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több termelés 
Kétszázmilliós beruházás a BUDALAKK 

szegeái gyárában 
Nagy változás előtt áll a 

BUDALAKK Festék- és Mű-
gyantagyár 7. számú szegedi 
gyára. Az idén Indult ugyan-
is az a beruházás, amelynek 
nyomán a jelenleg; gyárnál 
nagyobb termelö|képességű új 
üzem épül, s ennek köszön-
hetően a VI. ötéves terv vé-
gére évente 40 ezer torma 
testéket termelhetnek. A ka-
pacitás növelését eredménye-
ző fejlesztés magyarázata ké-
zenfekvő: a népgazdaság igé-
nyei egyre sürgetőbben kö-
vetelik a több hazai festék 
előállítását Példa rá az el-
múlt év is,' amelyről Sántha 
László gyárvezető elmondta, 
a legsikeresebb termékük a 
Diszperslt, a vízben oldódó 
belső falfesték volt S bár 
túlteljesítették — közel 300 
tonnával — az ebből előírt 
tervet, mégsem tudták a tel-
jes piaci keresletet kielégí-
teni. 

E közkedvelt festékfajtá 

Kutatások 
Természetesen még koránt-

sem merítették ki a Szovjet-
unió európai részén sem az 
új szénhidrogén-lelőhelyek 
után folyó kutatás lehetősé-
geit. Különösen figyelemre 
méltó a Kaszpi — mélyföl-
dön folytatott szénhidrogén-
kutatás. E körzetben már ki-
alakult kőolaj- és földgáz-
mezők találhatók, amelyek-
nek készletei azonban a 
hosszadalmas kitermelés kö-
vetkeztében már csökkentek. 
Most mindenekelőtt a már 
működő szénhidrogén-kiter-
melések körzetében folytat-
ják a geológiai kutatásokat. 

KGST 

Tudományos-műszaki 
együttműködés 

Hazaérkezett Moszkvából 
Pál Lénárd, az Országos Mű-
szaki Fejlesztési Bizottság el-
nöke, aki küldöttség élén 
részt vett a KGST tudomá-
nyos-műszaki együttműkö-
dési bizottságának 20. ülés-
szakán, amely pénteken 
jegyzőkönyv aláírásával fe-
jezte be munkáját 

Az ülésen részt vevő or-
szágok képviselői a bizott-
ság tevékenységének továb-

bi tökéletesítésére irányuló 
intézkedéseket vitatták meg. 
A további , munka kiinduló 
anyagaként elfogadták - a 
KGST-tagállamok tudomá-
nyos-műszaki együttműködé-
sének 1990-ig terjedő fő irá-
nyait, valamint a ' tudomá-
nyos műszergyártás terén 
megvalósítandó ho sszútávú 
együttműködés programjá-
nak tervezetét. 

Somogy i K-aroiyné fe lvéte le 
A zárt rendszerű anyagellátást biztosítja a „párnaraktár-
falfesték mellett olajfesté- időnként hiánycikknek szá-
kek, hígítók és a szakembe- mított a festékhigító. Tavaly 

ból a két év múlva befeje- r e k által szikkasztivoknak miután a szegedi gyárban 
ződő fejlesztési program nevezett száradásszabályozó viszont ez a gond megszűnt, 
eredményeként a tavalyi 4290 anyagokat is készítenek. Ez nagy teljesítményű töltóauto-
tonnával szemben hétezret utóbblak közül a szegediek matát állítottak munkába, 
szállíthatnak a kis- és nagy- kísérletező munkájának Többek között art is lehető-
kereskedelemnek. A fejlesz- eredményeként fejlesztették vé teszik, hogy a BUDA-
résben egy nagykapacitású k i az ólommangán kompo- LAKK többi gyárában elő-

beállítása nensű száradásszabályozó állított hígítókat ls Szegeden 
anyagot, amellyel a három- tölthetik. Most szervezik az 
évenként meghirdetett HUN- automata két műszakos üze-
GAROKORR korrózióvédel- meltetését 

