobb, mint a ta-
valyi: 24 millió egység nyers-
tégla. Az említett lemaradás 
ugyanis a vállalat 14 gyárá-
ból csupán négyet érint, a 
íübbi tízben nem lesz szük-
ség UfcemsíUtietre. 

A gépi berendezések javí-
tása, karbantartása is a 
télre vár, ezekben a hóna-
pokba/. készülnek fel a jövő 
évi nyersárugyártásra is. A 
s/ogedi l-es számú téglagyár-
ban a rekonstrukcióval kap-
csolatos előzetes területku-
tatás és vizsgálat már befe-
jeződött, s most kezdenek 
maid hozzá a tervezéshez. 
Ebből az üzemből majd évf 
20 millió egység tégla készí-
tésére alkalmas korszerű, 
gépesített gyár lesz. 

F. K. 

Magyar árammérők 
a Szovjetuniónak 

Illetékes mag; ar és szovjet 
szervek, szakemberek megál-
lapodtak, hogy a speciális 
árammérők és a hozzájuk tar-
tozó kapcsolóórák fejlesztését 
a Szovjetunióban megszünte-
tik éS az ezekben a műszerek-
ben jelentkező -összes szovjet 

igényi Magyarországról elégí-
tik ki. A megállapodásnak 
megfelelően a Masprlboríntorg 
külkereskedelmi vállalat meg-
rendelt tízezer speciális aram-
meröt és kapcsolóórát a Ganí 
elektromos készülékek és mé-
rőműszerek gyárától. 

J á v a ! é f o f f z f ' r - o r e h i d e a 

a § z e » c i l i l u % é s z t e r t b e n 

Az egzotikus növényei: 
egyik légritkább és lépktF-
nyesebb fajtájával, ekszer-
orchideaval gazdagodott a 
szegedi füvészkert. A Jáva 
és Szumálra szigetén honos 
különleges virágot — a Német 
Demokratikus Köz'úrsavág-
beli Greifswald város egye-

temi botanikus kertjének 
ajándékát — a klimaház pá-
rás, tneleg izzasztó szekré-
nyében, üvegbura ala:i he-
lyezték el. A szépen fej'öiő 
növény erdekessegc, hogy 
smaragdzöld levelein vgy 
játszik, csillog a fény. mint 
a drágaköveken. 

meghirdetett pályázat körüli 
érdektelenség mutatott. Ne-
vezetesen az, hogy a Fiata-
lok Irodalmi Színpadának 
erőteljesebb támogatásra len-
ne szüksége a középiskolák, 
az irodalomszukos tanárok 
és a TIT irodalmi szakosztá-
lya részéről, amelynek az 
egyébként, hogy úgy mond-
juk, ..hivatali" kötelessége is 
lenne. 

Vári Menyhért. Ördögh Szil-
veszter, Szeőnmári Erzsébet 
és Gábor Gabriella. 

A műsorokban — mint ed-
dig mindig — ezután is köz-': 
remüködnek majd a zetieis+ 
kóla és a Zeneművészeti 
Szakiskola növendékei. Ezt 
á munkát megkönnyíti és 
színvohalasabbá teszi, hogy a 
Móra művelődési otthon rü-

A színpadot néhány iskola videsen egy új hangvérSetiy-
és néhány irodalomszakos i o „ g < j r á t k 6 p . 
tanár figyelemre méltó mun-
kával segíti is. Az együttes 
13 tagjának többsége a Rad-
nóti és a Ságvári gimnázi-
um tanulói közül kerül ki. 
Más iskolákban pedig jelen-
tős eredményeket értek el a 
közönségszervezésben, De a 
műsorok összeállításának 
nagy gondjához és munká já-
hoz szinte semmi támogatást 
nem kap az együttes. Pedig 
már a puszta igények, kí-
vánságok felmérése, összege-
zése is, nAgy senítség lerinc 
áhhoZ, hogy a Fiatalok Iro-
dalmi Színpada e tekintetben 
ifi azt nyújtsa, smire szük-
ség ván, amit várnak és el-
várnak tőle. 

