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Losonczi Pál Négyhatalmi 
Ulan-Balorban 

Losonczi Pál, a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának elnöke Zsamszran-
gijn Szambunak, a Mongol 
Népköztársaság Nagy Népi 
Hurálja Elnöksége elnökének 
meghívására hivatalos bará-
ti látogatásra Ulan-Batorba 
érkezett. 

A repülőtéren — amelyet 
feldíszítettek a Mongol Nép-
köztársaság és a Magyar 
Népköztársaság állami lobo-

góival, a mongol és a ma-
gyar nép testvéri barátságát 
éltető jelszavakkal — Zs. 
Szambu, Jumzsagijn Ceden-
bal, a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt Központi Bizott-
ságának első titkára, a Mi-
nisztertanács elnöke, vala-
mint a párt és kormány más 
vezetői fogadták a magyar 
államfőt, kíséretét. (MTI) 

megbeszélés 
Ma kerül sor az ötödik 

négyhatalmi megbeszélésre 
Nyugat-Berlin helyzetéről a 
Szovjetunió, az Egyesült Ál-
lamok, Nagy-Britannia és 
Franciaország nagykövetei 
közöt. Értesülések szerint a 
nagykövetek kedden még 
egy találkozóban állapodtaK 
meg a nyári szünet előtt. 

Bár a legutolsó találkozó 
jóval hosszabb ideig tartott, 
mint a megelőző összejövete-
lek, politikai megfigyelők 
mégis úgy ítélik meg. hogy 
mind ez ideig nem történt 
érdemi haladás a megbeszé-
léseken. 

A nők helyzetéről 
tárgyalt a népfront 

elnöksége 
Hétfőn ülést tartott a Ha-

zafias Népfront országos el-
nöksége. Kállai Gyula, a 
HNF elnöke tájékoztatót tar-
tott időszerű bel- és külpoli-
tikai kérdésekről. Bencsik 
Istvánnak, a HNF főti tkárá-
nak előterjesztésében megvi-
tatták a nők politikai, gaz-
dasági és szociális helyzete-
nek továbbfejlesztéséve! kap-
csolatos mozgalmi feladato-
kat. Barati József országos 
titkár ismertette a tanyai la-
kosság életkörülményeinek, 
társadalmi helyzetének javí-
tásával kapcsolatos javasla-
tokat. 

A tanácskozáson az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának a nők politikai, gaz-
dasági és szociális helyzeté-

ről szóló állásfoglalásával — 
egyetértését fejezte ki a Ha-
zafias Népfront elnöksége. 
Elhatározta, hogy a mozga-
lomnak a jövőben határozot-
tabban kell törekednie a nők 
közéleti tevékenységének fo-
kozására. Az elnökség meg-
alakította a Hazafias Nép-
front országos nőbizottságát 
és jóváhagyta a nőbizottsá-
gok működési irányelveit. 

A tanyai lakosság életkö-
rülményeinek, társadalmi 
helyzetének javításara vonat-
kozó javaslatot a Hazafias 
Népfront országos elnöksége 
— a KISZ intéző bizottságá-
val és a Minisztertanács ta-
nácsszervek osztályának 
egyetértésével — a kormány 
elé terjeszti. 

Kitüntetések 
átadása 

Tegnap délelőtt Budapes-
ten, a Szovjétunió nagykö-
vetségén a Lenin-centenári-
um alkalmából Lenin-emlék-
érem kitüntetéseket adott át 
F. J. Tyitov, a Szovjetunió 
magyarországi nagykövete. 
Az ünnepélyes eseményen 
megjelent Komócsin Zoltán, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság ti tkára is. 

Lenin-emlékérem kitünte-
tésben részesült többek kö-
zött Győri Imre, az MSZMP 
KB tagja, a Csongrád me-
gyei pártbizottság első titká-
ra, dr. Biczó György, a sze-
gedi városi tanács vb elnö-
ke, E. Szilágyi Júlia, a me-
gyei oktatási igazgatóság ve-
zetője és Borbás József, a 
makói Lenin Termelőszövet-
kezet elnöke. 

Intenzív apadás várható a 
Meggyorsítják a védőanyagok összegyűjtését 

Tiszán 
Enyhültek az árvízvédel-

mi gondok, most már olyan 
reményekkel tekinthetünk a 
nyár elé, hogy nem okoznak 
újabb meglepetéseket a fo-
lyók. Az árvízvédelmi terü-
leti bizottság tegnapi mun-
kaértekezletén már a véde-
lem minden frontjáról ked-
vező hírekről számolnak be. 
A közeli napokban —. a 
már leapadt Maros és Körös 
mellett —, a Tiszán is in-
tenzív apadás várható. A 
vízügyi prognózis szerint e 
hét második felére a szegedi 
vízmércén is 890 centiméter 
alá süllyed a vízállás. A je-
lenlegi száraz idő további 
fennmaradása esetén július 
közepére 650 centiméteres 
vízállást remélnek a vízügyi 
szakemberek, ami azt je-
lenti, hogy jó két héten be-
lül mindenfelé árvízvédelmi 
készültséget teljesen meg 
lehet szüntetni. 

