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Nemzetközi 
tanácskozás 

Bulgária, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Lengyelország, 
Magyarország, a Német De-
mokratikus Köztársaság, Ro-
mánia és a Szovjetunió ár-
bizottságainak elnökei a 
részt vevő országokat köl-
csönösen érdeklő néhány 
időszerű kérdés megvitatásá-
ra Budapesten értekezletet 
tartanak. A szerdán kezdő-
dő értekezlet elnöke dr. Csi-
kós-Nagy Béla államtitkár, 
az Országos Anyag- és Ár-
hivatal elnöke. 

Elnökjelöltek ígérgetései 
Közeledik november 5, az 

amerikai választások napja, 
teljes erőbedobással küzde-
nek a jelöltek a kampány fi-
nisében. Humphrey alelnök 
a Pennsylvaniai állambeli 
Erieben elismerte ugyan, 
hogy az eddigi szondázások 
szerint Nixon vezet, de azt 
állította, hogy hátránya 
csökkenőben van és a vá-
lasztás napjáig előnnyé vál-
tozik. Ismét felszólította a 
republikánus ellenfelét, fe j t -
se ki véleményét bizonyos 
„életbevágó kérdésekről", 
elsősorban Vietnamról. 

A Demokrata Párt elnök-

jelöltje a UPI szerkesztőinek 
és kiadóinak értekezletén 
mondott beszédében javasol-
ta, hogy az Egyesült Államok 
és a Szovjetunió rendszeres 
időközökben, legalább évente 
csúcsértekezleten vitassa meg 
a legfontosabb nemzetközi 
problémákat. Az alelnök a 
vietnami kérdéssel foglalkoz-
va ismét „a béke emberének" 
igyekezett magát feltüntetni, 
közölte, hogy elnökké vá-
lasztás esetén hajlandó vál-
lalni a VDK bombázásának 
beszüntetésével járó „kocká-
zatot", szándékában áll, hogy 
ebben az eseten felkéri a 
Szovjetuniót járjon közbe 

UJ TANKALLOMAS 

A Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalat dolgozói az 
kat végzik az új SZT-5 tankállomáson. 

Somogyi Kftrolyné felvétele 
utolsó szerelési munkálato-

Hanoinál „a béketárgyalások 
előmozdítása érdekében". 

Nixon eddig valóban meg-
próbált kibújni a külpolitikai 
állásfoglalások elől és kam-
pányát igyekezett a „törvény 
és rend" belpolitikai jellegű 
demagógiájára korlátozni. 
Ha egy pillanatig is komo-
lyan hitte, hogy képes kisik-
lani a kellemetlen vietnami 
téma alól, be kellett látnia, 
hogy naivnak bizonyult: 
Amerika egyik legfájóbb 
sebe, a délkelet-ázsiai ku-
darc elemzése nélkül ma 
nem lehet politikai tevé-
kenységet folytatni az Egye-
sült Államokban. 

A vietnami nép hősies har-
cának eredményességére, az 
amerikai kudarc nagyság-
rendjére mi sem jellemzőbb, 
mint az, hogy még a „ke-
mény" húrokon játszó Ni-
xon is csak azt tudta maxi-
mumként ígérni választói-
nak: „igyekszik tisztes békét 
elérni Párizsban". Nyilatko-
zata felért a vietnami kato-
nai-erkölcsi-politikai vere-
ség látványos beismerésével. 
Az amerikai közhangulatnak 
talán még ennél is szemléle-
tesebb bizonyítéka, hogy a 
hisztérikusan „héjjá" Walla-
ce, a fajüldözők elnökjelölt-
je is kénytelen volt megcá-
folni saját alelnök-jelöltjét, 
Curtis Lamay nyugalmazott 
tábornokot, aki szerint a vi-
etnami kérdést atombombá-
val kellene megoldani. Az 
újságírók összenéztek, ami-
kor a washingtoni sajtóklub-
ban Wallace — eddigi fenye-
gető hadonászásával ellen-
tétben — kijelentette: a ka-
tonai megoldás előtt meg kell 
próbálkozni „türelmes tár-
gyalásokkal". 