- P á l y á z a t o n legutóbb 1976- A h t ö l t ő a u t o m a t á -
raktár". amelynek segítségé- ban elismerő o W ^ d e t nyer- v a l m f g v a l ó s í t h a t j á k a vá l_ 
vei zárt rendszeren juthat el t e k : M * n / * í " S ™ M J " lalaton belüli termék-átcso-

^ pontosítást, ugyanígy az írá-K a l m a s ' . , sunk elején említett, s idén 
Korábban sok gondot oko- k e z d ödő beruházás is hozzá-

termél őberend ezé& 
szerepel. Nagyban könnyítet-
te és gyorsította a munkát az 
alapanyag tárolására alkal-
mazott úgynevezett • „párna-

a rendkívüli kényes anyag a 
gyártó gépekhez. 

A BUDALAKK 7. számú 
szegedi gyárában az említett zott, hogy a hazai boltokban 

Korszerűbb 
fogyasztási cikkek 

A számítások szerint a la- zai piacra szánt termékeik-
kosság az idén, a tavalyinál nél is alkalmazzák. 
3—4 százalékkal több árut Szolnoki Tiszamenti Vegyi-
vásárol. Az ipar és a keres- művek a Tomi mosószercsa-
kedelem felkészült arra, hogy ládot oly módon korszerűsí-
minőségben és választékban ti, hogy kevésbé fontos terü-
is a korábbinál jobban kie- letekről erőket szabadít feL 
légítse az igényeket. Az ipa-
ri üzemekből érkezett jelen-
tések szerint máris jógéhány 
helyen megteremtették a fo-
gyasztási cikkek korszerűsí-
tésének, bővebb választéká-
nak. s egyben gazdaságosabb 
előállításának feltételeit. 

A Hódmezővásárhelyi Di-
vat- Kötöttárugyár az Idén 
megnégyszerezi a kötöttru-
hák alapanyag-választékát: 
mohair, nyúlszőr, hernyóse-
lyem, élőgyapjú és szinteti-
kus anyagok 64-féle kombi-
nációjából készít női, férfi-
és gyermekfe'sőruhákat. 
Ezen belül a természetes 
anyagok aránya kétszeresére 
emelkedik: a kötöttruhák 70 
százaléka valamely termé-
szetes alapanyagból készül. 
A vállalat az idén már nagy-
részt gyermekek számára 
dolgozik, ebben segíti a re-
konstrukció befejeződése. 

Az elsőosztályú cipők ará-
nya a tervezett 92 helyett 93 
százalék, s a minőséget most 
még tovább akarják javítani 
a Sabaria Cipőgyár' A 
külfö'di kooperáció révén 
re..J lkezésükra álló gyártá-
si leírásokat nemcsak ex-
poL cikkeiknél, hanem a ha-

segíti a BUDALAKK-ot a 
termékválaszték bővítéséhez 
illetve a gyárak közötti ész-
szerű munkamegosztás kiala-
kításához. A 200 millió forin' 
értékű, évi 10 ezer tonná-
fermelőképességű UNIKORF 
üzemben gyártják majd az 
összes Neolux-autózománco 
kat, a Trinát színes zomán 
cokat és a faiparban haszná-
latos beégetős zománcokat. A 
nagyszabású munkát a VE-
GYÉPSZER végzi, s az UNT-
KORR próbaüzemelését 1982 
decemberében tartják. 

I. Te. 

Küzdelem a gázkitöréssel 
Első a biztonság, aztán következhet az oltás Zsanán 

„Még szerencse, hogy ho-
mokos errefelé a talaj" — 
mondják a teherautók, trak-
torok, tűzoltókocsik vezetői, 
így is erŐ6 motornak kell 
annak lennie, amely nehéz 
rakománnyal terhelten 
.győz" a fellazult dűlőuta-
kon: a Zsana II. gázkitörésé-
nek megközelítése nehéz. Négy 
napnál több idő telt el azóta, 
hogy begyulladt a kutatási 
terület második fúrásánál a 
nagynyomású gáz, s azóta 
egész „kisváros" telepedett a 
lángoktól biztonságos távol-
ságra. , 

