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A szegedi medencében : 

Jó! halad 
az olajipari építkezés 

Felállították az első szovjet gyártmányú acéltornyol 

Közel 
a Venushoz 
Négyhónapos világűrbéli 

száguldás, 312 millió kilomé-
teres út megtétele után szom-
baton éri el úticélját a Ve-
nus—8 szovjet automatikus 
űrállomás. A Venus-bolygót 
az űrállomás nappal éri el. 

Az acéltorouy emelésének el só pillanatai. A százhúsz tonna süly alatt megfeszülnek 
a drótkötelek 

Terme! az új 
szentesi 

téglagyár 
A Szentesen több mint 

180 millió forintos beruhá-
zással létrehozott téglagyár-
ban megkezdődött az üzem-
szerű termelés. A Csong-
rád—Bács megyei Téglaipa-
ri Vállalat tizenötödik, de 
egyben a legkorszerűbb üze-
mében az agyag kitermelé-
sétől az égetésig minden ne-
héz fizikai munkát gépesí-
tettek. 

Egyelőre nem dolgozik 
minden gépegység, de már 
az idén 4 miliő B—30-as tí-
pusú, nagyméretű, üreges 
szerkezetű téglát gyártanak, 
amely mintegy 15 millió ha-
gyományos kisméretű téglá-
nak felel meg. 

Tegnap fontos eseményé-
hez érkezett a 6 és fél mil-

csak Szeged, hanem Dél-Ma-
gyarország üzemanyag-ellá-

liárdos olajipari beruházás, tása jelentősen megjavul, 
az egyre terebélyesedő al- hiszen az eddigi kisteleki 
győi üzemben. Megfeszített ideiglenes kis teljesítményű 
ütemű, több hetes előkészület telepet korszerű automata 
után szovjet szerelők köz- berendezésekkel ellátott be-
reműködésével délelőtt 11 rendezések váltják fel Al-
órakor felállították az első győn. Az ÁEOR-üzemben 
szovjpt gyártmányú, 120 40 embert foglalkoztatnak 
tonnás, 28 méter magas acél- majd, előreláthatólag ezt a 
tornyot, amelynek segítségé- létesítményt szintén hama-
vel az itt készülő új lepár- rosan, augusztus végén, vagy 
lóüzemben a gazolinból szeptemberben átadják ren-
propán-butánt, 
izofentánt stb. 

izobutánt, deltetésének. Jövőre fejező-
állítanak dik be a víztorony szerelése 

majd. elő. A torony feleme- és a tűzoltólaktanya építése, 
lését négy árbocdaru segít- berendezése. Az úgynevezett 
ségével az Épületgépesítő B program keretében többek 
Vállalat végezte, az előmun- között 42 kútvezetéket épí-
kálatokat pedig a Budapes- tenek meg és 10 tankállo-
ti Gyár- és Gépszerelő Vál-
lalat Szegeden megalakult 

mást automatizálnak. A 
munka javarésze befejező-

új kirendeltsége. Az első dött, négy tankállomás már 
ilyen nagyméretű berende 
zés után az elkövetkezendő 
hónapokban még 
emelnek helyükre. 

automatikus műszerek és 1 
felügyeletet gyakorló olajbá-

nyolcat nyász segítségével gyűjti, to-
vábbítja az olajat, a gázt. A 

A pontosan, terv szerint legfontosabb feladat talán 
történő, hiba nélkül bonyo- éppen ez volt a szegedi 
lódó toronyállítás jelképe is üzem előtt. Juratovics Ala-
lehet a nagy értékű olaj-
programnak. Amint Jurato-

dár elmondta, hogy a sze-
gedi medence biztonságát 

vics Aladár, a Nagy-alföldi szolgáló belvízelvezető rend-
Kőolaj és Földgáztermelő szer — a vesszősi átemelő-
Vállalat szegedi üzemének szivattyú, amelyet az Alsó-
vezetője elmondta, az idén tiszavidéki Vízügyi Igazga-
összesen 335 millió forint ér- tósággal közösen épít az 
tékű építési munkát fejeznek NKFV — is szolgálatba áll-
be a szegedi olajmezőn, s 
mintegy 630 millió forint ér-
tékű elkészült berendezést 
helyeznek üzembe. Munká-

hat. 
Az olajipari beruházásban 

C programként tartják szá-
mon a vízvisszasajtolás fel-

ra fogják az épülő központi adatát. Eddig nyolc termál-
ipartelepet, ahol a szegedi 
üzem összes műhelyei, iro-

kutat képeztek ki és jól ha-
lad a végleges szivattyúk 

dái és üzemegységei helyet szerelése is. Szükség van 
kapnak. Ide települt több erre, hiszen naponta már 
szociális létesítmény, az or-
vosi rendelő, . valamint a 

tízezer köbméter vizet kelle-
ne visszajuttatni a földbe 

konyha és ebédlő, a vízto- ahhoz, hogy a tároló réte-
rony. s a tűzoltólaktanya, gekben a megfelelő nyomást 
Sajnos, a konyha még nem fenntarthassák. Az ideigle-
működik, ám most már biz- nesen épült szivattyúk ez-
tos, hogy augusztus közepén zel a mennyiséggel már nem 
átadhatják rendeltetésének, képesek megbirkózni, mind-

