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Ma indul Helsinkibe 
a magyar békedelegáeió 

Csütörtökön indul Hel-
sinkibe a július 10-én ösz-
szeülő béke-világkongresz-
szusra a magyar delegáció, 
amelynek tagjai — írók, tu-
dósok, művészek és a te rme-
lőmunka legjobbjai — egész 
népünk üzenetét viszik a 
f inn fővárosba. A küldöt t -
ség szellemi ú t rava ló já t a 
magyar békemozgalom im-
már negyedszer megrende-
zett tavaszi békedemonstrá-
ciójának gyűlésein, találko-
zóin és más összejövetelein, 

a társadalom minden ré-
tegének részvételével fo-
galmazták meg. 
Az Országos Béketanács-

nál e lmondot ták az MTI 
munkatársának , hogy az 
eseménysorozat minden 
részletében betöltötte h iva-
tását . Méltóképpen bizonyí-
tot ta népünk őszinte béke-
akara tá t és kifejezte a vá-
rosok és fa lvak lakóinak 
mély meggyőződését: 

helyeslik a békés egymás 
mellett élés, a tárgyalások 
politikáját 

Felújítják a dorozsmai 
villamosvonalat 

A kiskundorozsmai úton mintegy másfél-két kilomé-
a villamosvezeték fapőznáit teres szakaszon. A hálózat-
rácsos vasoszlopokkal cse- cserét úgy végzik — szük-
rélik ki. A fővárosi villa-
mosvasút 22 dolgozója a ség esetén éjszaka is —, 
nyári hónapokban fejezi be h ° s y n e zavar ja a villamos-
tavaly megkezdett m u n k á j á t a forgalmat . 

Az ú j oszlopokat gondosan, rozsdamentesen befesti 
a négytagú múzolócsoport 

A vasoszlop felállítása u tán — mely nehéz fizikai mun-
kát és szakértelmet kíván — betonhabarcsot öntenek 
a pózna lábához, hogy a vasoszlopok szilárdan a földbe 

gyökerezzenek 

és t ámogat ják a szabadsá-
gukért küzdő népek igazsá-
ságos ügyét. 

Már az első, a májusi 
niéileg sokat ígért. Az or-
szág népe a második világ-
háború befejezésének 20. 
évfordulójától j ú n i u s l - ig 
csaknem 7000 gyűlésen, ta-
lálkozón és más összejöve-
telen hal la t ta szavát, s j á -
rul t hozzá személyes rész-
vételével az akció sikeré-
hez. A városokban — első-
sorban Budapesten és a me-
gyeszékhelyeken — csaknem 
150 nagygyűlést rendeztek. 

A népek bará tságának 
nagyszerű szimbóluma volt 
a jól megszervezett, mozgal-
mas és tar talman 

határtalálkozók sorozata. 
Városaink, fa lvaink lakói 
Nyíregyházán, Komáromban, 
Kazincbarcikán, Szegeden 
és egyebütt szovjet, cseh-
szlovák. jugoszláv, osztrák 
és más vendégekkel együtt 
száll tak síkra a békés 
együttélés, a közeledés, a 
tárgyalások polit ikája, föld-
részünk és az egész világ 
békéje mellett . 

A szolidaritási gyűlések, 
találkozók és más esemé-
nyek résztvevői 

táviratok és levelek tíz-
ezreiben foglaltak állást 
Vietnam békéje mellett 

és bélyegezték meg az ame-
rikai imperial is ták agresz--
szioját, a gyarmatosítás va-
lamennyi formájá t . Mintegy 
650 000 aláírással pecsétel-
ték meg követelésüket; Dél-
kelet-Ázsiában és minde-
nüt t a földön, győzedelmes-
kedjék a józan ész, a jog, 
a törvényesség. 

Olaj 
tört fel 
Tápén 
^ Percenként 

ezer liter 

f^j Megkezdték a kút 
elfojtását 

m Áldás vagy átok? 
Kertészetük korszerűsíté-

sén dolgoznak a tápéi Ti-
szaláj Termelőszövetkezet 
tagjai. Több száz holdas 
zöldségtermő földjük az 1-
es számú ma jo r mellett te-
rül el. Ugyanitt van az 
üvegháztelep is több ezer 
négyzetméter melegágyi ab -
lakkal. Az üvegházak s az 
istállók között termálkutat 
fúrt az Országos Vízkutató 
és Fúró Vállalat ceglédi 
üzemegységének 14 tagú bri-
gádja. Fehér Sándor vezető 
fúrómester irányításával 
néhány napja a befejező 
műveletet végzik. Szerdán a 
kora reggeli órákban 1350 
méter mélységben ellenőriz-
ték a vezetéket, m a j d a kész 
kútban egész a fenékig, 
2020 méter mélységig ha-
toltak, s megkezdték a ve-
zeték mosását, ö r ö m m e l ál-
lapították meg, hogy rövi-
desen langyosodott a víz. 
Később azonban gyors egy-

Kidolgozták a távhőellátás 
országos távlati tervet 

A nehézipari miniszter a 
kormánytól nyert fe lhatal-
mazás a lap ján az OT elnö-
kével és az építésügyi mi-
niszterrel együtt utasí tást 
adott ki a távhőellátásról. 

