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n magyar államelnök 
tanzániai körútja 

Rekordfúrás, gépgyártás 
Üjabb sikerek az olajmezőn 

Tanzániai hivatalos látó- szívélyes vendéglátóktól, kü-
gatásának második és har- lönrepülőgépen két óráig 
madik napián Losonczi Pál. tar tó út után szállt le a Ma-
az elnöki tanács elnöke Ras- nyara- tó par t j án épült repü-
hidi Kawawa második alel- lőtérre. Begyújtott motorral 
nök társaságában vidéki kör- várakozó landroverek repí-
utat tett. Felkereste a Tan- tették ezután a vendégeketa 
zániai Egyesült Köztársaság Manyara Nemzeti Parkba, a 
részét alkotó Zanzibárt ós 17 tanzániai természetvédel-
izelitőt kapott a kontinentá- mi terület egyikébe. 
lis országrész természeti 
szépségeiből. 

Abeid Amani Karume zan-
zibári elnök. Tanzánia első 
alelnöke bemutat ta magyar 
vendégének Zanzibárt — a 
várost és a szigetet. Az elnö-
ki tanács elnöke megtekin-

A magyar államelnök és 
kísérete az egvi t közeli szö-
vetkezeti faluba. Felső-Kite-
te Ujamá-ba látogatott el. A 
helybeli parasztok elmond-

tól mintegy 50 kilométerre 
2300 méter magasan fekvő 
hegyi szállóban töltötte, 
maid szerdán délelőtt a Ngo-
rongoro-kráterben — egy be-
omlott tűzhányó kat lanában 
létesült vadrezervátumban 
— tett látogatást terepiáró-
val. 

A magyar vendégek a Ngo-
rongoro-kráter élővilágának 
megtekintése után ismét re-
pülőgépre szálltak, és vissza-
tértek- Dar Es Salaamba. 

Losonczi Pál kíséretének 

tette az óvárost, egy épülő értékesítik 
és egv mór felépült lakótele- tesített faluban két év óta 
pet. Ez utóbbiban, a házigaz- működik a termelőszövetke-

zet 
da meghívásának eleget té 

ták. hogv évente kétszer néhány tagja a nap folya-
ara tnak és a termést — a ve- mán megbeszélést tartot t az 
tőmagnak való kivételével — illetékes tanzániai szakmi-

Az 1967-ben lé- niszterekkel. 
Szerdán este Nagy Miklós, 

a Kulturális Kapcsolatok In-
tézetének elnökhelyettese és 

Losonczi Pál megköszönte 
ve. Losonczi Pál bement az a kedves fogadtatást és re-
egyik lakásba és szívélyes ményét fejezte ki. hogy itt és 
beszélgetést folytatott a há- a tanzániai termelőszövetke-
ziakkal. m a j d az elnöki gép- zetekben — általában mint-
kocsisor egyórás kört írt le e gy 1200 van belőlük — sike-
a festői szigeten. rül m a j d átvenni a mező-

A magyar vendégek részt gazdasági szövetkezés másutt 
vettek.azon a vacsorán, ame- például Magyarországon ösz-
lyet Karume elnök adott szegyűjtött tapasztalatait . 
Losonczi Pál tiszteletére, hogy az elgondolásokat 
m a j d a zanzibári úi stadion-
ban népi táncbemutatót te-
kintettek meg. 

Miután Losonczi Pál bú-
csút vett. a szigettől és a 

az eigonaoiasoKat a 
tervezettnél rövidebb idő 
alatt valósíthassák meg. 

Az éjszakát Losonczi Pál 
és kísérete a Ngorongoro 
Lodgeban — a Manyara- tó-

Chedial Mgonia közoktatás-
ügyi miniszter aláírta a két 
ország között kötött kul tu-
rális egyezmény ú j két évre 
szóló munkatervét . 

Este Losonczi Pál díszva-
csorát adott az Ikulu palo-
tában Nverere tanzániai el-
nök tiszteletére. 

