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magyar—bolgár 
tő rgy a lősolc 

Az MSZMP KB székházában a két küldöttség. Kádár János, Illetve Todor Zsivkov 
vezetésével 

Szerdán délelőtt a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának székhá-
zában Kádár Jánosnak, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga első t i tkárának és Todor 
Zsivkovnak. a Bolgár Kom-
munis ta Pár t Központi Bi-
zottsága1 első t i tkárának, a 
Bolgár Népköztársaság Ál-
lamtanácsa ' elnökének veze-
tésével folytatódtak, s a déli 
é rákban befejeződtek a ma-
gyar—bolgár tárgyalás k. 

A megbeszéléseket ugyan-
olyan szívélyes és konstruk-
t ív légkör jellemezte, mint 
az első tárgyalási napon. A 
bolgár vendégek elégedetten 
számoltak be a Bábolnai Ál-
lami Gazdaságban és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Központi Kémiai Kutató In-
tézetében tett látogatásuk 
során szerzett benyomásaik-
ról. 

A testvéri barátság és a 
kölcsönös egyetértés sze'le-
mében lefolyt tárgyalásokon 
minden megvitatott kérdés-

ben teljes nézetazonosság 
nyilvánult meg. A tárgyal) 
felek kölcsönösen kifejezték 
elégedettségüket tárgyalá-
saik eredménye felett, é ; 
meggyőződésüket, hogy a 
gyümölcsöző megbeszélése!; 
további lendületet adnak az 
együttműködésnek. 

Megállapodtak abban, h"gv 
a tárgyalásokról közös köz-
leményt fognak kiadni, ame-
lyet kölcsönösen nyilvános-
ságra hoznak. 

Todor Zsivkov szerdán 
vacsorát adott az MSZMP 
Központi Bizottsága, a Ma-
gyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa és Minisztertanácsa 
tiszteletére a Duna Inter-
continentál Szállóban. 

A vacsorán részt vet tek: 
Kádár János. Losonczi f>ál. 
a Népköztársaság Elnöki T a . 
nácsának elnöke, Fock Jenő, 
a Minisztertanács elnöke, 
Aczél György, Apró Antal, 
Biszku Béla, Fehér * L^ j s, 
Kállai Gyula, Németh Ká-
roly, Nyers Rezső, az MSZMP 

Politikai Bizottságának tag-
jai, Övári Miklós, és Pullai 
Árpád, a Központi Bizottság 
titkárai, a kormány és az 
Elnöki Tanács tagjai, a poli-
tikai élet több más vezető 
ízemélyisége. 

Részt vettek a vacsorán a 
bolgár pár t - és kormány-
küldöttcég tagjai. 

A szívélyes, baráti hangu-
latú vacsorán Sztankó Todo-
rov, a BKP Politikai R' -ott-
ságának tagja, a Bolgár 

-Népköztársaság Minis-tei ta 
nácsának elnöke és Foci; Je 
nő, a Minisztertanács elnöke 
pohárköszöntőt mondo t t 

MA DÉLUTÁN: 

Korai jegesedés 
a Tiszán 

Az idén a szokottnál ko-
rábban kezdődött meg a 
jégképződás a folyókon. Az 
Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság területén a Ma-
roson és a Hármas-Körösön 
a legintenzívebb a zajlás. 
Az úszó jégtáblák a vízfelü-
let 40—60 százalékát borít-
ják. 

Dr. Vágás István, az igaz-
gatóság főosztályvezetője a r -
ról tájékoztatott , hogy a T i . 
sza felső vonulatának kisebb 
mellékfolyói helvenkint „be . 
ál l tak". Az időjárás vá rha -
tó enyhülésével azonban fel-
oldódhat a jégpáncél, amely 
után azonban minden való-
színűség szerint áradás kö-
vetkezik. A Romániából ka-
pót jelentések szerint 
ugyanis Erdélyben, elsősor-
ban a Maros vízgyűjtő terü-
letén nagy mennyiségű téli 
csapadék hullott és 30—50 
centiméter vastagságú a hó-
takaró. Ennek elolvadása — 

hidrológiai számítások sze-
rint — azonban nem jelent-
het különösebb veszélyt, 
mert nemcsak a Tiszán, h a . 
nem a Maroson és a többi 
mellékfolyókon is alacsony 
a vízállás. Jelenleg úgyszól-
ván szabad medrű folyók 
óriási víztömeget képesek 
befogadni, mégis ál landó el-
lenőrzés alat t t a r t j ák őket. 
Az igazgatóság körzetében 
például 26 gátőr j á r j a be 
naponta a maga szakaszát, 
s jelentéseket ad most már 
a zajlásról, a jégtáblák vo-
nulásáról, az esetleges torló-
dásokról is, ami mind hoz-
zátartozik a tervszerű, meg-
előző árvédekezéshez. 

