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Kábelgyártás 
KGST-tagországokban 
Tanácskozás kezdődött Szegeden 

Tegnap kedden délelőtt 
Szegeden, a Technika Házá-
ban négynapos tanácskozás 
kezdődött KGST-tagorszá-
gok elektratechnikai iparát 
összefogó nemzetközi szer-
vezet, az INTERELEKTRO 
kábelgyártással foglalkozó 
munkacsoportjának tagjai, 
szovjet, NDK-beli, csehszlo-
vák, len ©el , bolgár, román 
és magyar szakemberek 
vesznek részt Itt vannak 
Jugoszlávia képviselői is. 

A kábelgyártás-technoló-
giai munkacsoportja elnöké-
nek, Igor Mihajlovics Greb-
Jovnak, a Saojuzelektrokábel 
Igazgatójának bevezetője 
után Urbán Lajos, a Magyar 
Kábelr~űvek vezérigazgatója 
köszöntötte a tanácskozáson 
megjelenteket. Ezután tájé-
koztatott a kábel©ártás fej-
lődéséről és továbbfejleszté-
sének lehetőségeiről. A to-
vábbiakban a vendéglátó vá-
ros, Szeged történetével, gaz-
dasági életünkben betöltött 
t repévél ismertette meg a 
külföldi delegációk tagjait. 

A program szerint I. M. 
fereblov vezetésével megtár-
gyalták a kábel ©ár tás és 
forgalmazás tavalyi tapasz-
ta la ta i t Többek közt szó 
Volt a szerződésekben vállalt 
kötelezettségek teljesítéséről 
ls. AZ 1978-as év értékelése 
Után megkezdték azokat a 
tár©alásokat. amelyek á kö-
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Ellenőrzik 
az űrlaboratórium 

műszereit 

r munkák 
alá. ennek e©harmadát tette 
ki az őszi vetés. A hosszabb 
ideig vízzel borított terület 
egv részén a vetés varhatóan 
kipusztul. 

t kap a 
tovább-
él lehe-
szükség-
at elke-

folytatja 

Súlyos harcok Vietnamban 
A Vietnam-ellenes kínai 

Invázió a legna©obb nyo-
mással pillanatnyilag Hoang 
Lien Son tartományra nehe-
zedik. Az itt folyó összecsa-
pások erősségét világosan 
jelzi, ho© a legutóbbi há-
rom nap folyamán, azaz feb-
ruár 24. és 26. között, a viet-
nami védelmi erők e©edül 
ebben a tartományban 2200 
inváziós katonát tettek harc-
képtelenné. A hanoi rádió 
kedd délutáni haditudósítá-
sában közölte azt is, h o © a 
hétfői harcok következmé-
nyeképpen Lang Son tarto-
mányban a helyi vietnami 
védelmi erők szétverték a 
támadók két századát. A 
harcoktól ugyancsak erőtelje-
sen sújtott Lai Chau tarto-
mányban a kemény ellenál-
lást kifejtő vietnami csapa-
tok az inváziós erők 250 ka-
tonáját ölték meg, illetve se-
besítették meg. 

A vietnami sajtó e © é b 
harci hírei közt f i©elmet 
érdemel az a jelentés is, 
amely szerint a kínai ag-
ressziós csapatok Hoang Lien 
Son tartomány e©ik határ 
menti termelőszövetkezetét 
csaknem szétverték. 

A kínai ágyútűz jó néhány 
parasztcsalád életét kioltotta, 
sok a sebesült. A háború-
sújtotta vietnami körzetek 
közül az ugyancsak Hoang 
Lien Son tartományhoz tar-
tozó Uang Kim Kommuna 
veszteségeit emelte ki a ked-
di hanoi sajtó. A Vörös folyó 
jobb part ján fekvő község 
tGbb száz lakóépülete meg-
semmisült és sok a halálos 
áldozat is a kinai inváziós 
e©ségek előrenyomulása kö-
vetkeztében. 