Jói halad az AFOR-telep 
építése is, amellyel nem-

össze 6100 köbméter víz jut 
vissza naponta a földbe. (Az 

Lemondott 
a finn kormány 

A finn kormány lemon- helsinki megfigyelők a gaz-
dott. Rafael Paasio minisz- dasági problémákkal hozzák 
terelnök személyesen tájé- összefüggésbe. A szociálde-
koztatta kabinetjének dön- m o kra ta kormány miniszte-
téséről Kekkonen köztársa- r e j h i v a t a l u k b a n m a r a d n a k 
sági elnököt. Nem erkezett . . 
részletes jelentés a lemon- UJ kabinet megalakita-
dás pontos okáról, de egyes sáig. (MTI) 

NKFV szegedi üzeme egyéb 
okok mellett éppen ezért 
termelt 14 ezer tonnával ke-
vesebb olajat a tervezettnél 
1972^ első felében.) 

Ismeretes, hogy 1973 má-
sodik felében már naponta 
9 millió köbméter jó minő-
ségű gáz továbbítására kell 
képesnek lennie a szegedi 
gázüzemnek. Ez a feladat 
határozza meg építési prog-
ramjukat is. A kísérőgáz-
üzem működik, egy hónapon 
belül pedig a napi 4 millió 
köbméter földgáz feldolgo-
zására és továbbítására al-
kalmas, magyar gyártmá-
nyú gázüzem megkezdheti 
termelését. Befejeződött a 
Il-es földgázüzem alapozá-
sa is, a Budapesti Kőolaj-
ipari Gépgyár szakemberei 
megkezdhetik a technológiai 
elemek szerelését, 

M. I. 

Ülést tartott a Szeged 
városi pártbizottság 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bi-
zottsága ülést tartott tegnap délelőtt a Kálvin téri párt-
székház tanácstermében. Az ülésen részt vett Papdi Jó-
zsef, a Csongrád megyei pártbizottság osztályvezetője is. 

Sipos Géza, a városi pártbizottság első titkára üdvö-
zölte a pártbizottság tagjait. Megnyitó szavai után dr. 
Varga Dezső, a városi pártbizottság titkára adott rövid 
szóbeli kiegészítést A szocialista munkaverseny helyzeté-
ről és továbbfejlesztésének feladatairól című írásban elő-
re kiküldött jelentéshez. E napirend megvitatásában sor-
rendben a következő elvtársak vettek részt: Kispál Jenő, 
a Szegedi Ecset- és Seprügyár igazgatója; Kónya Sándor-
né, a Kenderfonó és Szövőipari Vállalat pártbizottságá-
nak titkára; Török István, a Csongrád megyei Állatfor-
galmi és Húsipari Vállalat szalámigyári pártalapszerveze-
tének titkára; Marosi János, a KSZV vezérigazgató-he-
lyettese: Barna Ferenc, az Április 4. Cipő- és Papucské-
szítő Ktsz elnöke; Balog István, a JATE gazdasági fő-
igazgatója; Hajas László, az SZMT titkára. 

Az elhangzott véleményekre, javaslatokra dr. Varga 
Dezső válaszolt, majd a pártbizottság elfogadta a jelen-
tést. 

Ezután a városi párt-végrehajtőbizottság 1972. első 
félévi munkájáról szóló tájékoztatót vette tudomásul a 
pártbizottság. E napirend előadója dr, Ozvald Imre, a 
városi pártbizottság titkára volt. 

Végül Sipos Géza ismertette és indokolta a városi 
pártbizottság és a végrehajtó bizottság idei második fél-
évi munkatervére vonatkozó javaslatot, amelyet — dr. Kuti 
Árpádnak, a Szegedi Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat 
igazgatójának kiegészítő javaslatával — a pártbizottság 
határozattá nyilvánította. 

