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Hóban, sárban 

A szegedi olajbányászok 
túlteljesítették januári 
tervüket 

A szegedi szénhidrogén-
medence olajbányászai — a 
Nagyalföldi Kutató és Feltá-
ró Üzem szegedi gyáregysé-
gének dolgozói — a mostoha 
időjárás, a január elejei hó-
fúvások —, majd az olva-
dás utáni víz- és sártenger 
okozta nehézségek ellenére 
túlszárnyalták az első havi 
tervet: az előirányzott 14 
ezer 200 méter helyett meg-
közelítően 15 ezer métert 
fúr tak a föld mélyébe az ola-
jért, földgázért. Túlteljesítet-
ték a rétegvizsgálati tervet 
is: 24 helyett 31 föld alatti 
réteget vizsgáltak ki, s ezek 
nagyobb részében szénhidro-
géneket találtak. 

Az országnak ezen a leg-
mélyebben fekvő területén a 
gyors olvadás helyenként ak-
kora vizeket támasztott, hogy 
az olajbányászok halászcsiz-
mákban is nehezen tudják 
megközelíteni munkahelyü-
ket. A berendezések ú j fú-
rási pontra telepítésénél elő-
fordult, hogy egyszerre há-
rom-négv lánctalpas traktor-
ral tudták csak elvontatni a 
több tonnás berendezéseket. 
A kiváló januári eredmé-
nyek elérése közben nemcsak 
a nagy felszíni nehézségék-

Tóth Béla felvétele 

Korábban hóval, faggyal birkóztak az algyői olajmező dol-
gozói. most pedig az olvadás után a vizes, mély, sáros ta laj 
okoz helyenként gondot. Mint korábban, úgy most is le-
győzik a nehézségeket. Egy szivattyút szállító gépkocsi — 
mint képünkön látható — csaknem felborult, míg végül is 
lánctalpas traktorokkal a rendeltetési helyére vontatták 

kel, hanem különleges föld kutakat képezett ki, Vad Já-
alatti feladatokkal is meg- n o s főfúrómester brigádja 
, •• j i . i - í j - , . , zr pedig a folyómeder alá ha-
küzdöttek. Így például Kala- foló ferdefúrást mélyített a 
már György és Kiss Ferenc legnehezebb téli hónapban, 
főfúrómester csapata kettős januárban. 

Ma úfahh 
Kohl—Bahr 

találkozó 
Berlinben szerdán hivata-

losan bejelentették, hogy a 
tervezettnél egy nappal 
előbbre hozták az NDK és 
az NSZK küldöttségeinek 
ötödik találkozóját. Az erről 
szóló hivatalos közlemény 
szerint dr. Kohl és Bahr 
ma, február 3-án találkoz-
nak újból egymással Bonn-
ban. 

Tanácskozás a magyar-
szovjet autóipari 

együttműködésről 
A KGM székházában kedd 

délután megkezdődött a rr__; 
gyar—szovjet autóipari ai-
landó munkacsoport 6. ülése. 
A tanácskozáson a két de-
legációt György Gyula kohó-
és gépipari miniszterhelyet-
les. illetve V. A. Guruskin 
szovjet autóipari miniszter-
helyettes vezeti. 

Az ülésen eszmecserét 
folytatnak arról, hogy a 
személy gépkocsik gyártásá-
ban milyen módon mélyít-
hetnék tovább a két ország 
együttműködését. További 
napirendi pontként egyezte-
tik a műszaki-tudományos 
együttműködés 1971—75. évi 
terveit. (MTI) 

Laosz elleni hadműveletek 
az USII irányításával 

Szigorú hírcenzúra — Légitdmogatds 

Hi élelmiszer-gazdaságban 
fejlesztik a gyakorlati kutatásokat 
A MÉM miniszteri érte-

kezlete keddi ülésén össze-
gezte azoknak a megyei 
konzultációs tárgyalásoknak 
a tapasztalatait, amelyeken 
a minisztériumi, valamint a 
megyei párt- és tanácsi ve-
zetők a negyedik ötéves 
tervvel és az idei esztendő-
vel kapcsolatos feladatokat 
vitatták meg. 

A miniszteri értekezlet 
megállapította: a vidéki ta-
nácskozások igazolták, 
hogy a negyedik ötéves terv-
élelmiszer-gazdasági célki-
tűzései találkoznak a megyei 
fejlesztési koncepciókkal. 
Egységes a vélemény abban 
a tekintetben is, hogy 

az élelmiszer-gazdaságban 
és annak ágazataiban a 
fejlődés jórészt az anyagi-
műszaki feltéleleken múA 
lik. 

