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A Nixon-kabinet 
válság-

tanácskozása 
Amerikai bombázás Hanoi 

közelében 
A Fehér Ház hétfőn késő 

délután bejelentette, hogy 
Nixon elnök este — közép-
európai idő szerint kedden 
hajnali 2 órakor rádió- és 
tv-beszédben tájékoztatja az 
amerikai népet a délkelet-
ázsiai helyzettel kapcsolatos 
döntéseiről. 

Konald Ziegler, az elnök 
sajtótitkára nem volt haj-
landó semmi részletet sem 
közölni a nemzetbiztonsági 
tanács ülésén megvitatott 
kérdésekről. 

Akut válságlégkörben, a 
legmagasabb amerikai kor-
mánykörökből kiindulva há-
borús hangulatkeltés köze-
pette ült össze Nixon elnök 
vezetésével hétfőn reggel a 
Fehér Házban az amerikai 
nemzetbiztonsági tanács, 
hogy — a hivatalos sugal-
mazások szerint — „nagy 
horderejű döntéseket" hoz-
zon a Dél-Vietnamban ki-

alakult „kritikus katonai 
helyzettel" kapcsolatban. 

A kabinet válságtanácsko-
zásán részt vett a nyugat-
európai körútjáról vasárnap 
váratlanul hazarendelt Ro-
gers külügyminiszter is, va-
lamint dr. Kissinger, aki 
ugyancsak a vietnami hely-
zetre hivatkozva, vasárnap 
másodszor is elhalasztotta 
tervezett tokiói látogatását. 

Megfigyelők szerint Nixon 
elnök és tanácsadóinak szű-
kebb köre a döntéseket már 
előzőleg meghozta, és az 
erősen dramatizált körülmé-
nyek között, szokatlanul 
nagy hírveréssel összehívott 
nemzetbiztonsági tanácsra 
csupán az elnöki döntések 
szentesítése várt. A dönté-
sek természetére utal az a 
hétfőn reggel érkezett hír, 
hogy az amerikai légierő 
felújította Hanoi körzetének 
terrorbombázását. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

ülésezett a TOT 
elnöksége 

Hétfőn Szabó István el-
nökletével ülést tartott a 
Termelőszövetkezetek Orszá-
gos Tanácsának elnöksége. 
Az elnökség megvitatta és 
elfogadta a mezőgazdasági 
szövetkezetek II. kongresz-
szusán meghatározott felada-
tok megvalósítására kidol-
gozott programot. A prog-
ram alapján a TOT — az 
érdekelt állami szervekkel 
együtt — egész sor kérdést 
vizsgál majd meg és — 
amennyiben szükséges —kü-
lönféle intézkedéseket és 
javaslatokat készít elő. A ta-
nács elhatározta azt is, hogy 
hathatósabb segítséget ad a 
mezőgazdasági szövetkezetek 
és társulások részére a spe-
ciális feladatok, például az 
üzemszervezés megoldásához. 

A programnak megfelelő-
en igyekeznek elősegíteni az 
érdekképviseleti tevékenység 
továbbfejlesztését. Elhatároz-
ták például, hogy megvizs-
gálják a közgazdasági szabá-
lyozók egyes elemeit és a 
továbbfejlesztésben messze-
menően együtt dolgoznak az 
állami szervekkel. (MTI). 

Európai biztonsági hét 

Igényesebb munka 
az olajkutatásban 

A napokban figyelemre 
méltó eredményt jelentettbe 
Győri Gyula, a Nagyalföldi 
Kőolajkutató és Feltáró 
Üzem igazgatóhelyettese: a 
szegedi kőolajfúrási üzem ta-
valy 52 kettős kutat fúrt és 
képzett ki. A teljesítmény 
nemcsak hazai, hanem eüró-
pai szakemberek körében is 
komoly érdeklődést keltett, 
mert a kettős kútkiképzés az 
egyik legigényesebb olajbá-
nyász feladatnak számít. 

