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A GAZDÁK 
ÉS A SZOCIALISTA 

BRIGÁD 

A LEGFŐBB MUTATÖ: 
A TANULMÁNYI 

SZÍNVONAL 

KÉTEZER ÓRA 
TÁRSADALMI 

MUNKA 

Folytatják a vízhálózat 
rekonstrukcióját 

Milliós munkák 

Új kutakat fúrnak 

A szovjet 
külü ^miniszter-

helyettes 
Kádár Jánosnál 
Kádár János, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára szerdán fogadta a ha-
zánkban tartózkodó L. F. II-
jicsovot, a Szovjetunió kül-
ügyminiszter-helyettesét és 

megbeszélést folytatott vele 
időszerű nemzetközi kérdé-
sekről. A látogatás alkalmá-
ból L. F. Iljicsov átnyújtotta 
Kádár Jánosnak a Luna—9 
szovjet automata űrállomás 
által a Holdról készített fény-
képeket és a Holdra juttatott 
szovjet címer és zászló má-
solatát. A találkozón részt 
vett Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Központi Bizott-
ság titkára, Erdélyi Károly 
külügyminiszter-helyetles és 
N. R. Seleh, követtanácsos, 

a Szovjetunió budapesti 
nagykövetségének ideiglenes 
ügyvivője. 

L. F. Iljicsovot csütörtökön 
hivatalában fogadta Péter 
János külügyminiszter is. 
(MTI) 

vizvezetékhátóaata 
több mint hatvanéves, így 
állapota és terjedelme miatt 
nehezen felel meg a mai kö-
vetelményeknek. A városi házak építésének megfelelő- gén kezdenek hozzá a három 
tanács intézkedésére ezért e n bővítik a vízvezeték-háló- kilométer hosszúságú főnyo-
fogtak hozzá mintegy tíz év- z atot. A II. kerületben a ve- móvezeték építéséhez a 
vei ezelőtt a régi vezeték- zetéki végágak összekötése és Damjanich és a Hétvezér út-

rendszer felújításához — kicserélése magasnyomásúra cán keresztül a meglevő 
évenként 3—4 kilométert cse- szerepel a tervben. A III. nagykörúti fővezetékhálózat-
r él nek ki —, és űj vezetékek kerületben a Kandó Kálmán hoz. Ezáltal a jelenleg ideig-
lefektetéséhez. A Szegedi utcában éppen a napokban lenesen működő telep kapa-
Víz- és Csatornamű Vállalat kezdték meg egy 700 méter citása növekedhet s megja-
idén folytatja a munkákat, s hosszúságú vezeték fekteté- vul Rókus és a belső nyugati 

sé t A második fél évben Al-
sóvárosnak a Nyíl utca és a 
Váradi utca által határolt 
területén új fővezeték építé-
sével teszik lehetővé a ma-
gasnyomású rendszert. 

néhány új létesítmény kivi-
telezését. 

Az idén 2,3 millió forint 
értékű csőhálózat felújí-
tást végeznek 

a Takaréktár utcában, 
Horváth Mihály utcában, 

iparkörzet vízellátása. 

E nagyobb munkák mel-
lett a vállalat rendszeres 
karbantartást végez a meg-
levő és működő vezetékeken, 
kutakon, utcai kifolyókon. 

K I S T E L E K I T O J A S V Á S Á R . V é g e v a n a h e t i p i a c -
nak, a falusi tanyai asszonyok már hazamentek. S a ház-
táji gazdaságokból, udvarokból behozott friss tyúktojá-
sok tízezrei várnak elszállításra a kiürült piactéren. A 
piacozók már megszokták, hogy legjobb, legmegbízhatóbb 
vevő a helybeli földműves szövetkezet. 

Jelentős program a váfla-
Széchenyi tér északi oldalán, ] a t ^ tevékenységében a 
a Vesselényi utcában, a Kiss 
Ernő utcában, a Bajcsy-Zsi-
linszky utcában és a Vidra 
utcában — egészen a Szent 
István téri víztoronyig, to-
vábbá a Jakab Lajos utcá-
ban. Jelenleg befejezés előtt 
áll az Oskola utcai rekonst-
rukció. 

A tanács megbízásából 
űj vezetékeket fektelnek 
le, s főleg alacsony nyo-
mású vezetétkeket cserél-
nek ki magasnyomásúakra. 

Az I. kerületben, annak kül-
ső részén az új családi lakó-

mi ntegy 4 rraBió forint ér-
tékű építési beruházás. Ez a 
négy évvel ezelőtt indult, 
hosszabb távra szóló kiviteli 
munkák egy része. Tudott 
dolog, hogy a III. számé víz-
mű megépítésével rendeződ-
tek tulajdonképpen Szeged 
vízellátási gondjai. Az idén 
befejezik a tavaly fúrt kutak 
befolyó vezetékeinek kiépí-
tését a vízműhöz, és 

további négy új kutat fúr-
nak. 

