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I! szövi®! küldöttség 
látogatáséi a Vietnami 

Demokratikus Köztársaságban 
Az Alekszej Koszigin miniszterelnök vezetésével 

Vietnamban tartózkodó szovjet küldöttség kedden látoga-
tást tett a vietnami—szovjet barátságról elnevezett hanoi 
gépgyárban, amely 1958-ban szovjet segítséggel épült. 

A hatalmas gyárudvaron tartott nagygyűlésen a gyár 
párttitkára köszöntötte Alekszej Koszigint és a küldöttség 
más tagjait. Köszönetet mondott azért a segítségért, 
amelyet a Szovjetunió áz amerikai imperialisták agressziója 
ellen küzdő vietnami népnek nyújt . A szovjet kormány 
legutóbbi nyilatkozata lelkesedéssel tölt el bennünket, 
új erőt és eltökéltséget merítünk belőle munkánkban és 
harcunkban — mondotta a hanoi gépgyár pár tti tik ára. 

A szovjet küldöttség nevében Versinyin, a légierők 
főmarsallja mondott meleghangú beszédet. 

A szovjet küldöttség tagjai kedden vietnami úttörő-
ket láttak vendégül. Vietnami részről Ho Si Minh elnök, 
Le Duan, a Vietnami Dolgozók Párt ja első titkára és 
Pham Van Dong miniszterelnök is részt vett a találkozón. 

A szovjet küldöttség kedden este találkozón Ho Si 
Minh elnökkel és a Vietnami Demokratikus Köztársaság 
kormányának tagjaival. A találkozó szívélyes, baráti lég-
körben folyt le. 

A Szovjetunió 
szövetségeseivel és barátaival 
megerősíti a VDK biztonságát 

Átnyújtották a Biztonsági Tanács elnökének a szovjet 
' • kormánynyilatkozatot 

A TASZSZ kedden 0 ára 15 perckor, lapzárta után szovjet—amerikai kapcsola-
kapott jelentését, melyben a szovjet kormány nyilat- tok megjavítása érdekében 
kozatát ismertette a Vietnami Demokratikus Köztársa- tett különböző lépéseket, 
ság ellen elkövetett vasárnapi és hétfői amerikai—dél- A szovjet kormány ha-
vietnami provokációval kapcsolatban, tegnapi számunk- tározottan támogatja a Viet-
ban gyorshírben ismertettük A szovjet kormány nyi- nami Demokratikus Köztár-
latkozatát Fedorenko, a Szovjetunió ál landó ENSZ- saság kormányának nyilai-
képviselője kedden átnyújtotta Franciaország képvise- kozatát, amely tiltakozik az 
lőjének, Roger Seydoux-nak, a Biztonsági Tanács e ha- Egyesült Ál lamoknak a 
vi elnökének. Fedorenko arra kérte a Biztonsági Ta- VDK-val szemben elkövetett 
nács elnökét, hogy a nyilatkozatot a tanács hivatalos katonai akciói, az Egyesült 
dokumentumaként tegyék közzé. Ál lamok fegyveres erőinek 

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a szovjet és fegyverzetének növelése 
kormány nyilatkozatát. ellen Dél-Vietnamban. A 

szovjet kormány teljes mér-
A szovjert kormány beje- hogy egy független országot tékbeen csatlakozik a Viet-

lentette, hogy az Egyesült agresszió tárgyává lehet ten- nami Demokratikus Köz-
Államok fegyveres erőinek ni csupán azért, mert a társaság kormányának ah-
a Vietnami Demokratikus szomszédságában inog a ta- hoz a követeléséhez, hogy 
Köztársaság ellen elkövetett laj az amerikai intervenció- vessenek véget az ilyen ak-
ti komoly provokációi lát- sok talpa alatt? Ha teret en- cióknak, biztosítsák a Viet-
tán „a Szovjetunió kényte- gednek az ilyen koncepciók- namra vonatkozó 1954. évi 
len lesz szövetségeseivel és nak, az nemcsak az ENSZ genfi megállapodások szigo-
barátaival együtt további in- alapokmányát rúgná fel, ha- tú teljesítését, védjék meg 
tézkedéseket tenni a Viet-  n e m szétzúzná az államközi indokínában és Délkelet-
nami Demokratikus Köztár- kapcsolatok minden alapját Ázsiában a békét, 
saság biztonságának és vé- " és a durva önkényt es A Szovjetunió az Egye_ 
delmi képességének megeró- erőszakot alhtana a helyük- sflu ÁUamok fent említett 

sítése érdekében".  b e- akciói láttán, kénytelen lesz 

a nyilatkozat hangsúlyoz- A Szovjetunió mindenkor szövetségeseivel és barátai-
za: „Senki ne kételkedjék 4 n 4 s t foglalt és állást foglal val együtt további intézke-
abban, hogy a Szovjetunió a z Egyesült Ál lamokkal va- déseket tenni a Vietnami 
megteszi ezt, hogy a szovjet ló normális kapcsolatok Demokratikus Köztársaság 
nép teljesíteni fogja interna- megteremtése, e kapcsolatok biztonságának és védelmi 
cionalista kötelességét a test- megjavítása mellett. De a képességének megerősítése 
véri szocialista ország iránt." kapcsolatok fejlődése két- érdekében. Senki ne kétel-

