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A HAIO döntése veszélyezteti 
a békét és az enyhülést 

A TASZSZ kommentárja a közép-hatótávolságú 
rakéták Nyugat-Európába történő elhelyezéséről 

Az európai közvélemény 
széles körű tiltakozása elle-
nére a NATO miniszteri ta-
nacsa olyan döntést hozott, 
amely veszélyes a béke és 
a nemzetközi enyhülés ügyé-
re nézve. Engedve Washing-
ton durva nyomásának. a 
NATO-tagországok külügy-
és hadügyminiszterei bele-
egyezésüket adták, hogy 
Nyugat-Európa több orszá-
gában ú j közép-hatótávolsá-
gú amerikai nukleáris raké-
tákat helyezzenek el. vagyis 
olyan, minőségileg új fegy-

verzetet, amelynek az a ren-
deltetése, hogy a térségben 
jelenleg fennálló erőegyen-
súlyt a NATO javára változ-
tassa meg, és új stratégiai 
helyzetet hozzon létre Eu-
rópában — írja Szergej Le-
szov, a TASZSZ kommen-
tátora. 

Ezt a döntést olyan pil-
lanatban fogadták el, ami-
kor — objektíven nézve — 
semmi szükség sem volt a r -
ra, hogy növeljék földré-
szünkön a katonai szem-
benállás szintjét. Ellenkező-

Takarékosság 
a mezőgazdaságban 

„Egyszerűen és olcsón a zéséről. a műveletek számá-
mezögazdaságban" címmel nak csökkentéséről, a mes-
tartott pénteken beszámolót terséges szárítás mérséklé-
Váncsa Jenő mezőgazdasá- séről, a szárítást nem igeny-
gi es élelmezésügyi minisz- lő tárolási és tartósítási mő-
tevhelyettes. Elmondta: a dok üzemi alkalmazásáról, 
tárca energiafelhasználása a 
múlt, tizennyolc év alatt 
4,5-szeresére nőtt. s a nép-
gazdaság összes energiafel-
használásából kereken 6 
százalékkal részesedik. A 
legnagyobb ellátási gondot 
a gázolaj, benzin, tüzelő-
olaj felhasználása okozza, 
ezekből az országos szükség-
let mintegy 30 százalékát 
használja fel a mezőgazda-
sá,?. Ezért is nagy jelentő-
sége van a takarékosságnak. 
Több intézkedés és rendelet 
nyomán a IV. ötéves terv 
átlagos évi 10 százalékos nö-
vekedési ütemével szemben 
elérték, hogy a múlt három 
évben ez 4,6 százalékra 
csökkent. Ennek ellenére 
sok még a pazarlás, kényel-
messég, üzemi munkaszer-
vezési hiányosság, pedig a 
meglevő technológiák módo-
sításával. ú j módszerek be-
vezetésével jelentős eredmé-
nyeket lehet elérni. 

A miniszterhelyettes a 
racionálisabb energiahaszno-
sitásnak több lehetőségéről 
beszélt. Többi közt a talaj-
munkák ésszerű megszerve-

leg, a helyzet lehetővé tet-
te a szembenállás szintjének 
csökkentését és azt. hogy 
megállapodás jöjjön létre a 
közép-hatótávolságú rakéták 
indítóállásai jelenlegi szá-
mának csökkentéséről. A 
Szovjetunió és a Varsói 
Szerződés többi tagállama, 
arra törekedve, hogy meg-
akadályozzák a nukleáris 
rakéta fegyverkezés ú jabb 
fordulójának kezdetét, java-
solták, hogy késlekedés nél-
kül kezdjenek tárgyalásokat 
a közép-hatótávolságú nuk-
leáris eszközök kérdéséről. 

A Szovjetunió — mint is-
meretes — emellett készsé-
gét fejezte ki arra. hogy a 
jelenlegi szinthez képest 
csökkenti az ország nyugati 
részén elhelyezett közép-ha-
tótávolságú nukleáris raké-
ták számát, ha Nyugat-Eu-
rópában nem helyeznek el 
további ilyen rakétákat 

A NATO-tagállamok 
azonban nem vették figye-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Kupola 
négy medence fölött 

