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Nasszer 
tárgyalásai 
Moszkvában 

Nasszer, az Egyesült Arab 
Köztársaság elnöke, aki je-
lenleg a Szovjetunióban tar-
tózkodik, a kairói A1 Ahram 
jelentése szerint a szovjet 
vezetőkkel folytatandó to-
vábbi tárgyalósok céljából 
meghosszabbította látogatá-
sát. Az elnök hétfőn tart ja 
harmadik hivatalos megbe-
szélését a szovjet vezetőkkel 
a közel-keleti válsággal ösz-
szefüggő problémákról. 

Nimeri 
az NDK-ban 

Nimeri vezérőrnagy, szu-
dáni állam- és kormányfő, 
aki hivatalos látogatásra az 
NDK-ba érkezett, megkezd-
te megbeszéléseit Walter Ulb-
richttal, az NDK államtaná-
csanak elnökével. 

II Minisztertanács Ünnepélyesen búcsúztatják el 
a védelemben részt vett alakulatokat ülése 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli. 

A Minisztertanács csü-
törtökön ülést tartott.. Meg-
hallgatta és jóváhagyólag 
tudomásul vette a külügymi-
niszter jelentését Franz Jo-
nasnak. az Osztrák Köztársa-
ság szövetségi elnökének jú-
nius 15. és 19. közötti hiva-
talos magyarországi látoga-
tásáról. A kormány megelé-
gedéssel állapította meg, 
hogy a Magyar Népköztár-
saság és az Osztrák Köztár-
saság kapcsolatai az utóbbi 
években örvendetesen bővül-
tek és az osztrák államelnök 
látogatása és tárgyalásai 
hozzájárultak a két ország 
közötti jószomszédi együtt-
működés továbbfejlesztésé-
hez. 

A külügyminiszter ezt kö-
vetően Gaafar Mohamed Ni-
meri, a Szudáni Demokra-
tikus Köztársaság forradal-
mi parancsnoki tanácsa el-
nökének június 22. és 25. kö-
zött, a Magvar Népköztársa-
ságban tett hivatalos baráti 
látogatásáról számolt be. A 
kormány megelégedéssel vet-
te tudomásul, hogy a szívé-
lyes, baráti légkörben lefolyt 
tárgyalások hasznosak, 
eredményesek voltak. A két 
ország közötti kapcsolatok 
mind politikai, mind gazda-
sági és kulturális téren ör-
vendetesen fejlődnek és a 
felek megállapodtak abban, 
h jgy az együttműködés bővi-

C y á r a v o t ó n 
U l a n B a t o r b a n 
Losonczi Pál. a Magyar 

Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának Mongóliában tar-
tózkodó elnöke csütörtökön 
délben, vidéken tett másfél 
napos látogatása befejezté-
vel. visszatért Ulan Batorba. 

Csütörtökön délután került 
6or a magyar gazdasági és 
műszaki segítséggel épült 
Ulan Bator-i ruhagyár ün-
nepélyes átadására. A kor-
szerű üzem — mint Kele-
men Nándor főépité6vezető 
beszédében hangsúlyozta — 
Ulán Bátor egyik gyöngysze-
me. az eredeti terv ek szerint 
július 11-re. a Mongol Nép-
köztársaság nemzeti ünne-
pére készült volna el. az El-
nöki Tanács elnökének láto-
gatása tiszteletére azonban 
építőik vállalták korábbi át-
adását. 

Az ünnepélyes átadáson 
Losonczi Pál és hivatalos kí-
sérete mellett jelen volt J. 
Cedenbál. a Mongol Népi 
Forradalmi Párt KB első 
titkára, miniszterelnök. Zs. 
Szambu. a Nagy Népi Hurál 
elnökségének elnöke, Sz. 
Luvszan. a Minisztertanács 
elnökének első helyettese és 
más mongol vezető szemé-
lyiségek. 

