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Apró Antal elvtárs 
látogatása a szegedi 

olajmezőit 
A közelmúltban elért szép 

eredmények a szegedi olaj-
kutatásokra irányították a 
figyelmet és kívánatossá te t -
ték az eredmények kiaknázá-
sát szolgáló nagyobb erőfe-
szítéseket is. Az igények fo-
kozódása következtében a 
népgazdaságnak mind több 
energiaforrásra van szüksé-
ge, ilyen a kőolaj, valamint 
a földgáz. 

Apró Antal, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese tegnap, hétfőn 
azért látogatott Szegedre, 
hogy a helyszínen is tanul-
mányozza a szegedi meden-
cében elért kutatási eredmé-
nyeket és az ezekből eredő 
távlati lehetőségeket. Győri 
Imrének, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottsága első 
t i tkárának, dr. Komócsin 

Mihálynak, a megyei párt-
bizottság ti tkárának, Perjési 
Lászlónak, a Szeged városi 
pártbizottság első t i tkárának 
társaságában délelőtt felke-
reste az olajbányászok Do-
rozsmai úti központi te lepét 
A vendégeket Bese Vilmos, 
az Országos Kőolaj- és Gáz-
ipari Tröszt vezérigazgatója, 
valamint az Alföldi Kőolaj-
fúrási Üzem és a Nagyalföldi 
Olajkitermelő Vállalat veze-
tői fogadták. 

A kutatások helyzetéről 
három információ hangzott 
el a megbeszélésen, dr. Vdn-
dorfi Róbertnek, a Kőolaj fú-
rási Üzem főgeológusának, 
Györl Gyulának, az üzem 
főmérnökének és Pápa Ala-
dárnak a kitermelő vállalat 
főmérnökének előadásában. 

A szegedi medencében — 
melyet Kiskunfélegyháza, 
Pusztamérges, Pusztaföldvár 
és a déli országhatár zár be 
— aránylag rövid idő alatt 
jó eredmények születtek. 
Mint ismeretes, Üllésen főleg 
földgázlelőhelyre bukkantak, 
Dorozsmán egy olajat adó 
kutat nyitottak, de a legna-
gyobb sikereket Algyö tér-
ségében értek el. Itt jelen-
leg kilenc feltárt és kivizs-
gált kút van, közülük nyolcat 
olaj-, egyet pedig földgáz-
kitermelésre képezhettek ki. 
Most hat kutat mélyítenek, 
négyből olaj, kettőből föld-
gáz várható. Az utóbbi idő-
ben 2700—3000 méteres 
mélységbe hatolnak le a bá-
nyászok. Miután ilyen vi-
szonylag nagy mélységű fú -
rásokra tértek át, kezdetben 
igen sok gondot okozott az 
iszap, a magas hőmérséklet 
és nyomás. De ezeken a ne-
hézségeken sikerült úrrá len-
niük. A fúrásokat azonban 
gyakran veszélynek teszik ki 
azok a gyenge minőségű bé-
léscsövek, melyeket a Csepeli 
Csőgvár állít elő.. Ezen az 
áldatlan állapoton minél ha-

Apró Antal elvtárs Tóth Gyulával, a 18-as fúrótorony 
szocialistabrigád-vezető főfúrómcsterével beszélget 

marabb változtatni kellene. 
A fúrásokat mindenütt el-

látták megfelelő olaj- és gáz-
kitörésgátló berendezésekkel. 
Miután az olajbányászok 
munká ja á t jutot t a kezdeti 
időszakon, az idén minden 
negyedévben teljesítették a 
tervet, s o kongresszusi mun-
kaversenyben résztvevő har-
minc üzemi brigád közül a 
szegediek járnak az élen. 

A nyáron megalakult Sze-
geden a kitermelő vállalat 
telepe is. Feladata előkészí-
teni az olajmezőn a végleges 
termelést, a próbatermelés 
idején olyan pontos adat-
gyűjtést végezni, mely biztos 
a lapjá t képezheti ma jd a 
végleges termelési t e rvnek 
Az ola j elszállítása az algyői 
körzetből, de különösen a 
Tisza túlsó feléről jelenleg 
igen bonyolult és költséges, 
ezért mielőbb megfelelő ve-
zetékrendszer kiépítésére vol-
na szükség. Egy Algyő és 
Szeged közt lefektetett pro-
vizórikus földgázvezeték le-
hetővé tenné, hogy a próba-
termelés során felszínre ke-
rül t értékes földgázt ne 
égessék el fáklyákban. 
Amennyiben a gázt Szegedre 
j u t t a tha t j ák az üllési vezeté-
ket időlegesen elzárják, tehát 
nem éri kár a népgazdasá-
got 

Szóba kerül t természete-
sen a beruházások kérdése is. 
Erről a közelmúltban meg-
tartot t kooperációs tárgyalás 
a lapján már beszámoltunk 
olvasóinknak. Eszerint Algyő 
közelében ipartelep épül a 
bányászok és termelők köz-
vetlen kiszolgálására, Szege-
den irodaház, munkásszállás 
és nagyszámú lakás is. 