Losonczi Pál és kísérete 
ma. csütörtökön reggel uta-
zik el Dar Es Salaamból. ú t -
jának következő állomésára. 
Kairóba, ahová Aden érinté-
sével érkezik meg a délutáni 
órákban. 

Csapolják 
a metánt 

Csapolják a metánt a kom-
lói Zobák-aknán. A fiatal 
mecseki bányát két évvel ez-
előtt nyilvánították gázveszé-
lyes üzemmé, s azóta a be-
ruházás, műszaki fejlesztés 
fontos feladata a biztonság 
fokozása, hogy a föld mélyé-
ben dolgozó emberek életét 
és a több mint egymilliárd 
forint költséggel épített üzem 
anyagi javait eredményesen 
óvják. Ennek érdekében épí-
tették meg a gázlecsapoló és 
elszívó berendezést, amely-
nek segítségével a bánya 
mélyéről a metánt csőhálóza-
ton keresztül a külszínre 
ju t ta t ják . A lecsapoló első 
hónapi működése alatt mint-
egy 80 000 köbméter tiszta 
metánt „vett el". (MTI) 

ü p a c l 

Gáspár Sándor látogatása 
Gáspár Sándor, az MSZMP A déli órákban Gáspár 

Politikai Bizottságának tágja, Sándor látogatást tett a Ma-
a Szakszervezetek Országos gyar Vagon- és Gépgyárban. 
Tanácsának főt i tkára szerdán Délután a Szakszervezetek 
Győrbe látogatott. A vedéget Megyei Tanácsa székházóban 
a délelőtti órákban fogadta Gáspár Sándor Győr üzemei-
Pataki László, a megyei pórt- nek 200 szakszervezeti veze-
bizottság első t i tkára. Ezek tője előtt tartott előadást a 
után a főti tkár és kísérete a S j S j f f l " * ^ ™ ^ ; 

szerű kérdéséiről, valamint 
szakszervezetek megyei tana- aktuális kül- és belpolitikai 
csón tett látogatást. kérdésekről. 

A Szeged környékén dol-
gozó két olajosüzem szocia-
lista brigádjai , olajbányászai 
eredményes munkával ün-
neplik a huszadik bányász-
napot, s fejezik ki tiszteletü-
ket a X. pártkongresszus 
iránt. Mind a Nagyalföldi 
Kőolaj- és Földgáztermelő 
Vállalat, mind a Nagyalföl-
di Kutató és Feltáró Üzem 
szegedi egységének dolgozói 
még az év elején, illetve az 
árvízveszély után fe la jánlá-
sokba foglalták elhatározá-
sukat : gyorsítják, pontossá 
teszik a kutatási tevékeny-
séget, illetve növelik az 
olajtermelést. A hónapok el-
teltével bebizonyosodott, 
hogy az olajbányászok ele-
get tesznek ígéreteiknek. 

Az NKFV szegedi üzemé-
ben a gépészeti üzemegység 
nemrégen felajánlot ta , hogy 
a sok gondot okozó paraf i -
nozó készülékhiány leküzdé-
sére öt berendezést g y á r t 
Ennek a kollektívának 
ugyan nem tartozik munka-
köri kötelességébe az ilyen 
készülékgyártás — a segíte-
ni akarás azonban er re kész-
tette a szocialista brigádo-
kat, műszakiakat. Az elhatá-
rozás után nem sokkal a 
gépészeti üzemegység vezetői 
jelentették, hogy az eredeti 
öt helyett tíz paraf in ta laní-
tó készüléket gyártottak, s 
adtak át a termelő üzemnek. 
Ezzel tula jdonképpen a za-
var ta lanabb olajtermelést 
tették lehetővé. Ugyancsak 
ennek az üzemegységnek 
egyik szocialista kollekt ívája 
— az Április 4. brigád — 
vállalta, hogy a nehézgépe-
ket gyorsabban ki javí t ják. 
Az elmúlt negyedév tapasz-
talatai tanúsí t ják, hogy az 
Április 4. brigád nem késik 
a szivattyúk, motorok, mun-
kagépek javításával, s ebből 
fennakadás mostanában nem 
származott. A gépészeti 

üzemnek megszabott felada-
ta mellett még a r ra is f u t j a 
erejéből, hogy támogassa a 
vállalat beruházásait . 