Le Duan. a Vietnami Kom-
tnunista Pár t főtitkára fal-

szólította Vietnam dolgozd 
tömegeit: erősítsék a kollek-
tív tulajdonosi rendszert a 
kínai agresszorokkal szem-
beni harcban. Kedden vala-
mennyi hanoi lap vezető he-
lyen ismertette a párt főtit-
kárának felszólalását a Viet-
nami Szakszervezeti Szövet-
ség végrehajtó bizottsága na-
pokban megtartott ülésén. 
Le Duan a tanácskozást fel-
használta arra, h o © rámu-
tasson a pekingi vezetés el-
lenforradalmi, antimarxista 
jellegére, elemezze a kínai 
hatóságok szisztematikus, ter-
jeszkedő politikáját Vietnam-
mal, Indokínával és Délkelet-
Ázsia egészével szemben. * 

A vietnami fővárosban 
kedden megkezdte munkáját 
Vietnam Hazafias Frontja 
Központi Bizottságának ülé-
se. A frontnak a kínai ag-
resszióval kapcsolatos idősze-
rű feladatairól előterjesztett 
beszámolójában Hoang Quoc 
Viet, a front elnökségének 
elnöke hangsúlyozta: Viet-
nam sikeres védekező harcá-
ban a legfontosabb, h o © a 
termelés növekedjék és a 
nemzetvédelem követelmé-
nyeit, valamint a nép szük-
ségleteit kielégítsék. A nem-
zetvédelem, amelynek része a 
rend és a biztonság megszi-
lárdítása, az egész nép ügye. 

A front ülésén elfogadták 
a Van Phac tábornok, a 
Vietnami Néphadsereg politi-
kai vezetésének képviselője 
által beterjesztett beszámolót 
a katonai helyzet alakulásá-
ról a kínai invázió megindu-
lása óta. Nguyén Co Thach 
külügyminiszter-helyettes be-
számolt a Vietnammal ki-
bontakozó világméretű szo-
lidaritás jelentőségéről. 

Indiának soha nem állt 
szándékában, ho© háborút 
vívjon határain kívül. A 
múlt tanulságai azonban ar-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Tegnap, kedden már ren-
des munkanapjuk volt a 
Szaljut—6 űrállomás ú j la-
kóinak, Vlagyimir Ljahov-
nak és Valerij Bjuminnak. 
A két űrhajósnak hétfői 
munkanapja elég hosszúra 
nyúlt, így kedden reggel 
csak 10 órakor kellett meg-
kezdeniük a munkát. (Mint 
ismeretes a két űrhajós hét-
főn délután kapcsolta össze 
a Szojuz—32 űrhajót az űr-
állomással, és a szükséges 
ellenőrzések után átszállt a 
Szaljutra.) 

A délelőtti program az űr-
állomás ellenőrzésével, a 
különböző, átmenetileg hasz-
nálaton kívül helyezett be-
rendezések üzembe helyezé-
sével telt el. Az ú j páros 
alaposan megismerkedik az 
űrállomással, és mindenek-
előtt a technikai dokumen-
tációt tanulmányozza. 

A november eleje óta au-
tomatikusan üzemelő Szal-
juton a Földre beérkezett 
adatok szerint minden a leg-
nagyobb rendben van, a 
két űrhajósnak lényegében 
valamennyi berendezést át 
kell vizsgálnia, mert a te-
lemetrikus adatok elsősor-
ban csak arról adtak képet, 
működnek-e a létfeltételeket 
biztosító berendezések, és 
milyenek a Szaljut pálya-
adatai. Érdekes feladatot je-
lent majd számukra, ho© 
kívülről is meg kell vizsgál-
niuk az űrállomást: ez azt 
jelenti, h o © a különleges 
űröltözékben ki kell lépniük 
a világűrbe. Előbb azonban 
a legfontosabb belső vizsgá-
latokra kerül sor — az űr-
állomás kézi és automatikus 
irányító berendezéseit, ori-
entációs műszereinek műkő-, 
dését kell felülvizsgálniuk. 
Néhány műszer cseréjére 

I feltétlenül sor kerül, hiszen 

a berendezések jórésze 1977 
szeptembere óta teljesít szol-
gálatot a Szaljuton. 