Beszámolt az Alsótiszavi-
déki Vízügyi Igazgatóság ve-
zetője, Forgó László arról is. 
hogy az idei védekezés mi-
lyen tapasztalatokkal gazda-
gította a vízügyi szakembe-
reket a védekezés jövője ér-
dekében. Elmondotta pél-
dául, hogy a Tisza teljes 
hosszában elkészültek a légi-
felvételek a fakadó vizekről, 

s ezek tanulmányozása meg-
hozza kamatait a további 
védekezésben. Teljes doku-
mentációt készítettek a töl-
tés-hibákról, ami a kijaví-
tást könnyíti meg. A vízho-
zam- és sebességmérések a 
vízügyi prognózis pontossá-
gához járulnak hozzá a jö-
vőben. 

Az árvizek levonulásával 
párhuzamosan megkezdődött 
a védekezésben résztvevők 
számának folyamatos csök-
kentése. Már csak nyolc 
ezernyi ember őrzi a gáta-
kat. A gépeket szintén fo-
lyamatosan küldik vissza, a 
gépkocsik száma már csak 
400. A Maroson és a Körö-
sön megkezdődött a védeke-
zéshez használt anyagok ösz-
szegyűjtése. Szegeden is 
meggyorsítják a védekezési 
anyagok elszállítását mind a 
belvárosban, mind a körtöl-
tésen. 

Ügy döntött a' területi ár-
vízvédelmi bizottság, hogy a 
helyzet javulása miatt a to-
vábbi ügyelet szervezését a 
helyi tanácsokra bízzák. A 
folyók közvetlen szomszéd-
ságában fekvő helységekben 
még indokolt a szolgálat, tá-
volabb azonban mellőzhető. 
Nyolcméteres vízszintig min-
denesetre mozgósítható erő-; 

ket kell még számon tarta-
ni. 

Az aratási és cséplési mun-
kák időszerűsége megkíván-
ja a tápéi kompjárat hely-
reállítását, a motorcsónako-
sok pedig a 8 météres víz-
állás alatt használhatják jár-
műveiket a Tiszán. 

Állást foglalt a területi bi-
zottság abban is, hogy az el-
készült lokalizációs töltéseket 
a vízügy gondozasába adják, 
kivéve azokat, amelyek 
helységeket védenek. Azok 
fenntartásáról a tanácsok 
gondoskodnak majd. A terü-
leti bizottság végül úgy dön-
tött, hogy szombaton ünne-
pélyes búcsúztatást rendez 
Szegeden, a Széchenyi téren 
a védelemben részt vett hon-
védségi, karhatalmi, polgári 
védelmi és munkásőr egysé-
geknek. A búcsúztatásra a 
közerő képviselőit is meg-
hívják. 
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SZEGEDEN MEGNYÍLT 
AZ ÚTTÖRŐ OLIMPIA 
Látványos seregszemle — Felvonták a zászlót 

Vasárnap délután került 
sor Szegeden a VI. Nyári 
Országos Úttörő Olimpia 
nyitányára. Négy órakor 
befutott a fellobogózott ál-
lomásra az úttörő-olimpia 
különvonata; az úttörő-zene-
kar pattogó indulókkal kö-
szöntötte az ország minden 
részéből idesereglő vendége-
ket. A szervezés már az el-
ső alkalommal jelesre vizs-
gázott. Az 1200 úttörő 10 
r>erc alatt indulhatott a gép-
kocsikon a szállására. 

ö t óra tá ján az Árpád tér 
is megtelt érdeklődőkkel. 
Az apátfali úttörő-zenekar 
vidám dallamai .odacsalták 
az embereket. Pontosan öt 
órakor pedig megtartották 
az olimpiai központ megnyi-
tóját. Tizennyolc vízi úttörő 
vitte az árbocok elé az úttö-
rő-olimpia, az Üttörő Szö-
vetség és Szeged város zász-
laját. Azután felharsant az 
olimpiai szignói, maid a ze-
nekar rézkürtjein a Himnusz 
és magasba emelkedtek a 
zászlók. 

Az események színtere ké-
sőbb a Széchenyi tér lett. A 
toronyzene hangjai csalogat-
ni kezdték a közönséget, s 
piros és kék sapkás úttörők 
gyülekeztek az utcák végé-
nél. A tanácsnál pedig dr. 
Biczó György. Szeged városi 
tanácsa vb elnöke fogadást 
adott a megyei sportvezetők 
tiszteletére. A fogadás végén 
Joó Ferenc, a KISZ Csongrád 
megyei bizottságának t i tká-
ra megköszönte a városi ta-
nácsnak az úttörő-olimpia 
érdekében kifejtett támoga-
tását. és átadta dr. Biczó 
Györgynek gz úttörő-olimpia 
emlékplakettjét és emlékér-
mét. 