A termelőüzem versenyfe-
lelőse örömmel újságolta: a 
gépészeti üzemegység mel-
lett ú jabban a kútjavító, va-
lamint a szállítási üzem bri-
gádjai is egyre eredménye-
sebben teljesítik fe la jánlá-
saikat. A kút javí tó üzemben 
például tovább fejlesztették 
a kútelfoj tás technológiáját; 
a szállítási üzemben pedig 
gyorsabban készítik elő 
szemlékre a gépkocsikat. Di-
cséretet érdemelnek a gép-
kocsivezetők i.V mert a meg-
növekedett szállítási fe lada-
tot elvégzik, több olajat 
szállí tanak el, mint eddig. 
Mindent egybevetve, a ter-
melő vállalatok szocialista 
br igádjainak áldozatkészsége 
nagyban hozzájárul t ahhoz, 
hogy az üzem — a tervek-
nek, s az o la jprogramnak 
megfelelően — naponta há-
romezer—háromezer-kétszáz 

tonna olajat termeljen, és 
továbbítson a finomítókhoz, 
így minden remény megvan' 
arra . hogy a termelő üzem 
az esztendő végéig megszűn j 
teti az árvízveszély idején 
keletkezett termelési e lma-
radást. Figyelmet érdemel aa 
üzem biztonságosabb m u n -
ká ja . 

A szegedi kuta tó üzembert 
nagy hagyományai vannak a 
munkaversenynek. A rend-* 
kívül nehéz év eleji időjá-; 
rás, valamint az árvízveszély 
okozta fennakadások ellené* 
re a kutatóüzem sikeresert 
teljesítette első féléves prog-
ramját . A lelkes munká t az 
utóbbi hetekben még szem-
léletesebb siker koronazta 
Algyőn: Vad János és Tóth' 
Gyula brigádjai 13—14 nap 
alat t mélyítettek és képeztpk 
ki egy-egy kétezer méteres 
kutat . A fúróüzem olajbá-; 
nyászai pontosságukkal," 
munká jukka l segítik a ter-
melő vállalatot. 

M. I. 

Holnap nyit 
a mezőgazdasági vásár 

Hunkában a bíráló bizottság 

Szerdán megkezdődött a 
Kapós folyó apadása. A 
Dombóvárott mért kedd esti 
277 centiméteres tetőzéshez 
képest, szerdón délután 
négy óráig 246 centiméterre 
apadt a víz szintje, egyelőre 
ta r t ják az elsőfokú belvíz-
védelmi készültséget. A Bá-
taszék közelében kiöntött 
Lajvér patak vizét sikerült 
visszaszorítani ' medrébe. A 

Budapest—Szekszárd—Bá-
taszék—Baja közti vasútvo-
nal veszélyeztetett szakaszán 
a szerdai déli órákban felol-
dották a vonatok sebesség-
korlátozását. 

Építészeti 
érdekesség 

A budapesti Vidám Parkban befejezték az ú j dodzsem 
épületének betonozását. A dongahej-szerkezetű, 12-szögű, 
hat méter magas épület különleges formai megoldásával 
kelt feltűnést. A 3. számú Állami Építőipari Vállalat 
augusztus 31-ére átadja a 4 millió forintos költséggel ké-
szült ú j létesítményt. Képünkön: Dolgoznak az építők az 
ú j dodzsem betonhej-szerkezetén. 

