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guineai 
körúton 

Tömegfelvonulással, dalok, 
kai és táncokkal fogadta a 
fellobogózott N. Zérékoré 
guineai város lakossága Lo-
sonczi Pált, a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak elnökét és kíséretét. A 
magyar vendégeket guineai 
vidéki körútjára elkísérte egy 
kormánydelegáció, élén Lou-
is Lansana Beavoni gazda-
ságügyi államminiszterrel. 

Losonczi Pál és kísérete 
N. Zérékoré-i tartózkodása a 
város főterén rendezett tö-
meggyűléssel ért véget, ahol 
felszólaltak a guineai kor-
mány képviselői és a ma-
gyar vendégek. 

' Elsősorban a külső város-
részek kapnak vizet 

Kiildötlségiink 
elutazott 
Tanzániába 

Fehér Lajos, a Miniszter-^ 
tanács elnökhelyettese éshi-
sérebe tegnap elutazott aTan-
zániai Egyesült Köztársaság-
ba, ahol kormányunk képvi-
seletében részt vesz Tanzá-
nia nemzeti ünnepén, a füg-
getlenség kivívásának tize-
dik évfordulóján rendezendő 
ünnepségeken. A kormány 
elnökhelyettese ezt köve-
tően hivatalos, baráti látoga-
tást tesz az Egyiptomi Arab 
Köztársaságban, az Iraki 
Köztársaságban és a Szíriai 
Arab Köztársaságban. 

Szegedi 

Huszonhat kilométer új vízvezeték 
A város már korábban el- latot dolgoztak ki. Mint és kivitelezését a 

fogadott negyedik ötéves ter- annak idején lapunkban hírt Vízművek és Fürdők végzi 
vében a víz- és a csatorna- adtunk róla, a javaslatot el- el. Ez a cég egyébként saját 
hálózat fejlesztésére 262 mii- fogadta a városi tanács. fejlesztési alapjából is hoz-
lió forintot biztosítottak, eb- Ezek szerint gerincveze- zájárul a vízellátási gondok 
bői az összegből 34 millió ték-hálózat épül a következő enyhítéséhez; a negyedik 
forint jutott volna közvetle- években az új-petőfitelepi ötéves tervben 22,2 millió fő-
nül a város területén a víz- Acél utcában, a petőfiteilepi rintot fordít hálózatfejlesz-
vezetéki hálózat fejlesztésé- Gerlesoron, Baktóban, Mi- tésre, amiből idén a Békete-
re. Szeged vízvezetékeinek hályteleken, a z alsóvárosi lepen, valamint a Nagykör-
hossza 1970. végén nemegé- Paprika és Dobó utcában, úton beliil — a gázvezetékek 
szen 284 kilométer voit, s összesen 14 kilométer hosz- fektetésével egyidőben — 
ebből valamivel több mint szan; településellátó gerinc- épített új vízvezetékeket, a 
10,3 ezer fogyasztó kapott vezeték épül a béketelepi következő években pedig 
vizet. A hálózatból 57 kilo- III. számú vízműnél, a Zsit- Felsőváros, Rókus, Móravá-
méter még mindig alacsony- va sor és a József Attila su- ros és Alsóváros 24 utcájá-
nyomással működött, amit gánit között, Ságváritelep és ban épít vezetéket, 
mindössze 19 kút táplált. Hattyastelep között, az Etel- A vízvezeték-hálózat ne-
Vízíhiány volt és van Új- k a sor és a petőfitelepi II. gyedik ötéves tervi prog-
Petőfitelepen, Baktóban, Bé- számú vezeték között, a Trák. ramjának most ismertetett ki-
ketelepen. Mihályteleken, s tor utcában, az úgyneveztt egészítése azért is különös-
még a körtöltésen belül is, Oncsatelepen, a Szövetkezeti képpen örvendetes, mert 
Alsóvárosban, Móravárosban és a Paprika utcában — azokban a munkás lakta kül-
és Rókus egyes területein, mintegy 12 kilométer hosz- , . . . 
Érthető, hogy e városrészek szan. A fővezetékek lefck- sö városrészekben, utcakban 
lakossága és a lakosság kép- tetése a terv szerint 32,7 
viselői, a tanácstagok, min- millió forintba kerül. 
den lehető alkalmat megra- A fővezetékeken kívül mel. 
gadtak, hogy feltárják a víz- lékágak épülnek a módosí-
éllátás problémáit, s kérjék tótt terv szerint, 4,1 millió 
a panaszok orvoslását. forint értékben, Újszegeden, 

A rendelkezésre álló ösz- a Béketelepen, a Petőfitele-
szeg és az igények értéke- pen. Móravárosban, Mihály-
lésekor és egyeztetésekor a teleken. Alsóvárosban, Ság-
tanács illetékes szervei meg- váritelepen és Baktóban. 
állapították, hogy a fejlesz- Az elsorolt feladatok meg-
tés eredeti mértéke nem fe- valósításának feltétele a — 
dezi a mindenképpen szűk- főképpen a körtöltésen kívü-
séges munkák elvégzését, s li területek belvíz elleni vé-
mivel a negyedik ötéves dekezést szolgáló — vízelve-
temben nagyobb ütemben zető rendszereinek felújítá-
szükséges biztosítani a bt- sa, és új, nyílt árkos csator-
kosság számára a megfelelő nák építése. Ezeket a tanács 
mennyiségű és nyomású víz- költségvetéséből fedezi. 