Sz. Luvszan beszédében 
örömének adott hangot, hogv 
az átadásra Losonczi Pál lá-
togatásának idején kerülhe-
tett sor. Elismeréssel szólt 
a magyar és mongol szak-
emberek munkájáról, a ma-
gyar segítséggel épülő más 
létesítményekről, a biokom-
binátról. a húsfeldolgozó 
üzemről, a magyar geológu-
sok és vizügvi szakemberek 
eredményeiről. 

Végül Losonczi Pál és Zs. 
Szambu vágta át a piros se-
lyemszalagot. 

Este hét, órakor Krajcsík 
Mihály, a Magyar Népköz-

társaság Ulán Bator-i nagy-
követe a mongol Külügymi-
nisztérium nagytermében fo-
gadást adott Losonczi Pál 
tiszteletére. 

tésére irányuló kezdeménye-
zéseket továbbra is bátoríta-
ni fogják. 

A kormány meghallgatta a 
külügyminiszter jelentését a 
Varsói Szerződés tagállamai 
külügyminisztereinek június 
21—22-i tanácskozásáról. 

A Minisztertanács megvi-
tatta és elfogadta a kohó- és 
gépipari miniszter jelentését 
a közüti járműgyártás fe j -
lesztésének helyzetéről. A 
jelentés a fejlesztést szolgá-
ló beruházások, a termelés, 
az értékesítés és a gazdasági 
eredmények eddigi alakulá-
sával foglalkozik. A harma-
dik ötéves tervidőszakra elő-
irányzott beruházások túl-
nyomó része ez év folyamán 
befejeződik. 

Az Országos Találmányi 
Hivatal elnökének előterjesz-
tésére a kormány rendeletet 
hozott a találmányok és 
egyéb hasznosítható műszaki 
megoldások külföldre jutta-
tásának engedélyezéséről és 
nyilvánosságra hozatalának 
rendjéről. A rendelet jelen-
tős mértékben egyszerűsíti az 
ezzel kapcsolatos korábbi in-
tézkedéseket. 

A külkereskedelmi minisz-
ter előterjesztésére a kor-
mány elfogadta a külföldi 
hivatalos kiállítások 1971. és 
1972. évi programját, vala-
mint a mezőgazdasági- és 
élelmezésügyi miniszter je-
lentését az idei Országos 
Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Kiállítás előkészü-
leteiről. 

A Minisztertanács titkár-
ságának vezetője ismertette 
az országgyűlés június 25— 
26-i ülészakán elhangzott 
képviselői észrevételeket és 
javaslatokat. A kormány fel-
kérte az érintett minisztere-
ket és országos hatáskörű 
szervek vezetőit, hogy vizs-
gálják meg a javaslatok 
megvalósításának lehetősé-
geit és tájékoztassák arról 
az országgyűlés elnökét és a 
javaslattevő képviselőket. 

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt. 

Ma délután nagygyűlés a Széchenyi téren 
Czinege Lajos és Dégen Imre mond beszédet 

Ma délután 4 órakor, országos jellegű 
ünnepséget rendez Szegeden a Csongrád 
megyei Területi Árvízvédelmi Bizottság. A 
Széchenyi téren felsorakoznak a védelmi 
munkában részt vett honvédségi, karha-
talmi és munkásőr egységek, a védekezé-
si munkában részt vett dolgozók százai, 
ezrei. A politikai nagygyűlés szónoka 
Czinege Lajos, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának póttagja, honvédelmi minisz-
ter lesz. Beszédet mond Dégen Imre, az 
MSZMP Központi Bizottságának tagja, 
kormánybiztos, az OVH igazgatója is. A 
Területi Árvízvédelmi Bizottság meghivta 

az ünnepségre a társadalmi szervek, In-
tézmények. valamint a közerők képvise-
lőit. S ezúton külön hívja Szeged város 
dolgozóit, arra kéri őket, hogv vegyenek 
részt minél többen ezen a politikai nagy-
gyűlésen. a szomszédos városok és közsé-
gek érdeklődő lakosságával együtt. 

