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lílabb gyárak 
és lakóházak épülnek 

A Csongrád megyei Építő-
ipari Vállalat évről évre töb-
bet termel, munkájuk nyo-
mán új gyárak, lakónegye-
dek születnek környezetünk-
ben. A vállalatnál most 
készülnek a műszaki konfe-
renciákra és a termelési ta-
nácskozásokra, ahol részle-
teiben is megbeszélik az idei 
feladatokat Előzetesen ér-
demes bepillantani az 1969-
es programjukba. 

A megyei építőipari válla-
lat ebben az évben 

30 százalékkal növeli ter-
melési kapacitását, 

amely négyszerese az orszá-
gos építőipari előirányzat-
nak. A termelés növelésén 
belül néhány generális fel-
adatot is meg kell olda-
niuk. Az egyedi nagy beru-
házások sorába tartozik 

a leendő szegedi házgyár. 

1969-ben 65 millió forint ér-
tékű munkát kívánnak elvé-
gezni a házgyáron. 

A felépülő szegedi házgyár 
egy ebként meghatározza az 
építőipar későbbi műszaki 
fejlesztési tevékenységét Az 
e'ső évben az a legfontosabb 
célkitűzése a vállalatnak, 
hogy a házgyár terve építé-
szetileg és technológiailag 
megfeleljen a legkorszerűbb 
színvonalnak. Ugyanakkor 
f d kell készülniük a házgyár 
termékeinek előállítási é3 
felhasználási, szerelési mun-
kálataira, valamint arra. 

hogy a házgyári termékekből 
épülő lakótelepeken. 

a mélyépítési munkákat 
teljesen gépesítsék. 

Tovább építik az idén a 
már megkezdett MTA Bioló-
giai Kutatóintézetének új-
szegedi centrumát: itt 30 
millió forint értékű termelést 
végeznek el az idén. Legna-
gyobb összegű kivitelezői 
munkát 

az algyői olajprogram 

jelent, összesen 81 millió fo-
rint értékben. Ez a három 
egyedi beruházás a vállalat 
termelési tevékenységének 
egynegyedét jelenti. A szen-
tesi téglagyárat is a megyei 
éDítőipari vállalat dolgozói 
építik fel. s 1969-ben 20 mil-
lió forint értékű munkát nek sokkal jobb minőségű 
végeznek el. Az EMERGÉ munkát végezni. 

Az idei erőteljes fellendü-
lést elsősorban 

a termelékenység javítá-
sával 

kívánják megoldani. A ter-
melés növekedésében fele 
arányban a termelékenység 
lesz a domináló, s ezt előse-
gíti a korszerű szerkezetek 
építésének nagyarányú emel-
kedése. El szeretnék érni, 
hogy az idén legalább 12 
százalékkal 

csökkenjen 
az átlagos kivitelezési idő-
tartam. Az építészeti munka 
minőségét is jelentősen ja-
vítják. az a vállalat idei cél-
kitűzése, hogy a minőségi 
hiányok a tavalyihoz képest 
körülbelül 15—20 százalékkal 
csökkenjenek. Különöskép-
pen a lakóházaknál szeretné-

gumigyár bővítésénél 15 mil-
lió forintos munkára vállal-
koznak. 

A lakásépítési program 
zöme a szegedi Tarján telep-
re koncentrálódik. 

1969-ben körülbelül 850 la-
kást építenek fel az ú j la-
kónegyedben, 

amely annyi, mint az Üjsze-

A vállalat korszerűsíteni 
és modernizálni akarja saját 
termelési tevékenységét Az 
állóeszközök fejlesztését ter-
mészetesen a leendő házgyár 
befolyásolja és meghatároz-
za. A tavalyi vállalati nyere-
ség biztosítékul szolgál arra, 
hogy körülbelül 8 millió 
forint rövidlejáratú hitelt 
vegyenek igénybe, s így 

saját erőforrásból 

geden levő Odessza-lakótelep mintegy 15 millió forint ér-
összes lakása, amelyet négy 
éven át építettek. A vállalat 
úgy tervezi, hogy ebben az 
évben Szegeden és a megye 
városaiban mintegy 1300 la-
kást épít és ad át megren-
delőinek. 

