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beruházások 
a szén-
bányászatban 

A beruházások koncentrá-
lásával gyorsítják a már 
megkezdett ú j bányák építé-
sét, s újabb mezők feltárásá-
val pótolják a régi aknák 
szénvagyonát — ez a jellem-
ző a Ma?"ar Szénbányászati 
Tröszt idei beruházási prog-
ramjára . 

Az év végéig 3,8 milliárd 
förint értékű beruházást ter-
veznek. A jelentős összeg 
nagyobb részét — 2,6 milli-
árd forintot — a szénbánya-
vállalatok hitelből és saját 
erőforrásaikból fedezik, a 
többit állami támogatásként 
kapja a szénbányászat. Az 
idei beruházások azt a cél* 
szolgálják, hogy a szénbá-
nyászat nagyobb részt vá ' -
lalhasson az ország energia-
ellátásából. (MTI) 

Lakások építése 
Építőipari gyorsjelentés 

Az építőipari vállalatok 
jelenleg mintegy 51 ezer la-
kás építésén dolgoznak. Ezt 
a munkát még a múlt évben 
kezdték, hogv előkészítsék az 
átmenetet 1978-ra. s ennek 
révén 48 800 ú j otthon idei 
átadását. 

A múlt évi építési-szerelési 
munkákról most készült el 
az ÉVM gyorsjelentése amely 
Szerint — összehasonlítható 
árakon — a kivitelező építő-
ipar termelése majdnem 6 
százalékkal haladta meg az 
előző évit. A legdinamiku-
sabban az ÉVM-vállalatok 
dolgozói bővítették a terme-
lést: 7.3 százalékkal, amit a 
termelékenység 8,6 százalé-
kos emelésével alanoztak 
meg. A termelő beruházáso-
kon dolgozó ÉVM-vállalatok 
átlagosan 10 százalékkal több 
építési feladatot végeztek el, 

mint az előző évben. Az át-
lagost meghaladó ütemben 
növekedett a tanácsi építő-
ipari vállalatok és a terme-
lőszövetkezeti közös vállal-
kozások termelése, s mérsé-
keltebben a KPM építőipari 
vállalatoké és az építőinari 
szövetkezeteké. 

Az ÉVM-vállalatok 36 682 
új otthont adtak át a múlt 
évben, 489-cel többet az elő-
ző évinél és 182-vel többet a 
tervezettnél. Elsősorban a 
megyei ÉVM-vállalatok jeles-
kedtek a terv túlteljesítésé-
ben, sőt jó néhány megyei 
vállalat még a fővárosi test-
vérvállalatoknak is segítséget 
nyújtott, főként a lakótele-
pekhez kapcsolódó létesítmé-
nyek építésével. Budapesten 
rendkívül nagv erőfeszítése-
ket tettek az ÉVM-vállalatok 
dolgozói, s nem raj tuk mú-
lott. hogy nem szüntették 
meg azt a tetemes késedel-
met. ami főként a lakásberu-

Á belgrádi találkozó 
újabb szakasza 

Szeged és Domus 

A szokásos, alapos előkészítés után, tavaly júniusban he-
lyezték el az alapkövet, s a jelképes kezdés után hamarosan 
megindult az „óramű": épül már a Szeged nagyáruház. A 
szó szoros értelmében — látványosságok nélkül. Példásan 
szervezett a környék forgalmi rendje, az éoítkezés kellékei 
nem zavarják az arra járókat, s bepillantást is alig en-
gednek ugyanis a takaró kerítések. Fényképezőgépünk rend-
re bekukkant majd a Jókai utcai elzárt területre — most 
éppen a betonacél-szerelőkre Maid 200 millió forinttal lesz 
értékesehb ez a telek, ha a mélvéoítőket felváltiák a ma-
gasban dolgozók, a belső tér kialakítói a berendezők, s leg-
végül a kereskedők, elárusítók — várhatóan a jövő év 

végén 

házások. az úi építési terüle-
tek előkészítésével ke'etke-1 
zett. Így a 43-as Építőinari 
Vállalat dolgozói — bár több 
úi otthont adtak át, mint a 
Tiszántúlon a megyei ÉVM-
vállalatok együttvéve — 
mégis adósak maradtak 
mintegy 1800 lakás befejezé-
sével. Az idén tehát különö-
sen nagy erőfeszítéseket kell 
tenni a tartozás megszünte-
téséért és az éves előirányzat. 
teljesítéséért egyaránt. 

