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Magyar kormánynyilatkozat szegednél tetőzött a Tisza 
a kínai agresszióról 

A magyar közvélemény mély megdöbbe-
néssel értesült arról, hogy a kínai fegyve-
res erők 1979. február 17-én a v i e t n a m i -
kínai határ egész hosszában összehangolt 
fegyveres támadást indítottak a Vietnami 
Szocialista Köztársaság ellen. 

A Magyar Népköztársaság kormánya 
mélységes felháborodását fejezi ki a kínai 
kormány eljárása miatt, amely durva meg-
sértése az Egyesült Nemzetek Szervezete 
alapokmányának, s lábbal tiporja a nem-
zetközi jogot, a népek békés együttműkö-
désének elemi normáit. A kínai fegyveres 
erők példátlan támadása kihívás a népek 
békéje és biztonsága ellen. A vietnami nép 
elleni agresszió méginkább leleplezi a kí-
nai vezetők nagyhatalmi törekvéseit, ex-
panziós terveit és kalandorságát. A kínai 
fegyveres erőknek a Vietnami Szocialista 
Köztársaság ellen indított akciójáért és an-
nak következményeiért a Kínai Népköz-
társaság kormányának kell vállalnia a fe-
lelősséget 

A Vietnami Szocialista Köztársaság kor-
mánya következetesen törekedett arra, 
hogy a vietnami—kínai kapcsolatokban 
keletkezett problémákat tárgyalások út ján 
oldják meg. Számtalan javaslatot tett a kí-
nai félnek, a kínai kormány azonban a 
békés rendezésre való törekvésekre agresz-
szióval válaszolt. 

A Magyar Népköztársaság kormánya és 
az egész magyar nép szolidáris a Vietna-
mi Szocialista Köztársaság kormányával és 
hős népével. Ezekben a nehéz órákban tel-
jes támogatásunkról biztosítjuk a Vietna-
mi Szocialista Köztársaság kormányát és 
nénét. és egyeiértünk a kínai agressziót 
elítélő 1979. február 17-én közzé tett nyi-
la'kozatával. 

Kormánvunk és népünk, mint eddig, a 
jövőben is segíti a vietnami nép igazsá-

gos harcát, hazája függetlenségének, sza-
badságának és szuverenitásának megvédé-
sére, a tartós béke megteremtésére irányu-
ló erőfeszítéseit Csatlakozunk ahhoz a vi-: 
lágméretű követeléshez, hogy a Kínai 
Népköztársaság feltétlenül és végérvénye-
sen szüntessen meg mindenfajta agressziót 
a Vietnami Szocialista Köztársaság ellen, és 
haladéktalanul vonja ki csapatait Vietnam 
területéről. 

Meggyőződésünk, hogy a testvéri vietna-
mi nép, amely élvezi a szocialista országok 
és minden békeszerető állam rokonszen-
vét, szolidaritását és támogatását megfé-
kezi a kínai agresszorokat, megvédi hazája 
függetlenségét és szuverenitását. Ez nagy-
ban hozzájárul majd Délkelet-Ázsia és a 
világ békéjéhez és biztonságához. 

* 
Lázár György, az MSZMP Politikai Bi-

zottságának tagja, a Minisztertanács elnöke 
hétfőn kérésére fogadta Nguyen Phu Soait, 
a Vietnami Szocialista Köztársaság buda-
pesti nagykövetét. A vietnami diplomata 
átadta kormányának február 17-i nyilat-
kozatát a pekingi vezetés Vietnam ellen 
elkövetett agressziójáról. Nguyen Phu Soai 
köszönetet mondott a Vietnam igazságos 
harcát teljes támogatásáról biztosító ma-
gyar állásfoglalásért. 

