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A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa, a Szafcszefe 
vezetek Országos Tanácsa, a 
Magyai- Kommunista I f júsá -
gi Szövetség és a Szolidari-
tási Bizottság tiltakozó 
nagygyűlést rendezett pén-
teken a Ganz-MÁVAG mű-
velődési házában az Ameri-
kai Egyesült Államok viet-
nami agressziója ellen. 

Brutyó Jánosnak, az 
MSZMP Politikai Bizottsága 
póttagjának, a Szakszerveze-
tek Országos Tanácsa elnö-
kének megnyitója u tán Bu-
gár Jánosné, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak főti tkár-helyettese mon-
dott beszédet. 

— Jan u á r 31-én — eáig 
több min t egyhónapos szü-
ne t u t án — az USA újból 
megindította a szuverén szo-
cialista Észak-Vietnam bom-
bázását. Az imperial is ták 
— a hatalmi politika bű-
völetében — lábbal tipor-
n a k minden nemzetközi és 
emberi jogot, egyezményt; 
foggal és körömmel ragasz-
kodnak támaszpontjaikhoz 
és mindent megtesznek 
foszladozó prqsztizsük vé-
delmében — mondotta, 
majd hangsúlyozta: 

— Kormányunk február 
S-í állásfoglalása és Dobi 
István elvtársnak Ho Si 
Minh elvtárshoz intézett vá-
laszlevele egyértelmű és 
világos állásfoglalás, amely 
mögött egész népnük vé-
leményének aranyfedezete 
álL A magyar nép teljes 

támogatásáról biztosítja a 
Vietnami Demokrat ikus 
Köztársaságot és a Dél-viet-
nami Nemzeti Felszabadítá-
sa Front igazságos állás-
p o n t j á t Készek vagyunk to-
vábbra is minden segítséget 
megadni vietnami testvére-
ink harcához, győzelmének 
kivívásához. 

Ezután Dorner József a 
Ganz-MÁVAG-gyár szocia-
listabrigád-vezetője kér t 
szó t Szenvedélyes szavak-
kal bélyegezte meg az Egye-
sült Államok vietnami ag-
ressz ió já t Bíró Judi t orvos-
tanhal lgató a budapesti f ia-
talok nevében hangsúlyoz-
ta, hogy a magyar i f júság 
követeli a terrorbombázá-
sok megszüntetését 

Horváth Ferenc Érdemes 
művész a költő szavaival, 
Gaxai Gábor Dél-Vietnam 
című versével tett hitet Vi-
e tnam békéje, szabadsága 
és függetlensége mel le t t 

Ezután Mai Dinh Huong, 
a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság budapesti nagy-
követségének ideiglenes ügy-
vivője meleg szavakkal 
mondo t t . köszönetet a viet-
nami népnek nyúj tot t test-
véri t ámogatásóér t 

A felszólalások után a 
jelenlevők egyhangúlag el-
fogadták a gyár dolgozóinak 
az amer ikaiak vietnami ag-
ressziója ellen tiltakozó 
táviratát , m a j d a nagygyű-
lés az Internacionálé hang-
jaival végződött (MTI) 
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Ülést tartott 
az Elnöki Tanács 

A népköztársaság Elnöki 
Tanácsa pénteken ülést t a r -
t o t t Módosította a Polgári 
Törvénykönyv „Tervszerző-
dések" című fejezetének 
egyes rendelkezéseit. Az El-
nöki Tanács elrendelte Ta-
polca község várossá alakí-
tását és megszüntette a sü-
megi járást . Az 1966. már-
cius 31-ével megszűnő já-
r á s községei közül négy köz-
séget és öt közös tanácsú 
községet a tapolcai járás-
hoz, hét községet és egy kö-
zös tanácsú községet a deve-
cseri járáshoz, öt községet 
és egy közös tanácsú közsé-
get a keszthelyi járáshoz 
csatolt. 

Az Elnöki Tanács ezután 
egyéb ügyeket t á rgya l t 
(MTI) 

Eredményes intézkedések 
Szegeden a belvíz 
elhárítására 

• 

Állandóan dolgoznak 

a szivattyúk 

1963 második felétől kezd-
ve meglehetősen egyenlőtle-
nül oszlott el hazánkban a 
csapadék. A szélsőséges idő-
já rás azóta is komoly prob-
lémákat okozott az ország 
egyes részein, a többi között 
Szegeden is. Az idei tél kü-
lönösen nagy mennyiségű hó-
val köszöntött ránk. Szege-
den 63 centiméter hó esett 
le decemberben és január -
ban, s ezt 

követte s gyors olvadás, 
amely nagy mennyiségű 
talajvizet eredményezett . 