Opad a Mura és a Dráva 
Tovább erősítik az átázott gátakat 

Az ausztriai vízgyűjtőben fél méternyit apadt. Jelen- gasabb barcsi vízállásnál. A 
kedden és szerdán viszony- leg egyedül a Rábán vár- Dráva tetőzése Barcsnál 
lag kevés csapadék hullott, ható még kisebb árhullám, szerdáról csütörtökre virra-
A Duna vízgyűjtőin az el- az ausztriai vízgyűjtőről ér- dó éjszaka várható, 
múlt 24 órában csak szór- kező áradás következtében. A megkezdődött apadás 
ványos záporok voltak. En- Ez azonban már nem fenye- ellenére a még mindig Igen 
nek következtében a nyu- get kiöntéssel, ezért a Rá- magas vízszinttel levonuló 
gat-dunántúli vízfolyásokon bán elegendő a másodfokú árhullámok kivédésére a 
lassan, de egyenletesen süly- készültség fenntartása. nyugat-dunántúli folyókon a 
lyed már a Mura és a Drá- A Dráva Örtilosnál apad, lakosság és a honvédség te-
va felső szakaszának víz- lejjebb még árad. Barcsnál vékeny közreműködésével a 
szintje. a szerdán délben mért 616 vízügyi szervek dolgozói — 

A Mura a kedd déli 514 centiméteres vízállás 29 cen- főként a Murán és a Dráva 
centiméteres tetőzés után timéterrel magasabb volt az b a l partján — tovább erő-
24 óra alatt már csaknem eddig valaha észlelt legma- sitik az átázott árvédelmi 

_ g á t a k a t , és elszigetelik a 

Befejezodfek a magyar 
burmai tárgyalások 

Elutazott U Ne Win — Közös közlemény 
Szerdán délután elutazott 

Magyarországról U Ne Win, 
a Burmai Unió forradalmi 
tanácsának elnöke, minisz-
terelnök, aki a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak és kormányának meghí-
vására baráti látogatást tett 
hazánkban. A burmai ál-
lam- és kormányfővel együtt 
elutazott kísérete is. 

A búcsúztatásra a magyar 
és burmai zászlókkal, búcsú-
feliratokkal díszített Feri-
hegyi repülőtéren megjelent 
Losonczi Pál, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának el-
nöke, valamint Fock Jenő, 
a Minisztertanács elnöke, 
Fehér Lajos, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese, Kállai 
Gyula, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának elnöke, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjai, Cseterki La-
jos, az Elnöki Tanács titká-
ra, Bondor József, Keserű 
Jánosné, Péter János, a kor- és kormányfőtől, majd a re- terelnöke burmai látogatásra 
mány tagjai, dr. Kós Péter, pülőgép néhány perc múlva hívta meg a Magyar Nép-
a Magyar Népköztársaság a magasba emelkedett. köztársaság Elnöki Tanácsá-
rangooni nagykövete, s a po- U Ne Win látogatásáról nak elnökét és a Magyar 
litikai élet több más vezető magyar—burmai közös köz- Népköztársaság Miniszterta-

töltéseken kívüli fakadó vi-
zeket. A veszélyeztetett te-
rületeken szerdán 5800 em-
ber, 80 földmunkagép, és 
300 közúti jármű dolgozott. 

Az áradás újabb jelentős 
károkat az elmúlt 24 órá-
ban nem okozott, csupán a 
Lajta mentén ömlött át 
osztrák területről mintegy 
230 hold mezőgazdasági te-
rületet elárasztó vízmennyi-
ség. 

A Zalán az apadás már 
lehetővé tette, hogy szerdán 
reggeltől a harmadfokú ké-
szültséget másodfokúra mér-
sékeljék. 

A Murán, a Dráván és a 
Lajtán szerdán is fenntar-
tották a harmadfokú ké-
szültséget, a Rábán és a 
Marcalon másodfokú az ár-
védelmi készültség. 

Losonczi Pál és Fock Jenő búcsúztatja a magas rangú 
burmai vendéget 

személyisége. leményt adtak ki, amely be- nácsának elnökét. E meghí-
Losonczi Pál és Fock Jenő fejezésül rögzíti, hogy a vásokat köszönettel elfogad-

szívélyes, baráti kézfogással Burmai Unió forradalmi ta- ták. A közös közleményt la-
búcsúzott a burmai állam- nácsának elnöke és minisz- punk 2. oldalán ismertetjük. 

0 kél Korea 
képviselőinek 

megállapodása 
A Koreai Népi Demokra-

tikus Köztársaság és a Ko-
reai Köztársaság Vöröske-
reszt képviselői szerdán 
megállapodtak abban, hogy 
augusztus 5-én megkezdik 
tervezett tanácskozásukat az 
1945. óta egymástól elszakí-
tott mintegy 10 millió család 
egyesítéséről. 