A megbeszélést követően a 

vendégek Hingl Józsefnek, a 
Kőolajfúrási Üzem szegedi 
üzemegység-vezetőjének ka-
lauzolásával megtekintettek 
két fúróberendezóst. Az al-
győi 21-es fúrásnál találkoz-
tak Kiss Ferenc főfúrómes-
terrel é s a versenyben má-
sodik helyezést elért brigád-
jával. Itt volt alkalmuk kö-
zelebbről szemügyre venni 
olyan béléscsöveket is, me-
lyeket már a föld gyomrából 
mentettek ki. miután a nyo-
más alat t felrepedtek. Ha 
nem lehetett volna felszínre 
hozni őket, több milliós ér-
ték megy veszendőbe. A 
18-as fúrótorony a három-
ezer méteres mélység alatt 
jár. I t t Tóth Gyula főfúró-
mester és szocialista brigád-
ja dolgozik, akik a bányász-
napi versenyben elsők lettek 
az üzemnél. Miután a ven-
dégek megtekintették a be-
rendezést. bemutattak szá-
mukra egy képletes gaz-
riadót is, s a bányászok 
adott jelre szinte pillanatok 
alat t elhagyták a fúrótor-
nyot és közvetlen környé-
k é t 

A körút ezután az Algyő 
közedében épülő termelői te-
lepre vezetett, melynek még 
az idén meg kell kezdenie 
működését. Itt, valamint a 
tápéi töltőállomáson Jurato-
vics Aladár, a termelő vál-
lalat szegedi telepének veze-
tője ismertette a vendégek-
kel a berendezések rendel-
te tését 

Az algyői olajmezőn tett 
látogatás végeztével Apró 
Antal elvtárs és kísérete 
Szegeden megtekintette a 
megnyitás előtt álló Tisza 
Áruház Lenin körúti épüle-
t é t 

A Spanyol KP 
küldöttsége 

Kádár János 
elvtársnál 

Kádár János, az MSZMP 
KB első t i tkára fogadta a 
Spanyol Kommunista Párt 
küldöttségét, amely Dolores 
Ibarrurinak, a párt elnöké-
nek vezetésével hazánkban 
tartózkodik. A megbeszélés 
során eszmecserét folytattak 
a két pártot kölcsönösen 
érintő kérdésekről és a 
nemzetközi kommunista 
mozgalom időszerű problé-
máiról. A szívélyes, elvtársi 
légkörű találkozón részt vett 
Komócsin Zoltám, az MSZMP 
PB tagja, a Központi Bi-
zottság t i tkára és Benke 
Valéria, a Központi Bizott-
ság tagja. (MTI) 

(MTI Foto — Bara Is tván felvétele) 

A Csepeli Szerszámgépgyár tervezői Lajtai István Ál-
lami-díjas vezető tervező irányításával alig másfél ér 
alatt fejlesztették ki a számjegyvezérlésű CER—200-as 
rövidesztergát A rendkívül korszerű, világszínvonalú be-
rendezés századmilliméteres pontossággal 995 műveletet 
végez el. Alkalmas a rendkívül komplikált egyedi vagy 
kissorozatú munkadarabok megmunkálására. Különleges 
elektronikai berendezését a Grundig NSZK cég terve/ te 
és szállítja. A több mint egymillió forint értékű gépet 
megtekintették a Krupp-Művek szakemberei, s azonnal 
rendeltek belőle. Amennyiben a várakozásoknak megfelel, 
a jövő évtől kezdve folyamatosan nagy mennyiséget vesz 
át a CER—200-ból az NSZK óriásvállalat. 

A képen: Széles Dénes szerelésvezető ellenőrzi a gép 
programozását a műszaki próba e lő t t 

Ma kezdődik 
az ENSZ-közgyűlés 

Afganisztáni delegátus a 21. ülésszak elnökjelöltje 

Ma délután, magyar idő szerint este kilenc órakor megmutatkozó előnye! fe 
New Yorkban megkezdi munkájá t az Egyesült Nemzetek ezért megtörténnek a szt to-
Szervezete közgyűlésének 21. ülésszaka. A keddi ülésen séges lépések ebben az ügy-
megválasztják a közgyűlés elnökét, szerdán a különböző ben — hangsúlyozza (J 
bizottságok tisztségviselőit. Az érdemi munka a csütör- T h a n t 
tök délelőtti ülésen kezdődik meg, az általános politikai p h h _ „ . „ . . 
vitával. Az elnöki tisztre ezúttal a tagállamok előzetes r M i M Z i t ^ ^ 
megállapodása szerint csak egy jelölt van: Abdul Rah- S ^ X t J ^ ' 
man Pazhwak, afganisztáni delegátus, aki 1958 óta országa í l j r r Z L 
ENSZ-küldöttségének vezetője, " f V 

A közgyűlés előzetes napirendjén 91 kérdés szerepeL m e í f i ^ v e t ó k o t ^ 
A közgyűlésre eddig mintegy félszáz ország külügyminisz- a 

tere érkezett az ENSZ székhelyére. oe. 

országok it, 
tagjai va 
küldjerv.Je 
világszer-

Gromiko New Yorkban 
Hétfőn Andrej Gromiko 

külügyminiszter vezetésével 
különrepülőgépen megérke-
zett New Yorkba, az ÉNSZ-
közgyűlés 21. ülésszakára, a 
Szovjetunió küldöttsége. 

