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Az idén hazánkban 
61 ezer lakás épüfl 

A Harmadik ötéves terv első két évében 
meggyorsult a lakásépítés üteme. Az or-
szágban 1966-ban több min t 55 ezer ú j 
lakás é p ü l t 1967-ben pedig 57 ezer helyett 
mintegy 59 ezer lakás építését fejezték be. 
Az állami és a szövetkezeti ipar a ko-
rábbinál 

szélesebb körben hasznosította a kor-
szerű, nagyüzemi lakásépítési e l já rá-

sokat. 
A tavaly átadott lakásoknak 44 százalékát 
építettek fel paneles, blokkos és öntött-
falazásos módszerrel. Az ország lakásépít-
kezéseinek szervezettsége azonban a ja-
vulás ellenére sem lrielégítő. Tavaly is 
kisértett még a befejező munkák és á t -
adások é w é g i torlódása. 

A népgazdaság ez évi terve több min t 
61 ezer lakás építésének befejezését 

irányozza elő. 

Az Építésügyi, és Varosfejlesztési Minisz-
tér iumban és a tanácsok építő ipari vál la-
latai hét-nyolc, a szövetkezetek pedig 
négy-öt százalékkal több ú j ot thont épí-
tenek, mint tavaly. Üjabb tartalékok fel-
tárását jelenti a kivitelezési jogosultság 
merev szabályainak feloldása, me i t lehe-
tővé teszi, hogy bekapcsolódjanak a lakás-
építésbe más gazdasági ágasatok sa já t 
építőipari szervezetei, házilagos építési 
részlegei is. 

További jelentős lépést tesz az ál lami 
építőipar a lőipcgis lak ' sépí tés kibon-

takoztatására. 
Ezekben a napokban kezdte meg az 
üzemszerű termelést Budapest második 
házgyára. Ebben az évben helyezik üzem-
be az évi 4200 lakást termelő győri és 
miskolci házgyárat, valamint a szolnoki 
ú j panelüzemet is. (MTI) 

Szegetlen és környékén 
kialudtak a gáztáklyák 
Vezetékrendszerben az o'ajat kísérő gáz 
Megfeszíteti munka a szénhidrogén-medencében 

A szegedi olajbányászok a 
pirosbetűs ünnepeken is dol-
goztak. A Nagy-al földi Kő-
c la j te rmelő Vállalat 200 
munkása karácsonykor és 
szilveszterkor is a szerszá-
mok, berendezések mellet t 
marad t — éjjel , nanpaL 
Gondoskodni kellett a sza-
kadat lan olajtermelésről, a 
körnvező városok gázellátá-
sára ' . 

A szünet nélküli szolgá-
latra r.agy szükség van: 

az Aleyő—Tápé térségében 
kezdődött fontos kísérletek 
nem állhatnak egy pilla-
na t ra sem. 

A szakemberek december 
20. és 30. között elvégezték 
a műszeres méréseket, a 
szénhidrogéntároló szerkeze-
tek vizsgálata azonban csak 
tavassza1 fejeződik be. Ad-
dig jó néliány ú j adatot kell 
szerezni az úgynevezett mű-
velési tervek, a megfelelő 
termelési technológiák ki-
dolgozásához. 

A Tisza—Maros közben 
rendkívüli nehézségekkel 

küzdenek az o la j munkások: 
a szokatlanul enyhe időjá-
rás következtében sár ten-
gerré változtak a földutak. 

Még a lánctalpas vonta-
tőkkai sem lehet megkö-
zelíteni a termeidberende-
zéseket. 

Sajnos, a Siófoki Kőolajve-
zeték Vállalat nem fejezte 
be határ időre a Tisza—Ma. 
ros közi ú j csőrendszer épí-
tését. Az acélvezetékek 
ugyan a helyükre kerültek, 
de hiányoznak a nagyméretű 
tolózárak Juratovics Aladár, 
a Kőolaj termelő Vállalat 
szegedi üzemének vezetője 
arról is tájékoztatott , hogy 
a kedvezőtlen körülmények 
miat t három termelőbe ren-
dezést lezártak, mivel az 
o la j szállítását nem sikerült 
megoldani. 