Az igazgatóság a jelenté-
seket összegezve megküldi a 
vízgazdálkodási tudományos 
kutatóintézetnek és a ju-
goszláv vízügyi szerveknek 
is, amelyekkel sok év óta 
eredményesen működnek 
együ t t 

T. B 

Magyar-bolgár 
barátsági 

nagygyűlés 
A RÁDIÓ ÉS A TV 

HELYSZÍNI 
KÖZVETÍTÉST AD 

Az MSZMP budapesti bi-
zottsága ma, csütörtök dél-
után magyar—bolgár b a r i t -
sági nagygyűlést rendez Új -
pesten, az Egyesült Izzó 
sportcsarnokában. A nagy-
gyűlésről, amelyen Kádár 
János és Todor Zsivkov 
mond beszédet, a rádió és a 
televízió 11 óra 55 perces 
kezdettel helyszíni közvetí-
tésben számol be. 

Illést tartott az MSZMP 
Szeged városi bizottsága 
A Magyar Szocialista ' Munkáspár t Sze-

ged városi bizottsága kibővített ülést ta r -
tott tegnap, a Kálvin téri székházban. A 
pártbizottság tagjain kívül ótt voltak az 
appará tus dolgozói, a meghívott üzemek, 
intézmények, társadalmi szervek vezetői, 
képviselői. Részt vett az ülésen Győri Im-
re, az MSZMP Központi Bizottságának 
taája , a Csongrád megyei pártbizottság el-
ső t i tkára és Somodi Gyula, a Központi 
Bizottság pár t - és tömegszervezeti osztá-
lyának munkatársa is. 

Az ülésen dr. Ozvald Imre, a -á ros i 
pártbizottság t i tkára e lnököl t Megnyitó-
ja u tán Sipos Géza, a városi pártbizottság 
első t i tkára adott szóbeli kiegészítést, az 
írásban előre kiküldött beszámoló jelen-
téshez, amelynek címe: „Az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának intézkedési ter-
ve, a Politikai Bizottság 1973. július 3-i 
határozatának végrehajtására." 

A vitában sorrendben a következő elv-
társak vettek részt: Marchesky Károly, a 
Szegedi Magas- és Mélyépítő Vállalat 
igazgatója: Kispál Jenő, a Szegedi Ecset-

és Seprűgyár igazgatója; dr. Biczú György, 
a városi tanács elnöke; dr. Kürti László-
né1, a szegedi kenderfonógyár dolgozója; 
dr. Jármai Tibor, a Szeged városi és já-

" rási ügyészség vezetője; Szabó G. László, 
a városi pártbizottság osztályvezetője; Kó-
nya Sándorné, a Kenderfonó és Szövőipa-
ri Vállalat pár tb izot t ságának ' t i tkára ; Győ-
ri "Imre; dr. Varga János, a DÉGAZ igaz-

• gatója; Osskó Lajosné, a kábelgyár csúcs-
pártvezetőségének t i tkára. 

Az elhangzottakra Sipos Géza válaszolt, 
A pártbizottság ezután mind a jelentést, 
mind az előterjesztett határozati javasla-
tokat egyhangúlag elfogadta, ma jd meg-
választotta a várospolitikai bizottság ve-
zetőit, illetve tagjai t . 

A pártbizottság végül egyperces néma 
fölállással adózott a nemrég elhunyt Ka-
tona András, a felszabadulás előtti m u n -
kásmozgalom, a városi pártbizottság tagja 
emlékének, és úgy határozott, hogy jegy-
zőkönyvben örökíti meg é rdemei t 

Az ülés dr. Ozvald Imre zárszavával ér t 
véget. 

© • 

Összehangolt tervek 
a komputerek orvosi 

alkalmazására 
Bele.ezte munkáját Szegeden az országos tanácskozás 

Szegeden, szerdán befejez- nyúj t a számítógép adat tá-
te munká já t a Neumann roló képességével, illetve az 
János Számítógíptudomá- adatok pillanatokon belüli 
nyi Társaság által rendezett feldolgozásával. A betegsé-
háromnapos országos ta- gek gyors felismerése gyak-
nácskozás, amelyen a számi- ran életfontosságú l ehe t 

cióval, s a közös „számító-
gépnyelv" megteremtésével 
lehet elérni. Ezért elhatároz-
ták, hogy az ország orvos-
tudományi egyetemei össze-t 

tástechnika, a kibernetika Más előadók beszámoltak hangolt kutatási programot 
orvosi, biológiai a lkalmazá- a szívhang információ-rög- dolgoznak ki 
sának eredményei t fe lada- zftésére szolgáló számítás-
talt vitatták meg. A Tisza technikai és méréstechnikai 
Szálló nagytermében meg- vizsgálatokról, ismét mások 
tartot t kollokviumon mint- nagykiterjedésű járványok 
egy 150 tudományos kutató adata inak számítógépes fel-
és műszaki szakember vett dolgozási módszeréről. Ko-
részt, s ötven előadást hall- runk nagy problémája az 
gattak meg az említett tu- üzemekben, sőt szinte az 
dományágak együt tműködé. élet minden területén jelen-
se nyomán elért hazai levő, s gyakran az egészsé-
eredményekről. get veszélyeztető zaj. Az 