tékű beruházást valósítsanak 
meg 1969-ben. Több mint öt-
millió forintért vásárolnak 
gépeket és szállítóeszközö-
ket: nagy hatósugarú darut, 
vakológépeket és más építő: 
ipari gépet és berendezést 
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gítség Tanácsa 22. ülésszaka 
és a KGST végrehajtó bi-
zottsága 38. tanácskozásának 
befejezése után a KGST tit-
kársága szerdán Berlinben 
sajtókonferenciát rendezett 

feladatok 
előtt 

Faggyejev sajtókonferenciája 
A Kölcsönös Gazdasági Se- és első lépésként — a KGST Gazdasági Közösség össze-

belső valutakonvertibititásá- hasonlításával kapcsolatban 
nak útján — a KGST-orszá- azt a véleményét juttatta ki-
gok valutái meghatározott íejezésre, hogy a két szerve-
hányadának konvertibilissá zet között semmiféle analó-
tételét a tagországok egymás giát sem lehet találni, any-
közötti gazdasági kapcsola- nyira eltérnek egymástól a 

Faggyejev, a KGST titkára taiban. Ugyancsak tanulmá- társadalmi rendszerek, ame-
bevezető szavaiban megem- nyozás alatt álló kérdésként lyeknek talaján kialakultak, 
lékezett a KGST-hez tartozó jelölte meg a KGST-bank Kiemelte azt is, hogy míg 
országok gazdaságának nagy- közép- és hosszú lejáratú hi- a KGST nyitva áll vala-
arányú fejlődéséről a Köl- telnyújtási tevékenységének mennyi ország előtt, addig 
csönög Gazdasági Segítség kidolgozását Hangoztatta, az EGK zárt érdekképvise-
Tanácsa fennállásának húsz hogy a pénzügyi é s valuta- leti csoport 
esztendeje alatt. Elmondotta: kérdésekben, valamint a A KGST-nek a fejlődő or-
a világban végbemenő mű- bank munkájával kapcsolat- szágokkal szemben folyta-
szaki-tudományos forrada- ban összefüggő program ki- tott gazdaságpolitikáját tag-
lom és a KGST-országok alakításán dolgoznak, ame- l a iva végül rámutatott, hogy 
nagyarányú fejlődése most lyet elkészülte után hala- a KGST segítséget nyújt a 
újabb megoldandó feladatok déktalanul nyilvánosságra fiatal nemzeti államoknak 
elé állítja a tanácsot, hogy a hoznak, 
kialakult feltételeknek meg- A szocialista országok va-
felelően továbbfejlessze akö- lutája világpiaci konvertibi-
zös munkát. litásának kérdésével össze-

Az újságírók kérdéseire függésben először kitért 
válaszolva a KGST titkára azokra a nehézségekre, ame-
kijelentette, hogy az egyes lyeket a szocialista országok-
országok távlati terveinek nak, többségében elmaradott 
koordinálása alapvető jelen- gazdaságuk fejlesztése érde-
tőségű az együttműködés kében, a háború után le kel-
megszervezésében. A KGST lett küzdeniük. Kiemelte, 
bankjának (a Gazdasági hogy miután ezek az álla-
Együttműködés Nemzeti mok legyűrték a legnagyobb 
Bankja) szerepéről szólva nehézségeket és ipari orszá-
hangsúlyozta, hogy az elkö- gok lettek, ma ilyen minő-
vetkező időben az eddiginél ségben jelentkeznek a világ-
is fontosabb szerepet kíván- piacon. Rámutatott, hogy a 
nak biztosítani számára. Je- szocialista országok gazda-
lenleg, központi probléma- sági együttműködési szerve-
ként, folyik a KGST-orszá- zete nem akarja elhatárolni 
gok valuta- és pénzügyi kap- magát a nemzetközi mun-
csolatainak és ezek fejlesz- ka megosztástól. „Aktív gaz-
tési lehetőségeinek tanulmá- daságpolitikát akarunk foly-
nyozása. Ezzel összefüggés- tatni minden országgal, füg-
ben alapvető irányzatként getlenül társadalmi, gazda-
jelölte meg a többoldalú el- sági rendszerétől" — jelen-
számolási rendszer kialakí- tette kl a KGST titkára, 
táaára irányuló törekvéseket A KGST és az Európai 

önálló iparuk kialakításához. 