A miniszteri értekezlet 
megvizsgálta a munkások, 
szakmunkások továbbkép-
zésének helyzetét is. A kö-
vetkező években növelni 
akarják a továbbképzésben 
részvevők számát, de 

meg akarják szervezni a 
szakképesítéssel nem ren-
delkező dolgozók tanulá-
sát is. 
A miniszteri értekezlet az 

élelmiszer-gazdasági kutatás-
szervezésről szóló jelentést 
is megtárgyalta. A szakem-
berek jelenleg is számos 
fontos kutatási program és 
feladatterv megvalósításán 
dolgoznak. Így 

a gazdasági feladatok 
megoldását legjobban elő-
segítő tudományos kuta-
tásra nagy erőket vonhat-
nak össze. 

A negyedik ötéves terv-
ben az intézetek mintegy 
1.4 milliárd forintos kuta-
tási megrendelésre számit-
hatnak. A kutatómunka fel-
lendítésére egymilliárd fo-
rintös beruházást valósíta-
nak meg. 

George Aiken szenátor, az 
amerikai szenátus külügyi 
bizottságának egyik vezető 
republikánus tagja kijelen-
tette, hogy az amerikai kül-
ügyminisztérium részéről kö-
zölték vele: amerikai és 
dél-vietnami csapatok tö-
meges felvonulása folyik a 
laoszi határon „egy nagy-
szabású hadművelet céljá-
ból. amelyre esetleg sor ke-
rülhet". 

A szenátor szerint egyéb-
ként a Laosszal kapcsolatos 
le leményekre „a második 
világháború óta a legszigo-
rúbb cenzúrát" rendelték el. 

Az amerikai demokrata 
párt kedden támadta a Ni-
xon-kormányzatot, amiért 
legutóbbi indokínai akciói-
val ,.az őszinteség válságát" 
teremti meg. 

Lawrence. O'Brien. a párt 
országos elnöke nyilatkoza-
tában leszögezte: ..Egy 
olyan kritikus időpontban, 
amely a legnagyobb fokú 
őszinteséget és szavahihető-
séget követelné meg Nixon-
kormányzat Indokínával 
kapcsolatban az otromba 
hírcenzúra stratégiáját vá-
lasztotta . . . " 

Rogers külügyminiszter 
célzásaira utalva, amelyek a 
dél-vietnami haderők eset-
leges laoszi nagyszabású 
katonai akciójára vonatkoz-
tak. O'Brien kijelentette: 
..Mit gondolnak, milyen bo-

londok vagyunk mi? Már 
régóta megtanultuk, hogy 
Indokínában abszurd dolog 
bármilyen katonai győzel-
met feltételezni. Meg kellett 
volna tanulnunk, hogy az 
indokínai kötelezettségeink-
től való szabadulást, nem ér-
hetjük el a konfliktus kiszé-
lesítésével. Semmilyen cen-
zúra vagy ügyes szónoklat 
sem álcázhatja a kormány-
zat azon erőfeszítését, hogy 
a békét katonai erő alkal-
mazásával érje el, márpedig 
a béke csak tárgyalásokon 
alapuló politikai rendezéssel 
jöhet, létre." 

Nixon hitele most már 
óráról órára csorbul az in-
dokínai háborúval összefüg-
gésben. Jóllehet az USA 
kormánya Laosszal kap-
csolatban szigorú cenzúrát 
rendelt el, mégis megbízható 

hirek kiszivárogtak. E je-
lentések szerint újabb 4— 
5000 légi úton szállított dél-
vietnami katonát vetettek be 
laoszi terület ellen. A had-
műveletek az USA légitámo-
gatásával folynak, de most 
már senkit nem lepne meg,' 
ha rövidesen amerikai szá-
razföldi erők is beavatkoz-
nának a Laosz — tehát egy 
semleges ország — területén 
folyó hadműveletekbe. 

Hongkongban vették a 
Patet Lao hírügynökségnek 
közleményét, amely szerint 
a Laoszi Hazafias Front 
Párt ja sürgős üzenetet inté-
zett Angliához és a Szovjet-
unióhz, mint az Indokíná-' 
val foglalkozó genfi értekez-
let társelnökeihez, tájékoz-
tatva őket a Laoszban kiala-
kult ..rendkívül veszélyes" 
helyzetről. 

Az idén több mint 50 ezer 
diák érettségizik 

Az idén több mint 50 ezer 
diák érettségizik hazánk-
ban a középiskolák nappali 
tagozatain: a kővetkező he-
tekben döntenek végleges 
pályaválasztási szándékuk-
ról. 