A fagy miat t ez nem tudott 
beszívódni a ta lajba, s Sze-
ged területén jelentős fel-
színcsapadékot eredménye-
zett. Sajnos, a felszíni vizek 
Szeged felé gravitáltak, s 
éppen ezért decembertől 
fogva már 

berendezkedett a város 
nagy teljesítményű szi-
vattyúkkal 

a vizek elvezetésére. 
Árvái József, a Szeged 

megyei jogú városi tanács 
vb elnökhelyettese tegnap 
délután tá jékoztat ta lapunk 
munkatársá t arról , hogy 

Szeged külső városrészeit 
sem fenyegeti már a bel-
vízveszély. 

A Szegedi Víz- és Csatorna-
művek Vállalat időben fel-
készült hat da rab hordoz-
ható, egyenként és percen-
ként 2500 liter víz elszivaty-
tyúzására a lkalmas Diesel-
meghaj tású szivattyúval. Pe-
tőfi teleptől keletre a szántó-
földekről nagy mennyiségű 
víz zúdul le, különösen Pe-
tőfitelepen a 11-es és a 7-es 
utca között. Ezt súlyosbítot-
ta, hogy 

a vizeknek nem volt sza-
bad elvonulása, 

mer t a nyílt szelvényű ár-
kokat korábban különféle 
hulladékokkal eltömítették. 
Különösen a Gábor Áron 
utca. a Gerle sor, a Vadas 
Márton és a Vezér utca ál-
tal határol t területen tört 
be a víz, s több házba csak 
pallón lehetett bejutni . 

Az említett utcák által ha-
tárolt területen 

a lakásokba sehol sem 
ment be a víz, 

csupán a melléképületeket 
fenyegette. Petőfitelepen 20 
ház udvarában volt benn a 

víz, s ezekből részben kite-
lepítették a lakókat. Három 
alap nélküli vályoghózat vi-
szont február 11-ig alá kel-
lett dúcolni, mer t különben 
összeomlottak volna. 

A Szegedi Víz- és Csator-
naművek Vállalat nagy tel-
jesítményű szivattyúival már 
az első 24 órában sikerül t 
a belvizet a veszélyeztetett 
területeken 15—18 centimé-
terre csökkenteni. Jelenleg 

s szivattyúzás megszün-
tette a belvízveszélyt, 

s csupán a Szilléri főcsator-
na okozhat további problé-
m á t Erre viszont az Alsó-
tiszavidéki Vízügyi Igazga-
tóság rendezkedett be haté-
konyan, s 

ahol veszély van, ott rög-
tün intézkednek. 
Újszegeden a Petrozsény 

utcában és a Hátszegi so-
ron jelentkezett belvízve-
szély. Sajnos, itt nem volt 
szivattyúzására a lkalmas le-
hetőség, mert a víz viszony-
lag nagy területen és ala-
csony magasságban helyez-
kedett el. Nem volt s z i v a t -
tyúzásra a lkalmas árokrend-
szer sem. A hatékony vízel-
vezetés érdekében 

hatósági intézkedésre ke-
rül sor, 

az egyes kerteken keresztül 
vezetik el a vizet. 

Árvái József hangsúlyozta, 
hogy a veszélyeztetett terü-
leteken 

a lakosság mindenüt t kész-
ségesen közreműködött 

a belvizek elvezetésében. A 
kósza hírek, miszerint házak 
dőltek volna össze, alaptala-
nok. 

Nincs ok a nyugtalan-
ságra, 

mert a városi tanács építési 
és közlekedési osztálya, va-
lamint a Szegedi Víz- és 
Csatornaművek Vállalat min-
denüt t ott volt és van idő-
ben a veszélyeztetett terüle-
teken. 

Megalakult a kárbecslő 
bizottság is, amely felméri 
ma jd a belvizek által oko-
zott károkat . A továbbiak-
ban is 

a lakosság rendelkezésére 
áll a Szegedi Víz- és Csa-
tornaművek Vállalat. 

Éppen ezért kéri, hogy az 
esetlegesen veszélybe került 

területek megsegítésére a 
32-00 számú távbeszélő 
153-as számú mellékállomá-
sán tegyenek jelentést. Nap-
közben természetesen a ke-
rületi tanácsokhoz is fordul-
hat a lakosság segítségért. 
Szükséges továbbra is az, 
hogy az esetlegesen veszé-
lyeztetett területek lakói, 
szükség esetén, 

elsősorban sa já t lakásuk 
előtt tisztítsák meg 

a levezetőcsatornákat, húz-
zanak árkokat a víz lefolyá-
sához. 