Kádár János látogatása 
az Akadémián 

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának első titkára a Magyar Tudományos Aka-
démia elnökségének meghívására tegnap, szerdán délután 
az Akadémiára látogatott, s folytatott kötetlen eszmecse-
rét. Képünkön — balról jobbra — Erdei-Grúz Tibor, a 
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára. Kádár János 
és Rusznyák István, a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke as Akadémia tudósklubjában 

MTI foto — KS 

A DNFF egyhetes 
tüzsziineti javaslata 
Miközben a világ most a saigoni fáma, hogy tavaly 

mindenekelőtt a párizsi tár- a Thieu-rezsim és Washing-
gyalásokra figyel, Vietnam- ton szegte meg sorozatosan 
ban folytatódnak a harcok a tűzszünetet 
- és mind súlyosabbak lesz- Tet-tűzszünet saigoni di-
nek az amerikai veszteségek. i 

Nyugati hírügynökségek be- lemmájával kapcsolatban 
számolnak az amerikai had- máris látványos nézeteltérés 
vezetésnek arról a beismeré- mutatkozik a rendszer veze 
séról, amely szerint a DNFF . _ „ _ . , „. 
harcoló alakulatai egész Dél- k ö z o t t K y a l e l n ö k ' a 

Vietnam területén egyre ha- p á n z s b a n tárgyaló dél-viet-
tékonyabb légvédelmi eszkö- nami delegáció vezetője — 
zökkel rendelkeznek. Az új m i n t már több Ízben koráb-
esztendőben a szabadsághar- . 
cosok 23 harci helikoptert és ta" " ~ » « * ^ e t l e n í -
nyolc más amerikai repülő- tette magát Thieutől és egy-
gépet semmisítettek meg — értelműen kijelentette: a sai-
tűnik ld a jelentésből, amely g o n j kormány „kétségkívül" 

S ^ z t e s é ' e r - ^ * tűzszü-
kintve a harci cselekmények n e t l gesztusát Saigonban 
korlátozott voltát — viszony- ugyanakkor az alelnök njri-
lag nagyok". latkozata után siettek meg-

A világsajtó egyébként ve- erősíteni, hogy az üggyel 
zető helyen közti a Dél-viet- kapcsolatban még semmiféle 
nami Nemzeti Felszabadítás! 

I V 

tl 

Front rádiójának azt a beje-
lentését, amely szerint a 
DNFF egyhetes tűzszünetet 
léptet életbe a február 15-
ére eső nagy vietnami ün-
nep, a Hold-újév, az úgyne-
vezett Tet alkalmából. Sai-
gon egyelőre nem nyilatko-
zik arról, viszonozza-e a sza-
badságharcosok gesztusát. A 
jelekből ítélve könnyen le-
het, hogy a döntés nemleges 
lesz. Saigoni körökben ugyan-
is hangsúlyozzák „az 1968-as 
kedvezőtlen tapasztalatokat". 
Ezzel arra utalnak, hogy ta-
valy a DNFF közvetlenül a 
Tet-tűzszünet lejárta után 
lendült nagy offenzívába, 
amely nagy veszteségeket 
okozott az amerikaiaknak és 
a saigoni kormány egységei-
nek. Arról azonban nem szól 

döntés nem született 

5 0 nap 
a tél 

Mától már „csak" ötven 

nap választ el bennünket a 

tavasztól. Igaz, még nem le-

szünk a félidőnél, mert a tél 

89 napon és 8 percen át tart. 

