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Testvéri szolidaritás Vietnammal 
Nagygyűlés Budapesten a VDK kikiáltásának évfordulóján 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizott-

sága. a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a Haza-
fias Népfront Budapesti Bizottsága a Vietnami Demok-
ratikus Köztársaság kikiáltásának 21. évfordulója alkal-
mából nagygyűlést rendezett csütörtökön a Vasas Szak-
szervezet székházában. Megjelent és az elnökségben fog-
lalt helyet Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja. Veres József munkaügyi miniszter, vala-
mint a társadalmi és tömegszervezetek számos képvise-
lője. 

Dr. Szabó Zoltán egész-
ségügyi miniszter ünnepi be-
szédében felidézte 1945. szep-
tember 2-a emlékét, amikor 
az Indokínai Kommunista 
Párt vezetésével kikiáltották 
a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság függetlenségét. 
Méltatta 

a vietnami nép nagyszerű 
helytállását, elszántságát, 

bátorságát, amellyel vissza-
verte az imperialisták, a 
gyarmatosítók úiabb táma-
dásait. s a szocialista orszá-
gok nagy családiának tagja-
ként. a Szovjetunió és a 
többi szocialista ország ba-
ráti együttműködésével és 
támogatásával, a szocialista 
világrendszer ereiéből me-
rítve hozzákezdett a fejlő-

dés. a társadalmi átalakulás 
feladatainak megoldásához. 

— A magyar nép meg-
alakulása első percétől 
szolidaritást vállalt a Vi-
etnami Demokratikus Köz-
társasággal 

— mondotta a továbbiakban. 
— Haraggal és mélységes 
felháborodással ítéli el az 
amerikai imperializmus és 
csatlósai vietnami háborúlát 
és gaztetteit. 

— A magvar nép magáévá 
tette a Varsói Szerződés Po-
litikai Tanácskozó Testületé-
nek július 6-i nyilatkozatát. 

Követeli: az Egyesült Ál-
lamok kormánya tartsa 
tiszteletben a Vietnamra 
vonatkozó genfi egyezmé-
nyeket; 

haladéktalanul. véglegesen 
és feltétel nélkül vessen vé-

get a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság elleni 
bombázásoknak és minden 
más agressziós cselekedeté-
nek; szüntesse meg Dél-Vi-
etnamban a fegyveres inter-
venciót vonja ki csapatait, 
számolja fel katonai támasz-
pontjait; ismerje el a dél-
vietnami nép egyedüli jo-
gos képviselő lét a Dél-viet-
nami Nemzeti Felszabadítási 
Frontot és Dél-Vietnam né-
pének azt a jogát hogy sor-
sáról maga — minden külső 
beavatkozás nélkül — dönt-
sön. 

Ezután meleg ünneplés 
közben Hoang Luong. a Vi-
etnami Demokratikus Köz-
társaság magyarországi nagy-
követe emelkedett szólásra. 

Elöljáróban 
a vietnami nép forró, ba-
ráti üdvözletét tolmá-
csolta, 

majd beszámolt a vietnami 
dolgozók országéoítő mun-
kájának eredményeiről. Fog-
lalkozott az imperialista ag-
resszorok elleni küzdelem 
sikereivel, majd így foly-
tatta; 

Rekord: napi 30 ezer 
köbméter víz 

Szeged vízellátása — További munkák 
Az idén, s a vállalat tör- körzet vízellátását. Későbbi 

téneteben is először augusz- tervek szerint rekonstru ál-
tus 18-án az eddigi legna. n ^ m ú vízmű-
gyobb napi viztermelest érte , .. ,„„„„,=: 
el a Szegedi Víz- és Csator- ^ amelynek termelő kapa-

— j e l e n t ő s e n 

Még Két tornyot 

A vízművek építése S 

namű, a városi tanács víz- citása ezáltal 
szolgáltató üzeme. Ezen a na- megnő, 
pon a magán- és közfogyasz-
tók 30 ezer 500 köbméter 
vizet igényeltek —, az eddigi 
legmagasabb napi felhaszná-
lás tavaly auguszitusban 28 m a l d kapacitasu uzenv 
ezer köbméter víz volt Ezt 1x3 helyerésük szükségessé 
a nagy mennyiségű vizet is feszi megfelelő befogadoke-
zökkenő nélkül „teremtet- Pessegu viztarolok epiteset is. 
ték elö" a vízmű dolgozói s A S z e n t István téren és Uj-
a többi napokon sem volt szegeden levő jelenlegi két 
fennakadás vízhiány miatt víztoronyban mindössze 1500 
Ma már mindezt természe- kobmeter víz tarolása leheta 
tesnek tartjuk, pedig néhány fé©*, s ez keves, mar most 
éve még krónikusan vissza- l s akadalya az egyenletes 
térő vízmizériák nyugtalaní- termelésnek, gazdaságos 
tottak bennünket "Szegeden, gépkihasználásnak. Ugyanis 
különösen a nyári meleg na- a tárolok a napszakok csucs-
pokon. és pangó fogyasztásainak ki-

