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A DHFF megalakulásának 
14. évfordulója alkalmából: Az olajmezőit 

Szolidaritási nagygyűlés 
a textilművekben 

Vietnami vendégek Szegeden — Harmali Sándor 
és Nguyen Thanh beszéde 

felkészültek a télre 
A Nagyalföldi Kőolaj- és 

Földgáztermelő Vállalat sze-
gedi üzeme felkészült a tél-
re, s egyben minden eddigi-
nél több földgáz szolgáltatá-
sára. Az ilyen jellegű fel-
adattervben első helyen sze-
repelt a dolgozókról történő 
gondoskodás. A bányászok-
nak olajkályhákkal ellátott 
pihenő-melegedő kocsikat he-
lyeztek készenlétbe. Gon-
doskodtak védőételekről és 
-italokról, még arról is, hogy 
akik nem ebédelhetnek a 
központi étteremben, azok 
konzervet kapjanak, amelyet 
fel is melegíthetnek. A téli 
bányászöltönyt, a meleg ru-
hákat, vattakabátokat „ha-
lászcsizmával" egészítették 
ki. Ez kimondottan szegedi 

specialitás, ugyanis az or-
szágnak ezen a legmélyeb-
ben fekvő területén, a mos-
tanihoz hasonló sáros tele-
ken csak ezekben a szinte 
derékig érő csizmákban le-
het járni-kelni a fúrótor-
nyok, berendezések között. 

Természetesen a technoló-
giai berendezések, szabadté-
ri, üzemi, tankállomási sze-
relvények, csővezetékek vé-
delme sem maradt el. Ezeket 
olyan hőszigetelő burkolat-
tal látták el, hogy nagy 
fagyok se veszélyeztessék 
működésüket. Különleges, 
mozgó kazánkocsikat is ké-
szenlétbe helyeztek, amelyek 
esetleges befagyásoknál azon-
nal a helyszínre sietnek és 
segítséget nyújtanak. Rend-

kívüli útviszonyok leküzdé-
sére, a mozgó karbantartó 
műhelyek gépkocsijait terep-
járóvá alakították á t 

Ezekkel és az egyéb felté-
telek megteremtésével el kí-
vánják érni, hogy a szegedi 
medence a fűtési csúcsidő-
szakban a tavalyi 9 millió 
helyett 11,5 millió köbméter 
földgázt — vagyis minden 
korábbinál többet — bocsás-
son az ország üzemeinek, 
háztartásainak rendelkezésé-
re. Egyébként téli idősza-
kokra, több száz milliós be-
ruházással, külön, úgyneve-
zett gázfeldolgozó csúcsüze-
met építenek, amely a terv 
szerint a következő télre ké-
szül el. 

Ország-
gyűlési 

bizottságok 

Fock Jenő a Komárom 
megyei képviselő-

mert személyisége. Ott vol-

ülése 

A nagygyűlés elnöksége: Nguyen Thanh beszédét mondja. 

Tegnap, kedden az MSZMP 
Szeged városi bizottsága, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa, a népfront városi 
bizottsága, valamint az Or-
szágos Béketanács a Dél-viet-
nami Nemzeti Felszabadítási 
Front megalakulásának 14. 
évfordulója tiszteletére szo-
lidaritási nagygyűlést rende-
zett a Szegedi Textilművek-
ben. Ebből az alkalomból 
Szegedre látogatott Nguyen 
Manh Cam, a Vietnami De-
mokratikus Köztársaság ma-
gyarországi nagykövetségé-
nek rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövete, Nguyen 
Thanh, a Dél-vietnami Köz-
társaság magyarországi nagy-
követségének ideiglenes ügy-
vivője, valamint Lin Kim, a 
Dél-vietnami Köztársaság 
nagykövetségének titkára. 

