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Növekvő
Fejlesztik
magyar-lengyel
a tanácsi építőipart
árucsere

A tanácsi építőipari vál- vek szerint a tanácsi vállalalatok és a felügyeleti szer- latok 10—12 százalékkal nöKedden a Külkereskedelvek vezetői kedden az Épí- velik a lakásépítkezések ütetésügyi és Városfejlesztési mét, s igy mintegy három- mi Minisztériumban kormányaik megbízásából dr. BíMinisztériumban országos ta- ezer ú j otthont adnak át.
nácskozást tartottak. SziláAz állami építőipar célja, ró József magyar, és Janusz
gyi Lajos építésügyi és vá-hogy a különböző műszaki Burakiewicz külkereskedelrosfejlesztési
miniszterhe- és technológiai fejlesztésekaláírta az
lyettes számolt be az ágazat kel a termelés bővítésének mi miniszter
1971—75. évi áruszállításokidei és a negyedik ötéves 70—75 százalékát
terv idejére szóló előiránya termelékenység emelke- ra és fizetésekre vonatkozó
zatairól, és ezen belül a tadésével
magyar—lengyel hosszú lenácsi építőiparra háruló fel- fedezzék. A tanácsi építőipari járatú egyezményt
adatokról.
vállalatoknál ez az arány 60
Többek között elmondotta, —70 százalék lesz. A miniszAz egyezmény előirányzahogy
térium vezetőinek határozott
a tanácsi építőipar terme- szándéka — hangsúlyozta tai szerint a két ország köllése a negyedik ötéves Szilágyi Lajos —, hogy a ta- csönös áruforgalma ebben az
tervben évente 8—9 száza- nácsi építőipar termelőerői- időszakban — figyelembe
nek bővítéséhez olyan támo- véve a belkereskedelmi és a
lékkal emelkedik,
és 1975-ben már 7 milliárd gatást nyújtson, amellyel je- szövetkezeti válás zfcekcserét
forint értékű építési felada- lentősen segítheti
termelőtot végez el. A legfontosabb eszközeik korszerűsítését, ter- is — meghaladja az egyfeladat az épületfenntartási melésük dinamikus fejleszté- milliárd 220 millió
rubelt,
igények kielégítése, a lakás- sét. Eddig 22 tanácsi válla- vagyis mintegy 40 százaléképítés növelése, és — a vál- lat termelőeszköz-fejlesztési kal lesz több az előző ötéves
lalatok anyagi és személyi javaslatát segítették
állami
forgalmánál.
erőivel összhangban — más támogatással és tanácsi hoz- tervidőszak
fontos ú j épületek kivitele- zájárulással.
(MTI)
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zése.
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A vállalatok előzetes ter- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
veikben 28 ezer lakás meg- |
Pedagógusok és más tudo- számító órák kapósak lesz- Nincs mivel.
Akkor érzi
valósításával számoltak, mert I
mánybéliek biztosan
sokat nek, megtelnek élettel. Mi igazán az ember a maga
figyelembe vettek több je- j
beszélnek majd arról, mit még vakarództunk, ha egyszegénységét, ha más szépen
lentős fejlesztési beruházást, j
jelent tanyáink érett és nö- költő életrajzát kellett meg- íölöltözködik.
A gyerekek
Ezek a beruházások azonban
vekvő nemzedéke életében, tanulnunk, aztán sablont fa- olyan iskolákat látnak, amicsak a tervidőszak második \
hogy az iskolák tetejét meg- ragtunk magunknak, amiben lyen az övék talán soha nem
felében valósulnak meg, s1 !
magasították egy antennával. nagyjából az évszámot meg lesz. Egyik
órán
látnak
így a minisztérium vélemé1
Maga köré látott, homokba- a születés helyét kellett mó • mindent, a következőn manye szerint célszerűbb és
ragadt emberek sorsára n é - dositani csupán, erre előáll rad a tanár képnek és hangreálisabb mintegy 19—20 ezer
zet eddig csak az iskola. a televízió, az első képekkel nak a kézzel-lábbai történő
lakás felépítésével számolni.
Most megkapaszkodik abba már elsöpör minden
unal- magyarázattal, a táblával és