egyenlítésére, a gépi kapaci-
fl biztonságos vízellátásért tás ütemes hasznosításának 

biztosítására valók elsősar-
A vállalat, amelynek mun- ban. Ezért határozták el 

kái nagy részét ma is az ál- 1967-es és 1968-as építési ter-
talában hatvan éves hálózati vükben a Tarján telepen és a 
csőrendszer gyakori meghi- Kolozsvári téren egy-egy 
básodásainak szüntelen javí- víztorony létesítését Ezek a 
tása adja, évek óta tervszerű tornyok külön-külön 1500 
felújításokat végez s a ta- köbméter űrtartalmúak lesz-
nács intézkedésére jelentős nek s a tervezési rrvunkála-
beruházásokkal igyekszik —• tok készítésének stádiumá-
mind eredményesebben — ban vannak. 
biztonságosabbá tenni a víz- A v á r o s mintegy 230 kilo-
ellátást. 1958-ban meg csu- hosszúságú vízvezeték pán évi 5.5 millió köbméter ™ f f r nosiszusagu vizvezeteK 
vizet termelt, tavaly már halozata is tovább növekszik, 
több mint nyolcmillió köb- 1960 óta évenként 4—5 kilo-
métert, s kétéves program- méternyi csövet cserélnek 
jukban szerepel, hogy napon- k ; nagyobb méretűre, kor-
ta 36—38 ezer köbméter vi-
zet biztosítanak. Jelenleg a 
legrégibb. l!)04-es építésű I. 

szerűre s évente kb 10 kilo-
méter új vezetékkel bővül a 

számú vízmű 9 ezer, az új- hálózatrendszer. Csupán ezek 
szegedi II. számú 6 ezer, az a munkálatok évi 12 millió 
1962 óta épülő III. számú, forint költséget jelentenek 

s ez a vállalat teljes termelé-

EgyültműKödve 
az ipari iizemskiiel 

provizórikusan 13 ezer s az 
V. számú, ugyancsak provizó-
rikusan 5 ezer köbméter víz « értekenek a fele. 
napi termelésére képes. A 
III. számú 52 milliós költ-
séggel épülő vízmű 1968-ra, 
az V. számú, melynek építé-
se 50 millió forintba kerül, A vízellátás biztonságos-
1970-re fejeződik be s sága olyan gazdasági elő-
egyenként 20—20 ezer köb- nyöket is eredményez, hogy 
méter vizet fognak szolgál- a nagyfogyasztó ipari üze-
tatni. Ez utóbbi biztosítja mek is egyre inkább a vá-
piajd a teljes nyugati ipar- rosi vízmű szolgáltatásait 

igénylik s míg saját ilyen 
jellegű részlegeiket megszün-
tetik, anyagi hozzájárulással 
segítik a központi létesítmé-
nyek megépülését 

A konzervgyár már a víz-
mű napú 500 köbméter vizét 
használja, s tárgyalnak a 
tejüzemmel és a nyugati ipa-
ri körzet más üzemeivel is 
hasonló együttműködés léte-
sítésére. 

Három város versenye 

A Szegedi Víz- és Csator-
namű Vállalat egyre bővülő 
„üzletkörének" s az iránta 
megnyilvánuló bizalomnak 
alapja a folyamatos tervek 
teljesítésében elért siker. El-
ső féléves teljes termelési 
tervüket 115 százalékra, ezen 
belül az építést 112-re, a víz-
termelést pedig 106 száza-
lékra teljesítették. Egész év-
re előirányzott kútfúrási 
programjukat, öt kút üzem-
behelyezését befejezték, s a 
hátralevő időben már ter-
ven felül fúrnak egy kutat 
a fürdővállalatnak, kettőt 
pedig a gumigyárnak. Háló-
zatépítési munkáik között 
legjelentősebb a Damjanich 
és a Hétvezér utcai vezeté-
kek átépítése és bekötése a 
nagykörúti főnyomóveze-
tékbe. 

A vízmű dolgozói szocia-
lista brigádokban végzik fel-
adataikat s valamennyien be-
kapcsolódtak a kongresszusi 
munka versenybe. Így elért 
sikereik bátorították fel a 
vállalat gazdasági, párt- és 
szakszervezeti vezetőit, hogy 
a hasonló volumenű két 
nagyváros: Debrecen és Mis-
kolc vízműveinek dolgozóit 
versenyre hívják ki. Az Or-
szágos Vízügyi Főigazgató-
ság reálisnak tartotta ezt a 
kezdeményezést és a kihívás-
ban rögzített célkitűzéseket 
s vállalta, hogy a három 
város „vízgazdáinak" a la-
kosság érdekeiért folyó ve-
télkedését pártfogolja. 

