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Újjászületik 
a szenedi 
vasöntöde 

A múlt évben 40 milliós 
rekonstrukció kezdődött el 
az Öntöde Vállalat szegedi 
06-os számú gyáregységében. 
Az üzem egész arculatát 
megváltoztató munka a na-
pokban jelentős állomásához 
érkezett: befejezték a német 
gyártmányú Ulmann kúpo-
lók főbb vasszerkezeteinek 
szerelését. Az építők szó sze-
rint az utolsó simításoknál 
tartanak — tűzálló anyaggal 
bélelik „simítják" az olvasz-
tóberendezés belsejét. Ha így 
haladnak tovább — a máso-
dik negyedév elején — már 
sor kerülhet az első csapo-
lásra is. 

Az új kemencék alkalma-
zásával az eddig gyártottnál 
lényegesen jobb minőségű 
öntött vasat tudnak majd 
előállítani Szegeden. Ugyan-
akkor a termelés is takaré-
kosabb lesz, az Ulmann féle 
kúpolók hővisszanyerővel 
vannak felszerelve, ami a 
távozó füstgázokat újból 
munkába fogja. Csökken te-
hát az olvasztáshoz szükséges 
drága koksz felhasználása. 

A munkafolyamatok kor-
szerűsítésére 1966-ban össze-
sen 15 millió forintot fordí-
tanak. azaz ennyiért vásárol-
nak új gépeket, örvendetes, 
hogy a szállító vállalatok 
február közepéig az egész 
gépi berendezés 20 százalé-
kát már elküldték, így gép-
hiány sem késlelteti a re-
konstrukció ütemét. 

Ugyancsak jól haladnak a 
gyár építkezési munkálatai. 
A Csongrád megyei Építőipa-
ri Vállalat becsülettel tartja 
a vállalási határidőket. Bódi 
László, a vasöntöde igazga-
tója elmondotta, hogy meg 
vannak elégedve az építők 
munkájával, s biztosítottnak 
látják mind az új szociális 
létesítmény, illetve irodaház, 
mind az új gépi formázó 
épületének időbeni átadását. 

A dolgozók eddig igen so-

Kállai Gyula látogatása 
flgraban és Bangaioreban 

Kállai Gyula, felesége és a 
magyar küldöttség többi tag-
ja, pénteken reggel Agraban 
ellátogatott a világhírű 
Tadzs-Mahal síremlékhez. Itt 
Dzsegdis Mehrotra a régésze-
ti felügyelősége tudományos 
munkatársa kalauzolta a 
vendégeket. Elmondotta, 
hogy az 1953-ban felépített 
csodálatos emlékmű naponta 
átlag ötezer látogatót vonz 
a világ minden részéről. Elő-
fordultak azonban olyan na-
pok is, különösen holdtölte 
idején, amikor egyetlen éj-
szaka háromezer látogató 
csodálja meg a hófehér már-
vány alkotást. 

A magyar vendégek meg-
csodálták a gyönyörű emlék-
művet, majd az agrai vörös 
erődöt, a nagy mogulok má-
sik híres építményét tekin-
tették meg. 

Kállai Gyula, felesége és a 
küldöttség többi tagja, pén-

teken a kora délutáni órák-
ban az indiai légitársaság 
Super Constellation repülő-
gépén Agrából Bangalore vá-
rosba utazott. 

Majszur állam 1 200 000 la-
kosú városában a magyar 
küldöttséget V. Giri, az ál-
lam kormányzója és Nezrin-
gappa főminiszler fogadta a 
repülőtéren. 

Bangaloret elsősorban 
mint ipari központot tartják 
számon. 

Kállai Gyula mai, szombati 
programjában szerepel több 
nagyüzem meglátogatása. 