Évről évre vissza térő 
gond azonban az egyetemek-
re. főiskoláikra való egye-
netlen, aránytalan jelentke-
zés. Ezen a gondon kíván 
segíteni a Művelődésügyi 
Minisztérium, amelynek 

megbízásából az egyetemi 
számítóközpont az idén is 
elkészítette az ország vala-
mennyi középiskolájában 
most érettségizők pályavá-
lasztási szándékát. Az or-
szágos helyzetképről készült 
tanulmánykötetet nemsokára 
el juttat ják valamennyi kö-
zépiskolába. s így az órde-
keltek megismerhetik saját 
évfolyamuk országos hely-
zetképét — mielőtt kitöltik 
jelentkezési l ap juka t 

S~ialroa3& e r 
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a z A p o l E o 
Az Apollo-űrkisérlet igaz-

gatója engedélyt adott az 
Apollo—14 asztronautáinak, 
hogy folytassák útjukat és 
pénteken tegyenek kísérletet 
a holdraszállásra. 

* 

Magyar idő szerint ked-
den hajnali öt órakor az 
Apollo—14 utasai 10,3 má-
sodpercre bekapcsolták az 
űrhajó hajtóművét és ezzel 
végrehajtották a szükséges 
pályamódosítást. Ennek ré-
vén az Apollo—14 csütörtök 
reggel Hold körüli hurokpá-
lyára áll. amikor legkisebb 
távolsága a Föld körül ke-
ringő égitesttől mindössze 
100—110 kilométer lesz. 

A houstoni űrközpontban 
folyik a rendkívül nehezen 
sikerült dokkolási manőver 

amelyről a hírügynöksé-
gek négy, illetve hat kísér-

i letet említettek — részletei-
nek vizsgálata, de a nehéz-

ségek okára nem derült 
fény. James McDivitt, űrha-
jós, aki az űrközpontban 
irányítja a repülést, csupán 
egy feltevéssel tudott szol-
gálni az újságíróknak, ami-
kor azt mondta, hogy való-
színűleg valami idegen tárgy 
— esetleg jég — okozhatta 
a holdkomp és a parancsno-
ki kabin összekapcsolásánál 
a problémát. 

Shepard, Mitchell és Roo-
•sa már túl vannak a Hold 
felé vezető út felén és ked-
den elég nyugodt, esemény-
telen nap várt rájuk. Az 
űrhajó utasai a programban 
megszabott tízórás pihenőjü-
ket töltik. Lapzártakor éppen 
aludtak vagy legalábbis pi-
hentek. A HolcL.felé haladó 
Apollo—14 18 óra 53 perc-
kor (magyar idő) 171 738 
mérföldnyire távolodott el a 
Földtől és óránként 2301 
mérföldes sebességgel köze-
ledik a Hold felé. 

A L u n t h o d 8 0 fefáterrel 

41 szövgei hold jár mii 
sok tapasztalatot ad a teendő 

ürjáróknak 
A szovjet tudósok és ter-

vezők megvonták a Luno-
hod—1 automata holdjérmű 
január 20-án befejeződött 
harmadik munkaszakaszának 
mérlegét. 

Az adott szakasz legfonto-
sabb feladata az volt. hogy 
a holdautót a rakéta leszál-
lófokozatához vezéreljék. 
Mint a tanácskozáson el-
hangzottakból kitűnik, ezt a 
feladatot megoldották. Egy 
holdnappal alatt a Lunohod 
1930 métert tett meg. és ez 
több az előre tervezettnél. 
A holdjárműhöz a Földről 
mintegv 3000 rádióparancs 
érkezett, a televíziós kame-
rák 20 panorámafelvételt 
készítettek. A harmadik 
holdmunkaszakaszra kitűzött 

programot maradéktalanul 
teljesítették. 

A Lunohod mozgása köz-
ben a holdtalaj fizikai, me-
chanikai jellemzőinek tanul-
mányozására több mint 200 
talajmintát vett. 

A holdjármű körülbelül 80 
kráterrel birkózott meg. ezek 
egyikének átmérője mintegy 
130 méter volt. A< Lunohod 
mozgása az utolsó napon 
biztosabb volt, a jármű meg-
lehetősen meredek lejtőket 
küzdött le. 

„Elmondhatjuk — jelen-
tette ki a Luna—17 főterve-
zője —, hogy a Lunohod 
üzemeltetése közben szerzett 
tapasztalatok, sok segítséget 
nyújtanak a leendő ürjárók-
nak, a bolygók automatikus 
kutatóinak létrehozásához". 

Eotvös'&miéküiés 
az Akadémián 

Eötvös József halálának 
100. évfordulója alkalmából 
a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Művelődésügyi 
Minisztérium. a Hazafias 
Népfront. a Pedagógusok 
Szakszervezete, a Magyar 
Pedagógiai Társaság és Ercsi 
község tanácsa kedden em-
lékülést rendezett az akadé-
mia dísztermében. 

Ortutay Gyula akadémikus 
megnyitó szavaiban meleg 
szavakkal köszöntötte a 
nagy írónak és művelődés-
politikusnak az emlékülésen 
megjelent leszármazottait, 
majd Sőtér István akadé-. 
mikus tartott előadást Eöt-
vös Józsefről. j 