A beszédek elhangzása után a felsora-
kozott honvédségi, karhatalmi és munkás-
őr egységek elvonulnak a nagygyűlés el-
nöksége, illetve a nagygyűlés részvevői 
előtt. Ezzel a díszelgéssel lényegeben be-
fejeződik a több hét óta tartó rendkívüli 
méretú árvízvédelmi munka. 

Minden folyón intenzív az apadás 
Szeged előtt a nagy víz 

utolsó nyomát is eltüntetik 
napokon belül. Már meg-
kezdték a Tisza-parti sétá-
nyon a rendteremtést, a par-
kosítást. A lejárókat meg-
szabadítják az ideiglenes be-
falazástól. ugyanígy lebont-
ják a mellvéd meghosszab-
bítását a hajóállomásnál 
hogy a FOKA ismételten itt 
rakodhassa partra az építés-
hez annyira fontos marosi 
homokot, amíg Felső Tisza-
parti telepéről visszahúzódik 
a víz. Az építőiparnak és a 
ma gá népittetők nek egyaránt 
nagy szükségük van homok-
ra, s eddig csak a Római 

kőrútnál éjjel 11-től hajnali 
4-ig tudtak kirakodni. A 
FOKÁ-nak utol kell érnie 
magat. hiszen a hosszan tar-
tó magas vízoszlop eltérítet-
te tervszerű munkájától. 

Kardos Imre. az Alsóti-
szavidéki Vízügyi Igazgató-
ság osztályvezetője tegnap 
arról tájékoztatott, hogy 
most már minden uszályt és 
vontatót visszaadtak a Fo-

Kutatás 
az flntarktiszon 

A Déli-Sarkvidék Földünk-
nek az a területe, ahol a 
tudományos kutatás nemzet-
közi szinten a legjobb együtt-
működés szellemében zajlik. 
Az Antarktisz Egyezményt 
annakidején 12 állam írta 
alá. Azóta az aláírók több-
sége ilyen vagy olyan formá-
ban, de igyekszik belekapcso-
lódni a sokirányú kutató-
munkába Földünk déli pólu-

A szovjet sarkkutatók a 
különböző mélységekből vett 
magminták analízisével igye-
keznek fényt deríteni azokra 
a kérdésekre, amelyekre a 
tudomány mind a mai napig 
szembetalálja magát ennek 
a kontinensnek a kialakulá-
sával kapcsolatban. A Szov-
jetuniónak jelenleg 6 bázi-
sa van az Antarktiszon. A 
bázisról meteorológiai raké-
tákat bocsátanak fel magas-
légköri szondázás céljából. 
Képünkön: Hőmérsékleti 
grádiens mérésére alkalmas 
berendezés. 

