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Kádár János elvtárs JSE 
Szegeden 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 
Kádár János, elvtárs és Győri Imre elvtárs a Csongrád megyei pártbizottságon 

Kádár János elvtárs; a tályvezetőivel. 
Magyar Szocialista Mun- szélesen részt 
káspárt Központi Bizottsá- Géza elvtárs, 
gának első titkára tegnap, 
kedden este Szegedre érke-
zett. A megyei pórtbizottsá-
gon Győri Imre elvtárs, a 
Központi Bizottság tagja, a 

A megbe-
vett Sipos 

a Szegeri 
vgrosi pártbizottság első 
titkára és dr. Biczó György 
elvtárs, a Szeged váró- megyei- látogatással tölti. 
si tanács vb elnöke is, 
Itt Gvőri Imre elvtárs tájé-

Á megbeszélésen felszó-
lalt Kádár János elvtárs is. 

A párt Központi Bizottsá-
gának első .titkára a mai 
napot szegedi és Csongrád 

felszólalás 
Genfben 

Kedden Genfben megtar-
totta újabb ülését a 25 tagú 
genfi leszerelési értekezlet. 
Az ülésnek két szónoka volt: 
James F. Leonard nagykö-
vet, az Egyesült Államok 
képviselője és Kőmíves Im-
re nagykövet, a magyar kül-
döttség vezetője. 

Leonard hosszú nyilatko-
zatot olvasott fel azokról a 
tárgyalási módszerekről, 
amelyeket véleménye szerint 
az általános és teljes lesze-
relés szerződésének kidolgo-
zása folyamán kellene alkal-
mazni. 

Kőmíves Imre nagykövet 
a tengerfenék atomfegyver-
mentesítésével foglalkozó 
szerződéstervezet néhány 
kérdéséről szólott. Hangsú-
lyozta, hogy a magyar kül-
döttség megítélése szerint az 
április 23-án előterjesztett 
második módosított szovjet— 
amerikai szerződéstervezet új 
változata, a lényeget tekint-
ve és jogi szempontból is, 
tökéletesebb a korábbi válto-
zatoknál. A magyar küldött-
ség szerint most már minden 
feltétel megvan ahhoz, hogy 
a tervezet feletti vitát a bi-
zottság eredményesen befe-
jezne és a tervezeteket az 
ENSZ-közgyűlés 25. jubileu-
mi ülésszaka elé terjessze. 

Együttes ülést tartott az MSZMP 
Szeged városi és a KISZ 
Szeged városi bizottsága 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Szeged városi bizott-
sága és a KISZ Szeged vá-
rosi bizottsága tegnap dél-
előtt 9 órai kezdettel, a Kál-
vin téri pártszékházban 
együttes ülést tartott. Az 
ülést Sipos Géza, a városi 
pártbizottság első titkára 
nyitotta meg. 

A város ifjúságának hely-
zetéről. a KISZ munkájáról 
és az MSZMP Központi Bi-
zottsága 1970. február 19-i 
határozatának végrehajtásá-
val kapcsolatos feladatokról 
szóló, írásbán előre kiadott 
jelentéshez dr. Ozvald Imre, 
a városi pártbizottság titká-
ra adott vitaindító kiegészí-
tést. 

A vitában sorrendben a 
következő pártbizottsági, il-
letve KISZ-bizottsági tagok 
vettek részt: Szajbély Mi-
hály, a textilművek főmérnö-
ke. Doni Mihály, a szegedi 
MÁV Igazgatóság osztályve-
zetője; Kispál Jenő, a Sze-
gedi Hangszergyár igazgató-
ja; Varga Pál. az EMERGÉ 
Gumigyár csoportvezetője; 
Kasza Rozália, a Kenderfo-
nó- és Szövőipari Vállalat 
KISZ-bizottságának t i tkára; 
He vér László, a KISZ Sze-
ged városi bizottságának tit-
kára; dr. Mészáros Rezső, a 
városi KISZ-bizottság mun-
katársa; Móri Kálmán, a 
Csongrád megyei KISZ-bi-
zottság t i tkára; dr. Valkusz 
Pálné, a Tisza-parti gimná-

zium igazgatóhelyettese; 
Nagy Albert, a Radnóti Mik-
lós gimnázium KISZ-bizott-
ságának tagja; Lajkó Ferenc, 
a Textilművek KISZ-bizott-
ságának titkára és Sipos Gé-
za. 