Etiópiából Tanzániába utazott 
a magyar kormányküldöttség 

Lelkes fogadtatás Dar es Salaamban 
A Kállai Gyula minisz-

terelnök vezette magyar 
küldöttség péntek reggel el-
utazott Addisz Abebából. A 
delegációt a repülőtéren 
Hailé Szelasszié császár és 
több más vezető személy 
búcsúztatta. A ha tár fölött 
elhaladva a magyar kor-
mányfő távira tban mondott 
köszönetet a szíves vendég-
látásért az etiópiai ál lamfő-
nek. 

Pénteken, magyar idő sze-
rint 10 óra 5 perckor a Ru-
dolf-tó körzetében a MALÉV 
IL—18-as különrepülőgépe 
átrepülte áz Egyenlítőt. A 
tengerhajózás és a repülés 
hagyományainak megfelelő-
en Lelkes Lajos, a MALÉV 
föpilótája, a repülőgép pa-
rancsnoka díszes oklevéllel, 
úgynevezett keresztlevéllel 
a jándékozta meg a gép uta-
sait. Az okleveleket Kállai 
Gyula is aláírta. 

A Tanzániai Egyesült 
Köztársaság fővárosában, 
Dar es Salaamban („a béke 
kikötője") 40 fokos, sűrű 
párás levegőben felej thetet-
len fogadtatás vár ta a ven-
dégeket. 

Népi zene hangja i ra tán-
coló fiatalok vették körül a 
repülőgépből kiszálló ma-
gyar miniszterelnököt és fe-
leségét. Gyermekek virág-
láncfüzéreket akasztottak a 
vendégek nyakába. 

Rashidi Kawawa, a köz-
társaság alelnöke kezet rá -
zott Kállai Gyulával, ma jd 
19 ágyú üdvlövésének nang-
jai mellett a katonazenekar 
eljátszotta a magyar és a 
tanzániai himnuszt. 

A díszalakulat megtekin-
tése után Kállai Gyula és 
Kawawa alelnök gépkocsiba 
szállt és az elnöki palotá-
ba, a Sta te House-ba in -
dult. A repülőtérről a vá-
rosba vezető 12 kilométeres 
út mindkét oldalán, a pál-
maligetekben, az Uhuru-
úton, a függetlenségi emlék-
műnél, az óratoronynál és 
a többi festői helyen éneklő, 
táncoló afr ikaiak tömege 
magyar és tanzániai zász-
lócskákat lobogtatva üdvö-
zölte Kállai Gyulát. 

A diadalíveken magyar és 
szuahéli nyelvű feliratok 
köszöntötték a vendégeket. 
„Karibu Kállai" (üdvözöljük 
Kállait), „Nyerere — Kállai" 
kiáltások hallatszottak és a 
táncolók sok helyen azon-
nal dalt fa ragtak az üdv-

kiáltásokból és a szavak 
ütemére folytat ták táncukat. 
A tengerparton fekvő elnöki 
székház bejára tánál hatal-
mas t am- tam dobokon adtájt 
elő a vendégeket üdvözlő 
ri tmust. Itt sem szűnt meg 
az ének és a tánc. Jellemző 
e fogadtatás közvetlen han-
gulatára, hogv a táncolók 
közé beállt Mgonja. a köz-
társaság közösségi fejlesztési 
minisztere is. 

Jul ius Nyerere, a köztársa-
ság elnöke a szellős torná-
con fogadta Kállai Gyulát 
és feleségét. A köztársasági 
elnök szívélyes beszélgetést 
folytatott a magyar minisz-
terelnökkel. 

Nyerere elnök pénteken 
este fogadást adott Kállai 
Gyula tiszteletére a jubileu-
mi gyémántcsarnokban. 

Magyar—etióp 
közös közlemény 
Kállai Gyula, a Magyar 

Népköztársaság Miniszter-
tanácsának elnöke 1966. 
február 8—11. között hiva-
talos látogatást te t t Etiópiá-
ban. Ebből az alkalomból 
magyar—etióp közös közle-
ményt írtak alá, amely a 
többi között megállapí t ja: 
I. Hailé Szelasszié, Etiópia 
császárának 1964. szeptem-
berében Magyarországon 
tett látogatása tovább erő-
sí tet te a Magyar Népköz-
társaság és az etióp csá-
szárság közötti baráti kap-, 
csolatokat Attól a meggyő-
ződéstől vezérelve, hogy e 

'. kölcsönösen előnyös kapcso-
latok kiszélesítését és erősí-
tését tovább kell folytatni, 
a jelen látogatást felhasz-
nálva a felek megállapod-
tak a b b a n : a magyar fél 
meghatározott mezőgazdasá-
gi vállalkozások létrehozá-
sával részt vesz az et ióp 
mezőgazdaság fejlesztésében. 
A tárgyalások eredménye-
képpen a magyar fél együtt-
működik a testnevelési fel-
sőoktatás megszervezésében, 
annak személyi feltételed-
nek megteremtésében. 