A rendelkezés értelmében 
a távhőellátás országos táv-
lati fejlesztési tervét az 
egyes területek komplex 
energiaellátási terve a lapján 
az Országos Energiagazdál-
kodási Hatóság dolgozza ki. 
Az OBGH bevonja a mun-
kába az Energiagazdálkodási 
Intézetet. 

A távlati fejlesztési terv 
meghatározza, hogy mely 
ipari, vagy lakókörzeteket, 
településeket kell ellátni 
távfűtéssel és milyen alap-
energiahordozóra, szén, olaj-
tüzelésre, esetleg geotermi-
kus energia, azaz már m ű -
ködő forróvíz-kút igénybe-
vételére kell berendezni a 
létesítendő fűtőerőműveket , 
kazántelepeket stb. Az 
OBGH határozza meg a hő-
termelő létesítmények, t áv -
vezetékek építésének sor-
rendjét , üzembehelyezésének 
idejét, beruházási költségét 
is. Az utasítás kötelezi a 
minisztériumokat, országos 
hatáskörű szerveket, a me-

gyei, fővárosi, megyei jogú 
városi tanácsokat, hogy az 
irányításuk alá tartozó szer-
vek hőtermelés! és hőelhasz-
nálási terveit, a kommunál is 
beruházások hőigényét előre 
ad ják meg a OEGH-nak. Az 
OFGH ezeket az adatokat az 
Energiagazdálkodási Intézet 
rendelkezésére bocsát ja a 
szükséges központi hőterme-
lő létesítmények, erőművek, 
fűtőművek, kazántelepek, 
melegvízforrások országos 
rendszerének megtervezése 
céljából. Az utasítás hat ter-
vezési körzetre osztja az or-
szág területét, ezeknek szék-
helyein, Budapesten, Debre-
cenben, Győrött, Miskolcon, 
Pécsett és Szegeden feláll í t-
ják az EGI területi szerveit. 
Ezek a fogyasztókkal, illetve 
a területileg illetékes távhőt 
szolgáltató vállalat tal való 
megbeszélés a lapján tesznek 
indítványt, hogyan elégítsék 
ki a távhő igényeket. Az 
OEGH ezeknek a javasla-
toknak a lapján ál l í t ja össze 
véglegesen a távhőellátás 
országos fejlesztési t e rv ja -
vaslatát, amelyet az Építés-
ügyi Minisztériummal egyez-
tet és az Országos Tervhiva-
tal elé terjeszt. 

Háromszor is leszavazták 
az angol kormányt 

Az angol munkáspár t i 
kormány az alsóházban szer-
dára virradó éjszaka az 
adó-törvényjavasla t negye-
dik olvasása során 43 per-
cen belül három vereséget 
szenvedet t A ház 14, illetve 
13 és ismét 13 főnyi szó-
többséggel elfogadott egy, a 
kormány által ellenzett lé-
nyeges konzervatív módosító 
javaslatot, amely nagy adó-

kedvezményeket ad bizonyos 
beruházásoknak a tökenye-
reségadó alól. 

Az angol kormány rövide-
sen dönt a további lépések-
ről. 

Megfigyelők megjegyzik: 
az angol íratlan alkotmány 
nem határozza meg, hogy 
mikor tartozik a kormány 
lemondani. 

más után két lökést ész-
leltek. 

— A tolózárakhoz ug-
rottunk, hogy e lzár juk a 
gázkitörés ú t j á t — mond-
ja Szűcs Mihály fú rómun-
kás. — Látva a veszélyt, el-
lennyomással, iszappal igye-
keztünk elejét állni a kitö-
résnek. De még meg sem 
nyitottuk az iszaptartály 
csapjait , amikor elemi erő-
vel tör t fel kezdetben a 
meleg víz, földgáz és gyor-
san barnul t a folyadék. Né-
hány perc múlva már vas-
tag sugárban 30 méter ma-
gasra lövellt a földgázzal 
vegyített olaj. 

Szerda reggel 6 óra 55 
perc óta meleg víz helyett 
70—100 atmoszféra nyomás-
sal ömlik a fekete arany, 
az ola j a tápéi Tiszatá j Ter-
melőszövetkezet kertészeté-
ben. A szakemberek véle-
ménye szerint percenként 
mintegy ezer liter olaj jut 
a felszínre és ömlik a kör-
nyező nádasba, egy volt 
halastó medrébe. Kezdetben 
iszap is ömlött a három ki-
folyó nyíláson, később azon-
ban már csak olaj, s mi-
vel a középső nyíláson a 
magasba lövell, porított ál-
lapotban hullik a környező 
épületekre, a papr ika- és 
uborkaföldekre. 