Az elhangzottakra dr. Oz-
vald Imre válaszolt, majd az 
együttes pártbizottsági ülé3 
a jelentést elfogadta. 

Második napirendi pont-
ként — a KISZ-bizottság 
tagjainak távozása után Sza-
bó G. László, a városi pár t-
bizottság osztályvezetője tett 
előterjesztést „A nők politi-
kai és szociális helyzetéről, 
az MSZMP Központi Bizott-
sága és a Csongrád megyei 
pártbizottság által hozott ha-
tározattal kapcsolatos felada-
tok végrehajtásáról", cím-
mel. 

Az elhangzottakhoz Kónya 
Sándorné, a Kenderfonó- és 
Szövőipari Vállalat alap-
szervezeti t i tkára szólt hoz-
zá, majd az előadó válaszolt 
a felvetett kérdésekre. Az 
előterjesztést a pártbizott-
ság elfogadta. 

Ezután Sipos Géza rövid 
tájékoztatást adott az árvíz 
elleni küzdelmes, és mind-
eddig eredményes védekezés-
ről, a további tennivalókról. 
Végül dr. Ozvald Imre sze-
mélyi ügyben tájékoztatta a 
városi pártbizottságot. 

Az ülés a délutáni órák-
ban fejeződött be. 

megvei pártbizottság első koztatta a Központi 'Bizott- | 
titkára és Török László elv- s ág első titkárát Csongrád ! 
társ. a Csongrád megyei ta- megye gazdasági, társadalmi i 
nacs vb elnöke köszöntötte, és politikai helyzetéről. a ! 

Kádár János elvtárs meg- Kádár János elvtárs leg-; 
érkezése után találkozott a u t ó b b i Csongrád megyei lá-

„„ , „ . , . togatása (1964 február) óta 
Csongrád megyei part-veg- c l t ^ l t i d ő s z a k fejlődéséről. 
rehajtobizottsag tagjaival es m a i d válaszolt az ezzel kap- ! 
a megyei pártbizottság osz- csolatos kérdésekre. i , 

Nimeri 
keddi programja 

Gaafar Mohamed Nime- nál, az MSZMP Központi Bi-
| n vezérőrnagy, a Szudáni zottsága első titkáránál a 

11 Demokratikus Köztársaság Központi Bizottság székhá-
| forradalmi parancsnoki ta- zában. 
| nácsának elnöke, miniszter- A szívélyes, baráti talál-
i elnök kedden délelőtt az Or- kozón jelen volt Rácz Pál 
[szágházban látogatást lett külügyminiszter-helvettes il-

v . . . . . . . . . . . . . . _ . „ - j F o c f c J f n o n é l a Miniszterta- letve Abál Kasszem Moh'am-
Kedden a becsi szovjet dottsegnek a Szojuz—9 ur- nacs elnokenel. A latogatas med Ibrahim őrnagy a for-

nagykövetség épületében hajó sikeres ú t ja alkalmá- után Nimeri és a kíséreté- radalmi parancsnoki ' tanács 
megtartották a SALT-tárgyja- ból. ; ben levő személyiségek Kis- tagja, helyi közigazgatási mi 
lások 19. ülését. A keddi ülésről hiányzott : házi Ödönnek, az Elnöki Ta- niszter, Farouk Aba Isa ál" 