A második negyedév vé-

ÚJ lendületet vesz 
a béke-világmozgalom 

Megkezdte munkáját Budapesten a BVT elnökségi 

Csütörtökön a Gellért-
szállóban a Béke-világta-
nács elnökségének ülésével 
megkezdődött a béke-világ-

értekezletét készítették elő. 
A jelenlegi- nemzetközi 
helyzet, a világban lezaj-

fesszornak, a Béke-világta-
nács akkori elnökének me-
moranduma alapján bonta-

tott változások tükrében kozott ki a helsinki béke-
mozgalom vezérkarának bu- sokoldalúan elemezték a Bé- világkongresszuson, majd a 
dapesti tanácskozássorozata, ke-világtanács és a béke-vi- nemzetközi békemozgalom 
Részt vettek az ülésen: Isa- lágmozgalom feladatait és legkülönbözőbb fórumain, 
belle Blume, a Béke-világ- lehetőségeit. Felmérték, Az indítványok a legkülön-
tanács ügyvezető elnöke, to- hogy a mai kor követeimé- bözőbb szempontok figye-

asella, nyeinek megfelelően ho-
Diwan gyan tehetnék még erőtel-

Chaman Lali, James G. jesebbé, hatékonyabbá, sok- vezető testületei, legkülön-
Endicott, Enrique Lister, oldalúbbá a békeszerető em- bözőbb szervei korszerűsíté-

bermilliók akcióit, kezdemé- sének, megújításának 

vábbá Alberto T. 
Romesh Chandra, 

lembevételével körvonalaz-
ták a béke-világmozgalom 

William E. Gollan, az el- üt ját , 

flz első kényszerleszállás az írből 
Megszakadt a Gemini-8 programja — Veszélyes percek a kozmoszban 

A tervezett 71 helyett már órán át szabadon lebegjen Armstrong a visszatéréshez 
a 7. fordulatban visszatért a világűrben, s közben kü- szükséges fékezőrakéták 
a földre a Gemini—8 ame- lönböző bonyolult feladató- üzemanyagának egy részét 
rikai űrhajó. Az űrutazás kat hajtson végre. Az űrséta felhasználva, ellenőrzése alá 
során súlyos problémák me- után az űrhajót el kellett vonta ugyan az űrhajót, de 
rültek fel, s az űrhajó át- volna távolítani az Agena a houstoni irányítóközpont 
menetileg kormányozhatat- rakétától, s a későbbiek so- haladéktalanul úgy döntött, 
ianná vált. rán, az űrutazás harmadik hogy félbeszakítja a kísérle-

Az űrhajó kényszermegol- napján, visszahozni a földre, let, és az űrhajót visszaté-
ríti a földre. A pálya ala-

nökség tagjai. Ott volt több nyezéseit, amelyek az egész módozatait Valamennyi - ál-
lásfoglalás azt a célt szol-távollevő elnökségi tag sze- haladó emberiség akaratá-

mélyes képviselője. Ezenkí- noíc megfelelően a háborús gálta, hogy a jelenlegi nem-
vül számos meghívott ven- tűzfészkek kioltását, a nuk- zetközi helyzetben, amikor 
dég is helyet foglalt a tár- íedris fegyverek elterjedésé- az imperialista 
gyalóasztalnál A magyar nek megakadályozását, az Vietnamban, 
békemozgalom képviseleté- atomfegyver-kísérletek tel- országban 
ben dr. Sík Endre és Dar- jes megszüntetését, Európa, az egész világ békéjét is 
vasi István, vett részt az az egész világ biztonságát, veszélyeztetik, új lendületet 

a külföldi katonai támasz- adjanak a béke-világmozga-

agresszióA 
több afrikai 

és egyebütt is 

ülésen. 
Dr. Sík Endre, az Orszá- pontok felszámolását, vala-

gos Béketanács elnöke a mennyi vitás kérdés, nem-
béke magyar munkásai, zetközi konfliktus békés 
egész népünk nevében kö-

lom munkájának, s ezzel 
egyidejűleg megfelelő kere-
teket is teremtsenek a sofc-

dásként a Csendes-óceánra, 
Japán déli partjaitól mint-
egy ezer kilométerre délre 
szállt le. A Gemini—8 csak-

fl Gemini pörögni kezdett... kulása lehetetlenné tette, 
hogy a Gemini—8 az előre 
kijelölt körzetben szálljon le. 