A tanácsi vállalatok
Tegnap, kedd délelőtt tar- záértq vezetéssel megbirkóz- a kis rúdba, fölágaskodik, mat, minden sablont, és aza fehér krétával. A tanárújabb, korszerű technoló- totta zárszámadó közgyűlését tak mindezekkel és jól zár- azt veszi észre, hogy körü- író nem külön életrajzként nak is van kisebbségi érzégiai módszerek alkalmazá- a tiszaszigeti
Búzakalász ták a tavalyi évet. A közös lötte van a széles világ, be- marad meg az emlékezetben, se.
sával
Termelőszövetkezet, a falu vagyon 39 százalékka'l növe- leshet majdnem minden ab- hanem sokkal inkább íróKell tennem egy kis részévente 1100—1200 lakás fel- művelődési otthonában. Az kedett, az árbevétel
pedig lakán. Egyiknek-másiknak az ként, mint eddig. Műveivel
építéséhez elegendő ú j épí- ünnepélyes eseményen 600 csaknem 7 millió forinttal. árboca ugyan karóból v a n együtt. A nyelvtan? Öröm összefoglalást. Eddig mindetőipari kapacitás létesítését szövetkezeti gazda vett részt. Jutott bőven beruházásokra még, mint Tilalmas Nagv nézni. Az élővilág óráin az nütt használták a televíziót.
egyik leghasznosabb dotervezik. E fejlesztések ered- A t á j legbelvizesebb terüle- is. A személyi jövedelem a Istvánnak a Móra szerint' emberi szervezet szóval való Az
lognak tartották. De a felményeként a tanácsi építő- tén gazdálkodó szövetkezet tervezetthez viszonyítva ke- villámhárítója, de a mad- körülbelüli bemutatása he- nőtteknek
is kincs, jönnek
iparban is az összes laká- az elmúlt esztendőt is jól vesebb lett, de az egy tíz- zag végén itt is nagykép- lyébe szinte klinikai hitelű is napról napra,
műsorkezsoknak több mint 50 száza- zárta. Igaz, bajokból, gon- órás munkanapra eső összeg ernyős szép masina önti a pontosság kerül.
déstől az éjszakai előadás
képeket.
léka épül majd korszerű dokból bőven jutott, de ál-102 forint 15 fillér.
csókjáig bírja szusz— Ne- utolsó
technológiával. Az idei t e r - dozatos munkával és hoz- Nieszner
Ferenc
téeszszal a készülék — és szolgáOrszágoELDUGOTT
hézség
elnök beszámolójában elelattal a pedagógus.
Azért
san hulÉRDEMES
mezte a tavalyi esztendőt,
kell ez a kis összefoglaló,
semmi?
HELYEN
lámzó
s azokat a tapasztalatokat,
mert
ú
j
tananyag
követke— PróVOLT-E?
szózatok bára teszi azért a tanárt a zik, a Ruki I.
amiket az' idei gazdálkodásukban is felhasználnak. Ezt visszhangja hozta ide a te- televízió. Első próba, hogy
követően, a termelőszövetke- levízót. Adta az állam a sok találja ki, mi lesz az adásBibliai
zet tagsága titkosan megvá- ember pénzéből, és adták az ban. Boldogabb pályatársai
táj, szeKiajánlásból, a kapnak egy-egy füzetet, ablasztotta a gazdaközösség ú j emberek
gény v i erszényé- ban benne van minden. Az
vezetőségét. Eddig kilenc fő maguk laposabb
dék.
irányította
a
Búzakalász ből. Mindent fölfedező nagy is, mire kell fölhívni a f i igénye
nélkül gyelmet óra elején, hogyan Ásotthalmon van hasonló,
Tsz-t, ezentúl
tizenhárom. nyomozás
mondják.
Ha ezeket a darabokat Most öt új tagot választottak néztem be néhány iskolába, kell bevezetni az órát adás ott Átokházának
A színházak műsortervei
érdemes előtt, hogy a csatlakozások Az itteni gyerekeknek ad-e
— mint köztudott — félegyenként és önmagukban a vezetőségbe, az ellenőrző hogy tudakoljam.
hármat. volt-e adni őket. A minden- pontosak legyenek. Tanyán valamit a televízió evilági
évvel az évadikezdés előtt vizsgáljuk, b á r magától bizottságba pedig
különböző | Mint a szavazatszámlálásnál áron való nyomozást azért csak a plakát beszél, út- áldásaiból?
készülnék.
A műsorterv ertetődöleg
Tiszaszigeten
a nem vállaltam.
mert úgy mutató kézikönyvek itt még
bonyolult dolog,