Az orvosok utasítására 
kedden délután elsősorban 
olyan orvosi-biológia kísér-
leteket végeztek el, amelyek 
képet adtak egészségi állapo-
tukról, arról, h o © szerveze-
tük hogyan alkalmazkodik a 
tartós súlytalansághoz. Bár 
erről az eddigi űrutazások 
már bőséges anyagot szolgál-
tattak, minden e©es űrha-
jósnál újra elvégzik az ellen-
őrzést. elsősorban a szív- és 
véredényrendszer működésé-
nek vizsgálatát. 

Hozzáfogtak a kozmikus 
„mérleg", a test tömegét mé-
rő berendezés összeszerelésé-
hez is. Az orvosi vizsgálat 
adatai szerint Ljahov és 
Rjumin jól viseli el a szer-
vezet átállásának időszakát. 
Körülményeik is megfelelő-
ek ehhez. (MTI) 

M e g k e i 
a tavaszi 

Ismét benépesült a határ, 
a mezőgazdaságban megkez-
dődtek a tavaszi munkák. A 
földeken szántanak a trakto-
rok. őszről mintegy 150 ezer 
hektár szántás maradt hátra 
a tavaszi idényre, miután ko-
rábban a mélyen felfagyott 
föld forgatása lehetetlen volt. 
Az őszi kalászos gabonák fej-
trá©ázának több mint felé-
vel készültek el és jó ütem-
ben halad a ©ümölcsfák és 
a szőlő metszése is. N a © te-
rületeket borítottak el a 
belvizek. Minte© 120—130 
ezek hektár mezőgazdasági 
terület került korábban víz 

Zöldág az épülő nagyáruházon 
• A ha©cxmányos építkezé-

seken akkor tűzik ki a kő-
művesek és az ácsok a zöld-
ágat, ha a tetőezerkezet ge-
rendái a helyükre kerülnek, 
s a ház elérte a terv szerin-
ti legna©obb magasságot. A 
DÉLÉP dolgozóinak hétfőn 
délután fél kettőkora nagy-
áruháznál némiképpen mó-
dosítaniuk kellett a jó szo-
kást. A KATO-daru akkor 
emelte be u©anis az utolsó 
acélgerendát, s azt a pillana-
tot kellett a zöldág kitűzésé-
re a legalkalmasabbnak tar-
taniuk. 

Az építőmesterek, a Jókai 
utcai na©áruház vasszerelői, 
lakatosai, kőművesei, ácsai, 
kubikosai és geodétái s a 
munkálatok irányítói a há-
ziünnepséget is elhalasztot-
ták egy nappal, hogy eddigi 
eredményeikről — a zöldág 
ürü©én — kedden beszá-
molhassanak megbízóiknak 
A na©áruháznál érdekeli 
vállalatok, a KOMPLETT, a 
Csongrád me©ei Vendéglát-' 
Vállalat, a Szeged és Vidéki 
ÁFÉSZ képviselőinek társa 
ságában Berta István, a vó 
rosi pártbizottság titkára 
Prágai Tibor, a városi tanács 
elnökhelyettese és Farsang 
i Lászlóné dr., a me©ei ta-

nács vb kereskedelmi osztá-
lyának vezetője is köszöntöt-
te az építőket, akiknek ne-
vében Darvas Tamás, a Sze-
ged áruház építésvezetője 
volt a vendégek kalauza. 