B—52-es sugárhajtású stra-
tégiai bombavetők kedden — 
egy hónap óta először — be-
hatoltak a VDK-nak a de-
militarizált övezettől északra 
fekvő vidékeire. Az ameri-
kai katonai szóvivő bejelen-
tése szerint a gépek 11 ki-
lométer mélységben pusztí-
tottak a VDK területén. 

A dél-vietnami hadszíntér 
„északi frontján", Da Nang 
térségében az amerikai fegy-
veres erők napok óta siker-
telen hadműveletet folytat-
nak a Thuong Duc-i külön-
leges kiképzőtáborba beszo-
rított dél-vietnami és ame-
rikai alakulatok felmentésé-
re. A gyűrűben rekedt in-
tervenciós katonák immáron 
tíz napja elkeseredett kí-
sérleteket tesznek, hogy ki-
jussanak a dél-vietnami né-
pi felszabadító fegyveres 
erők szorításából. Az AFP 
jelentése szerint heves har-
cok folynak a jelzett tér-
ségben. Az amerikai fel-
mentő sereg kilenc kilomé-
ternyire megközelítette a tá-
bort, de ekkor hirtelen par-
tizán osztagok fogták körül 

őket. Az amerikaiak kény-
telenek voltak vadászbom-
bázók és tüzérség támogatá-
sát kérni. A hazafiak auto-
mata fegyverekkel, páncél-
öklökkel és 60 milliméteres 
aknavetőkkel szálltak harc-
ba az ellenséggel. 

A „déli frontszakaszon" a 
főváros birtoklásáért vívott 
ütközetek során — a parti-
zán hadsereg osztagai mind 
inkább megközelítik Sai-
gont. Különösen élénk a 
harci tevékenység Trang 
Bang és Binh Chanh öveze-
teiben, amelyeken áthalad-
nak a kambodzsai határtól 
a főváros felé tartó straté-
giai jelentőségű útvonalak. 
Kedd déli tudósítások sze-
rint a Saigon környékén te-
vékenykedő szabadságharcos 
egységek szilárdan megve-
tették lábukat a fővárostól 
40 kilométernyire fekvő 
Trang Bang övezetében. A 
22. számú országos főközle-
kedési vonalon a dél-vietna-
mi népi forradalmi erők tőr-
be csaltak egy amerikai gya-
logos századot. 

A korrózió ellen 
Kedden a Technika Házá-

ban szekcióüléseken folytatta 
tanácskozását a korróziós hét 
500 hazai és több mint 350 
külföldi résztvevője. Ezen a 
napon egyebek között beszá-
moló hangzott el az egyik 
legérdekesebb ú j magyar ku-
tatási eredményről. Koltai 
Attila biológus ismertette 
megállapítását a fémek kor-
róziója és a mikroorganiz-
musok életjelenségei közti 
összefüggésekről. Eddig a 
tudományban általános, elfo-
gadott tétel volt, hogy a mű-
anyagok, főként a műgyan-
ták, elsősorban úgynevezett 

katepox-bevonatok mérgező 
hatása megöli a baktériumo-
kat, . s így megvédi a bevont 
fémeket legalább attól a kor-
róziótól, amit a mikroorga-
nizmusok életmegnyilvánu-
lásai okoznának, a magyar 
kutató a gödöllői agrártudo-
mányi egyetemen két éven át 
folytatott kísérleteivel meg-
döntötte ezt a feltételezést. E 
megállapítások fényében 
most már számos eddig, ér t -
hetetlen jelenség is magya-
rázhatóvá válik, s így újabb 
területeken indulhat meg a 
küzdelem a fémek korrózió-
ja ellen. (MTI) 

Nincs haromfihűs-
és tojástűltermelés 
A közhiedelemmel ellen-

tétben nincs túltermelés ba-
romfihúsból és tojásból — 
hangsúlyozta Sztupa Lajos, a 
Baromfiipari Országos Vál-
lalat sárvári gyárának igaz-
gatója azon a tájékoztatón, 

A szegedi szénhidrogén-
medencében egyre több olaj-
ipari berendezésre van szük-
ség ahhoz, hogy a felszínre 
hozott szénhidrogént a fo-
gyasztókhoz, a finomítókhoz 
eljuttassák. A Nagyalföldi 
Kőolajtermelő Vállalat sze-
gedi üzeme eddig a kísérletek 
mellett jelentős olajtermelést 
i$ végzett; a munkához por-
tabilis. azaz ideiglenes tank-
állomásokat, készülékeket 
használtak. Jövőre a rendsze-
res termelés is megkezdődik, 
s ehhez már véglegesen lete-
lepített, biztonságos beren-
dezések szükségesek. Az idén 
éppen ezért több ú j tankál-
lomás épül a lelőhelyek kör-
nyékén. 

