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Szezonkezdet 
a t é g i a g n r ő r a l c E B a n 

A „külterjes" téglagyártás 
télen szűntél a hideg m i a t t 
A tavasz ugyan még nem ér-
kezett el, de a téglagyárak-
ban tegnap, március 11-én, 
megkezdődött a tavaszi sze-
zon, minden üzemben hozzá-
kezdtek a nyerstégla gyártá-
sához. A téglagyári munká-
sok remélik, hogy komolyabb 
hideg már nem zavarja meg 
a tavaszi indulást, s ebben 
az esztendőben eleget tudnak 
tenni a tervezett feladatok-
nak. 

Az idei cél: 130 millió da-
rab tégla kiégetése. Ez leg-
alább 25 millió darabbal 
több. mint a tavalyi meny-
nyiség volt. Érdekes, hogy 
Kiskunhalason mészhomok-
téglát gyártanak, amelynek 
a színe fehér, de a minősége 
egyáltalán nem marad el a 
közismert agyagból készült 
téglákétól. Ebből a fehér 
színű téglából 18 millió da-
rabot égetnek az idén. 

ŰZEUEL 
A BLüitkGYÁR 

Hosszú huzavona után 
végre befejezték a szegedi 
l -es számú téglagyár terüle-
tén működő, középfalblokkot 
gyártó üzem építését. Az elő-
regyártott épületéelemekre 
elsősorban a szegedi lakás-
építkezéseknél van igen nagy 
szükség. Várható, hogy e hét 
végére már szállítanak az 
építőiparnak falelemeket. 

Az ú j üzemben olyan 
nagyságú falelemeket készí-
tenek, amelyekből két darab 
elegendő egy szoba magas-
ságához. A megyei épi tői pa-
ri vállalat igényeit teljes egé-
szében ki tudják elégíteni és 
elfogadták az idei 17 500 köb-
méter falmennyiségről szóló 
megrendelést. Ennyi elemből 
körülbelül 800 lakást lehet 
felépíteni. A blokkokat ki-
zárólag a szegedi tarjántelepi 
lakásépítkezéseknél használ-
ják fel. 

emberei felújították, kijaví-
tották a gépeket és több 
gyárban új berendezéseket 
szereltek fel. Fedett száritó-
szineket telepítettek a makói, 
a szentesi és a szegedi tég-
lagyárakba. Ezek a színek el-
sősorban a tégla minőségét 
javítják. 

Több téglagyárban mélyí-
tették a bányák szintjét, s ? 
ú j vederorsós kotrógépet is 
vásároltak a makói és a de-
rekegyházi téglagyár számá-
ra. hogy gyorsítsák és köny-
nyítsék a bányamunkát. Né-
hány gépiberendezést és el-
avult vontatóeszközt kicse-
réltek a makói, a vásárhelyi, 
a hajósi, a kecskeméti és a 
katymári téglagyárakban. 

A hódmezővásárhelyi tég-
lagyárban komolyabb beru-
házást is megvalósítottak: a 
régi gépsort átalakították és 
ú j kéttengelyű keverőt és 
egy finomhengerművet épí-
tettek. Ezek a felújítások 
a tavaly már bevezetett üre-
ges téglagyártásban jelente-
nek majd minőségi javulást. 

A szegedi l-es számú tég-
lagyár újjáépítése a tervek-
nek megfelelően halad. A 45 
—50 miliő forintos beruhá-
zás egy része előreláthatóan 
ebben az évben befejeződik. 
Az ú j műszárító üzembehe-
lyezése lehetővé teszi, hogy 
az átépítés során ne legyen 

nagyobb mennyiségű kiesés 
a termelésben. 

AL4GÍTKEHEYCÉK 
A téglaipar legnagyobb be-

ruházását ebben az évben 
Szentesen kezdik el. Üj, mo-
dern téglagyárat építenek 
160 millió forint értékben. A 
tervezők elkészítették a gyár 
dokumentációit, s lényegé-
ben már hozzá is láttak az 
új létesítmény megvalósítá-
sához. 

A modern téglagyárat há-
rom szakaszban építik fel: 
első ütem a nyerstéglagyár-
tó vonal felépítése lesz, má-
sodik a gépi berendezések 
szerelése, míg harmadik a 
szociális létesítmények fel-
építése. Két azonos techna 
lógiai vonalat képeznek ki. 
két gyártó gépsor és két 
modern földgáztüzelésű ala-
gútkemence húzódik majd 
párhuzamosan. 