Bővítik a Liget-fürdőt 

Nőtanács 

Javasol, segít 
Pénteken a Parlament va- amelyek összhangban vannak 

dásztermében ülést tartott a a népgazdaság érdekeivel. A 
Magyar Nők Országos Taná következő évben például 
esa Makóidi Mihályné alel- Bács. Borisod, Csongrád, So-
nök elnökletével megvitatta mogy megyében, s a főváros 
a II. konferencia óta végzett két kerületében a családok 
munkát. Erdei Lászlóné el- gazdálkodási és fogyasztási 
nők beszámolójában hangsú- szokásai iránt érdeklődnek, 
lyozta: a Nőtanács jó ütem- Meggyőződésünk — mondot 
ben valósítja meg ötéves ta — a háztartások korsze-
munkaprogrami á t Felelős- rűbb gazdálkodási és fogvasz-
séggel tölti be javaslattevő, tási szokásaink kialakításá-
kezdeményező szerepét. Aján- val jelentős tartalékokat tár-
lásait, állásfoglalásait, a tár- hatnak fel. s javíthatják a 
sadalmi, gazdasági lehetősé- nők. a családok életkörülmé-
gek figyelembevételével fo- nyeit. 
galmazza meg. Sajátos esz- A nőtanács nemzetközi te-
közeivel cselekvően segíti elő vékenységéről szólva el-
ír népgazdasági terv teljesíté- mondta: fő céljuk elősegíteni 
sét. Figyelemmel kíséri a nök hazánk következetes békepo-
cgyenjogúságának érvényesü- unkáját. A nőtanács állás-
lését. Az eddigieknél bátrab- foglalásában elítéli az Észak-
ban és következetesebben atlanti Szövetség reakciós 
tár ja fel a teljes egyenjogú- köreinek lépéseit. Támogatja 
ság kibontakozásának akadá- a Szovjetuniónak a fegyver-
lyait. A nők élet- és munka- kezés csökkentésére, a lesze-
körülményeinek javítására relésre tett kezdeményezése-
olyan javaslatókat dolgoz ki, it, javaslatait. 

Javítsuk tovább 
a rauaka gazdaságosságát 

A SZOT Ulósa 
Jelentős eredmény, hogy zal, hogy a termelés a kő-

gazdaságunk alapvetően cél- vetkező években csak azo-
jainkkal összhangban fejlő- kon a területeken növeked-
dött az idén, és a vártnál het viszonylag dinamikusan, 
kedvezőtlenebb külső félté- ahol javul a terméksrerke-
telek ellenére megkezdődött zet, s gazdaságosan értéke-
a külgazdasági egyensúly sít.hető cikkeket állítanak 
helyreállításának folyamata elő. Gondoskodni kel] arról, 
— mondotta Juhász Ottó, hogy a dolgozók megismer-
a SZOT titkára a Szakszer- jék vállalatuk gazdálkodá-
vezetek Országos Tanácsá- sát, a termékeik értékesíté-
nak ülésén, amely pénteken séből származó bevételeket, 
egyebekf között az idei gaz- a hasznot vagy éppen a rá-
dasági eredményekkel és a fizetést, hogy a vállalat gaz-
jövő évi feladatokkal foglal- dáiként maguk is többet 
kozott tehessenek a gazdaságosság 

Jövőre is a népgazdaság javításáért. Az ú j termelői 
egyensúlyi helyzetének javí- árak, továbbá a jövedelem-
tása és az elért életszínvo- és bérszabályozás ú j rend-
nal megőrzése lesz a fő fel- szere nyomán 1980-ban a 
adat. Továbbfejlődésünk vállalatok béremelési lehe-
egyetlen lehetséges út ja a tőségei eltérőek lesznek. .4 
gazdaság hatékonyságának vállalati munka eredmé-
növelése. Számolni kell az- nkésségétől függően 2 és 9 

" százalék között szóródhatnak 
a béremelések. A béreket a 
legnagyobb mértékben ott 
emelhetik, ahol a munka 
hatékonysága javul, és a 
létszám csökken. 

A SZOT titkára, az ülés 
utalt a kongresszusi és fel-
szabadulási munkaverseny 
eredményeire. Továbbá arra, 
hogy a verseny az idén nem 
ér véget, hanem 1980. de-
cember végéig tart. Helye-
sen teszik a vállalati kol-
lektívák. ha az 1980. évi fel-
adatok Ismeretében felül-
vizsgálják korábbi vállalá-
saikat, s felajánlásaikban is 
rugalmasan követik a ter-
vekben meghatározott vál-
tozásokat. 

Újszegeden, mielőtt még 
beköszöntött volna a hideg 
idő, építkezésre figyelhettek 
föl a Tisza-parton sétálók. A 
nyáron négy ú j medencével 
bővült a Liget-fürdő. A me-
dencék fölé egy 50 méternél 
is nagyobb átmérőjű kupolát 
építenek, középen egyetlen 
tartóoszloppal. Alatta két 26 
méter hosSzú és 16 méter 
széles, valamint két félhold 
alakú, s egyenként 200 négy-
zetméter alapterületű me-
dence kap helyet. A téglalap 
formájú medencék közül az 
egyiket az úszni tudók, a 
másikat az úszni tanulók 
használhatják majd. A kör-
szeletre emlékeztető meden-
céket a gyerekeknek és a 
gyógyulni vágyó felnőttek-
nek készítik. 

A földmunkához még ta-
valyelőtt nyáron hozzákezd-
tek a KEVIÉP munkásai. Az 
alapozás befejezése után — 
tavaly — leöntötték a szere-
lőbetont Ezt követően az 
idén júniusig a medencéket 
betonozták. Nyár végén pe-
dig elkezdődött a tetőszerke-
zet felállítása. 