A nyilatkozat utalva a va- oldalú folyamat és e téren kedjék abban, hogy a Szov-
sárnap és hétfőn elkövetett nem lehet félreértés. Ez a jetunió megteszi ezt, hogy a 
amerikai provokációra han- folyamat összeegyeztethetet- szovjet nép teljesíteni fog-
goztatja: len az olyan agresszív poli- ja internacionalista köteles-' 

Az amerikai légierők gé- tikai megnyilatkozásokkal, ségét a testvéri szocialista 
peinek a VDK lakott terű- amelyek semmivé tehetik a ország iránt. 
létei ellen intézett kalóztá-
madásai felháborítják a szov-
jet népet. A szovjet nép 
csakúgy, mint minden, 
az imperialista önkény és 
agresszió ellen fellépő nép. 
határozottan elítéli ezeket 
a támadásokat. 

Az Egyesült Államok hi-
vatalos körei, olyan látsza-
tot akarván kelteni, mintha 
lenne valami jogcimük a Vi-
etnami Demokratikus Köz-
társaság elleni újabb fegy-
veres agressziós cselekmé-
nyekre, arra hivatkoznak, 
hogy a dél-vietnami haza-
fiak a felszabadító harc so-
rán csapásokat mérnek az 
Egyesült Államok által meg-
szállt Dél-Vietnam területén 
levő katonai objektumokra. 
De ki jogosította fel az 
Egyesült Államokat arra, 
hogy a dél-vietnami parti-
zánok akcióiért, a megszál-
lókra és cinkosaikra mért ve-
reségekért bosszúból bom-
bázzák egy harmadik or-
szág — a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaság — te-
RÜLETET? 

Micsoda elképzelés az, 

Szerda, 1965. február 10. 

KGST-
tanácskozás 

A KGST kőolaj- és gáz-
ipari á l landó bizottsága 
munkatervének megfelelően 
február 2—6 között Buda-
pesten a bitumengyártással 
és gyártásfejlesztéshez szük-
séges tudományos kutatás 
további irányának meghatá-
rozásával foglalkozó szemi-
náriumot tartott. A részve-
vők megtárgyaltak 37 beszá-
molót a bitumengyártás 
technológiájáról, a fogyasz-
tás jelenlegi helyzetéről és 
távlati lehetőségeiről, a gyár-
táshoz szükséges nyersanya-
gokról, a gyártási folyama-
tok korszerűsítéséről, vala-
mint a bitumenek választé-
kával, minőségével, szabvá-
nyosításával. szállításával 
és csomagolásával összefüg-
gő kérdésekről. Az országok 
kicserélték tapasztalataikat a 
különböző bitumenfajták 
előállításáról, a minőség ja-
vításáról. a technológia töké-
letesítéséről. 

A Debreceni Biogál Gyógyszergyár fejlesztését az év 

végéig fejezik be. Az ú j üzemrészek és berendezések 

negyven százaléka január eleje óta már próbaüzemei. 

Az idén folyamatosan üzembe helyezik valamennyi egy-

séget, s mintegy háromszázféle finomvegyszert és tö-

megterméket gyártanak. Képünkön: Próbál ják a Dext-

ran feldolgozó berendezést 

Tizeirhat munkubrlgád versenye 
Kiosztották a KISZ kongresszusi munkaverseny dijait Újszegeden 

A Kenderfonó- és Szövő-

ipari Vál lalat KlSZ-bizottsá-

ga három szegedi gyáregy-

ségében hirdetett versenyt a 

K ISZ VI. kongresszusa tisz-

teletére. Azok a brigádok, 

amelyek már elnyerték a 

szocialista címet, vagy ezért 

küzdenek, nem vehettek 

részt ebben a mozgalomban. 

A cél az volt, hogy azokat 

a fiatalokat „mozgassák" 

meg, akik gyengébben ter-

melnek, a 100 százalékot sem 

tudják elérni, s akik éppen 

ezért nem mertek hasonló 

versenymozgalmakban részt 

venni. A termelő üzemré-

szekben és a karbantartó 

műhelyekben dolgozó fiata-

lok között más-más feltéte-

lekkel, külön-külön hirdették 

meg a versenyt 

A verseny 18 e célból ala-

kult munkabrigádjaiban 80 

fiatal dolgozott. Az ered-

ményhirdetésig csupán két 

brigád esett ki. Az egyik 

azért, mert negyedosztályos 

árut gyártott a másik pe-

dig miután a brigádvezető 

kilépett az üzemből, fel-

oszlott. 