A termelőszövetkezet tag-
jai azonnal hozzáláttak az 
állatok, s a berendezések 
mentéséhez. Több ezer ál-
latot telepítettek ki a ma-
jorból, köztük 1300 sertést, 
200 szarvasmarhát , 90 lo-
vat, 750 juhot, 50 bor jú t és 
több száz növendékmarhát . 
Most a távoli legelőn őrzik 
valamennyit , ahová már 
nem ju t el az olajeső. 

Elszállí t ják a majorból a 
különböző mezőgazdasági 

(Siflis felv.) 

gépeket, s mentik a kerté-
szetben tárolt több száz 
melegágyi ablakkeretet is. 

A kitörést azonnal jelez-
ték az Országos Vízkutató 
és Fúró Vállalat központjá-
nak, s az Alföldi Kőolaj-
kutatási Üzem szolnoki rész-
legének is. Mindkét hely-
ről azonnal Szegedre irá-
nyították a kitörési védeke-
ző gépcsoportot. Már meg-
érkezett három földgyalu és 
egy markológép is, hogy 
mielőbb elkészíthessék a 
nehéz fa jsúlyú iszapkeverék 
előállításához szükséges me-
dencét. Mintegy 300—400 
köbméter ilyen iszapra lesz 
szükség az elfojtáshoz. 

Megérkezett a kőola j fúrá-
si üzem üllési egységének 
mentőcsoport ja is. Fe la ján-
lotta segítségét a Móra Fe-
renc Termelőszövetkezetben 
dolgozó kú t fú ró brigád is, 
Kormányos József vezetésé-
vel. 

Az olajbányászok mindig 
nagy élménynek, fontos ese-
ménynek t a r t j ák a kész kú t 
belövését. Ezt a műveletet 
szaknyelven perforá lásnak 
mondják . A perforálás u tán 
sincs látványos olajfeltörés, 
vigyáznak az ola j minden 
cseppjére és a drága beren-
dezésre. Köztudott, hogy a 
feltörő kőolaj és földgáz 
egész civilizációnk rendkí-
vül fontos nyersanyaga. 
Felhasználása a fejlődő ipar, 
a mezőgazdaság és a köz-
használat számára a lapvető 
fontosságú. Tápén most ele-
mi erővel tör fel az olaj , 
emberek százai mentik a tsz 
vagyonát, s a szakmunká-
sok készülnek a kitörés el-
foj tására. De mint mondják, 
e r re is érvényes az a köz-
mondás, hogy minden ká r 
haszonnal jár, a fekete 
arany, az o la j pedig hasz-
nos dolog. 

Felkéssültek a raktárak 
as új termés átvételére 

A Csongrád megyei Ga-
bonafelvásárló és Feldolgozó 
Vállalat megkezdte már az 
árpa átvételét. A makói já-
rás kivételével a megye te-
rületén levő közös gazda-
ságok jelentősebb tételt 
szállítottak a raktárakba. 
Szegeden az Ü j Élet Terme-
lőszövetkezet 120 mázsa, a 
baksi Ü j Élet Tsz pedig 90 
mázsa á rpá t adott át eddig. 

Az idén a megyében mint -
egy négyezer holdon ter-
mesztenek San Pastore bú-
zát. Mivel ez h a m a r beérik, 
a szakemberek ebből vá r j ák 
legkorábban az ú j búzaszál-
l í tmányt. Tegnap a Panko-
tai Állami Gazdaságban ki-
sebb, mintegy 30—40 hol-
das táblán kísérletképpen 
megkezdték az olasz búza 
kombájnnal való betakarítá-
sát. Amennyiben megfelelő 
nedvesség tar ta lmú lesz az 
ú j termés, a közeli napokban 
el indí t ják megyénkből Bu-

depestre a ferencvárosi ma-
lomba az első szállí tmányt. 

A megyei gabonafelvásárló 
és feldolgozó vállalat az ú j 
termés átvételére már ko-
rábban felkészült. Előzőleg 
minden mezőgazdasági nagy-
üzemmel szerződést kötött, 
amelyben meghatározták, 
mikor, hova és milyen ter-
ményt lehet szállítani. Most 
a legfontosabb az, hogy az 
előírásnak megfelelő víztar-
talmú legyen az árpa, ké-
sőbb pedig a rozs és búza. 
Mivel számolni kell a szo-
kottnál magasabb nedvesség-
tartalommal, a vállalat Sze-
geden is szárítóberendezé-
seket állított fel. Az átvétel 
meggyorsítása és szervezett 
lebonyolítása érdekében sza-
kosították a raktárakat , il-
letve kijelölték, hogy me-
lyik helyen milyen termést 
vesznek á t Így például az 
árpát Szegeden a Rózsa Ma-
lomban „fogadják". 