Remélhetőleg a hiányzó 
alkatrészek megérkeznek, 

s január végére elkészül a 
körvezeték, s ezzel termel-
het a három kút is. Különö-
sen fontos lenne ez, hiszen 
a szegedi üzem 700 tonna 

kőolajat 'k íván adni január-
ban a finomítóKnok. 

Az o 'a jbányászok érdekes 
ós nagyon hasznos esemény-
nyel köszöntöttek az ú j esz-
tendőt- Szeged környékén 
kialudtak a gázfáklyák. Ez 
azt jelenti, hogy valamennyi 
ola j termelő kú t kísérő gaza 
e l ju t a vezetékrendszerekbe, 

a kísérő gázokat felhasz-
nai '"ák. 

A múlt év utolsó hónapja i -
ban elkészültek a legutolsó 
vezetékszakaszok is, vala-
mennyi termelő kuta t így a 
gázfövezetékhez kaocsoltak. 

A rendszeresen égő gáz-
fáklvák kioltása első izben 
történt meg a Szeged kör-
nyéki olaj termelés történe-
tében. Az utolsó fáklva de-
cember végén az algvői l -es 
számú berendezésnél aludt 
ki. A Köolajtormelő Vállalat 
szegedi üzemében azt is el-
mondták. hogy előrelátható-
lag ezután csak ki-ételes 
alkalmakkor, vizsgálatoknál 
vagv ú iabb kísérleteknél 
rövid időszakra gvóítanak 
meg ú j abb gázfáklyákat . 

flprő Antal elvtárs 
látogatása Csongrád megyében 

Enyedl Zoltán felvétele 

Gyá r l á toga t á son . . . Képünkön (balról jobbra) : Kiss Attila, a szentesi baromfifeldol-
gozó főmérnöke, Labádi Sándor, a szentesi városi pártbizottság t i tkára, Apró Antal 

és Mag Pá!, a szentesi baromfifeldolgozó vezetője 

Még szerdán délután meg-
érkezett Csongrád megyébe, 
Szentesre Apró Antal elv-
társ, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
se. A városi pártbizottság 
székházában időszerű kér-
désekről megbeszélést foly-
tatott a Szentes városi és a 
szentesi járási vezetőkkel. 
Labádi Sándor elvtárs, a vá -
rosi pártbizottság t i tkára is-
mertette a város problémáit. 
Az ezt követő beszélgetés-
ben a városi és járási ve-
zetőkön kívül részt vett 
Győri Imre elvtárs, az 
MSZMP KB tagja, a me-
gyei pártbizottság első t i t-
kára, dr. Komócsin Mihály 
elvtárs, a megyei pártbizot t-
ság t i tkára és Török László 
elvtárs, a megyei tanács vb 
elnöke is. 

Csütörtökön délelőtt 9 
órai kezdettel a Szabadság 
Moziban városi, járási párt-
aktíva ülést tartottak. Az 
elnökségben Apró Antal elv-
társsal együtt helyet foglal-
tak Győri Imre, Török Lász-
ló, Kurucz Márton, a szen-
tesi járási pártbizottság el-
ső t i tkára. Csorba György, a 
szentesi járási tanács vb el-
nöke, Nagy György, a Szen-
tes városi tanács vb elnöke, 
Patai Sz. Sándorné, Szentes 
város országgyűlési képvise-
lője. 

Az aktívaülésen Apró An-
tal elvtárs tartott tájékoz-
tatót időszerű nemzetközi és 

belpolitikai kérdésekről. 
Mindenekelőtt a pár t Köz-
ponti Bizottsága és a kor-
mány nevében az akt íva-
ülés résztvevői ú t j án boldog 
újévet kívánt Csongrád me-
gye dolgozóinak. Köszönetet 
mondott a pártszervezetnek, 
a pár t tagjainak, az ország-
gyűlési képviselőknek, szak-
szervezetnek, a Hazafias 
Népfront szervezeteinek, az 
if júsági és tömegszervezetek-
nek azért a fá radhata t lan 
munkáér t , amivel segítették 
Csongrád megyében az el-
múl t évben is a pár t poli-
t iká jának végrehaj tásá t ; s 
amelynek segítségével az 
elmúlt esztendőt jó ered-
ménnyel zárhat tuk. 