A vendégeket délelőtt a 
Hazafias Népfront városi bi-
zottságán fogadták. Az otta-
ni baráti beszélgetésen részt 
vett Harmati Sándor, a Ma-

gyar Szolidaritási Bizottság 
elnöke, az Országos Béketa-
nács alelnöke is. A látogató-
kat dr. Kedvessy György 
professzor, a népfront városi 
bizottságának elnöke köszön-
tötte, azután Salamon István, 
a városi népfrontbizottság 

"titkára mutatta be a részt-
vevőket; többek között dr. 
Ozvald Imrét, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
titkárát, dr. Tamasi Mihályt, 
a megyei pártbizottság osz-
tályvezető-helyettesét, Prágai 
Tibort, a városi tanács el-
nökhelyettesét, Molnár Sán-
dort, a népfront megyei bi-
zottságának ti tkárát és La-
csán Mihálynét, az Országos 
Béketanács tagját, a városi 
népfrontbizottság alelnökét. 

Délután a vendégek a tex-
tilművekbe látogattak. A 
gyár gazdasági és társadal-
mi vezetőivel folytatott meg-
beszélés után a nagyterem-
ben a magyar és a vietnami 
himnusz hangjaival kezdő-

dött a szolidaritási nagygyű-
lés, amelyen Juhász Géza, a 
textilművek igazgatója elnö-
költ. Megnyitó szavaival 
méltatta Vietnam népének 
hősi harcait, köszöntötte az 
elnökség tagjait, a vietnami 
vendégeken kívül dr. Tamasi 
Mihályt, Szabó G. Lászlót, a 
városi pártbizottság osztály-
vezetőjét, Prágai Tibort, Tú-
rái Zoltánt, az SZMT titká-
rát, Molnár Sándort, Lácsán 
Mihálynét. 

A nagygyűlésen több sze-
gedi üzem munkásai, vietna-
mi hősök nevét viselő szocia-
lista brigádok tagjai is részt 
vettek. 

Harmati Sándor, a Magyar 
Szolidaritási Bizottság elnö-
ke, az Országos Béketanács 
alelnöke tnondott beszédet 
abból az alkalomból, hogy 
14 esztendeje, 1960. decem-
ber 20-án alakult meg a Dél-
vietnami Nemzeti Felszaba-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Az országgyűlés építési és 
közlekedési bizottsága keddi 
ülésén behatóan foglalkozott 
az építési és közlekedési ága-
zat jövő évi tervével. Felszó-
lalt Juratovits Aladár, Csong-
rád megyei képviselő is. 

Keddi ülésén az ország-
gyűlés szociális és egészség-
ügyi bizottsága, az egészség-
ügyi ágazat, a társadalom-
biztosítás és az üdültetés 
1975. évi fejlesztésére vonat-
kozó elképzeléseket vitatta 
meg. 

csoport ülésén 
A Komárom megyei kép-

viselőcsoport kedden Tata-
bányán, a megyei tanácsnál 
tartotta ülését. Kiss István-
nak, a megyei tanács elnö-
kének tájékoztatója alapján 
a megyei tanács gazdaság-
szervező tevékenységét, az 
V. ötéves terv megyei elő-
készítését vették számba. A 
tanácskozáson és a vitában 
részt vett Fock Jenő, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-

Tudományos tanácskozás 
a gazdaságirányításról 

A Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaságtudo-
mányi Intézete fennállásá-
nak 25. évfordulója alkal-
mából kedden háromnapos 
tudományos tanácskozás kez-
dődött a gazdaság és a gaz-
daságirányítás fejlesztésének 
tudományos kérdéseiről az 
Akadémia székházában. 