A szegedi kőolajkutatók 
1969-ben készítették az első 
— szakszóval — szelektív — 
kutat, azóta összesen 76-ot 
képeztek kl, zömmel az al-
győi lelőhelyeken. Amint 
Hingl József, a szegedi üzem 
vezetője elmondta, azért vál-
lalkoznak a bonyolultabb, a 

szokványosnál jóval igénye-
sebb munkára, mert a ket-
tős kutak rendkívül gazda-
ságosak. Nevében is benne 
van: egyetlen kutat kettő 
vagy több célra lehet fel-
használni, így kutanként 1,5 
millió forintos a megtakarí-
tás. Igaz, ehhez különlege-
sen nagy szigetelő képességű 
alkatrészekre, berendezések-
re van szükség, amelyeket az 
OKGT jelenleg Észak-Íror-
szágból vásárol. 

De nemcsak különleges al-
katrészeket, hanem különle-
gesen képzett embereket is 
igényel a munka, ezért a 
szegedi üzemben olajmérnö-
köket, majd külön brigádo-
kat képeztek ki. A kettős 
kútkiképzést közvetlenül Üj-
vári Béla fődiszpécser és 

Bencsik István mérnök ira-
nyítja. 

A szegedi kőolajfúrási 
üzem a tavalyihoz képest ke-
vesebb, mintegy 90 ezermé-
teres fúrási munkát kapott; 
dolgozóinak létszáma ezerről 
830-ra csökkent. Ez azt je-
lenti-e, hogy megkezdődött a 
szegedi szénhidrogén-meden-
cében a kutatótevékenység 
visszafejlesztése? Nem, mert 
a terület még jó ideig az 
alföldi program központjá-
ban marad, a terv mérsék-
lését takarékossági szempon-
tok indokolják. Algyőn és 
környékén, valamint a Ti-
sza és Maros mellett jelen-
leg 11 fúróberendezés dol-
gozik. 

M. I. 

Szovjet, csehszlovák, 
osztrák küldöttség Szegeden 

Békehangverseny a Tisza Szálló nagytermében 
Az európai biztonsági hét 

rendezvényeire érkezett kül-
földi delegációk tegnap, hét-
főn három vidéki városban 
folytatták programjukat. 
Szegedre szovjet, csehszlo-
vák és osztrák vendégekből 
álló küldöttség érkezett. Fo-
gadására tegnap délelőtt a 
népfront városi székházában 
megjelent Gyárfás Mihály, 
a megyei pártbizotság osz-
tályvezető-hellyetese. Deák 
Béla. a városi pártbizottság 
osztályvezetője, Molnár Sán-
dor, megyei népfronttitkár 
is. 

A szovjet, csehszlovák és 
osztrák delegáció vezetői: 
Nyikolaj Ivanovics Zabelkin, 
a Szovjetunió Hőse, a szov-
jet háborús veteránok taná-
csának és a szovjet béketa-
nácsnak tagja, a Novosztyi 
hírügynökség főszerkesztő-
helyettese, Karel Kapoun jo-
gász, a csehszlovák béketa-
nács tagja és Schüte 
Lyhocky, a Nemzetközi De-
mokratikus Nőszövetség tisz-
teletbeli elnöke. Tagjai: 
Medhet Muhtaszipov, a tör-
ténettudományok kandidátu-
sa, a Szovjet Tudományos 
Akadémia nemzetközi kap-
csolatok Intézetének cso-
portvezetője, a moszkvai bé-
ketanács tagja, Vribin Ra-
dován tanár; Vojtek Chole-
va, a Szlovák Nemzeti Front 
kassai területi bizottságának 
elnöke, valamint Tiüy 
Krechmer Dorninger asz-
szony, az osztrák békelanács 
tagja. A delegációkat elkí-
sérte Fehér Imre, a Hazafi-
as Népfront és az Országos 
Béketanács nemzetközi tit-
kárságának főmunkatársa. 

A vendégeket a fogadáson 
Hofgesang Péter városi nép-
fronttitkár üdvözölte, sza-
vaira Nyikolaj Ivanovics Za-
belkin, Tilly Krechmer Dor-
ninger asszony és Karel 
Kapoun válaszolt. 

Délután a delegációk meg-
ismerkedtek a várossal, s 
nevezetességeivel. Ma, ked-
den bekapcsolódnak az ér-
telmiségi, fjúsági és mun-
kásfórumok vitáiba, majd 
üzemlátogatáson vesznek 
részt a kábelgyárban. Sze-
gedi tartózkodásuk két na-
pig tart: szerdán reggel in-
dulnak vissza a fővárosba. 