A fogadtatáson a város 
munkásságának képviseleté-
ben a kommunista párt helyi 
szervezetének titkára külön 
köszöntötte a magyar ven-
dégeket. Este az állam kor-
mányzója díszvacsorán látta 
vendégül a magyar minisz-
terelnököt és a küldöttség 
tagjait. (MTI) 

Román 
békedelegáció 

Budapesten 
Az Országos Béketanács 

meghívására Mirza Vazil 
akadémikusnak, a Román 
Béketanács elnöksége tagjá-
nak vezetésével, pénteken 
háromtagú delegáció érkezett 
hazánkba. A vendégeket a 
Ferihegyi repülőtéren dr. 
Réczei László, az Országos 
Bcketanács alelnöke és a Bé-
ketanács vezető munkatársa* 
fogadták. Ott volt Mihail Ro-
sianu, a Román Szocialista 
Köztársaság budapesti nagy-
követe. (MTI) 

flz ötvenedik exporthajó 
Megkezdték az ötvenedik 

1340 lóerős tolóhajó építé-
sét a Magyar Hajó- és Da-
rugyár óbudai gyáregységé-
ben. Ebből a típusból a szov-
jet kereskedelmi flotta szá-
mára szállították a sorozat 
első tagjait. 

( S o m o g y i n é f e l v é t e l e ) 

Az Ulmann kemencék üres „szájában" még az építők 
dolgoznak 

kat panaszkodtak a szűkös 
és rossz állapotban levő für-
dő, öltöző, ebédlő rossz álla-
pota miatt. A panaszok jo-
gosak voltak, ezért az új szo-
ciális létesítményben nagy 
gondot fordítanak korszerű 
öltöző, fürdő- és ebédlőhelyi-
ség kiképzésére. Erre 4 mil-
lió forintot költenek az idén. 
Azonban nemcsak ez az egye-
düli beruházás javítja az ön-

töde nehéz fizikai munkát 
végző munkásainak körül-
ményeit. Az idén a szegedi 
partfürdön modern üdülőt 
létesít a vállalat 

Az előreláthatóan 1967-beri 
befejeződő teljes rekonstruk-
ció után a szegedi vasöntöde 
korszerű üzem lesz. A ter-
melés mértéke 30—40 száza-
lékkal nő, s ugyanakkor a 
minőség is lényegesen javul. 

Tizenkilenc helyen találtak jelentős 
kőolaj- és földgázkészletet 

Nagy kutatási erőket vonnak össze a szegedi medencében 

A kőolaj és a földgáz ku-
tatásának múlt évi eredmé-
nyeiről, idei terveiről tájé-
koztatta az MTI munkatár-
sát dr. Dank Viktor kandi-
dátus, az Országos Köolaj-
és Gázipari Tröszt főgeoló-
gusa. 

Mint elmondta, tavaly 49 
területen kutattak mélyfú-
rással szénhidrogének után 
és 19 területen találtak gaz-
dasági jelentőségű kőoiaj-, 
valamint földgázkészletet. 
Ilyen módon 

a kutatások 39 százaléka 
eredményes volt. 

Világátlagban a 10 százalé-
kos kutatás! eredményt már 
rentábilisnak tartják, a 39 
százalék tehát igen jó arány. 

összesen 355 000 
rást mélyítettek 
270 000 métert kifejezetten 
kutatási céllal, a többi ter-
melő és műszaki jellegű volt. 
A fúrások 61 százaléka bi-
zonyult eredményesnek. 

40 százaléka kőolajat, 21 
százaléka földgázt adott. 

Az eredményes területek kő-

méter fú- szerkezetű és az előző évek-
le, ebből ben mérésekkel kellően elő-

készített alföldi területeken 
az idén fokozzák a fúrási te-
vékenységet, tehát a fúrá-
sos kutatás 

súlypontja továbbra ls az 
Alföld marad. 

A munka dandárját az Al-
föld déli részén végzik, hogy 

züi ,hazai viszonylatban na- véglegesen tisztázhassák az 

Most kell elvégezni 
az őszről maradt 

mélyszántást 
A tavaszi munkák előkészületeiről tárgyalt 

a MEDOSZ elnöksége 
Pénteken, 

székházában 
zögazdasági, Erdészeti és Víz-
ügyi Dolgozók Szakszerveze 

a MEDOSZ térium elegendő vetőmaggal 
összeült a Me- rendelkezik, s ezeket időben 

a termelők rendelkezésére 
bocsátja. A rendelkezésre ál-

tének elnöksége, hogy megvi- ló géppark általában elegen-
tassa a tavaszi mezőgazdasá-
gi munkák előkészületeivel, 
valamint a mezőgazdasági végzéséhez. 