Az elképzelések szerint a 
szentesi téglagyár építését 
1970 őszén fejezik be és 
még az év végéig kipróbál-
ják az üzemet. Ha minden 
a tervek szerint sikerül, ak-
kor 1971-ben már 56 mil-
lió darab téglát égethetnek 
a jól felszerelt és a tettető 
legjobban automatizált ú j 
szentesi téglagyárban. 

i Testvér-
pártok 

küldötteinek 
elutazása 

A kommunista és munkás-
pártok budapesti konzultatív 
találkozójának résztvevői 
közül ismét több küldött uta-
zott el. Elhagyta a magyar 
fővárost a bolíviai, a brazil, 
a columbiai és a spanyol 
küldöttség. A delegációkat 
Nemes Dezső, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja 
és Katona Imre, a KB tagja, 
a budapesti nártbizottság tit-
kára búcsúztatta. 

jo:b £EG 
A Csongrád—Bács megyei 

Téglaipari Vállalat a téli idő-
szakban jelentős fejlesztést 
valósított meg, s műszakilag 
jól előkészítette az idei gyár-
tási szezont A gyárak szak-

Évi egymilliárd 
az erdőkre 

Az Erdészeti Tudományos 
Intézet kétnapos tudomá-
nyos ülésszakát hétfőn Föl-
des László mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszter-
helyettes nyitotta meg a 
Technika Házában. Vázolta 
az ERTI munkaprogramjá t 
az ú j gazdaságirányítási 
rendszerből adódó ú j szere-
pét, megváltozott feladatait. 

Elmondotta többek kö-
zött hogy a kormány a kö-
vetkező években tovább nö-
veli az erdőgazdálkodás te-
rületén is a kutatási lehe-
tőségeket Évente kereken 
egymilliárd forintot költ az 
ország az erdőgazdálkodás 
fejlesztésére: felújításra, te-
lepítésre, ápolási munkákra. 
Hangsúlyozta: tovább kell 
erősíteni az erdészeti kuta-

tás és a gyakorlat egységét. 
Az eddigi fejlesztési eredmé-
nyek számbavétele után 
most a legfontosabb felada-
tok közé tartozik a még ki 
nem használt sok fejlesztési 
tartalék feltárása. 

Magyar 
delegáció 

a VDK-ban 
Vasárnap este megérkezett 

Hanoiba a Hazafias Nép-
front és az Országos Béke-
tanács küldöttsége. A dele-
gáció vezetője Sebestyén 
Nándorné, az Országos Bé-
ketanács titkára, tagjai: 
Kende István egyetemi do-
cens és Izsáki Mihály, a 
Komárom megyei népfront-
bizottság titkára. 

Küldöttségünket Ran Huu 
Duyet. a Vietnami Hazafias 
Front főtitkára és mások 
fogadták. A magyar vendé-
gek hétfőn látogatást tettek 
a Hazafias Frontnál. 

A magyar küldöttség viet-
nami tartózkodása idején át-
adja azokat az ajándékokat 
— rádióadó-vevő berendezé-
seket, kórházi felszerelése-
ket, gyógyszereket és ruha 
neműeket —, amelyeket a 
hazánkban lebonyolított tár-
sadalmi gyűjtőakció eredmé-
nyeként sikerült megvásá-
rolni. (MTI) 

Hétfőn Washingtonban 
óriási érdeklődés mellett 
kezdődött meg az amerikai 
szenátus külügyi bizottságá-
nak külpolitikai vitája. Mint 
ismeretes, a bizottság szá-
mos tagja, köztük elnöke, J. 
William Fulbright, hosszabb 
idő óta követelt részletes fel-
világosításokat Rusk külügy-
minisztertől. Rusk kétéves 
huzavona után végre bele-
egyezett, hogy a bizottság 
nyilvános ülésén válaszol a 
szenátorok kérdéseire. 

Fulbright megnyitó meg-
jegyzéseiben rámutatott , a 
szenátorok között m'+id na-
gyobb teret hódít az a meg-
győződés, hogy „a kormány 
vietnami politikája kataszt-
rofális következményekkel 
jár mind idehaza, mind pe-
dig külföldön". 

Rusk, aki csaknem két hé-
ten át készült fel a kormány 
pozíciójának védelmére, az 
ülés elején ismertette az ú j 
költségvetési év tervezett 
külföldi segélyelőirányzata-
it. Ennek ellenére a neves, 
időnként szenvedélyes han-
gú vita szinte kizárólag a 
vietnami háborúval foglal-
kozott. Fulbright szenátor 
kétségbe vonta a kormány-
nak azt az érvelését, hogy 
a vietnami háborúnak „pél-
dát kell statuálnia". A sze-
nátor leszögezte: a kormány 
politikája következtében az 
Egyesült Államokban ma 
súlyos belső válság mutatko-
zik meg, jelentős mértékben 
a fiatalság soraiban, amely 
fellázad az értelmetlen po-
litika ellen, s válságba jutott 
az Egyesült Államok külpo-
litikája is. Hasonló értelem-
ben beszélt Mansfield, a sze-

nátus demokrata többségé-
nek vezetője is. 