* 
Dr. Házi Vencel külügyminiszter-helyettes 

hétfőn magához kérette Cu An-kangot, a Kí-
nai Népköztársaság budapesti nagykövet-
ségének ideiglenes ügyvivőjét. Közölte az 
ügyvivővel, hogy a Magyar Népköztársa-
ság kormánya tiltakozik a Vietnami Szo-
cialista Köztársaság elleni kínai agresszió 
miatt, és követeli, hogy a Kínai Népköz-
társaság haladéktalanul vonja ki csapatait . 
Vietnam területéről. 

Felháborodás világszerte 
További harcok Vietnamban 

Apad a Maros és a Körös — Nincs szükség 
védelmi beavatkozásra — Kevesebb a belvíz 
Elérkezett végre a Tisza sításon kívül gáterősítések is amire tegnap került sor. 

alsó folyásánál is az árvé- történtek. Nagy ugyanis az érdeklődés 
delmi szolgálat által várt Az ATIVIZIG 357 kilómé- a lakosság részéről a Tisza 
pillanat; megállt a folyó ter hosszú I. rendű védvona- iránt, és vasárnap délután Is 
áradása, s tegnap Szeged- \án mindenütt III. fokú a ké- s °kan sétáltak a vízből ki-
nél 842 centis értékkel be- sziiltség, amely megerősített látszó lépcsőkön, s könnyen 
következett a tetőzés. Ez figyelőszolgálatból áll. Egye- előfordulhatott volna baleset 
tette indokolttá a Csongrád dül a Ferencszállás fölötti A területi bizottság ülésén 
megyei ar- és belvtzvedel- Maros-szakaszon nincs éjjel- az is szóba került, hogy az 
mi területi bizottság ule- nappali készenlét, mert apad igazgatósági, a társulati, s az 
Tőu'SzTgíden, ' a z " A T I V 1 - a M a r o s - é s szerencsére a üzemi védekezés eredménye-
ZIG székházában került Körös is. E két mellékfolyó- ként csökkent a belvízzel bo-
sor. ból nem érkezik annyi víz. rított terület megyénkben. 
A testület tanácskozását hogy alapvetően befolyásolná Az ATIVIZIG összesen 19 

amelyen megjelent Szabó a Tisza árhullámát. torkolati szivattyút, 17 köz-
Sándor, a megyei pártbizott- kilátások szerint hosszan benső átemelő szivattyútelep 

ÍÍtkánLL~' fT\PeríéS- tartó 111. fokú védelmi ké- pet és 20 hordozható szivaty-
László, a megyei tanacs, s a , * 
területi bizottság elnöke ve- szenlétre lesz szükség, s a te- tyut. üzemeltet. A nyolc víz-
zette. Az ár- és belvízvédel- rületi bizottság jóváhagyóan gazdálkodási társulat is haté-
mi szolgálat eddigi tevékeny- v e t t e tudomásul, hogy az el- konyán közreműködik a bel-
SiVIZIg' i gazgatója '^adot t ^ve tkezendő időszakra is vízmentesítésben a mezőgaz-
áttekintést. részletekig kidolgozott terv dasági nagyüzemekkel kar-

áll rendelkezésre. Ennek egy öltve. (Lapunk 3. oldalán az 
részét képezi a szegedi part- árvízvédelemben részt vevők-
fal lejáróinak lezárása is, ről közlünk riportot.) 

A jelenlegi téli áradás okát 
abban jelölte meg a tájékoz-
tató, hogy még a téli fagyok 
idején szokatlan mértékű 
esőzés érte a Tisza, s mel-
lékfolyóinak mintegy 140 
ezer négyzetméteres víz-
gyűjtő területét. A fagyott 
föld nem vette föl a csapa-
dékot, amely szinte teljes 
egészében a folyók medrébe 
került. Az elmúlt hét elején 
Szolnoknál néhány centivel 
maradt csak alatta a tetőző-
szint az 1970-es évi maxi-
mumnak. de a Csongrád me-
gyei szakaszra érve ellaposo-
dott, elterült az árhullám, így 
(az 1970. évi 960 centinél ke-
vesebbel) most 842-vel kö-
vetkezett be a tetőzés. A 
vízügyi szolgálat statisztikája 
szerint ez a kilencedik ilyen 
magas vízszint, amelyet fel-
jegyeztek. De eddig mindig 
közvetlen védekezéssel, rő-