dó a tavaszi munkák időben, 
s jó minőségben történő el-

üzennek szocialista brigád-
mozgalmával kapcsolatos 
kérdéseket. Izinger Pál, a 
Földművelésügyi Minisztéri-

Izinger Pál főigazgató tá-
jékoztatója után a MEDOSZ 
közgazdasági osztálya terjesz-
tette az elnökség elé a me-

um növénytermesztési fő- zögazdasági üzemek szocialis-
igazgatóságának vezetője az ta brigádmozgalmának ered-
elnökségnek adott tájékozta- ményeiről szóló jelentését. 
tójában elmondta, hogy a 
szokatlanul korán beköszön- tozó több 
tött — a gyors olvadás, illet- gazdasági 
ve a belvizek miatt egyéb-
ként sok gondot is okozó — 
tavaszi asan enyhe időjárás 

Jelenleg a MEDOSZ-hoz tar 
mint 3000 mező-

vállalatnál és 
üzemben az összes brigádok 
29 százaléka részt vett a 
mozgalmiban. A közös gaz-

nagyon kedvezően hat az daságokban eadig 570 brigád 
őszi vetésre. Most a tavaszi 
időszakban kell gondoskodni 
az őszről elmaradt körülbe-
lül 1 millió holdnyi mély-
szántás pótlásáról, s ennek 
végrehajtása azért is alapos 
szervezettséget és gyorsasá-
got igényel, mert az ár- és 
belvizekkel borított terüle-
tek egy részét újra meg kell 
majd művelni. A víz-kárté-
telt szenvedett gabonatáblák 
bevetéséhez — néhány nö-
vény kivételével — a minisz-

szerezte meg a szocialista cí 
met, s jelenleg is több mint 
1000 brigád küzd érte. 

Dr. Dobi Ferenc, a MEDOSZ 
titkára zárszavában hangsú-
lyozta: a tavaszi munkák si-
keres végrehajtása érdekében 
a szakszervezetnek keresnie 
kell a hatékonyabb anyagi 
ösztönzés helyileg legcélra-
vezetőbb formáit és módsze-
reit. 

A Haldex túlteljesítette 
f A r v Á L Küldöttség utazott l c r v c i a negyeüifc üzem avatására 

Fejlődésének új állomásához bányászati és energiaügyi 
érkezett az 1959-ben alapi- miniszter, dr. Lévárdi Fe-
tott Haldex lengyel—magyar renc nehézipari miniszter, 

valamint a két minisztérium 
bányászati vezetőinek rész-
vételével. A Nehézipari Mi-
nisztérium küldöttsége pén-
teken utazott el a katowicei 
ünnepségre. 

Az avatóünnepség után 
hétfőn a két miniszter rész-
vételével felügyelő bizottsági 

Az eső hatására 

részvénytársaság: szombaton 
felavatják negyedik üzemét, 
amely magyar eljárás szerint 
dolgozza fel a lengyel szén-
bányák meddőhányóit. 

A már működő üzemek 
közül a michaui 100 tonna, a 
sombieri 150 tonna, a makas-
vowi pedig 140 tonna bá-
nyameddőt dolgoz fel órán-
ként, olyan módon, hogy a 
meddőanyagból kiválasztja és ülést tart a Haldex. 
használhatóvá teszi a szenet, 
a maradványt téglagyártásra, 
cementgyártási adalék-anyag-
ként való felhasználására te-
szi alkalmassá, az ipari célra 
végképp alkalmatlan negyedik 
részt pedig elhagyott bánya-
részek tömedékelésére adja 
át. A szombaton avatásra ke-
rülő üzem feldolgozási kapa-
citása óránként 100 tonna 
meddő. Beruházási előirány-
zata 40,5 millió zloty volt, de 
ebből az összegből előrelát-
hatólag négy-ötmilliót meg-
takarítanak. Épülőben van az 
ötödik üzem is, a rakotni-
cai. Ez lesz a legnagyobb tel-
jesítményű, 180 tonna med-
dőt dolgoz majd fel órán-
ként, körülbelül 12 százalé-
kos szénkihozatallal. 