Tegnap a délutáni órákban 

tartotta a nagyvállalat 

KISZ-bizottsága ünnepélyes 

eredményhirdetését, amelyre 

hivatalos volt az első 3—3 

helyezést elért brigád, és a 

versenyben részt vett vala-

mennyi brigád vezetője. A 

meghívottakat Szelitzky Ka-

talin, a vállalati KISZ-bi-

zottság termelési felelőse 

üdvözölte, beszámolt a kong-

resszusi versenyidőszák ta-

pasztalatairól ' Ismertette a 

helyezést elért brigádok 

eredményeit. A termelő 

üzemrészek kollektívái közül 

az első három helyezést új-

szegedi — Bárdos I lona szö-

vő, Csanka Piroska vetülék-

csévélő és Vojtosovics Rozá-

lia szövő — brigád nyerte. 

A karbantartó műhelyekben 

alakult kollektívák versenyé-

ben Torkos András, Simon 

József és Kiss József bri-

gádjai értek el helyezést. 

A helyezetteknek járó ok-

leveleket és pénzjutalmat 

Miklós Józsefné, a vállalati 

KISZ-bizottság megbízott 

t itkára adta át. A verseny-

ben részt vett valamennyi 

fiatal emléklapot kapott. A 

győztesek háromnapos po-

zsonyi kirán'dulással töltik 

jutalmukat, s bekapcsolód-

nak a nagyvállalat szocialis-

ta címért küzdő brigádjainak 

sorába. 

Az ünnepélyes díjkiosztás 

után Szelitzky Katal in fel-

szabadulásunk 20. évforduló-

ja a lkalmából hasonló fel-

tételek mellett további ver-

sengésre hívta fel a termelő 

üzemrészek brigádjait. 

APAD A TISZA 
Hatalmas jégtáblákat visz 

hátán a megduzzadt Tisza. 
A zajló folyó ötszázharminc-
négy centiméteres vízállással 
tetőzött Szegednél és most 
már a hidegre fordult idő-
járás következtében megkez-
dődött a lassú apadás. Tizen-
négy centiméterrel már 
csökkent a vízszint a hazai 
legdélebbi szakaszon. A Mete-
orológiai Intézet jelentése 
szerint napokon belül nem 
várható lényeges enyhülés, 
így a szokatlan téli nagy 
áradás simán, kártétel nél-
kül búcsúzik. Az Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság 
ártéri területein kitermelt 
értékes faanyagoknak men-
tése sem sürget. Ezeket a 
munkákat megkönnyítették 
"z erős fagyok. Amíg ko-

rábban a mély, sáros tala-

jon még a lánctalpas trak-

torok is csak nehezen köz-

lekedtek, most bármilyen 

szállító járművel be tudnak 

menni a hullámtérre. 

A „haragos" folyó a vad-
ál lomány körében is okozott 
egy kis riadalmat, A vadász-
társaságok felkészültek a fá-
cánok, őzek, nyulak riasz-
tására, esetleges mentésére. 
Csongrádnál a tiszamenti er-
dőkben háromszáz őz tanyá-
zik a víztől veszélyeztetett 
helyeken. Szerencsére a ma-
gasabbfekvésű részeket nem 
öntötte el a folyó s az itt 
most kialakult szigeteken 
biztonságban várhat ják be 
az óránként három-három és 
fél kilométeres sebességgel 
haladó jeges ár levonulását. 

Megszűnt a szanki főtá gáz kitörés 

t é l i ö r ö m (Somogyin* leírj 

A szanki földgázkitörés a 
17. napon, hétfőn beomlott 
és azóta nem tört gáz a fel-
színre. A „kiapadt kú t " kör-
nyékét majdnem másfél mé-
ter magas iszapréteg borítja, 
amely a fákra és a fúrótor-
nyokra hullva jégcsappá fa-
gyott. a közelben a villany-
vezető huzalok, oszlopok a 
ráfagyott víz terhe alatt le-
szakadoztak, kidőltek. 

Az Alföldi Kőolajfúrási 

Üzem dolgozói dacolva a hi-

deggel, készülnek a beomlott 

kút mielőbbi mesterséges 

elfojtására. A régi kúttól 

mintegy 180—200 méterre 

már elkészült a fúrótorony, 

ahonnan a berendezés felsze-

relése után irányított fúrás-

sal eltömítik a mélyben ke-

letkezett üregrendszert. 