Az ötven percig tartó hi- Gerard Smith, az amerikai nács helyettes elnökének tár- " 
vatalos tárgyalást hűszper- küldöttség vezetője, akit J. saságában megtekintették a 
ces nem hivatalos eszmecse- Graham Parsons nagykövet . Parlamentet, 
re követte, amelynek során helyettesített; Smith hétfőn I A szudáni államfő és mi-
a nyugati delegációk tagjai konzultációkra visszautazott niszterelnök kedden délelőtt 
gratuláltak a szovjet kül- Washingtonba. I látogatást tett Kádár János-

A 1 9 . S ü L T - ü l é s 

j Szegednél újra 
apad a Tisza 
A szamosi árhullám eloszlott 

a folyóban 

K O Z L E M E N Y 
a Varsói Szerződés tagállamai 

külügyminisztereinek 
tanácskozásáról 

Június 21—22-én Budapes- féltek az európai helyzet né- ban sor került az érdekelt 
ten tanácskozást tartottak a hány időszerű problémájá- államok között az európai 
Varsói Szerződés tagállamai- ról. 
nak külügyminiszterei. A ta- A miniszterek megerősí-
nácskozáson részt vettek: tették kormányuknak azt a 
Ivan Basev, a Bolgár Nép- meggyőződését, hogy a euró-
köztársaság. Jan Marko. a pai biztonsági értekezlet országok kormányai megól- végállomásáról a Deák térig 

lamminiszter és Vuktafa 
Medani Abbasher, a Szudá-
ni Demokratikus Köztársaság 
budapesti nagykövete. 

A vendégek délután ellá-
togattak az Egyesült Izzó és 
Villamossági RT-be. A gyár 
bejáratánál dr. Horgos Gvu-

!la kohó- és gépipari mi-
j niszler és a gyár vezetői fo-

gadták. 
Dienes Béla vezérigazgató 

a gyár munkájáról tájékoz-
tatta a vendégeket, akik ez-
után megtekintettek több 
üzemegységet. Ezt követően 
a szudáni vendégek Sarlós 
Istvánnak, a fővárosi tanács 
végrehajtó bizottsága elnö-
kének társaságában város-
nézésen vettek részt. Ütjük 
először a Népstadionba ve-
zetett, ahol Németh Imre 
igazgató fogadta őket. 

A vendégek a többi kö-
biztonsági értekezlet meg- z d t t megtekintették az orszá-
tartására vonatkozó kérdé- ! gos sportnapokra készülő 
sekről. egyik csoport gyakorlatát is. 

A tanácskozáson képviselt Ezután a metró Fehér úti 

Csehszlovák Szocialista Köz- megtartása fontos hozzájá-
társaság, Stefan Jedry- rulas lenne ez enyhüléshez. 
chowski, a Lengyel Népköz- a biztonság mgszilárdításá-
társaság. Péter János, a Ma- hoz és a békés együttmükö- általában pozitívan reagál-

lapították. hogy Prágában, ! utaztak. Ütközben a szudá-
1969 októberében tett javas- . ni elnök hosszabb időt töl-
lataikra széles körben és j tött a szerelvény vezetőfül-

tak. Ez arról tanúskodik, 
hogy ezek a javaslatok meg-

gyar Népköztársaság. Ottó dés szélesítéséhez Európában. 
Winzer, a Német Demokra- Ezzel összefüggésben külö-
tikus Köztársaság. Corneliu nös figyelmet szenteltek az felelnek az európai bizton-
Manescu. a Román Szocia- európai biztonsági értekezlet ság megszilárdítása és az 
lista Köztársaság. Andrej aktív előkészítésének. 
Gromiko, a Szovjetunió kül- A miniszterek tájékoztat-
ügyminisztere. ták egymást azokról a két-

A tanácskozáson a barát- és többoldalú érintkezések-
ság és a kölcsönös megértés, ről és konzultációkról, ame-
szellemében véleményt cse- lyekre az utóbbi hónapok-

együttműködés fejlesztése 
érdekeinek. Reálisak és élet-
re valóak. A tanácskozáson 
képviselt országok kormá-
nyai kellő figyelemmel v i z s - ' a szudáni államfő kíséreté 