Aggasztó jelenségnek mi-
nősíti, hogy fokozódott a 
nukleáris fegyverkezés és 
síkraszáll azért, hogy te-

A leszerelési problémái ól 
szólva U Thant megállapít-
ja, hogy a fegyverkezési ver-
seny — mind hagyományos, 
mind nukleáris téren — 
kedvezőtlen hatást gyak >• 
rolt a leszerelési tárgyalá-
sokra. 

A faj i megkülönböztetes-
gyék teljessé az Egyesült ről szólva az ENSZ-főtit-

kár szorgalmazza, hogy hu-

(Enyedi Zoltán felv.) 

\ vendegek megtekintik a ^olajtermelők telepét 

Ugyanezzel a repülőgép- Nemzetek Szervezetét. Han-
pel megérkezett az ukrán goztatja, hogy a Kínai Nép- ladéktalanul orvosolni kell 
küldöttség Belokosz ukrán köztársaság ENSZ-beli rész- Dél-Afrika lakosságának 
külügyminiszter, valamint a vétele nélkül ez a nemzet- helyzetét, 
belorusz küldöttség Gurino- közi közösség nem lehet tel- u Thant sürgeti Nagv-
vics belorusz külügyminisz-' jes. Remélem, hogy mind Britanniát is, hogy tegyen 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
ter vezetésével. 

Gromiko a New 
repülőtéren kijelentette: a 
szovjet küldöttség azzal a 
szándékkal érkezett az 
ENSZ-közgyűlés 21. üléssza-
kára, hogy előmozdítsa a 
békeharcot, meggátolja a né-
pek belügyeibe való beavat-
kozást, szorgalmazza a 
gyarmatosítás és a fajgyű-
lölet megszüntetését 

A főtitkár 
politikai nyilatkozata 

A nyugati hírügynökségek 
ismertetik U Thant ENSZ-
főtitkár politikai nyilatkoza-
tát, amely ma hangzik ma jd 
el az ENSZ-közgyűlés ülés-
szakának megnyitásakor az 
általános évi beszámoló be-
vezetőjeként. 

Nyilatkozatában U Thant 
főtitkár a legsúlyosabb nem-
zetközi problémának nevezi 
a vietnami kérdést és rá-
mutat, hogy ez a probléma 
már két éve gátolja a nem-
zetközi együttműködés lehe-
tőségeit. 

Sajnálattal jegyzi meg, 
hogy a vietnami nép nagy-
hatalmi törekvések áldozatá-
vá vált, „ez a nép már ne-
gyedszázada nem tudja, 
hogy mi a béke". 

Felhívja ar ra is a figyel-
met, hogy a Vietnam felett 
összegyűlt felhők tovább 
terjedtek. Utal India és Pa-
kisztán viszályára, amelyet 
sikerűt lecsillapítani, 

világosabbá válnak a kínai 
York-i részvétei hosszabb távon 

Magyar—jugoszláv 
szakszervezeti 

tanácskozás Szegeden 
Ma Szegeden tanácskozik a Magyar Szakszervezetei 

Országos Tanácsának és a Jugoszláv Szakszervezetek Szö-
vetsége Központi Tanácsa titkárságának küldöttsége. A 
jugoszláv szakszervezeti vezetők — élükön Vajo Skendzict 
főtitkárral — tegnap a délutáni órákban érkeztek a rösz-
kei határállomásra, ahol magyar részről Beckl Sándor, a 
SZOT titkára fogadta a vendégeket. 

Hétfőn Szegedre érkezett Brutyó János, a Magyar 
Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöke, a magyar 
delegáció vezetője is. 

Megnyílt o plovdivi 
nemzetközi vásár 

Todor Zsivkov látogatása a magyar pavilonban 
Vasárnap délelőtt ünnepé-

lyesen megnyitotta kapuit a 
22. plovdivi nemzetközi áru-
mintavásár. A vásárt To-
dor Zsivkov, a BKP Köz-
ponti Bizottságának első 
titkára nyitotta meg. 

Az 1964. évi 21. vásár óta 
a részt vevő országok száma 
35-ről 48-ra emelkedett, 

Hazánk iparát tíz külke-
reskedelmi vállalat árui 

képviselik Plovdivban. To-
dor Zsivkov kíséretével a 
magyar pavilonba is elláto-
gatott és elismerően nyilat-
kozott a látottakról. A bol-
gár vezetőket dr. Bíró Jó-
zsef külkereskedelmi minisz-
ter, hazánk kormánykül-
döttségének vezetője kö-
szöntötte a pavilon be já ra , 
tónál. 