Morse szenátor éles han-
gú felszólalásában kijelen-
tette: a történelmi tények 
bizonyítják, hogy az Egyesült 
Államok provokációt köve-
tett el 1964-ben, az úgyne-
vezett „Tonkini-öböl inci-
dens" idején, s a provoká-
ciót használta fel a vietna-
mi háború elfogadtatására. 
Ennek a háborúnak — han-
goztatta Morse — azonnal 
véget kell vetni, meg kell 
szüntetni a bombázásokat, 
fel kell hagyni a gyilkolással 
és elő kell készíteni PZ ame-
rikai kivonulás te rvei t 

A szenátorokkal szemben 
Rusk az Egyesült Államok 
„szerződéses kötelezettségei-
re" hivatkozott. Rusk beis-
merte, hogy a szabadsághar-
cosok februári offenzívája 
meghiúsította az Egyesült 
Államok katonai terveinek 
megvalósítását „Az úgyne-
vezett pacifikálást tervek a 
dél-vietnami tartományok 
egyharmadában rendkívül 
súlyos mértékben visszaes-
tek" — mondotta. 

Rusk elismerte, hogy je-
lenleg folyamatban van az 
Egyesült Államok vietnami 
taktikájának „teljes felül-
vizsgálata", de nem volt 
hajlandó részleteket közölni 
a felmerült elgondolásokról; 
azt mondotta, hogy még nem 
született végleges döntés. 
Fulbright szenátor rámuta-
tott, hogy a kormány a nagy 
horderejű döntések előtt az 
ismételt követelése ellenére 
sem kérte ki a törvényho-
zás véleményét. 

A szenátus külügyi bizott-
ságának vitáját lapzárta 
után folytatták. 

Magyar—iraki 
együttműködés 

Hétfőn este — a Külügy-
minisztérium vendégházában 
— Ilku Pál művelődésügyi 
miniszter és dr. Malik Do-
hán el-Hasszan Iraki kultu-
rális és tájékoztatási mi-
niszter aláírta azt a mun-
katervet. amely 1968—1969-
re rögzíti a két ország 
együttműködését kulturális 
és tájékoztatási területen. 
Elsősorban a hírközlő szer-
vek, a rádió, a televízió 

munkájá t hangolják össze, 
ugyanakkor kiterjed a közös 
munka kulturális területre 
is. Például programba vették 
ösztöndíjasok cseréjét, en-
nek keretében lehetőséget 
biztosítanak magyar régé-
szeknek, más tudományok 
művelőinek, hogy Irakban 
tanulmányozzanak különféle 
archeológiai és tudományos 
témákat. Kiállítások cseré-
jére is sor kerül. 

Elkészültek a tsz-ek 
zárszámadásai 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek az utóbbi he-
tekben országszerte elkészítették az 1967-es év zárszám-
adását s néhány gyengébb közös gazdaság kivételével 
már a közgyűléseken is megtárgyalták, elfogadták. A zár-
számadások adatait megküldték a MÉM számítástechni-
kai és gépi adatfeldolgozó igazgatóságának, ahol azo-
kat kellő előkészítés után hamarosan elektronikus szá-
mítógépekbe táplálják. Így valószínűleg már április fo-
lyamán országos képet kaphatunk a termelőszövetkeze-
tek elmúlt évi gazdálkodási eredményeiről. 

A közös gazdaságok zöme gyors ütemben hálád az 
1968. évi termelési tervek készítésével; egyes megyék-
ben már a tervjóváhagyó közgyűlések is megkezdődtek. 
Általános tapasztalai, hogy a szövetkezeti gazdaságok 
szinte mindenütt jó érzékkel törekszenek az önálló gaz-
dálkodás adta úi lehetőségek, a kihasználatlan helyi 
adottságok feltárására. (MTI) 

Fiatalok 
utcája 

A fiatalok á lcájá-
nak is nevezhetjük 
a Semmelweis utcát, 
mert az utóbbi évek 
során három ű j di-
ákotthon épült itt 
fel, közel az egye-
temi klinikákhoz és 
főiskolához. A har-
madik még néptelen, 
hiszen esak most ké-
szült el az orvostu-
dományi egyelem 
hallgatói részére, de 
jövendő lakói már 
el-elsétálnak előtte. 

A kollégium 222 
lakója április első 
napjaiban kő'tözllet 
ma 'd be 12 és fél 
millió forintos költ-
séggel létesült ú,l 
otthonába. 
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