Az ú j berendezések építését 
nehezíti az állandó munka-
erőhiány, az olajipar azon-
ban minden lehetőséget ki-
használ, hogy elhárítsa a 
gondokat. Tavasszal az olaj-
ipari KISZ-bizottság szerve-
zett építőtábort azzal a cél-
lal, hogy társadalmi segít-
séggel készüljön el egy ú j 
lunkállomás Algyő mellett. 
Az ország több nagy vállala-

ta Is támogatta a kezdemé-
nyezést; az Alföld fiatal 
olajbányászai vállalkoztak 
arra, hogy elvégzik a fontos 
feladatot. Orosházáról, Kar-
doskútról, Egerből, Hajdú-
szoboszlóról, Szolnokról és 
Dorozsmáról érkeztek brigá-
dok, amelyben i f jú műszaki-
ak is helyet kaptak. A ter-
veknek megfelelően június 
24-én elkezdődött az építke-
zés, s a fiatalok kéthetenként 
40—50 fős csoportokban vál-
tották egymást. 

Az áldozatos munka siker-
rel já r t : október első hetében 
megtörténhetett a mintegy 8 
és fél millió forint értékű ú j 
tankállomás műszaki próbá-
ja, az elkészült berendezések 
vizsgája. A fiatalok helyét a 
napokban a kőolaj termelő 
vállalat szegedi üzemének 
csőszerelői vették át, akik be-
fejezik az SZT—5-ös tankál-
lomás építését. Az ú j tankál-
lomás hamarosan dolgozni 
kezd, segítségével csővezeté-
ken jut majd el az olaj az 
algyői lefejtő állomásig. 

Apró Antal látogatása 
Apró Antal, a Magyar Szo-

cialista Munkáspárt Politikai 
E'zottságának tagja, a Mi-
i 'sztertanacs elnökhelyette-
se kedden látogatást tett a 
Távközlési Kutatóintézetben. 
Dr. Ács Ernő igazgató, a 

műszaki tudományok dokto-

ra és dr. Bognár Géza aka-
démikus, igazgatóhelyettes 
ismertette a kutatóintézet 
munkájának legfontosabb 
eredményeit. Ott volt Asz-
talos Lajos kohó- és gépipa-
ri miniszterhelyettes is. 

A gyorsabb műszaki 
haladásért Az MTESZ megyei szervezetének 

küldöttértekezlete Szegeden 
Idén jubilál: 20 éves a 

Műszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsé-
ge. A húsz év munkájáról 
elmondhatjuk, hogy műszaki 
életünk minden területén jó 
hozzájárulást jelentett a fe j -
lődéshez az MTESZ tevé-
kenysége. A vidéki szerveze-
tek tevékenysége, rangos fe-
jezete a szövetség fejlődésé-
nek. A Csongrád megyei 
szervezet is — amely első-
ként, 1949-ben alakult meg 
— szép küldetést teljesített 
Szegeden és a megyében. 

A már négyezer tagot 
számláló, 21 tagegyesületi 
csoport munkájáról, a szö-
vetségi élet eredményeiről 
tegnap délután adtak szá-
mot az MTESZ Csongrád me-
gyei szervezetének küldött-
értekezletén Szegeden, a me-
gyei tanácsházán. Megjelent 
az értekezleten az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak képviseletében Csakmag 
György, az ipari osztály 
vezetője, a városi pártbizott-
ság képviseltében pedig Ko-
vács Attila, a pártbizottság 
munkatársa. Az MTESZ el-
nökségét dr. Valkó Endre 
főtitkár, a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsát 
dr. Csala Mihály képviselte. 