A vízvezetékek tervezését 

tűzi ki célul a vízellátás meg-
javítását, melyek lakossága 
már sokszor és jogosan tet-
te szóvá panaszát. 

A jövő héten termel 

áttelepített gázüzem 
A szokatlanul enyhe de-

cember eleji napokban ke-
vés szó esik az energia tar-
talékokról, de gondolnunk 
kell a ránk váró hideg he-
tekre. Még az év közben 
döntött úgy az Országos Kő-
olaj és Gázipari Tröszt — 
mint arról lapunkban már 
beszámoltunk —, hogy a 
Szánkon fölöslegessé vált 
napi egymillió köbméter 
gázt feldolgozó üzemet az 
országos gázellátás biztonsá-
gossá tétele érdekében a 
szegedi gázüzembe telepítik. 
A munka időben, szeptem-
berben elkezdődött, külön 
brigádokat alakítottak, ame-
lyek kifejezetten csak az 
„üzemátültetéssel" törődtek. 
A jól szervezett, gondos 
munkának köszönhető, hogy 
a Nehézipari Építő Vállalat 
sikeresen elvégezte az ala-
pozást, és az NKFV dolgozói-
ból alakult brigádok pedig 
Szánkon leszerelték, majd 

Algyőn összeállították a ter-
melő berendezéseket 

Mint ahogy arról a Hely-
színen meggyőződtünk, a 
munka terv szerint halad, s 
az előirányzott időre mű-
ködhet a Szánkról „impor-
tált" gázüzem. Igaz, eredeti-
leg december 1. volt az 
üzembehelyezés időpontja, 
ám az enyhe időjárás lehe-
tővé tette, hogy néhány na-
pot még az utómunkákra 
fordíthassanak a szerelők. A 
felvilágosítás szerint az át-
szerelt berendezések decem-
ber 6 és 10 között kezdik 
meg a termelést. Ezzel a 
szegedi gázüzem napi egy 
helyett kettő, különösen hi-
deg napokon, csúcsterhelés 
idején 2,5 millió köbméter 
jó minőségű földgázt juttat-
hat az országos energiarend-
szerbe; segíti Budapestnek 
és környékének, valamint 
Szegednek és környékének 
jobb gázellátását 

ellátást, új fejlesztési javas-

Tombol a hindusztáni háború 
Összeült a Biztonsági Tanács 

Az AFP lapzártakor gyors-
hírben jelentette, hogy szom-
baton, magyar idő szerint 
22.00 órakor ült össze az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa a 
pakisztáni—indiai fegyveres 
konfliktus megvitatására. 

Az indiai szárazföldi egy-
ségek behatoltak Kelet-Pa-
kisztán területére, az indiai 
légierő gépei pedig visszavá-
gó támadást intéztek Kelet-
es Nyugat-Pakisztán repülő-
terei ellen — közölte az in-
diai hadügyminisztérium szó-
vivője. 

A szóvivő tájékoztatójában 
elmondotta továbbá, hogy az 
indiai haditengerészet egysé-
gei utasítást kaptak az ellen-
séges hadihajók „felkutatá-
sára és elpusztítására", vala-
mint minden tengeri közle-
kedési vonal elvágására Ke-
let- és Nyugat-Pakisztán kö-
zött. 

Az indiai katonákat uta-
sították, hogy Kelet-Pakisz-
tánban létesítsenek kapcsola-
tot a Bangla Desh gerillák-
kal és erőiket egybehangol-
va vegyék fel a harcot a 
pakisztáni hadsereg ellen. 

Az éjszaka eseményeit át-
tekintve a szóvivő azt mon-
dotta, hogy Dacca és Jes-
sore városok felett vívott lé-
giharcban hét pakisztáni va-
dászgépet lelőttek. Az indiai 
fél nem szenvedett vesztesé-
get. 

Új Delhiben szombaton es-
te 24 óra alatt immáron har-
madik alkalommal szólaltak 
meg a légiveszélyt jelző szi-
rénák. A főváros közelében 
levő repülőtérről azonnal va-
dászrepülőgépek szálltak fel, 

de a betolakodó pakisztáni 
és az indiai gépek között lé-
gipárbajra nem került sor. 
Az indiai főváros térségé-
nek bombázásáról nem érke-
zett hír. 

Dzsagzsivan Ram hadügy-
miniszter a parlament szom-
bati ülésen közölte: az indiai 
fegyveres erők Kelet-Pakisz-
tánban elfoglaltak néhány 
várost, s a Nyugat-Pakisz-
tánnal szomszédos határvidé-
ken heves szárazföldi har-
cok folynak. Jelezte, hogy az 
indiai haditengerészet első 
alkalommal lépett akcióba: 
tűz alá vette a pakisztáni 
kormánykatonaság repülőté-
ri berendezéseit, s a légi-
erő támogatásával offenzívát 
indított Chittagong kelet-pa-
kisztáni kikötőváros ellen. A 
támadás nyomán két pakisz-
táni ágyúnaszád elsüllyedt, s 
a város térségében levő ka-
tonai berendezések súlyosan 
megrongálódtak. 