Meg kell szüntetniük a 
i múlt évi elmaradást a taná-

csi vállalatoknak is, ame-
lyek lakásátadási tervüknek 
csupán 86,6 százalékát telje-
sítették. Ennél is nagyobb 

, arányban, a múlt évi elő-. 
i irányzat mintegy 25 százalé-
I kával adósok még az építő-
i ipari szövetkezetek,• 18 szá-
zalékkal pedig a termelőszö-
vetkezetek építőipari közös 
vállalkozásai. Az építésügyi 
igazat kivitelező szervezetei 
végeredményben tavaly 
46 222 ű j otthont adtak át, 
holott a népgazdasági terv 
49 000-et írt elő számukra. 
Magánkivitelezésben viszont 
a vártnál is több ú j otthon 
épült. M.ndent együttvéve 
országosan számítva 88 ezer-
nél több új lakással gazda-
gödiünk. A kivitelező szer-
vezeteknek az idén pótol-
niuk kell a múlt évi tarto-
zást — befejezni mintegy 
2800 lakás építését —, s ter-
mészetesen az 1978. évi elő-
irányzatot is teljesíteni kell, 
de az eddiginél szervezetteb-
ben, ütemesebben. F o n t o s 
cél. hogy az első félévben 
legalább az éves terv 40—45 
százalékát váltsák valóra. 

(MTI) 

A belgrádi ülésterem részlete 

Az új-belgrádi „Száva" kongresszusi köz-
pontban — 25 naoos szünet után — ked-
den délelőtt ' plenáris üléssel folytatta 
munkaiái a 33 európai ország, az Egye-
sült Államok és Kanada küldöttségeinek 
kon'ine-isünk biztonsága és együttműködé-
se kérdéseiről tárgyaló találkozóia. Az 
ü'ésen Sztefan Sztafkov nagykövet, a bol-
gár küldöttség vezetője elnökölt. 

A küldöttségekre a következő hetekben 

az a feladat vár. hogv megszövegezzék és 
elfogadlak a találkozó záródokumentumát, 
és megállapodjanak a következő, belgrádi 
típusú értekezlet helyében és időpontjában. 

A magyar küldöttséget dr. Petrán János 
naavkövet vezeti. 

(A belgrádi találkozón a szoviet küldött-
ség vezetője. J. Voroncov. úi javaslatokat 
terjesztett elő, amelyet lapunk 2. oldalán 
ismertetünk.) 

Magyar brigád 
szovjet kitüntetése 

Egy év alatt negyedével nö-
velték teljesítményüket a 
mezőgazdasági repülők, akik 
tavaly kereken 4 millió hek-
tárt részesítettek növényvé-
delemben, vegyszeres kezelés-
ben. Különösen kitettek ma-
gukért a gépállomány 40 szá-
zalékát kitevő helikopterek 
vezetői és szerelői; - olyan 
munkákat is .elvállaltak, 
melyeket korábban csakis re-
pülőgépekre bíztak. 

Kedden a MÉM növényvé-
delmi központjában megren-
dezett ünnepségen a szovjet 
KA—26 típusú helikoptert 
tervező, Kamov nevét viselő 
szerkesztő'roda vezetői kitün-
tették a legjobb eredményi 
elérő helikopteres brigád tag-
jait. Az okleveleket Viktor 
Proszvetov, a tervezőiroda 
vezető konstruktőre adta át 
Kocsis Győző helikopterveze-

tőnek, Török. Gábor főszere-
lőnek és Láng Zoltán segéd-
szerelőnek. 

Az ünnepségen Nagy Bá-
lint, a MÉM repülőgépes nö-
vényvédő szolgálatának fő-
igazgatója elmondotta, hogy 
jelenleg 54 helikoptert alkal-
maznak, 1979-bsn számuk el-
éri m a j d a 80-at. A szovjet 
gyártmányú helikopterek 
gazdaságosan üzemeltethetők 
a mezőgazdaságban. 

flriy-sst 
Moszkvában 
A Szovjet írószövetség meg-j 

hívására Garai Gábor, Ladá-
nyi Mihály, Sumonyi Zoltán, 
Gordon Zsuzsa és Szentpál 
Mónika Moszkvába utazik, 
ahol január, J9-én . este, a 
Szovjet írók Házában Ady. 
emlékestet tartanak. A beve-
zetőt Garai Gábor mondja, 
A KGST-palotában 20-án a 
Moszkvában dolgozó magya-
rok részére megismétlik az 
Ady-estet. (MTI) 