A kitörésinél közvetlenül, 
illetve közvetve dolgozók 
ugyanis már körülbelül két-
százan vannak, a tűzoltóság, 
rendőrség, honvédség cso-
portjainak és az OKGT szak-
személyzetének ellátására 
minden szükséges Intézkedést 
megtettek. A munkálatokat 
a helyszínen dr. Hingl József, 
az OKGT fúrási főosztályá-
nak vezetője irányítja. A ki-
törésvédelem országos pa-
rcncsnokát segíti az OKGT 
budapesti központi diszpé-
cserszolgálata is, amelyet kü-
lön e célból szerveztek meg. 

A Bács-Kiskun megyei 
Zsana gázkitörésének elfoj-
tására nagy erőket vetettek 
be, a dunántúli és szegedi ki-
törésvédelmi brigádon kívül 
két napja a helyszínen dol-
goznak az orosháziak is. 
Mint arról már beszámol-
tunk. a tűzoltást meg kell 
előzze a kút környékének 

Folytatódnak a tüntotésok 
Iránban 

Fekete gyászruhát viselő 
emberek tízezrei lepték el 
szombaton, tegnap hajnal-
ban Teherán belvárosát, hogy 
Mohamed próféta halálának 
évfordulóján — hangot adja-
nak monarchiaellenes érzel-
meiknek és követeljék a sah 
által kinevezett. Baktiar-
kormány lemondását. A tün-
tetésre Khomeini ajatollah 
szólította fel híveit. Levelét 
pénteken olvasták fel az 
eg":k teheráni temetőben 

t százezres tömeg 
eli : ellenzék vezéralak-
ia > en azt kérte a szom-
bati tüntetés résztvevőitől. 
I ogy amíg lehet, tanúsítsa-
nak önmérsékletet, próbálja-
nak megbár'' kőzfti az utcára 
k'vezényelt katonákkal, de 
ha azok ellenük fordítják 
fegyvereiket, a tüntetők se 
riadjanak vissza az erő al-
kalmazásától. 

A szombati megmozdulást 

a Baktiar-kormány pénteken 
este végül is engedélyezte, 
azt követően, hogy a pénte-
ken Teheránban, Tabrizban 
és más városokban lezajlott 
kormányellenes tüntetéseket 
a katonaság vérté fojtotta. A 
teheráni kórházakat zsúfolá-
sig megtöltötték a sebesül-
tek. Teheráni orvosok szerint 
a katonák, akik Baktiar mi-
miniszterelnök utasítására 
belelőttek a tömegbe — leg-
alább 150 embert meggyil-
koltak, és a sebesültek szá-
ma meghaladja a négyszázat. 

Khorr. - Ini — mint ismere-
tes — vasárnap akar vissza-
térni Iránba. A párizsi re-
pü- őtéren ott várakoziK az 
általa bérelt Air Fran 'e-gép, 
ám a légitársaság képviselői 
újfent közölték, hogy a gé-
pet csak akkor indítják út-
nak, ha Teheránban met-
•yitják a nemzet'-ó7i repü-

lőtéri és a repül «_it a nem-

zetközi szabályoknak meg-
felelően lehet lebonyolítani. 

* 

— Szüntelen imperialista 
beavatkozás az ország kizá-
rólagos belső ügyeibe — ez 
a tő oka a robbanással fe-
nyegető iráni válságnak — 
írja a Szelszkaja Zsizny cí-
mű moszkvai lap szombati 
számában Szergej Loszev 
szemleíró. 

Mint megállapítja, az Irá-
ni események olyan rohamo-
san követik egymást, hogy 
bármelyik nap bekövetkez-
he' egy új. éles fordulat az 
iráni belpolitikai válság ala-
kú ás *ban. amelyet még a 
nyugati megfigyelők sem fél-
nek többé'forradalomnak ne-
vezni. 