A szombati üzemavatást 
ünnepélyesen rendezik meg 
Katowicében Mitrega lengyel 

gyobb gazdasági jelentőségű 
az Alföldön Szánk és Algyő, 
a Dunántúlon pedig a 30 év 
után most újra megkutatott 
Inke környéke. Itt annak 
idején széndioxidot találtak, 
most pedig földgázt tártak 

fel. Gazdaságilag közepes 
jelentőségű a Beleznán ta-
lált olaj, az eddig csupán 
széndioxidos területként szá-
mon tartott Mihályiban föl-
fedezett földgáz, a már is-
mert görgeteg—babócsai te-
rület kelet felé való kibőví-
tésével nyert földgáz, a me-
zőcsokonyai és soltvadkerti 
földgáz, végül pedig a Dem-
jén keleti részén megállapí-
tott kőolaj-előfordulás. Ked-
vező. de gazdasági szem-
pontból 

még nem értékelhető a 
kiskundorozsmai 2. számú 
kút 

kőolajtermelése. Tekintélyes 
széndioxid-gázkészlet növe-
kedést hozott az ölbői terü-
let megkutatása. 

A dunántúlinál egyszerűbb 

ott talált szénhidrogénkincs 
gazdasági jelentőségét és mi-
előbb átadhassák ezeket a 
területeket kitermelésre. Ha-
sonlóan a tavalyihoz, 1966-
ban is összesen mintegy 350 
ezer méter fúrás lemélyíté-
sét tervezik az ország terü-
letén, ennek 63—65 százalé-
kát az Alföldön. Nagyobb 
kutatási erét összpontosíta-
nak Szánk környékére, hogy 
a terület teljes megismeré-
sét a jövő évben befejezhes-
sék. Intenzív kutatást ter-
veznek a Szánkhoz közeli 
Farka, Eresztő és Jászszent-
lászló térségében is. Ugyan-
csak nagy kutatási erőket 
vonnak össze a szegedi me-
dencében, Algyő térségé-
ben. A kőolajipar 

fúróberendezéseinek kö-
rülbelül a negyedrésze itt 
dolgozik majd. 
Közölte dr. Dank Viktor 

főgeológus, hogy számottevő 
erővel folytatják az Algyő-
vel szomszédos, valamint a 
délkelet-alföldi békési terü-
let felderítő kutatását is. 
(MTI) 

Tovább áradnak aTisza mellékfolyói 
Pénlekre virradóan a körül a víz, de csak néhány 

Zagyva völgyében az előző helyen jutott el az épülete-
napi esőzésektől megáradt kig. Pénteken már megkez-
néhány patak és kilépett dődött az apadás és a ki-
medréből. Így Jászdózsától áradt víz visszavezetése is. 
délnyugatra a megáradt Tar- A Bodrog Felsőbereckinél 
na felduzzasztottá az ágói tovább árad, s pénteken reg-
patak torkolati szakaszát. A gel 636 centimétert jelzett a 
csordultig telt patakmeder vízmérce. Az áradás azon-
pedig már nem bírta fogad- ban lelassult, mert csehszlo-
ni a felső szakaszról érkező vák területen, a Bodrog 
árhullámot, s a kiáradt víz mellékfolyóján, az Ondaván 
péntek reggelig csaknem átszakadt a gát, s most ke-
1500 holdat öntött el. Az vesebb vizet kap a Bodrog, 
előzetes jelentések szflrínt Az utóbbi 24 órában, pén-
mintegy tiz WMtyál fogott tekig, a Hernád vize Hidas-

németinél csaknem egy mé-
terrel emelkedett. 

Szolnoknál a várt szombat 
helyett valószínűleg vasár-
nap, vagy hétfőn tetőzik a 
Tisza árhulláma, 830—840 
centiméteres vízszinttel. A 
péntekre virradó éjszaka 
megkezdték a víz bevezeté-
sét az alpári nyári gát és a 
folyó fő védelmi töltése kö-
zött védett 8000 holdnyi hul-
lámtérre. A Tisza mentén 
már csak a vezsenyi nyári 
gát mellett védekeznek. 
(MTI) 