A 67. Országos Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Ki-
állítás 33.5 hektáros terüle-
tén szerdán több mint há-
romezer ember — építőmun-
kások, szállító, berendező és 
más szakember — dolgo-
zott. A készülődés finisében 
az utolsó simításokat végez-
ték a 40 000 négyzetméter 
alapterületű pavilonok belső 
berendezésén. A szabadtéri 
berftutatók hatvanötezer 
négyzetméteres területén öt-
ven-hatvan teherautó forgo-
lódott egész napon át, a gé-
peket, mezőgazdasági felsze-
reléseket és a kiáll í tás sok 
más látnivalóját szállították 
a helyszínre. A mezőgazda-
sági vásár holnap, pénteken 
nyi t ja k a p u i t 

A vásár látogatói számára 
a MÁV az ország egész te-
rületéről a fővárosba 33 szá-
zalékos menetdí jkedvez-
ményt biztosít. A menetdí j -
kedvezmény a vásárigazol-
vány a lap ján vehető igény-
be. A 10 forintos igazolványt 
a MÁV személypénztárak és 
a menetjegyirodák árusí t ják. 
A jegyváltáskor az igazol-
ványt is le kell bélyegeztet-
ni — nemcsak a jegyet —, 
m a j d visszautazás előtt a 
vásár pénztáránál is újból 
bélyegeztetni kell. A vissza-
utazás megkezdése előtt vi-
szont a vasúti pénztárnál 
már nem kell bélyegeztetni 
a menettéri jegyet. A vásár-
igazolvány a lapján váltott 33 
százalékos menettér i jegyek 
Budapestre augusztus 27-én 
nulla órától, szeptember 20-
án 12 óráig, visszautazásra 
pedig augusztus 28-án, 18 
órától szeptember 21-én 24 
óráig érvényesek. A jeggyel 
sem oda, sem visszafelé nem 
lehet megszakítani az uta-
zás t 

• 
Ninc-í könnyW dolga a 67. 

Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállítás és 
Vásár bíráló bizottságainak: 
szerdán is több ezer á l lc t , 
mezőgazdasági gép és kü lön-
féle mezőgazdasági termé-* 
kek „sorsáról" kellett dönte-
niük. Alig két nap alat t 330 
szarvasmarhát , 209 serté: t, 
529 juhot, 141 lovat, 45(1 
baromfi t és 60 nyulat vizs-< 
gáltak meg. Olyan ritka» 
példányok is a szakembereid 
elé kerültek, min t a boro-
tai Egyesülés Tsz 532 kilós 
sertése. Harminc akvár ium-
ban ál l í t ják m a j d ki a hala-
kat, ezek között van a 44 
kilós óriásharcsa, amelyet a , 
tolnai halászok zsákmányol-
tak. Különösen látványosnakt 
ígérkezik a vásár lóbemuta - | 
tó ja : 141 lovat áll í tanak ki j j 
ebből 64 tenyészállat, 6 cs':-4 
kó, a többi pedig fogatos esi 
sportló. A bírálat e redmé- ' 
nyei a lapján ítélik ma jd oda' 
a nagydíjat , a tenyésztői d í -
jat, az arany- , az ezüstér-
met, valamint az oklevele^ 
ket. 

Szerdán a kiállítás terüleJ 
tén megkezdődött a gyü-' 
mölcs- és a zöldségminták 
értékelése. 

l i H e r k o z m o s z - 3 
Az Interkozmosz—3. szput-

nyik szerda reggel 10 órakor 
a 3279. fordulatot tette a 
Föld körül. A szputnyik tu-
dományos berendezése, ame-
lyet a Szovjetunióban és 
Csehszlovákiában készítettek, 
normálisan működik. 

A megfigyelésekben és a 
szputnyikról érkező tudomá-
nyos információk vételében 
részt vevő bolgár. NDK, szov-
jet és csehszlovák állomások 
sikeresen teljesítik a kijelölt 
programot. (MTI) 