Sietség 
— propagandacélbél 
Az első kommentárok nem 

Bár a kísérlet rajtját ki-
nem pontosan a megadott sebb zavarok miatt 24 órá-
kérzetben szállt le és egy val elhalasztották, szerdán 
perccel később felfedezte mind az Atlas-Agena, mind 
egy C—54-es típusú repülő- pedig a Gemini—8-at szállító 
gép, az egyetlen, amely eb- Titán rakéta rajtja tökélete-
ben az időpontban már a sen sikerült. Armstrong az tudják pontosan megmagya-
leszállás körzetében tartóz- előre begyakorolt módon si- rázni a kísérlet során fellé-
kodott, A repülőgépről há- ken-el hajtotta végre az űr- pett hibát, ami a kényszer-
rom békaember ejtőernyővel hajó pályájának módositá- leszállást szükségessé tette, 
vízbeugrott, s az űrhajóra sát, és az Agena megközelí- Máris hallatszanak azon-
erősitett egy hatalmas úszó- tését, majd az űrutazás ha- ban olyan hangok, amelyek 
övet. todik órájában a két objek- hibáztatják az amerikai űr-

tum összekapcsolását. A Ge- kutatási program propagan-
• T íirhaiúenk cToronrcéio m i n i orr-részét pontosan si- da célokból történt meggyor-
fl£ uni i jubun SíereilLSCiB k e r ü l t beleillesztenie az sítását. Johnson eLnök ép-

Neil Armstrong és Dávid Agena rakéta végén kikép- pen szerdán délben, a Ge-zett nyílásba. 
Az űrutazás hetedik órájá-

ban az űrhajósok megkezd-
. , . . . , , ték a kijelölt kísérletsoro-A Leonard F. Mason rom- z a t v é g r e h a j t á s é t E l s ö ki_ 

Scott szerencsésen túlélte 
az űrhajózás történetének 
clsö kényszerleszállását. 

botó fedélzetére vette az 
asztronautákat. Ez három 
ólával a leszállás után tör-
tént. 

mini—8 rajtját követően tett 
olyan nyilatkozatot. hogy 
Amerika „utolérte a Szovjet-
uniót az űrkutatásban, s az 
első ember a Holdon ame-

sérietként a két összekap- rikai lesz, mégpedig a 60-as 
csolt kozmikus objektumot a években". A Gemini—8 kí-
haladási irányra 180 fokkal sérlet kudarca visszavetheti 
kellett elfordítani a Gemini az egész Gemini-programot, 

A Houstonból érkezett je- kormányrakétái segítségével, s ezzel az úgynevezett Apol-
lentések szerint az űrhajósok Mivel a kísérlet során zavar lo-tervet is, amellyel ame-
épek és egészségesek. jelentkezett, és a kozmikus rika embert akar juttatni a 

A Gemini—8 kísérlet fel- objektum irányítása nem Hold felszínére, 
adata az volt, hogy Armst- sikerült, Armstrong szétkap- A Reuter hírügynökség el-

csolta az űrhajót a rakétától, mondja, hogy a hivatalos 
ekkor azonban az űrkabin sziervek nem hozzák nyil-
saját hossztengelye körül vánosságra azokat a magne-
kezdett keringeni, s a tofon-felvételeket, amelyek 
kormányrakétákkal nem si- a veszély perceiben elhang-
került ezt a pörgő zott rádióbeszélgetéseket rög-

rong az űrhajót összekap-
csolja a korábban fellőtt At-
las-Agena rakéta körpályán 
keringő részével, tartós 
együttes repülést hajtson 
végre, majd Scott hagyja el 
az űrhajót, több mint két mozgási megállítani, zítették. (MTI) 

szöntötte a testületet, majd kívül egyebek között 
Isabelle Blume nyitotta nemzeti függetlenségi moz-

rendezését szolgálják. Ezen- rétű és szerteágazó felada-
t tok megoldásához. 

tö-meg a tanácskozást. Ezután galmak helyzetével és 
Romesh Chandra, az In- vábbi támogatásával 
diai Béketanáos elnöke, az csolatos kérdéseket is meg-
első napirendi pont előadó- vitatták, 
ja terjesztette elő a Béke- A Béke-világtanács szer-
világtanács szervezeti kér- vezetének és munkamódsze- elé terjesztenek. Pénteken 

referá- reinek korszerűsítésére, to- és szombaton meghallgatják 

Az elnökség ülésén aján-
lásokat fogadtak el, ame-

kap- lyeket további megvitatás-
ra a Béke-világtanácshoz 
tartozó nemzeti békemozgal-
mak vezetőinek értekezlete 

déseivel foglalkozó 
tumát, majd 
zett. 

A Béke-világtanács elnök-
ségének csütörtöki ülésén a 
nemzeti békemozgalmak ve-
zetőinek pénteken kezdődő 

t wmmm&M, 

vita követke- vábbfejlesztósére előterjesz-
tett referátum és az ezt 
követő véleménycsere azt 
a tanácskozássorozatot 

a legkülönbözőbb mozgal-
mak képviselőinek vélemé-
nyét, majd vasárnap és hét-
főn újra az elnökség fóru-

folytatta, amely a múlt év mán folytatják a tanácsko-
derekán J. D. Bernal pro- zást. (MTI) 

Isabelle Bltime asszony, a Béke-világtanács ügyvezető elnöke megnyitja nz ölest. 
Mellette dr. Sík Endre, a Béke-világlanács tagja, az Országos Béketanács elnöke 