Az ünnepélyes zászlófelvo-
nást este 7 órakor tartották. 
Fegyelmezetten érkezett a 
zászlókat hozó úttörők me-
nete. Elöl a Szeged városi 
Úttörő Szövetség Elnökségé-
nek zászlóját hozták, s 20 
dobos követte a Gagarin ál-
talános iskola tanulóiból. A 
dalok hangjára léptek az 
olimpiai lobogót, a Szeged 
város és az Úttörő Szövet-
ség, valamint a megyék zász-
lóit hozó egyenruhás úttörők. 
A Himnusz dallamára a 
zászlók felkúsztak az árbo-
cok tetejére. 

Joó Ferenc, a KISZ Csong-
rád megyei Bizottságának 
titkára köszöntötte az úttö-
rők nagy seregét, a vendé-
geket. Közöttük jelen volt 
Sipos Géza, az MSZMP Sze-
ged városi Bizottságának el-
ső titkára, dr. Biczó György, 
a Szeged városi tanács vb 
elnöke. Hantos Mihály. a 
Csongrád megye' Tanácsa 
vb elnökhelyettese, dr. Koncz 
János, az MSZMP Csongrád 
megyei Bizottságának osz-
tályvezetője, He vér László, a 
KISZ Szeged városi bizott-
ságának titkára. Tekauer 
Péter, az Országos Általános 
Iskolák Sporttanácsa elnöke. 
Kozmanovics Endre. az 

— Zászlónak tisztelegj!... — A Széchenyi téren felvonják 
az úttörő-olimpia zászlóit 

Rlimeri látogatásai 
Marian Spychalski államelnök meghívására hivatalos lá-
togatásra Prágából Lengyelországban érkezett Gaafar 
Mohamed Nimeri vezérőrnagy, a Szudáni Demokratikus 
Köztársaság forradalmi tanácsának elnöke, miniszterel-
nök. A csehszlovákiai és lengyelországi látogatása után 

Nimeri szerdán az NDK-ba utazik 

MTS Országos Tanácsa osz-
tályvezetője is. 

Dr. Biczó György mondott 
ünnepi megnyitót. Köszön-
tötte az úttörő-olimpikono-
kat. a város vendégeit. A 
várva várt nap elérkezett — 
mondta. — Öröm ez a ven-
dégeknek és a vendéglátók-
nak egyaránt. 

— A vendéglátóknak, hogy 
helyet adhattunk e nagy, 
országos sporttalálkozónak, 
ahol az olimpiai gondolat 
eszméje, az úttörők sportba-
rótsága, a békének megva-
lósítása kézzelfoghatóan, em-
berközelségben nyilatkozhat 
meg. Öröm a vendégeknek, 
az olimpikonoknak. akik 
birtokukba veszik szeretett 
városunkat, benépesítik a 
sporttelepeket, ismerkedhet-
nek a Tisza-parti város szép-
ségeivel, s számos küzde-
lemben mérhetik össze 
ügyességüket, erejüket. 

Hangsúlyozta. hogy az 
olimpiai versenyek lehetősé-
gét népünk negyedszázados 
töretlen gazdasági, társadal-
mi fejlődése teremtette meg. 
s ebben a fejlődésben nagy 
szerep jutott a sportéletnek 
is, és azoknak a sikereknek, 
amelyeket, a magyar if júság 
legjobbjai értek el. Minden 

sportoló legyen büszke tár', 
sadalmi rendszerünk ercdA, 
ményeire, s azokra a spoH 
tolókra, akik megbecsülést} 
tiszteletet szereztek népünk', 
nek, hazánknak. Ezt nera 
feledve mindenki úgy küzd-" 
jön a sportversenyeken, hogv 
méltón képviselje városát, 
faluját, iskoláját és csapa-
tát. 

Befejezésül kiemelte, öröm-
mel vállaltuk és megtisztel-
tetésnek tartjuk, hogy Sze-
geden rendezhetjük a ver-
senyeket. Szeretnénk. ha 
mindenki számára maradan-
dó élményt nyúj tanának a 
„napfény városában". Sze-
geden eltöltött napok, s ha 
e nemes küzdelmek, találko-
zók az úttörők sportbarátsá-
gát. az olimpiai eszme meg-
valósítását szolgálnák. 

A tetszéssel fogadott be-
széd után a zenekar hang-
jaira fegyelmezetten elvo-
nultak az úttörők. Megkapó-
an szép délután v o l t . . 1 

Hétfőn délelőtt a Vasutas-
stadionban tartották a sport-
versenyek megnyitóját, ma jd 
délután megkezdődtek a csa-
patok küzdelmei. (Az olim-
pia tegnapi eseményeiről a 
8. oldalon számolunk beJm^, 
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