Hajóépítők 
A Tisza vízállása a hajó- raszti üzemmel kooperáció-

építőket is nehezebb munká- ban készülő 1600 tonnás 
ra kényszerítette Szeged-Tá- Duna—Európa-bárkákat a né-
pén, a MAHART hajójavító 
üzemében. Január eleje óta 
egyre kisebb területet hagy 
a víz az üzem dolgozóinak: 
a sólyateret már régen el-
öntötte. Az üzem derítőrend-
szerét az esetleges felfakadó 
víz ellen homokzsákokkal 
kerítették körül. A dunaha-

héz körülmények ellenére 
határidőre elkészítik. Az 
üzemben a hegesztők három 
műszakban dolgoznak, s az 
árvízi ügyelet mellett is épí-
tik a megrendelt ha jóka t 
Felvételeinket a tápéi üzem-
ben készítettük. 
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*A Vietnami Szocialista 
Köztársaság ellen indított 
kínai támadás 

világszerte nagy felháboro-
dást váltott ki. 

Űjabb és újabb nyilatkoza-
tok ítélik el Kína Vietnam 
elleni agresszióját. 

Moszkvában vasárnap dél-
után közzétették a szovjet 
kormány nyilatkozatát a 
Vietnami Szocialista Köztár-
saság ellen indított kínai ag-
resszióról. A szovjet kor-
mánynyilatkozat a többi kö-
zött megállapítja: Azoknak, 
akik Peking politikáját meg-
szabják, meg kell állniok, 
amíg nem késő, 

a kínai népnek éppúgy, 
mint a többi népnek bé-
kére, nem pedig háborúra 
van szüksége. 

Á Vietnami Szocialista Köz-
társaság ellen folytatandó 
agresszió következményeiért 
a felelősség teljes egészében 
Kína jelenlegi vezetésére há-
rul. A Szovjetunió határozot-
tan követeli, hogy 

szüntessék meg az agresz-
szlót, 

és haladéktalanul vonják ki 
a kínai csapatokat a Vietna-
mi Szocialista Köztársaság 
területéről. 

El a kezekkel a szocialista 
Vietnamtól 

— hangoztatja a szovjet 
kormány vasárnap délután 
Moszkvában közzétett nyi-
latkozata. 

Vasárnap a déli órákban 
nagyszabású tiltakozó 
tüntetésre került sor Kína 
moszkvai nagykövetsége 
előtt. 

Á tüntetők, túlnyomórészt a 
moszkvai állami egyetem kö-
zeli diákszállóiból érkezett 
egyetemisták, akikhez azon-
ban sok százan csatlakoztak 
a környék lakói közül, az 
egész szovjet nép felháboro-

dott követelését fejezték ki; 
El a kezekkel Vietnamtól! 

A Béke-világtanács 
nyilatkozatot tett közzé Kí-
nának a Vietnami Szocialis-
ta Köztársasággal szembeni 
nyílt katonai agressziója kap-
csán, egyben táviratban fe-
jezte ki szolidaritását a hős 
vietnami néppel, és a kínai 
vezetéshez küldött táviratá-
ban milliók nevében köve-
telte az agresszió azonnali 
beszüntetését és a kínai csa-

patok kivonását Vietnamból. 
A BVT követeli: A szocia-
lista Vietnammal szembeni 
agresszió megállítását, a kí-
nai erők azonnali kivonását 
vietnami területekről; A Vi-
etnami Szocialista Köztársa-
ság szuverenitásának és terü-
leti integritásának a tiszte-
letben tartását. 