A tél pontos közepe csak 

február 3-án, este 8 óra 04 

perckor érkezik eL 

Sok es ötven nap, de 

azért a tavasz közeledése 

már erősen észrevehető. Ha 

nem is az időjáráson, ami 

továbbra is ragaszkodik 

szeszélyes hangulataihoz, de 

a nappalok fokozatos térnye-

résében és az éjszakák rövi-

dülésében. Hiszen a január 

29 és 30 közti éjszaka már 

teljes órával rövidebb a te-

let hozó december 21-e éj-

szakájánál (MTI) 

Az igazságügyminiszter 
Szemesen 

Dr. Korom Mihály 1 gaz-
ságügyminiszter, az MSZMP 
KB tagja és dr. Szakács 
Ödön, a Legfelsőbb Bíróság 
elnöke tegnap, szerdán dél-
előtt Szentesre látogatott. A 
városi pártbizottság épü-
letében Labádi Sándor, a 
városi pártbizottság titkára 
üdvözölte a vedégeket, akik 
itt találkoztak a városi és a 
járási vezetőkkeL Az esz-
mecsere során dr. Korom 

Mihály válaszon a hozzá 
intézett bel- és külpolitikai 
vonatkozású kérdésekre. 

A vendégek ezt kővetően 
a város vezetőivel ellátogat-
tak a Baromfi-feldolgozó Or-
szágos Vállalat szentesi 
gyáregységébe, majd felke-
resték a szentesi városi és 
járási bíróságot. Az itt foly-
tatott megbeszélésen részt 
vett dr. Simon László, a 
megyei bíróság elnök* ÍM. 

Intézkedések a tanulók 
túlterhelésének 
csökkentésére 

A Művelődésügyi Minisz-
tériumban Lugossy Jenő mi-
niszterhelyettes szerdán idő-
szerű közoktatáspolitikai 
kérdésekről tartott sajtótá-
jékoztatót. Elmondta, hogy 
változatlanul napirenden 
szereplő téma a tanulók túl-
terhelésének csökkentése. Az 
utóbbi időben több intézke-
dést is tettede ezirányban 
így a gimnazisták heti kö-
telező óraszámát az első és 
harmadik osztályban kettő, 
a második és negyedik év-
folyamokban pedig három 

es oktatási évben már ér-
vénybe is lép. A cél az. hogy 
a testnevelés jelentőségét nö-
veljék, ezzel egyidejűleg 
azonban megszüntessék azt 
az osztályozási módszert, 
amely a centiméterre, a 
stopperórára alapoz A test-
nevelési osztalyzat azonban 
továbbra is beleszámít az át-
lagosztályzatba. 

Szó volt a sajtótájékozta-
tón a pedagógus álláshelyek 
betöltésével kapcsolatban a 
pályzati rendszerről is. Az 
erre vonatkozó rendelkezés-

órával csökkentették, egy ben igyekeztek az egyéni és 
másik lehetőség a túlterhelés 
csökkentésére * tankönyvek 
korszerűsítése, egyszerűsítése. 

a társadalmi érdekeket 
egyeztetni és főként a falusi 
kis iskolák pedagógusellátá-
sának javítását segíteni. Új-
donság a területi elv beveze-
tése a pedagógusképző intéz-
mények nappali tagozatos 
hallgatóinak felvételénél. 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, 

érettségit. Ezek az „értesülé- * b 0 t ° ! í h e t . 6 ,h?1Jfke
1
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„trr, terfit „ ^ í ^ c i ^ t - illetve azok 90 szazaiokát fel-

A miniszterhelyettes be-
szélt ezután arról, hogy az 
érettségi körül kialakult vita 
lezárásával párhuzamosan 
olyan hírek keltek szárnyra, 
hogy szigorítani akarják az 

sek" nem fedik a valóságot: 
szó sincs szigorításról. 

Bejelentette a miniszterhe-
lyettes, hogy a minisztérium 
felülvizsgálja a testnevelés 
jelenlegi tantervét, s a rész-

osztják a területileg érde-
kelt megyék között A terü-
leti elv alkalmazása hozzá-
járulhat ahhoz, hogy a mos-
tohán ellátott kis vidéki is-
kolák is fokozatosan kapja-

beo ú j tanterv az 1969-1970- nak szaktanárokat. 
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