(Folytatás a 2. oldalon) i nek tagjai is. 

kéjében. 
Losonczi Pál, a Népköz-

társaság Elnöki Tanácsának 
elnöke és felesége kedden 
este fogadást adott Gaafar 
Mohamed Nimeri tiszteleté-
re. Részt vettek a fogadáson 

A Tisza magas vízállásá-
val szemben még mindig 
erőteljes a védőgátakon a 
munka, noha a védekezők 
létszámát 13 ezerről 11 ezer 
ötszázra csökkentették az 
Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz-
gatóság területén. A fegyve-
res erőkből vontak vissza 
egységeket azokról a helyek-
ről. amelyeken az intenzív 
védekezés már alábbhagyott. 
Ugyanígy téesztagok és üze-
mi munkások is számosan 
visszatérhettek már a terme-
lő munkához. 

Kardos Imre helyettes vé-
delemvezető. az Alsótiszavi-
déki Vízügyi Igazgatóság 
osztályvezetője tegnap arról 
tájékoztatott, hogy az elmúlt 
24 óra alatt a Tisza mentén 
húzódó védvonalakon két 
helyen kellett gyorsan .és 
eredményesen megerősíte-
ni a töltést, a védett olda-
lon. Körtvélyesnél, közel a 
szivattyútelephez. mintegy 
tíz méter hosszan a védvo-
nalba futó rampa csúszott 
meg. Bordás rendszerű meg-
támasztással teremtettek 
ezen a helyen is további biz-
tonságot és készenlétbe he-
lyeztek követ és homokzsá-
kot,, ha netán ismételt be-
avatkozásra lenne szükség. A 
Tisza bal par t ján már ko-
rábban észleltek erőteljesebb 
csurgást. közel a jugoszláv 
határhoz. Mintegy 700 méter 
hosszan kellett ezen a részen 
ismételten homokzsákokkal 
megtámasztani a töltéslábat 
a védett oldalon. 

A legfrissebb hidrológiai 
jelentések arra engednek 
következtetni, hogv a koráb-
ban viszonylag magas árhul-

lámmal haladó szamosi ere-
detű víz mind lejjebb ha-
ladva elveszti áradást okozó 
tendenciáját. Ezt bizonyítja, 
hogy az elmúlt 24 órában 
Szolnoknál mindössze négy 
centiméteres áradást mértek, 
s ebben az értékben benne 
van az ellaposodó szamosi 
eredetű árhullám is. Csong-
rádnál és Mindszentnél még 
ingadozó vízállást mértek, 
míg Szegednél is szemláto-
mást apadó tendenciájú a 
gátakra nehezedő vízoszlop. 
Makónál 24 óra alatt 18 cen-
tit apadt a Maros, amely az 
országhatárnál és fel jebb is 
apadt. A Hármas-Körösön 24 
óra alatt tíz centiméteres apa-
dást jelzett a vízmérce. 

A folyók apadása most 
már nap mint nap biztató, a 
védőtöltések mentén keve-
sebb koncentrált beavatko-
zásra van kilátás. A figyelő-
szolgálat változatlanul és 
továbbra is erőteljes marad 
mindaddig, amíg víz nyo-
makszik a töltéslábakhoz. A 
Maros és a Hármas-Körös 
felső szakaszain megkezdték 
a védekezéshez szükséges 
anyagok, homokzsákok és 
szádpallók visszamentését. 
Több százezer homokzsákot 
szedtek már fel. ürítettek ki, 
de hátra van még mintegy 3 
és fél millió zsák vissza-
mentése. és mintegy három-
ezer darab 6—8 méteres 
szádpalló felszedése, ha majd 
intenzív apadásúak lesznek 
a folyók. A Tiszán Szeged-
nél ezt az állapotot e hét vé-
gére várják, mert Titelnél 
mindössze centimétereket 
árad a Duna. Visszatartó ere-
je a Tiszára ilyenformán 
már nem jelentős. 