Nehéz év volt a tavalyi az 
áruház építőinek: a 31. szá-
mú Állami Építőipari Vál-
lalat késedelmes szállításai 

miatti elmaradás e © részét 
nekik kellett megszüntetniük 
— szervezéssel, a munkafo-
lyamatok átcsoportosításával. 
Jelentős eredménynek te-
kinthető tehát, hogy a DÉ-
LÉP az építés-szerelés 175,7 
millió forintjából eddig már 
65 milliót »ámlázhatott . 

S o m o g y i K ó r o l y n é f e l v é t e l e 
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séges intézkedéseket a vár-
ható károkkal kapcsolatban. 
Azokon a részeken, ahol a 
búzavetések csak kisebb 
mértékben sínylették meg a 
telet, ott ^©nevezett felül-
vetést alkalmaznak: tavaszi 
árpát vetnek rá a búzára és 
í © ellensúlyozzák az esetle-
ges terméskiesést. Ott, ahol 
na©obb mértékű a kár, ú j ra-
vetésre van szükség. Lénye-
ges, ho© a tönkrement őszi 
kalászosokat, szintén kalá-
szos növényekkel helyette-
sítsék. Az újravetéshez szük-
séges vetőmag az üzemek 
rendelkezésére áll. Van ele-
gendő rövid tenyészidejű ku-
korica vetőmag is a belvizes 
vidékekre, oda, ahol várha-
tóan csak lassan szárad majd 
fel a talaj és az átlagosnál 
későbben indíthatják majd a 
vetőgépeket. 

A MÉM szakemberei sze-
rint n a © szükség van arra, 
h o © a ©engélkedő kalászos 
növények időben megkapják 
a műtrá©aadagot, amely jó-
tékony hatással lesz fejlődé-
sükre. (MTI) 

A tanácskozás résztvevői 

vetkező ötéves terv elkészí- son fontos szerepet ka 
téséhez nyújtanak segítséget, ©ártás-szakosodás tóvá 
A gyártási kapacitás és a fejlesztése. Segítségével 1Í 
tagországok igényei alapján t ö v é válik, h o © a szük: 
előzetes keretszámokat álla- Párhuzamosságot é 
pítanak meg;, 

A négynapos tanácskozá- m u n k á j á t 

rüljék. 
A tanácskozás ma folyt 

Gyenes András 
fogadta 

Ros Samay-t 
Gyenes András, az MSZMP 

Központi Bizottságának tit-
kára kedden az MSZMP KB 
székházában szívélyes, baráti 
légkörű megbeszélésen fogad-
ta Ros Samayt, a Kambod-
zsai Nemzeti " E©ségfront 
Központi Bizottságának fő-
titkárát, aki a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
meghívására hivatalos láto-
gatáson tartózkodik Ma©ar-
országon. 

Délután Púja Fri©es kül-
ügyminiszter hivatalában szí-
vélyes baráti légkörű talál-
kozón fogadta Ros Samayt. 

Czinege Lajos 
Etiópiában 

Czinege Lajos hadsereg-
tábornok. a Ma©ar Népköz-
társaság honvédelmi minisz-
tere, a Jemeni Népi Demok-
ratikus Köztársaságban tett 
ötnapos látogatása befejezté-
vel Etiópia fővárosába, Ad-
disz Abebába érkezett. (MTI) 

Herbert Webner 
hazánkban 

Gyenes Andrásnak, az oiv 
szággyülés külü©i bizottsága 
elnökének meghívásara ked-
den Budapestre érkezett Her-
bert Wehner. a Német Szo-
ciáldemokrata Párt parla-
menti frakciójának elnöke, 
a párt elnökségének tagja. 
Kíséretében vannak: Marié 
Schlei. Hans-Jö'-gen Jung-
haus és Konrád Porzner, az 
NSZDP parlamenti frakciója 
elnökségének tagjai, valamint 
Eugen Selbmann, a frakció 
külpolitikai tanácsadója. 

(M2JS 
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