nagyon színvonalúak, lényeges ki- kiderült,
— Nem.
sok mindennek kell egyez- fogásunk egyikkel szemben { szövetkezeti tagság elégedett hallottam, hogy
hivatalos nincsenek.
— Miért?
nie ahhoz, hogy
minden sem lehet. Egy egész éva- az eddigi vezetéssel.
emberek tüzetesebben nézLáttak egy adást egyszer,
— Mert rossz. El van puszrészletében
megvalósul- dot azonban mégsem lehet
nek szét nemsokára.
noásvidéki társuk fülhallga- tulva.
hasson. Ezért néha megvál - csak rájuk építeni, nem
házasította a televítoznak az előzetes tervek. lehet kizárólag velük dol— Mióta?
Egyik kovács a másiknak tókkal
ziót. Erre a lehetőségre minHa ezek a változások nem gozni. A m a problémáival
— Ki tudja?
— gondolom — nehezen tud denütt várnak. Ilyen kellenagy mértékűek, úgy kell való
birkózás-foglalkozás,
Varga
József tanár azt
a maga mesterségéről világ- ne, hogy az összevont tagotekinteni rájuk,
mint az a mai világot
bemutató
raszóló
csodákat
mesélni. zatú osztályok ne zavarják mondja, idén kétszer műköélet természetes következ- darabok nem hiányozhategvmást. Gondolom, hamaményeire.
nak a műsorból; ez elemi
Ö
Alltam már én is katedrán, rabb megy, ha a gyerekek dött a felsőtagozatban.
követelmény.
A szegedi színház prózai
úgy indultam, azt hittem, hozzák hazulról a táskará- nem is szereti. Azért nem.
mert ha felügyelő jön, arra
együttese eddig
minden
nekem sem tudnak sok újat diók félredobott füldugóját, kíváncsi, mit tudnak a gyeTudjuk persze,
hogy a
meghirdetett
előadását szegedi közönség egy része,
az
iskola
pedig
csak
csatlampndan a pedagógusok. Somegtartotta. Láttuk a Pá- nem is jelentéktelen rékozási
alkalmatosságokat rekek, nem arra, hogy nékat
tudtak,
szerencse,
hogv
rizs bolondját, a Naple- sze, inkább a régi daraszerkeszt
a
padokra. Rúzsán zik-e az iskolatelevíziót.
Moszkvában
szombaton
mente elöttöt, a Mária ki- bokhoz vonzódik, mint az nyílik
elindultam.
már
azt
hallom,
annyi pénz
Felügyelők dolga, hogy eba KGST öltözködésrálynőt, a Candidát, pon- újabbakhoz, s azt is tud- kultúrával
sincsen.
ben az ügvben rendet tartsafoglalkozó
munZákányszéken
azt
mondja
tosan úgy, ahogyan annak- juk, hogy a színház vezenak. Talán nem ellensége
ülésszaka, a régóta tanyán tanító Dér
idején, az évadkezdés előtt tésnek ezt figyelembe kell kacsoportjának
Két iskola külön is érde- ennyire a tudásnak a televía
plakátokról
olvashat- vennie, ha nem akar telje- amelynek feladata egyebek Zoltán, hogy
szóba nem kelt. Evekkel ezelőtt peda- zió iskolája. De módszert is
tuk. Németh László Két sen elszakadni a közönség- között kijelölni az 1972-es foglalható, mit ad a tévé a gógusoknál ha eldugott he- adjanak, hogyan lehet négy
divatirányait. Az
Bolyai
című
drámája től. És természetesen azt év főbb
lyet említettek, akkor a két
úgy tanítani,
alkalmából ha- gyerekeknek. Ha faluban Ruki iskolát, mondták. Mi- osztályban
azonban már
nem kerül is tudjuk, hogy a régi da- ülésszak
hogy a tévé is taníthasson.
színre, ez a meghirdetett rab is beszélhet a mának, zánk legnagyobb textilipari kicserélte egy csapásra az re mentek itt a televízióval? A módszer mindenütt hiányelőadás elmarad. Egy sza- szólhat a mai közönséghez. vállalata, a mintegy 20 ezer oktatás levegőjét, akkor itt
A Ruki II-ben szekrény- zik — mindenki saját lelevunk se lehet: ennyi vál- De más dolog ezt tudomá- dolgozót foglalkoztató BU- ú j korszakot jelent. Tőle is,
van utalva, toDAPR1NT Pamiutnyomóipari
ben tartják, szép terítő van ményességére
tozás természetes.
sul venni, sőt alkalmaz- Vállalat bemutatja termékei mástól is hallom, hogy a mi alatta. Befogják szolgálatba vábbképzéseken nem foglalAhhoz viszont már van kodni hozzá, s más dolog