Képzeletoet, rövid q séta. a va'óságban sein sokkal noss^c* b. 
amelyet a nagyáruháztól az épülő Domus áruházig megte-
szünk. A Kereskedelmi Tervező Vállalatnál készültek a 
tervek a Dáni utcai saroktelek beépítésére, s a kivitelezési 
munkálatokat már itt is megkezdték a DÉLÉP dolgozói. 
Alakulóban van tehát Szeged ú j üzletközpontja, ésszerű 
szervezéssel, százmilliók befektetésével. Jó. hogy így. „egy 
füst alatt" számolhatunk be az áruházi séta látnivalókról: 
a kis-Dugonics téri építkezésen most a vízvezeték lefekteté-

sénél tartanak a kivitelezők 

Újítók versenye 
II gazdasági eredmény 1 millió 200 ezer forint 

Az újító bírál — ugyan-
akkor a megszokottnál jobb, 
vagy gazdaságosabb módsze-
reket és anyagokat ajánl. 
Űjítómozgalomról — Magyar-
országon — három évtizede 
beszélhetünk, tömegméretű, 
tervszerű munkáról tíz éve. 
Az újítások gazdasági ered-
ménye évről évre növekszik: 
tavalyelőtt elérte a 3 mil-
liárd 200 millió forintot. 
Mind többen fáradoznak a 
munka- és egészségvédelem 
'avításán is. 

Az újítók immár verse-
nyeznek egymással. A me-
gyében legutóbb — a tavaly 
október 15. és november 7. 
közötti időszakra — az Or-
szágos Találmányi Hivatal 
és a Szakszervezetek Csong-

rád megyei Tanácsa közösen 
kezdeményezett újítási ver-
senyt. Eredményt tegnap, 
kedden Szegeden, az SZMT 
székházában hirdettek. Ott 
volt Szabó Síndor, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára és 
dr. Veress Ferenc, a városi 
pártbizottság munkatársa is. 
A vállalatok képviselőit és a 
vendégeket dr. Ágoston Jó-
zsef, az SZMT vezető titkára 
köszöntötte, maid Kovács 
Sándor, az SZMT titkára ér-
tékelte a versenyt. Az újítá-
sok gazdasági eredménye 
1 millió 200 ezer, a kifizetett 
díjak összege 300 ezer forint 
volt. 

Ezután a vállalótok képvi-
selői átvették a díjakat. Ki-

emelkedő tevékenységéért a 
Szegedi Ruhagyár és a Pan-
kotai Állami Gazdaság ser-
leget, az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság, a szegedi 
kábelgyár, a te"rilm"vek. P 
Volán, valamint a Szegedi 
Lza-ainigjaf es tlúsKO.uotnat 
emlékplakettet kapott. Ha 
sonló elismerésben részesült 
az AFIT XI. számú Autója-
vító Vállalata, a HÖDIKÖT. 
a ]vr A v S r a i e i i 
a Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat, a FIM alföldi por-
celángyára és a Szentes és 
Vidéke ÁFÉSZ. 

Végezetül Róth Róbert, az 
Országos Találmányi Hiva-
tal osztályvezetője tartott 
előadást az újítómozgalom 
jelentőségéről. 
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Bor- es cipőipari 
társulás alakul 

A cipőipar múlt évi ter- megfelelően alakult. A bel, 
melése — két vállalat ki- földi ellátás javítása mel-
vételével — a terveknek lett több év után 1977-ben 
_ _ _ s i k e r ü l t első ízben a szovjet 

megrendeléseknek hiányta-
lanul eleget tenni, s a tő-
kés export az előző évhea 
képest 33 százalékkal n ő t t 
Az eddig értékelt háromne-
gyed évi adatok szerint je-
lentősen csökkent, 1 száza-
lék alá szorult — a cipőgyá-
rak termékeire érkezett rek-
lamációk száma. 

Bakos Zsigmond könnyű-
ipari államtitkár tájékoz-
tatta minderről kedden a 
Bőripari Dolgozók Szak-
szervezetének központi ve-
zetőségét. A cipőgyártás a 
tervek szerint 1978-ban a 
tavalyi körülbelül 45,7 mil-
lió párról várhatóan 46,7 
millió párra nö. 

Az anyagellátók és to-
ább feldolgozók tevékeny-

ségének összehangolására a 
tervek szerint ez év tava-
szán létrehozzák a bőr- és 
npőipari társulást, hogy 

„egy fedél alá" kerüljenek, 
egymás gondjait megismer-
iék és közösen próbálják 
enyhíteni az érdekeltek. 
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