Amint az előadásokból - ellene való védekezés, a za j 
kitűnt, számos fővárosi és okozta halláskárosodás szá-
vidéki egyetemen, s tudo- mítógéppel történő értéke-
mányos kutató intézetben léséről is hangzott el elő-
értek már el sikereket a adás. Felhasználják a kom-
komputerek alkalmazásával putereket antropológiai jeLr 
az emberek gyógyításában, lemzők öröklődési szabályai , 
valamint biológiai, gyógy- nak vizsgálat i ra ugyanúgy, 
szerészeti kutatásokban, mint a koraszülést befolyá-
Egyebek között beszámoltak soló tényezők vizsgálatára, 
az ország első automatikus és számos más orvosi, bio-
diagnosztikai mintaál lomá- lógiai területen, 
sának létrehozásáról, s m ű - A résztvevők működés 
ködésének első tapasztala- közben is megtekintették 
tairól. A diagnosztikához, a Szegedi Orvostudományi 
vagyis az egyes betegségek Egyetem több mint hatmil -
"elismeréséhez igen sok hó forintos költséggel be-
tényt. adatot kell egybevet- szerzett e lektronikus számí-
ni. Ehhez nagy segítséget tógépét, amelynek eredmé-

egyrészt a 
számítástechnika orvosi a l -
kalmazására, másrészt a ki-
bernetikában és az orvostu-
dományban egyaránt jártas, 
univerzális szakemberek 
képzésére. A tapasztalatok 
kicserélésének fórumaként a 
következő években is a ha-
gyományos szegedi tanács-
kozásokat tekintik a szak-
emberek. 

D. B. 

Valamennyi út járható 
A KPM útügyeletének felolvadt hótól. Az utak az 

szerdai, tegnapi tájékoztató- országban mindenüt t j á rha-
sa szerint néhány megyében tók. 
az olvadás és az ónos eső A KPM és a megyei közút 
következtében rendkívül csú- igazgatóságok között ál landó 
szósak az utak, különösen telex- és URH-összekötteté: 
Vas és Borsod megyében. Sí- van, s ha egyes területekre 
kos a Kecskemét, Nyíregy- különösen sok hó esik, á t is 
háza és Tatabánya környéki csoportosíthatják más me 
bekötő u f ak többsége is, több gyékből a hókotrókat. Ojab-
helyen viszont már s z á r a z a i ban már néhány hómaróra i 
út. mint például Békéscsa- URH adó-vevőt szerelnek föl 
bán. A Győrbe vezető utak hogv a nemegyszer igen magas 
az esőzés következtében ned- hóban dolgozó gép vezetőjc 
vesek, de az ország más ré- összeköttetésben áll jon a 
szein is nedvesek az utak a külvilággal. 

nyes alkalmazásáról ugyan-
csak beszámoltak a szegedi 
kutatók. A szegedi komputer 
munká j ának első eredmé-
nyei közé számít a belgyó-
gyászatban — főként a m á j -
betegségek gyógyításával 
kapcsolatban — végzett r a -
dioaktív izotópos kutatások 
adattömegének gyors ér té-
kelése. Az orvosegyetem 
komputere mellett a Mű-
szeripari Kuta tó Intézet jó-
részt új t ípusú orvosi- és 
egyéb műszerekből, készülé-
kekből rendezett bemutató-
ját is megtekintették.. 

Az országos tanácskozás 
résztvevői végeredményben 
megállapították, hogy a szá-
mítástechnikát, a kompute-
reket valóban eredményesen 
csak a . tudományágak műve-
lői közötti szoros kooperá-

Hazánkban 
a Román 

Szocialista 
Egységfront 
küldöttsége 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának meghívá-
sára szerdán Budapestre ér-
kezett a Román Szocialista 
Egységfront Országos Ta-
nács inak küldöttsége. Mi-
hail Draganescunak, az 
egységfront országos t aná -
csa alelnökének, a Román 
KP KB pót tagjának vezeté-
sével. A küldöttség a két 
mozgalom közötti együt tmű-
ködés kibővítéséről folvtat 
tárgyalásokat. A vendege-
ket a Ferihegyi reDülőtéren 
Nagy Józsefné. a HNF OT 
alelnöke fogadta. (MTI) 