Az európai biztonsági hét 
alkalmából, s a német fa-
sizmus felett aratott győze-
lem 27. évfordulójának tisz-
teletére tegnap, hétfőn este 
rendezte meg hagyományos 
békehangversenyét Szege-
den, a Tisza Szálló nagyter-
mében az Országos Béketa-
nács, a Hazafias Népfront 
megyei és városi elnöksége. 

Somogvi Károiyné felvétele 

ft Szegedre érkezett delegációk egy csoportja a várossal 
ismer kedik 

valamint a KISZ Szeged vá-
rosi Bizottsága. A koncertre 
eljöttek az európai biztonsá-
gi hét szegedi rendezvényei-
re érkezett szovjet, csehszlo-
vák és osztrák delegációk 
tagjai is. 

Lácsán Mihálynénak, az 
Országos Béketanács tagjá-
nak. a Hazafias Népfront 
városi bizottsága alelnöké-
nek megnyitója után Sebes-
tyén Nándorné, az Országos 
Béketanács főtitkára mon-
dott nagy tetszéssel fogadott 
ünnepi beszédet. Egyebek 
között hangoztatta, hogy a 
győzelem napjának ünnepé-
hez korunkban a béke cse-
lekvő óhajtása is kapcsoló-
dik. Beszéde után felszólal-
tak a külföldi delegációk ve-
zetői is. 

A Tisza Szálló nagytermét 
zsúfolásig megtöltő közönség 

nagy tapssal fogadta az ün-
nepi koncertet, melyen köz-
reműködtek a tanárképző 
főiskola 1. számú gyakorló 
általános iskolájának Bárá-
nyi Albertné vezette Mo-
zart-kórusa. Bozóky András-
né zongorakíséretével, Tol-
nai Miklós, a Szegedi Nem-
zeti Színház művésze, az 
Erdős János vezette MÁV 
„Hazánk" kórusa, V. Szönye 
Katalin zongorakíséretével, 
Miklós Klára érdemes mű-
vész. a Szegedi Nemzeti 
Színház tagja, Melis György 
Kossuth-díjas, kiváló mű-
vész és Déri Gabriella ér-
demes művész, a Magyar Ál-
lami Operaház énekesei —r 
Dénes Erzsébet zongorakísé-
retével, valamint a szegedi 
MÁV szimfonikus zenekar, 
Szalay Miklós dirigálásával. 

Púja Frigyes 
Angliába érkezett 

Púja Frigyes, a Magyar los látogatásra a brit íővá-
Népköztársaság külügymi- rosba érkezett, 
niszterének első helyettese A magyar külügyminisz-
hétfőn, tegnap este hivata- ^he lye t tes Anthony Royle 

K bnt külügyi allamtitkar ta-
valyi magyarországi látoga-
tását viszonozza. Ütjára Bar-
tha János külügyminisztéri-
umi főosztályvezető és (mi-
nisztériumi szakértők kisér-Indira Gandhi 

hazánkba látogat 

Algyő térségében készül a kettős kút 

A Times Of India hétfői 
száma nem hivatalos tájé-
koztatást közölt arról, hogy 
1972. júniusának közepén 
Indira Gandhi miniszterel-
nök Svédországba, Csehszlo-
vákiába és Magyarországra 
látogat, eleget téve ezen or-
szágok kormányai régóta ér-
vényben levő meghívásá-

nak. A látogatást összesen 
12—13 napra tervezi. Ez lesz 
a miniszterelnök asszony el-
ső külföldi útja a Bengáli 
Népi Köztársaság megalaku-
lása óta. A jelenlegi tervek 
szerint a Bhutto pakisztáni 
elnökkel esedékes csúcstalál-
kozó a miniszterelnök asz-
szony európai látogató útja 
előtt befejeződik. 

ték el. 
A magyar—brit hivatalos 

tárgyalások május 9-én, ma 
kezdődnek a Whitehall-ban. 

London Heathrow repülő-
terén a magyar vendéget és 
kíséretét Anthony Royle kül-
ügyi államtitkár és Sir Tho-
mas Brinelow, a Külügymi-
nisztérium csoportfőnöke fo-
gadta. Jelen volt dr. Házi 
Vencel, hazánk londoni 
nagykövete és a nagykövet-

4 ség vezető munkatársai. 
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