lyamszabálvozó és Kavicskot-
ró Vállalatnak, két uszály 
kivételével. Ezt is csak ad-
dig tar t ják vissza, amíg a 
bennük levő anyagot fel 
nem használják a védvona-
lak bizonyos részének injek-
tálására. Szegedtől Csongrá-
dig folyik a védvonalak men-
tén az árvízvédelmi anya-
gok, homokzsákok, pátria-
lemezek felszedése, ugyanígy 
a Maroson és a Hármas-Kö-
rösön. A töltések védett ol-
dalán a homokzsákok tízez-
reit szárítgatják. Gépekkel 
húzgálják fel a levert szád-
pallókat. Körtvényesnél még 
néhány napig tudnának 
munkát bizt06itani az NDK-
ból érkezett árvízvédelmi 
osztagnak. Végleges műként 
olyan szivárgót építenek, 
erősítik a padkát, hogy az 
a későbbiek folyamán biz-
tonságosan ellenállhasson a 
víznek. Tápén a védőtöltés-
hez közel épült házak men-
tén is felszedték a homok-
zsákokat. amelyekkel a szo-
rítógátat képezték. A felsza-
badult homokkal, fövennyel 
feltöltik a mélyebb területe-
ket. a tápéi futballpályát is 
lényegesen megemelték a fel-
töltéssel. 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság szombattól kezd-
ve már nem vesz igénybe a 
jelenleg folyó munkálatok-
nál közeröt. Azt követően a 
vízügyi igazgatóság a mel-
léje csatlakozó önkéntes tár-
sadalmi munkával végzi el 
feladatát. A későbbiekben 
pedig fel tárják a védvona-
laknak azokat a szakaszait, 
amelyeken kritikus helyzet 
keletkezett a nagy víz nyo-
másakor. A Tisza és mellék-
folyóinak apadása most már 
erőteljes. Szolnoktól Mind-
szentig 25 centiméteres apa-
dást. mértek az elmúlt 24 óra 
alatt. Szegednél az apadás 
mértéke 21 centiméter volt. 
A Maros Makónál egy nap 
alatt 30 centimétert apadt, 
ugyancsak intenzív apadást 
jelzett továbbra is a szarva-
si vízmérce a Hármas-Körö-
sön. 

A víz visszahúzódásával 
párhuzamosan készülnek a 
téli kikötőben veszteglő 
úszóházak levontatására. 
5,80—fi méteres vízállásnál 
tudnak csak elindulni a Sző-
ke Tisza üdülőhajóval, s a 
többi űszójárművel. hogy a 
kényszerű hosszú akadályoz-
tatás után végre megkezdőd-
hessék a szezon, a Tisza va-
lóban a nyári víziéletet tük-
rözze. 

flz OTP segítsége 
az árvízkárosultaknak 

MSii&m 

A többhetes Csongrád me-
gyei árvízvédelmi munka az 
utóbbi napokban már páro-
sult a helyreállítási tevé-
kenységgel. Nemcsak az üze-
mekben, a szántóföldeken is 
igyekeznek az emberek meg-
szüntetni a termeléskiesést, 
hanem megkezdték a meg-
rongálódott lakóépületek 
helyreállítását, a romba dől-
tek újjáépítését is. Tegnap 
délután Szegeden, a megyei 
pártbizottság épületében a 
pártbizottság vezetői meg-
beszélést folytattak az OTP 
központjának és megyei fi-
ókjának vezetőivel a lakó-
épületekben keletkezett ár-
vízkárok mielőbbi helyreállí-
tása, az újjáépítési munka 
ütemének fokozása érdeké-
ben. A tanácskozáson részt 
vettek Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a megyei párt-
bizottság első titkára, dr. 
Komócsin Mihály, a megyei 
pártbizottság titkára, dr. 
Varga Dezső, a szegedi párt-
bizottság titkára, Kovács 
Imre, a Csongrád megyei ta-
nács vb elnökhelyettese és 
Szirmai Jenő, az OTP vezér-

igazgatója. valamint az OTP 
több országos, illetve megyei 
vezetője. 

A tanácskozáson megálla-
podás született abban, hogy 
az OTP illetékes szervei a 
Csongrád megyei árvízkárok 
helyreállítását a Szabolcs 
megyei ügyintézéshez hason-
lóan segítik. 

I f jusőgi 
ta lá lkozö 

Moszkvában június 27-től 
július l - ig megtartották a 
Szovjetunió, Bulgária, Ma-
gyarország. a Német Demok-
ratikus Köztársaság, Mongó-
lia. Lengyelország, Románia, 
Csehszlovákia és Jugoszlá-
via ifjúsági szövetségei kép-
viselőinek konzultatív talál-
kozóját. Ezen azzal a kérdés-
sel foglalkoztak, hogy a fia-
talok miképpen veszik ki ré-
szüket a tudományos—mú-

! szaki fejlesztés feladataiból. 
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