Blaskovics Zoltánnak, az 

MTESZ Csongrád megyei 
szervezete elnökének meg-
nyitó szavai után dr. Bá-
tyai Jenő titkár ismertette a 
megyei választmány beszá-
molóját. A vitában számosan 
szólaltak fel a megye min-
den részéről érkezett küldöt-
tek közül. Dr. Valkó Endre 
főtitkár az országos elnök-
ség elismerését és köszönetét 
tolmácsolta a négyéves si-
keres tevékenységért. 

Az elmúlt négy év alatt 
tovább szélesedett, erősödött 
megyénkben az egyesületi 
élet. Az MTESZ Csongrád 
megyei szervezete tudatosan 
és hatékonyan látta el fel-
adatait, tevékenységével szol-
gálta a műszaki értelmiség 
összefogását és mozgósítását; 
az ipar. a mezőgazdaság és 
a természettudományok fej-
lesztését. Figyelembe vette, s 
felhasználta a termelőmunka 
helyi adottságait a népgaz-
daság fejlesztése érdekében. 
Különösen kiemelkedő a már 
hagyományossá vált műsza-
ki hónap rendezvénysoroza-
ta, amely az SZMT-vel való 
együttműködésre is jó pél-
dát szolgáltat, örvendetes, 
hogy ú j egyesületi csoportok 
is alakultak, így az ipari 
struktúra változásait követve 
létrejött a Magyarhoni Föld-

tani Társulat Dél-alföldi 
Szakosztálya; 1966-ban ala-
kult meg azzal a céllal, hogy 
a tudományegyetem szakem-
berei s a fellendülő olajipar 
között kapcsolatot teremtsen, 
összhangba hozza a tudomá-
nyos és gyakorlati munkát 

A gazdaságirányítási rend-
szer reformjának előkészüle-
teiben és valósításában vál-
lalt s végrehajtott feladatok 
is dicsérik az MTESZ mun-
káját. Ha a számok nyelv-
vén akar juk összefoglalni az 
eltelt ciklus tevékenységét, 
megállapíthatjuk, hogy az el-
múlt három évben s idén az 
első félévben több mint 3 
ezer rendezvény gazdagította 
műszaki értelmiségünket, in-
formált a technika ás tudo-
mány eredményeiről és ú j -
donságairól. A szakmai né-
zeteknek, műszaki elképzelé-
seknek jó vitafóruma, a koo-
perációnak hatékony elősegí-
tő.ie volt a szervezeti élet. 

Miután a küldöttek fel-
mentették tisztségük alól a 
megyei választmány tagjait, 
ú j vezető testületet válasz-
tottak. A választmány 71 ta-
gú. 26 tagú elnökséggel. Az 
elnökség elnöke dr. Kovács 
Kálmán egyetemi tanár, tit-
kára pedig dr. Erdélyi Fe-
renc. 

amelyet Pa jor Jánossal, a 
devecseri és Tompa György-
gyei, az úriújfalui állami 
gazdaság igazgatójával közö-
sen rendeztek a gazdaságok, 
illetve az ipari üzemek kö-
zött létrejött újszerű koope-
ráció ismertetésére. A piac-
kutatások egyértelmű tapasz-
talata szerint ahhoz, hogy a 
szomszédos államok igénye-
it kielégíthessük, a negyedik 
ötéves tervben további 60 
százalékkal növelhetjük to-
jás-, illetve baromfihús-ter-
melésünket. Rugalmasabb 
gazdálkodással a nyugati 
piacokon is tar that juk a 
versenyt. Az értékesítők és 
a termelők összefogása tete-
mes devizát hozhat a nép-
gazdaságnak. A sárvári gyár 
és a két állami gazdaság kö-
zött létrejött kooperáció is 
erre alapul: a külföldi pia-
cokon ez idő szerint „sztár-
nak" számító barna héjú to-
jás termelésére szövetkeztek. 

E A K -
küldöttség 
hazánkban 

Kedden hazánkba érkezett 
az Egyesült Arab Köztársa-
ságból az Arab Petróleum- és 
Bányaipari Dolgozók Szak-
szervezeti SxSveísésének há-
romtagú küldöttsége Mah-
mud Mohammed Hoafi alel-
nök vezetésével. Az arab 
küldöttség megbeszéléseket 
folytat a két magyar test-
vérintézmény, a vegyész- és 
a bányászszakszervezet ve-
zetőivel, és látogatást tesz 
vegyipari üzemekben és bá-
nyákban. 

4' 4 