Az indiai kormány szóvi-
vőjének szombat esti tájé-
koztatója szerint a felsza-
badító erők megtizedelték a 
pakisztáni légierő Kelet-Pa-
kisztánban állomásozó derék-
hadát. Az indiai fegyvex-es 
erők — fűzte hozzá az Új 
Delhi-i szóvivő — az elmúlt 
24 órában megsemmisítettek 
33 pakisztáni repülőgépet; 24 
gépet Kelet-Pakisztán keleti 
és nyugati szektoraiban, 9-et 
pedig a Karachi-i repülőtér-
ellen intézett támadás során 
pusztítottak el. 

Ezzel szemben a pakisztá-
ni központi kormány rádió-
ja arról adott hírt, hogy az 
elmúlt 48 órában légi- és 

szárazföldi harcokban 36 in-
diai repülőgép semmisült 
meg. 

Daccában, Kelet-Pakisztán 
fővárosában teljesen megbé-
nult az élet. 

A lakosság az óvóhelyekre 
vonult, az üzletek és a 
bankok bezártak. 

Pakisztánban szombaton 
bejelentették, hogy az or-
szág keleti és nyugati hatá-
rai mentén kirobbant har-
cok után elrendelték a ha-
diállapotot Indiával. Egy ka-
tonai szóvivő szombaton ki-
jelentette, hogy a pakisztá-
ni—indiai határok mentén 
totális háború bontakozott 
ki: Hozzáfűzte: a pakisztáni 
hadseregnek e helyzetben — 
„jogában áll", hogy olyan 
mélyen hatoljon indiai terü-
letekre, ahogyan csak tud. A 
szóvivő szerint a pakisztáni 
fegyveres erők megteszik a 
szükséges ellenintézkedéseket 
és nem érvényes többé az a 
rendelet, amely szerint a 
fegyveres erőknek nem sza-
bad átlépni a határvonala-
kat. 

Csi Peng-fej kínai ügyve-
zető külügyminiszter éles tá-
madást intézett India ellen. 
Csi Peng-fej a mauritániai 
nagykövet szombati foga-
dásán mondott beszédében 
azzal vádolta Indiát, hogy a 
„szociálimperializmus" tá-
mogatásával „fokozza ag-
resszióját Pakisztán ellen". A 
kínai ügyvezető külügymi-
niszter kijelentette, hogy a 
Kínai Népköztársaság kor-
mánya és népe „határozottan 
támogatja" Pakisztán „igaz-
ságos harcát a külföldi ag-
resszió ellen". 

Hz odesszai vendégek 
MórahaSmon és a sajtóházban 

A megyei pártbizottság 
meghívására Csongrád me-
gyében tartózkodó odesszai 
területi gártküldöttség két 
tagja tegnap, szombaton dél-
előtt a szegedi sajtóházba 
látogatott. A delegáció veze-
tője, A. P. Cserednyicsenko, 
az odesszai területi pártbi-
zottság ideológiai titkára és 
I. M. Nyeverov író, az odesz-
szai városi pártbizottság és 
a szovjet írószövetség tagja 
dr. Ágoston Józsefnek, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság titkárának és dr. Koncz 
Jánosnak, a pártbizottság 
osztályvezetőjének kíséreté-
ben vett részt a sajtóházban 
rendezett programokon. A 
vgndégek először a két na-
pilap, az írócsoport, valamint 
a Tiszatáj vezetőivel talál-
koztak. Beszélgettek a két 
megye közötti kulturális, 
művészeti és sajtókapcsola-
tokról. Ezután az újságíró-
klubban szegedi írókkal ta-
lálkoztak. 

A delegáció másik két tag-
ja — N. V. Szavickaja, a 
reni járási pártbizottság tit-
kára és V. M. Szkvorcov, 
az odesszai kenyérgyár igaz-
gatója — dr. Kovács József-
nek, a szegedi járási párt-
bizottság első titkárának és 
Papdi Józsefnek, a Csongrád 
megyei pártbizottság osztály-
vezetőjének kíséretében a 

Csongrád megyei Sütőipari 
Vállalatot kereste fel, ahol a 
vállalat igazgatója, Sinkó 
Ferenc tájékoztatta őket a 
sütőipar munkájáról. Ezután 
a vendégek Mórahalomra 
mentek, ahol találkoztak a 

község vezetőivel és meglá-
togatták az új kenyérgyá-
rat. 

A szovjet vendégek tegnap 
délután Budapestre utaztak. 
Hétfőn térnek vissza újra 
Csongrád megyébe. 

Az odesszai vendégek a mórahalmi kenyérgyárral ismer-
ked nek 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvé te les 

A szovjet látogatók szegedi írókkal beszélgetnek az újságíróklubban 