A megnyitó plenáris ülésén 
részt vett Németh Károly, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Központi Bi-
zottság titkára, dr. Timár 
Mátyás, a kormány elnök-
helyettese, Keserű Jánosné 
könnyűipari miniszter, dr. 
Csikós Nagy Béla államtit-
kár, az Országos Anyag- és 
Arhivatal elnöke, Köpeczi 
Béla, az Akadémia főtitká-
ra, dr. Ajtai Miklós, az Or-
szágos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság elnöke, valamint a 
gazdasági élet és a közgaz-
daságtudomány számos ís-

nyos Akadémia főtitkára, 
majd a külföldi vendégek 
képviselői — köztük M. N. 
Szavov, a KGST Nemzetközi 
Intézetének igazgatóhelyette-
se köszöntötték a jubiláló 
intézetet és a konferencia 
részvevőit. 

A háromnapos tanácsko-
zást bevezető előadást Friss 
István akadémikus, a Köz-
gazdaságtudományi Intézet 
tudományos tanácsadója tar-
totta. 

A plenáris ülés után meg-
kezdődtek a szekcióülések. 
(MTI) 

nak tagja, a Minisztertanács 
elnöke, Tatabánya ország-
gyűlési képviselője, és Ha-
vasi Ferenc, a megyei párt-
bizottság első ti tkára is. 

Az ülésen az az álláspont 
alakult ki : Komárom megye 
helyzete is bizonyítja, hogy a 
X. pártkongresszus elveinek 
megfelelően megalkotott ta-
nácstörvény jól szolgálja a 
lakosság érdekeit. A taná-
csok mindinkább össztérületi 
szemlélettel lá t ják el felada-
taikat. Így teljesedik ki a 
helyi állami vezetésben az 
önkormányzat, a népképvi-
selet és ennek hatására egy-
re jobban tölti be feladatát a 
szakigazgatás. A megyei irá-
nyításnak ily módon a helyi 
tartalékok feltárásával, az 
ú j módszérek alkalmazásá-
val sikerül még jobban meg-
felelnie a központi felada-
toknak. 

Komárom megyében az 
utóbbi három évben há-
romszorosára nőtt a társadal-
mi munka értéke, és a IV. 
ötéves tervben a különböző 
erőforrásokból mintegy 400 
millió forinttal növelték a 
tanácsok rendelkezésére álló 
pénzalapokat 

A képviselőcsoport ülése 
után Fock Jenő ellátogatott 
a Magyar Szénbányászati 
Tröszthöz. (MTI) 

Árhullám a Dunán 

somogyi Karolyni felvételei 

A béke nagygyűlés résztvevőinek egy csoportja, * 

tak a szocialista országok 
közgazdaságtudományi inté-
zeteinek a tanácskozásra ha-
zánkba érkezett képviselői is. 

A tanácskozást Nyers Re-
zső, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagja, a Közgaz-
daságtudományi Intézet igaz-
gatója nyitotta meg, majd 
dr. Timár Mátyás köszöntöt-
te a tanácskozás részvevőit 
Ezután Köpeczi Béla aka-
démikus, a Magyar Tudomá-

A Duna ausztriai vízgyűj-
tőjében múlt hét csütörtöké-
től e hét elejéig jelentős csa-
padék hullott, s mennyisége 
helyenként elérte a 135 mil-
limétert. A bőséges víz-
utánpótlás hatására vasár-
nap árhullám indult el a 
Duna ausztriai szakaszán. 

Az Országos Vízügyi Hi-
vataltól kapott tájékoztatás 
szerint a levonuló áradás 
miatt szükséges intézkedése-
ket a folyó magyar szaka-
szán is megtették. így a Du-
namenti Vízügyi Igazgatósá-

gok a folyó 615 kilométer 
hosszú gátszakaszán első és 
másodfokú árvízvédelmi ké-
szültséget rendeltek el. A 
gyorsan levonuló árhullám 
jelzések szerint pénteken te-
tőzik Budapestnél, előrelát-
hatóan 645 centiméter körüli 
vízszinttel. így a fővárosi 
szakaszon a víz több helyen 
eléri, esetleg meghaladja az 
alsó rakpart szintjét, de a 
tetőzés még így is két mé-
terrel marad el az 1965. évi 
nyári árvíz idején mért ma-
ximumtól. (MTI) 
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