A BVT hangsúlyozottan 
felhívja a kínai népet arra, 
hogy ne vegyen részt kor-
(Folytatás a 2. oldalon.) 

zsés, homokzsákos töltéskoro-
na-magasítással, s a buzgárok 
következtében ellennyomó 
medencék kiépítésével járt a 
magas vízszint. Most a III. 
fokú készültség csupán foko-
zott figyelőszolgálatot +ett 
szükségessé. Az 1970-es ára-
dást követően ugyanis még 
fényképfelvételeket is készí-
tettek a veszélyeztetett gát-
szakaszokról és a töltésmaga-

Tohenészetek a járásban 

Gazdaságosabb termelésre 
A szegedi járás szövetke-

zeteiben tavaly egy fejős-
tehén átlagosan 2 ezer 609 
liter tejet adott — keveseb-
bet, mint a megyei átlag. Bár 
a korábbi évekhez mérten 
többet mutat a múlt évi sta-
tisztika, mégis 513 literrel ad 
kevesebbet, mondjuk a csen-
gelei tehén, mint a szegvári. 
Faj tá ja válogatja, szokták 
mondani, és az adottságoktól 
is sok függ. 

Az egyik közösséget hatá-
sosan segítik a szakemberek, 
a másikat alig-alig, az egyik 
téesznek van jó takarmánya, 
legelője, a másiknak nincs. 
És így, tovább lehetne sorol-
ni az okokat. Nemrégiben 
több helyen is a szegedi já-
rás közösségeiben, az adott-
ságokhoz igazították az állat-
tenyésztést. Ahol nem volt 
gazdaságos, vagy nagy volt a 
ráfizetés, megszüntették az 
ágazatot, eladták a marhá-
kat. Ahol pedig kedvezőbb-
nek mutatkoztak a föltéte-
lek, vagyis a befektetés hasz-

not ígért, ott bővítették az 
istállókat, növelték az állo-
mányt. 

A szegedi járás szövetke-
zeteiben — sajnos — kedve-
zőtlenek az adottságok a 
szarvasmarhatartásra. A gaz-
daságok harmadában — a 
homokon hat, a feketeföldön 
pedig három közösségben — 
tartanak teheneket. Az el-
múlt esztendőben 2 ezer 244 
tehenet fejtek, s jövőre sem 
szándékoznak növelni az ál-
lományt. Csak a minőséget 
javítják, ami állattartásban 
annyit jelent, hogy szaksze-
rű takarmányozással növelik 
a tejhozamot. Másként 
mondva: egy kicsit megab-
rakolják az állatokat. 

A gyarapodás másik útja 
az, hogy a járás szövetkeze-
tei több állatot hizlalnak, 
mint eddig. Ugyanis nem 
szükséges erőltetni a fejős ál-
lat tartását ott, ahol kevésbé 
van rá lehetőség. A nagyobb 
réttel, legelővel rendelkező 

törekszenek 
gazdaságok — így a kisteleki 
Üj Élet és a forráskúti Ha-
ladás Tsz — nem is tartanak 
csak vágómarhát. Más hasz-
nuk is van ebből: évről évre 
több szerves trágyát horda-
nak ki a földekre. Nem kell 
az értékes és nélkülözhetet-
len tápanyagot máshonnan, 
drága pénzért a szövetkezet-
be szállítani. 

Nem lennénk igazságosak, 
ha nem vennénk figyelembe 
a fejlődést. Két évvel ezelőtt 
a szegedi járásban 2 ezer 569 
liter tejet adott átlagosan egy 
tehén, tavaly ennél 35 liter-
rel többet. Nem lehetünk 
elégedetlenek, mert Csong-
rád megyében 3 ezer 132 li-
ter tej az egy tehénre jutó 
átlag, a város gazdaságaiban 
pedig 3 ezer 161 liter, ösz-
szességében a tejtermelésben 
már az ötéves terv járása 
előtt túlszárnyalták a gazda-
ságok az előírt 3 ezer literes 
átlagot — más körülmények 
között, mint a homoki ter-
melőszövetkezetek. 

A hegesztők a „víz hátán" is dolgoznak 

Homokzsákokkal védekeznek a felfakadó víz ellen 

* 