A részletes és sokoldalú 
tájékoztató után a vendégek 
felkeresték az Országos Ba-
romfiipari Vállalat élüzem 
címmel tizennégyszer, a Mi-
nisztertanács vándorzászla já -
vai kétszer ki tüntetet t szen-
tesi gyáregységét. Itt Mag 
Pál gyáregységvezető, Kiss 
Attila főmérnök és Erdélyi 
Lászlóné pár t i tkár fogadták 
Apró elvtársat és a többi 
látogatót. 

A vendégek ezután a vá-
roshoz közel fekvő Termál 
Termelőszövetkezeti Gazda-

ságba látogattak. I t t Virágos 
Kis István, a termelőszövet-
kezet elnöke, Schendl Ta-
más, az üvegházi üzemek fő-
mérnöke és Arany Lajosné, 
a termelőszövetkezet pár t l i t -
kára muta t ták be a korsze-
rű, termálvízzel fű tö t t üveg-
házakat . 

A program további részé-
ben a Kontakta 103 millió 
forintos beruházással készülő 
ú j üzemét tekintették meg. 
I t t Pesta Kálmán, a Kon-
takta igazgatója, Csűri Lász-
ló vállalati főmérnök és 
Bozsó Sándor, a szentesi 
gyáregység vezetője fogad-
ták a Minisztertanács el-
nökhelyettesét, a megyei, vá -
rosi és járási vezetőket. 

Apró Antal elvtárs szen-
tesi látogatása alkalmából a 
megye kommunistái, dolgo-
zói nevében Győri Imre elv-
társ, a megyei pártbizottság 
első t i tkára köszönte meg 
azt az elismerést, amelyet a 
megye dolgozóinak Apró elv-
társ az aktívaértekezleten 
átadott , valamint azt a se-
gítséget, amelyben a párt 
Központi Bizottsága és a 
kormány az e lmúlt években 
Csongrád megyét is részesí-
tette. 

Az Arat) U g s 
rendkívüli ülése 

Szaied Nofal. az Arab Li-
ga helyettes főt i tkára csü-
törtökön délután Kairóban 
bejelentette, hogy szombatra 
Marokkó kérésére összehív-
ták az Arab Liga rendkívüli 
ülését. Marokkó kérte, hogy 
az Arab Liga vizsgáljon 
meg bizonyos kérdéseket a 
Rabatba kitűzött csúcstalál-
kozóval kapcsolatban. 

l ' . l 

e neoníczmnsról 
Dr. Urho Kekkonen finn 

köztársasági elnök az ú j j á -
éledő fasizmussal szemben 
állást foglalt egy televíziós 
beszélgetés keretében. 

Kekkonen óva intett attól 
— már egy korábbi nyilat-
kozatában is —, hogy lehe-
tővé tegyék Nyugat-Német-
országban a neonácista NPD 
befo lyására^ a növekedését. 

Hz úi mechanizmus a pedagógusok 
monká;ában is érezteti hatását 
Szakszervezeti küldöttgyűlés Szegeden 

Kilencven résztvevő előtt 
tar tot ta meg küldöttközgyű-
lését a Pedagógus Szakszer-
vezet Szeged városi Bizott-
sága tegnap délután a Ság-
vári gimnázium dísztermé-
ben. A vendégek közt meg-
jelent Papp József, a Peda-
gógus Szakszervezet megvei 
bizottságának elnöke és Ök-
rös János, a megyei bizott-
ság t i tkára, a központi ve-
zetőség tagja. Gulácsi Zol-
tánnak, a Pedagógus Szak-
szervezet városi bizottsága 
elnökének megnvitója u tán 
Borsos László t i tkár tar tot t 
beszámolót a vezetőségvá-
lasztás óta végzett munká-
ról és a további feladatok-
ról. A szakszervezet gazdál-
kodását, s a jövő évi köl t -
ségvetési terveket Árokszál-
lássv Dezső gazdasági veze-
tő ismertette. 

Legfontosabb területe volt 
az évi szakszervezeti mun-
kának az egyébként is gon-
dot, figyelmet kivánó felada-
tolt segítése; tapasztalatcse-

rékkel, kísérletezésekkel, az 
oktatási re form támogatása, 
a hátrányos helyzetű tanu-
lók segítése, a pályaválasz-
tás eredményessé tétele, és 
az ideológiai, szakmai to-
vábbképzés, amelynek t á -
mogatására született meg 
például a Béke utcai iskolá-
ban a gazdag anyagú neve-
lői könyvtár. Nagy szerepet 
kapott az oktató-nevelő 
munka területein a korsze-
rű szemléltető eszközök és 
módszerek terjesztése, és a 
szacialista hazafiságra, hon-
védelemre nevelés is. 