koztak
vele —, de itt a
diákkorunkban
unalmasnak a szekrény a j t a j á t is. ha ki- szándék s hiányzik. Az iskohozzátennivalónk, hogy az ebbe belenyugodni, s mint legjavát. (MTI)
nyitják. árnyékot vet. min- lavezetővel sajnos nem taelmaradt bemutató helyett megváltoztathatatlant
tu
mit
maid a
n. színház
sztnhaz ko.
.
•
.
den kép élesebb,
tisztább lálkoztam. most hadd mondmit ad
ad majd
kö domásul
venni.
Hogy a
zönségének Mint már kö- színház idén egyetlen mai
lesz. Rögtönzött „nevelési" jam meg neki, mit tudtam
zöltük, a következő bemu- darabot sem mutat, be, arértekezletet tartunk itt öt meg iskolájában. Huszonkét
tató
Móricz
Zsigmond ra utal,
pedagógussal. A kézikönyv felsőtagozatos diák mondja
ezt a helyzetet
hogy otthon egyiküknél sinNem élhetek
muzsikaszó csakugyan
reménytelennek
itt is hiánycikk.
csen villany, tehát tévé sinnéVkül
című
színműve. és
megváltoztathatatlan— Abból a könyvből kelle- csen. Sok ilyen gyerek járEnnek a változásnak nem nak tartja.
örülünk.
ne megtanulnunk, mit kell hat akkor az alsóba is. Itt
egyedül televíCsakhogy ebbe nem leNem örülünk
egyrészt
csinálnunk,
ami nekünk nézhetnének
ziót ők is, szüleik is (kb. 66
Hogy
azért, mert ez a Móricz- het belenyugodni.
nincsen.
család). csaiV be kellene kapdarab nem az író legjobb hogyan kell a változtatást
csolni. Ha rossz, meg kelletöbb
munkái közül való; kissé elkezdeni, egy vagy
— Haszna?
A Magyar Közlöny 8. szá- tájékoztatása érdekében népne javítani. Most néma gőgdarabbal, ez a mában megjelentek a lakás- szerű lakásrendeleti
népszínműves, kissé ope- modern
kiad—
Kimondhatatlan.
Mindig
gel kuksol fönt a szekrénv
rettes. Nem örülünk más- színház dolga. Az is az ő rendeletek. Ez a közlöny 144 vány is készül, s valószínűleköti a gyerek figyelmét. tetején. Könyvet nem kölcsörészt és legfőképpen azért, feladata, hogy a mai drá- oldalon 18 jogszabályt közöl, leg március végén.
tehát
nöznek. pedig kölcsönözhetmert ezzel a változással mákból a célnak legjobban
A Magyar Közlönvnek ezt m é § a lakbérmegállapítási Bemutat olyan növényeket^ nének. Mozi nem jön be ide.
teljessé válik és lezárul a megfelelő alkotásokat v á állatokat, országokat, népe- pedg jöhetne. Nem leánya
számát
—
mint
ismeretes
munkák
befejezése
előtt
a színház idei műsorának lassza ki. Csak éppen azt
legfőbb hibája: az eljordu- nem teheti, amit jelenleg — a szokásosnál több pél- megjelenik. Ezt megelőzően ket, amilyet a tanár se lá-álom az utazás, de ha mina szakemberek részére az
lás a mától. Minden eddig tesz: lemond a változtatás- dányban adják ki, s így szer- Építésügyi és Városfejlesztési tott még. Fizikából, kémiá- ket be tudott vinni az autó
játszott darab a múltban ról. Hosszú idő óta ugyan- dától, mától már nemcsak az Minisztérium Építésügyi Ér- ból minden kísérlet sikerül. a népművelést is hozhatná
játszódott, ez az időháttere is ez az első
esztendő, előfizetők, hanem mas értesítőjének
különszámában
— Árnyéka?
Ez az iskola, fényes ana Móricz-darabnak és az hogy egyetlen mai dráma deklődők és magánszemélyek kiadja az ú j kormányrendeutána következő bemutató- sem
szerepel a színház is megvásárolhatják a posta letek és a miniszteri végre— Van az is. Ott minden tennával a tetején még alszik. Ezt nevezik fehér foltnak. Csehov Ványa bácsi- programjában,
központi hirlapiroda boltjai- hajtási rendeletek gyűjtemé- kiserlet sikerül, de mi alig nak.
janak is.
jtudunk egyet -ifi- -hemu tatai.
ban. A hakossag széfes korú nyét.
Horváth Dezső

Mihaszna tévé

Jő

zárszámadás

Vezetőségválasztás! is tartottak

A színház
műsoráról

II BUDflPRIHT

Moszkvában

Megjelentek
lakásrendeletek