Uj tennivalók 

Az idei műsorterv, ha ne-
hezen is. végül mégiscsak el-
készült. Ezek szerint a hol-
rtápi első előadáson kívül 

O. L. 

Euripidész, Vergilius 
és Dante 

A televizió új kviz-sorozatai 

A magyar televízió művé-
szeti osztályának vezetői 
szombaton sajtótájékoztatón 
ismertették a jövő évben in-
duló irodalmi és képzőmű-
vészeti vetélkedő műsor elő-
készületeit. A televízió 1965 
februárjában „Földönjaró 
Csillagok"' címmel űj kvíz-
játékot indit. A műsoí célja 
egyrészt bemutatni a világ-
irodalom legkiválóbb alak-
jait, másrészt az olvasókö-
zönség körében népszerűsí-
teni az irodalom különböző 
korszakait. Kéthavonként je-
lentkeznek majd. a soroéat 

Tovább iart a párás, ködös, hideg idö 
A jelenlegi időjárást a 

. léi első nagyobb offenzívája 
után bekövetkezett enynüles,! 
a „frontok" elesendesedése 
jellemzi. Napok óta óriási 
anticiklon terpeszkedik a 
kóntinenfekózepén, amely az 
Azórl-szigeteklöl az Uraiig 
nyúlik délnyugat észak-ke-
leti irdnüban. Ezeken a tétü-
leteken csendes, párds, kö-
dös az idö. VisZont Európa 
északi országai fölé jóval 
enyhébb, párás levegő áram-
ük az Atlanti-óceánról, s 
nagy területeken szokatlanul 
enyhe, tsapadékofe időszak 
köszöntött be. így most a 
kontinens északi és középső 

injai fölött fordított hőmér-
sékleti helyzet alakult ki. 
Hazánkban napok óta a 
megülepedetl hideg légpörha 
halál'OZZá meg az időjárást. 
A Meteorológiai Intézet 
közporfti előrejelző osztályán 
tájékoZtélSsúl közölték, hogy 
vasárnap hajnalban előre-
láthatólag mínusz 1, mínusz 
5 fokos fagyok lesznek or-
szágszerte, a nappali hőmér-
séklet maximumai pedig 0 
fok körül alakulnak ki. 
Egyenlőre tovább tart a kö-
dös, felhős idő, újabb hava-
áásra azonban még nem 
kéli SZamftáfltiflk. (MTT) 

összesen 12 adásból áll és 
két évig tart. 

Az egyés adások előtt Bu-
dapesten és minden megyé-
ben elődöntőket rendezneK. 
A legjobb öt fővárosi és a 
19 megyei győztes jut tovább 
az írásbeli középdöntőbe. In-
nen, az írásbeli dolgozatok 
alapján választják ki a hat 
legjobb versenyzőt, akik a 
képernyő elé lephetnek és 
részt vehetnek a döntőben. 

A vetélkedő első három 
témája: a göfög dráma, kö-
zéppontjában Euripidész-szel; 
a római költők, középpont-
jában Vergitiussal, és Firen-
ze, középpontjában Dante-val. 

A „Földönjáró csillagok" 
című vetélkedőre csak 18 
éven felüllek jelentkezhet-
nek ós m indázok kl vannak 
zárva a versenyből, akiknek 
hivatása az irodalom. Jelent-
kezni lehet minden megyei 
és a budapesti Szabó Ervin 
könyvtár fiókjaiban. 

„Melyik képet láttuk?" 
címmel ugyancsak február-
ban indítja meg a televízió 
első képzőművészeti tárgyú 
kviz-sorozatát. Ennek célja, 
hogy közelebb hozzák a kép-
zőművészetet a nézők széles 
tömegeihez. Jövő évben öt 
adást rendeznek, amelyet a 
Szépművészeti Múzeumból, 
illetve a Nemzeti Galériából 
sugároznák. 

A vetélkedőn ftemcsak bu-
dapestiek, hanem vidékiek in 
részt vehetnek. (MTI) 
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