Megfigyelők véleménye 
szerint Iránban továbbra is 
fennáll egy „chilei típusú" 
reakciós katonai államcsíny 
reális veszélye 

teljes „kitisztítása". Vagyis 
valamennyi, a lángok közt 
rekedt fémtárgyat el kell tá-
volítani a közelből. A mun-
kálatokat tegnap, szombaton 
a délelőtti órákban megte-
kintette Zsengellér István, a 
nehézipari miniszter első he-
lyettese dr. Bán Ákosnak, az 
OKGT vezérigazgatójának 
társaságában. Kíséretükben 
voltak a megye, s a környe-
ző városok állami és társa-
dalmi szervezeteinek vezetői 
is, akik a műszaki, techni-
kai szervezésben, a kitörés-: 
nél dolgozók ellátásában már 
eddig is jelentős segítséget 
adtak. 

A háttérben tevékenyke-
dők mindent megtesznek, 
hogy megkönnyítsék annak 
a harminc tagú csapatnak a 
munkáját, amelyre a ron-
csok eltávolítása vár. A még 
mindig hatalmas lánggal égő 
gázcsóva tövében, vízfüggöny 
védelmében kötik a vonókö-
teleket, illesztik a kampókat 
a roncsokra a kitörésvédelmi 
brigád tagjai, hogy a rögzí-
tés után nekiindulhassanak 
a lánctalpasok, kivonszolhas-
sák a fémszerkezeteket a 
tűzbőL Védőruhájuk egy-két 
percig védi őket' a lángok 
közvetlen közelében, aztán 
rövid szünetet tartanak, s 
indulnak' vissza. 

A tárgyilagosságra törekvő 
tudósító sem titkolhatja el. 
s ezt a munkálatok irányítói 
is megerősítették: valóban 
páratlan helytállással tart 
küzdelmük. Nehezebb a hely-
zetük. mint az emlékezetes 
algyői 168-as 'kút kitörésénél 
volt. Zsanán ugyanis na-
gyobb mennyiségű fém re-
kedt a tűzben, s a láng sem 

felfelé tör, hanem — a szél-
től függően irányát változ-
tatva — el-elfekszik a föl-
dön. Ezért például ottjár-
tunkkor, tegnap délelőtt a 
tűzoltóknak meg kellett 
hosszabbítaniuk a vízfüg-
göny csővezetékét, s más 
irányból kellett megközelíte-
niük a sugarakkal a kútfej 
egy nagy kiterjedésű részéL 

A kitörésnél tegnap azt is 
megkérdeztük a parancsnok-
tól : mikorra várható a tűz 
elfojtása? Hogy pontos vá-
laszt nem adhatott, annak az 
az oka, hogy mindaddig nérn 
kezdenek hozzá és nem is 
siettetik az oltást, amíg a 
nehéz körülmények közötj 
dolgozókat bármi is veszé-
lyeztethetné, s amíg nincs 
egészen pontos információjuk 
arról, hogy mi is a helyzet a 
kút aknájában. A fegyelme-
zett, jól szervezett mentés-
nek köszönhető, hogy a kitö-
rés ugyan szerdán éjjel kö-
vetkezett be, de azóta senki 
sem szorult orvosi kezelésre; 
sem sérülést, sem balesetei 
nem okozott a vigyázatlan-
ság. Éppen ezért idegenekei 
sem engednek a kitörés kö-
zelébe. óvatlanságuk, kíván-
csiskodásuk akadálya lehetna 
a hatásos védekezésnek. 

Olvasóink talán némi ké-
pet alkothatnak maguknak a 
kitörésről, képünk láttán. 
Azt a lánctalpast örökítettük 
meg, amely messze nyúló 
kampós karjával segít a ron-
csok kivonszolásában. Aztán, 
h a m á r biztonságos távol-
ságra húzta a füstölgő fémet, 
kapaszkodik a kampója a kö-
vetkező elem után. A mentés 
folytatódik. 

Pálfy Katalin 

Véeh Lászic felvétele 
Már a homok sem nyeli el a vizíüggöny vizét 