Ezt a feladatot már a DÉ-
LÉP vállalta. Jelenleg is 
ezen dolgoznak a munkások 
Már nincs sok hátra addig, 
hogy a tartógerendák kö-
zötti szerkezet is elkészüljön. 
A szerződés szerint decem-
ber 20-ig a DÉLÉP-nek be 

i kell fejezni a munkát. Utá-
! na a Szegedi Építőipari Szö-
j vetkezet dolgozói emelik he-
I lyükre a téfőelemeket. Ezek 

részben fából, részben beton-
ból készülnek. Csak a teljes 
lefedés után csempézik kl a 

j medencéket. A tereprende-
I zés és a többi munka is még 
' jónéhány hónapot vesz 

igénybe. Utána megtarthat-
ják a próbaüzemet. 

A medencéknek a Sport-
csarnok melletti uszodához 
hasonlóan feszített víztükre 
lesz. Azaz, mindegyiket szí-
nültig feltöltik, a peremükön 
átcsapó víz pedig a túlfolyó-
kon át jut a tisztító és for-
gató berendezéshez. A víz 
állandó cseréje a tisztaságot 
és a takarékosságot szolgál-
ja. S egyúttal a legigénye-
sebb fürdőzők kívánalmai-
nak is megfelel. Sajnos, a 

A Frank Péter szocialista hrigád a medencék tető-
szerkezetet építi 

Somogyi KAroiyne fel 
A kupolát középen egyetlen oszlop tart ja 

ételei 

gépház és az öltözők építé- négy új medencét adhatják 
sére egyelőre kevés a pénz, át a fürdőzni szerető közön-
s ezért jövő nyáron csal? a ségnek. 
negyvenmillió forint értékű j . E. 

Kultúra, építés, közlekedés 
Országgyűlési bizottságok megbeszélés* 

Az oktatási és kulturális 
tárca, valamint a Tudomá-
nyos Akadémia, a Testneve-
lés és Sporthivatal, a Ma-
gyar Rádió, a Magyar Tele-
vízió és az Állami Ifjúsági 
Bizottság 1980-as költségve-
tési előirányzatát vitatta 
meg tegnap, pénteken a 
Parlamentben megtartott 
ülésén az országgyűlés kul-
turális bizottsága. 

A képviselőknek adott írá-
sos tájékoztató az Oktatási 

Elutazott hazánkból 
a vietnami küldöttség 

Elutazott hazánkból a Vi-
etnami Kommunista Párt 
pártfőiskolájának háromtagú 
küldöttsége, amelyet Vo 
Quang Trinh rektorhelyettes 
veretett. Itt-tartózkodás uk so-
rán tanulmányozták a ma-

gyar pártoktatást, megbeszé 
lést folytattak Móna Gyulá-
val, az MSZMP Központi 
Bizottsága megbízott osztály-
vezetőjével. és találkoztak 
Győri Imrével,, a Központi 
Bizottság titkárával. (MTI) 

Minisztérium feladatai kap-
csán megállapítja: jövőre is 
kiemelt feladatnak tekintik a 
világnézeti, az erkölcsi, a po-
litikai, az állampolgári, va-
lamint a munkára nevelés 
tartalmi továbbfejlesztését. A 
pedagógusok fontos teendője 
a továbbtanulás egyenlőbb 
esélyeinek fokozatos megte-
remtése, vagyis a különböző 
társadalmi rétegekből, szoci-
ális helyzetből érkezett fia-
talok tudásszintjének emelé-
se. E tevékenység szolgála-
tába áll az oktató-nevelő 
munka korszerűsítése, az ok-
tatás hatékonyságának növe-
lése. 

A Kulturális Minisztérium 
a közművelődés-, a művészet-
és művészoktatás feladatait 
körvonalazta beszámolójá-
ban. 

* 

Az országgyűlés téli ülés-
szakát előkészítő képviselői 
tanácskozások sorozatában 
tegnap, pénteken az építési 
és közlekedési állandó bizott-

ságának tanácskozására ke-
rült sor. Számadás 1979-ről, 
számvetés 1980-ra — így fog-
lalták időkeretbe a napiren-
di témát: az eredményussze-
síté.st és a folyamatos felt 
adatokat az építési és i 
közlekedési tárc szerteágJ 
zó területein. 

Az ÉVM és *. . ?M együt-* 
tesen készített Írásos jelen-
téséhez szóbeli kiegészítő tá-
jékoztatást hallgattak meg a 
képviselők. Az építőiparról 
elhangzott, hogy idei munká-
ját termelési feladatainak 
tervszerű megvalósítása jel-
lemzi, továbbá az, hogy ja-
vult az építőipari igények és 
kapacitások összhangja, gyor-
sabban valósultak meg a be-
ruházások, növekedett a la-
kóház-felújítások aránya. Az 
eredmények — s ezt megelé-
gedéssel nyugtázták a képvi-
selők — jórészt a szelektív 
beruházáspolitikai intézke-
déseknek, mind következete-i 
sebb érvényesítésüknek kö« 
szönhetők. 