A két tárgyaló fél véle-
ményt cserélt a nemzetközi 
helyzetről. Egyetértően meg-
állapították, hogy a nemzet-
közi kapcsolatokat a külön-
böző társadalmi rendszerű 
országok békés egymás 
mellett élése, az államok 
belügyeibe való be nem 
avatkozás, a függetlenség, a 
szuverenitás és a területi 
sérthetet lenség elveinek 
tiszteletben ta r tására kell 

alapozni. A tárgyaló felek 
egyetértenek abban, hogy a 
vietnami háború veszélyez-
teti a világbókét ós a nem-
zetközi biztonságot. Remé-
nyüket fejezték ki, hogy ezt 
a kérdést az 1954-es genfi 
egyezmények a lap ján a vi-
e tnami nép érdekeinek meg-
felelően fogják megoldani. 

Több fontos nemzetközi 
kérdésben elfoglalt közös ál -
láspont után a közlemény 
leszögezi: a felek együtt-
működnek az ENSZ keres-
kedelmi és fejlesztési ér-
tekezletén általánosan elfo-
gadott kereskedelmpolit ikai 
elvek védelmében. Fontos-
nak t a r t j á k a különböző 
gazdasági fejlettségű és a 
különböző gazdasági ós tá r -
sadalmi rendszerű országok 
közötti kereskedelem fe j -
lődését és együt tműködnek 
az e téren fennálló akadá-
lyok elhárí tásában. 

A magyar miniszterelnök 
és a küldöttség Etiópiában 
tett látogatását, I. Hailé 
Szelasszié császár őfelségé-
vel más magas etióp sze-
mélyiségekkel folytatott 
megbeszélésein mindkét fél 
gyümölcsözőnek értékelte. A 
látogatás értékes hozzájáru-
lás a két ország közötti ba-
ráti kapcsolatok további e l -
mélyítéséhez és nemzetközi 
téren ú j u takat mutat . 

A magyar minszterelnök 
megköszönte ö császári fel-
ségének meghívását, s a me-
leg fogadtatást, amelyben a 
küldöttség tagjaival együtt 
az etióp kormány és Etiópia 
népe részesítették. 

(MTI Foto — Fényes Tamás felvétele) 

A SUGÁRVÉDELEM SZOLGÁLA TABÁN. AZ orvos tudományon 
kívül az ipar, a mezőgazdaság és csaknem valamennyi tudo-
mányág bekapcsolódott az ioni zációs sugárzások felhasználásá-
ba. Ezért ebben az évben meg indult a központi dózismérő 
szolgálat, amelyet a Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai In té . 
zet lát el. Az ionizáló sugárzásokka l foglalkozók m u n k a r u h á 
Jukon fi lmdoziniétert hordana k. ezt egy hónapban egyszer el-
lenőrzik: a benne elhelyezett film előhívása után megállapít-
ha t j ák a dolgozót esetleg ért su gárzás mennyiségét . Képünkön : 
rádium gamma sugárzással hite lesitik a Gamma Optikai és Fi-
nommechanika i Gyárban készt tet t egyéni dózismérőket . 

Megindult a jégzajlás 
a Tiszán 

Péntekig még a Tisza je-
lentős részét mozdulatlan 
jégpáncél borította és aka -
dályozta a mellékfolyók je-
gének és árhul lámainak le-
vonulását. A legújabb jelen-
tések szerint azonban a fel-
ső szakaszon már csaknem 
Záhonyig zajl ik a folyó. A 
Tiszalök alatt i szakaszon 
pedig mozog, meg-megcsú-
szik a jégmező, tehát úgy-
szólván minden órában 
várható a zaj las megindu-
lása. Tiszalöktől Záhony fe-

lé még szilárd a folyó ta-
karója, de jégtörő ha jó vág 
benne széles csatornát, hogy 
utat nyisson a felső szakasz-
ról érkező zajlásnak. Vásá-
rosnaménynál csütörtöktől 
péntekig 340 centiméterrel 
emelkedett a Tisza vize. 
Ezért a folyó felső szaka-
szán Záhonyig elrendelték 
az elsőfokú árvízvédelmi 
készültséget. Tiszabecsnél 
azonban már 138 centimé-
terrel apadt a folyó az utób-
bi 24 órában. (MTI) 
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