A dolgozók védelme, szo-
ciális és társadalmi segítése 
is jelentős helyet foglal el 
a bizottság munká jában . A 
rendelkezésre álló 163 ezer 
195 forintból rendkívüli se-
gélyekre például 16 ezer 570 
forintot, egyéb szociális fel-
használásra is több mint 15 
ezer forintot költöttek; kul -
turális célokra pedig 57 ezer 
forinton felüli összeget for-
dí tat tak. 

Az ú j mechanizmus a 
pedagógusok szakszervezeti 
tevékenységében, munka és 
életkörülményeiben is érez-
teti m a j d hatását . Minde-
nekelőtt — hasonlatosan az 
ál talános alapelvhez — az 
iskolaigazgatók hatáskörének 
bővülését eredményezi. A 
beszámoló javaslata a lapján 
az igazgatók kizárólagos ha-
táskörébe kell tartoznia pél-
dául a pedagógus munka -
idejének, a gyakorlatot ve-
zetők óraszámainak és egyéb 
korrepetálási óráknak, a ju-
talomszabadságoknak meg-
állapítása, vagy akár a jó 
munka a lapján a pedagógu-
sok rendkívüli feljebbsorolá-
sának hatás joga is. 

Az eddigieknél nagyobb 
hatáskört kell biztosítani az 
igazgatóknak és a szakigaz-
gatási szerveknek a lakás-
akciók intézésében, a szak-
szervezeteknek pedig a dol-
gozók mindennemű érdekei-
nek védelmében. 

Hagymakísérleti Bizottság 
alakult Makón 

Tegnap a Hódmezővásár-
helyi Makó Városi és Járás i 
Termelőszövetkezetek Terü-
leti Szövetségében megvitat-
ták a hagymatermeléssel 
kapcsolatos problémákat . 
Hagymakísérleti Bizottságot 
hoztak létre és elfogadták a 
hagymatermelés korszerűsí-
tése érdekében végzendő 
technológiai üzemi kísérletek 
programját . A megbeszélé-
sen ott volt és a program 
végrehaj tásában, va lamint 
a Hagymakísérleti Bizottság 
m u n k á j á b a n is részt vesz 
dr. Erdei Ferenc akadémi-
kus, az Agrárgazdasági Ku-
tató Intézet igazgatója, Ma-
kó város országgyűlési kép-

viselője, dr. Paczuk István, 
a megyei tanács vb elnök-
helyettese, dr. Borka Miklós, 
a Kertészeti Kuta tó In té-
zet tudományos osztályveze-
tője, valamint több ismert 
megyei hagymatermelési 
szakember. 

A Hagymakisérleti Bizott-
ság és az üzemi kísérleti 
program sok problémára 
igyekszik választ adni. 

A kísérlet módszereiben is 
megállapodtak a tudományos 
és gyakorlati szakemberek, 
ugyanakkor kijelölték a fe-
lelősöket és eldöntötték, hol 
lesznek a hagymakíserleti te-
lephelyek. 

Növekvő 
gyógyszerexport 

Egymilliárd forinton felüli 
forgalommal zárta 1967-et a 
MEDIMPEX. A vállalat egy 
év alat t 15 százalékkal nö-
velte a magyar gyógyszer-
készítmények export já t . Ve-
vői közé tartozik elsősorban 
a Szovjetunió, Japán, Kuba. 
Brazília, Spanyolország, 
Svájc, Anglia. A gyártási, 
szállítási határidőket a 
gyógyszergyáralt pontosan 

betartották, s összehangol-
tan dolgozott az ipar és a 
külkereskedelmi vá l la la t A 
gazdasági és kereskedelmi 
tevékenység végeredményét 
a közös érdekeltségen a la-
puló devizaegyenleg mu ta t -
j a : a tavalyi munka a lap-
ján a devizaegyenlegnek aa 
előirányzottnál 40 százalék-
kal kedvezőbb alakulásával 
számolnak. 