K . X 

— A vietnami nép nagy 
figyelemmel kíséri a testvéri 
magyar nép életét, munká-
ját és sikereit, nehézségeit 
egyaránt a magáénak te-
kinti. A magyar párt kor-
mány és nép pedig segítette 
a francia gyarmatosítók el-
leni küzdelmünket s jelen-
leg is hatékony 

támogatást nyújt 
az amerikai imperialisták el-
leni harcunkhoz. Sokan ön-
kéntesnek jelentkeztek, s ké-
szen állnak arra. hogy ha 
szükség lenne rá. harcolja-
nak a vietnami nép szabad-
ságáért függetlenségéért. 
Mindez 

híven tükrözi s magvar 
nép nemes proletár inter-
nacionalista szellemét. 
Az ünnepi megemlékezés 

az Internacionálé hangjaival 
ért véget 

(A VDK vezetőinek kül-
dött üdvözlő táviratokat la-
punk 2. oldalán közöljük.) 

Á Luna-11 berendezései 
jól működnek 

A Luna—11, amely au-
gusztus 28-a óta a Hold kö-
rül kering, folytatja útját. 
Szeptember elsején, magyar 
idó szerint 14.00 órakor a 
37. fordulatot fejezte be. 

Az említett időközben az 
automatikus állomással 29 
alkalommal létesítettek rá-
diókapcsolatot. Megmérték a 
pálya elemeit, vették a Luna 
—11-ről érkező tudományos 
információkat 

A távmérés megállapításai 
szerint a Luna—11 berende-
zése és tudományos műsze-
rei kifogástalanul működnek. 

• 
A Luna—11 szovjet ob-

szervatórium sikere ismét 
igazolja, hogy a világűr ku-
tatásának története szem-
pontjából egy év is óriási 
idő. Növekszik a Hold meg-
hódításának üteme. Gondol-
junk csak arra, hogy még 
hét hónap sem telt el azóta, 
hogy február 3-án a Luna—9 
sikeresen végrehajtotta sima 

leszállását a Holdon és fel-
vételeket továbbított a Hold 
felszínéről. A szovjet tudó-
sok két hónap múltán új 
bonyolult feladatra vállal-
koztak. Ezt a programot is 
teljesítették: a Luna—10 áp-
rilis 3-án a Hold első mes-
terséges bolygója lett. 

A Hold meghódításának 
ezeket a sorompóit ezután 
az amerikai kutatók is el-
érték. 

Nyilvánvaló, hogy e téren 
elvileg új korszak kezdődik 
majd abban a pillanatban, 
amikor emberi láb érinti a 
Holdat. Elképzelhetjük, hogy 
ennek érdekében milyen bo-
nyolult technikai problémá-
kat kell megoldani. Keldis. 
a Szovjetunió tudományos 
akadémiája elnöke két dol-
got tart különösen bonyo-
lultnak: a sima leszállást és 
az embernek a földre való 
visszatérését. Az első feladat 
már meg van oldva, a má-
sik még nincs. 

Megkezdődött az új tanév 
Tegnap országszerte meg-

tartották az általános- és kö-
zépiskolákban a tanévnyitó 
ünnepségeket. Szegeden ez 
első osztályokban mintegy 
ezer általános iskolai, 1500 
középiskolai és 2 ezer szak-
munkástanuló kezdi meg az 
1966/67-es tanévet 

Az idén először alkalmaz-
zák teljes terjedelmében az 
új általános iskolai tanter-
vet és utasítást az új gim-
náziumi tantervet pedig már 
második éve használják a 
középiskolák. A reformtőr-
vény megjelenése óta vala-
mennyi alsó- és középfokú 
oktatási intézményben a 
szervezeti tennivalókon túl 
az oktatás tartalmi felada-
tait hangsúlyozzák. Egyre in-
kább gyakorlattá válik majd 
a korszerű szemléltetőeszkö-
zök alkalmazása valamennyi 
szegedi általános- és közép-
iskolában. Ezeket az eszkö-
zöket részben helyi erőkből 
társadalmi munkával, rész-
ben a Művelődésügyi Mi-
nisztérium, az Országos Pe-
dagógiai Intézet és az Isko-
lai Felszereléseket Értékesítő 
Vállalat útján szerzik meg 
az iskolák. Így a Radnóti 
gimnáziumban először hasz-
nálják a nyelvi laboratóriu-
mot, a rókusi általános is-
kolában az ipari televíziót 
A Tömörkény gimnázium 
már működő diafilmkészitö 
laboratóriuma pedig több 
középiskolát is ellát majd 
filmekkel. A most megnyílt 
Béke utcai új, 16 tantermes 
általános iskola fokozatosan 
pedagógustovábbképző intéz-
ménnyé fejlődik. 

Körültekintő gondossággal 
fogadják és szoktatják ko-
molyabb munkára az általá-
nos és középisolák első 
osztályos tanulóit. Az új tan-
terv és utasítás értelmében 
az eddiginél több új tan-
könyv kerül a diákok kezé-
be, melyek tartalmilag és 
formailag egyaránt értéke-
sebbek lesznek a korábbiak-
nál 

Négyezer 500 első osztályos 
Szegeden 

Köszöntö 
tfjnnepi külsővel, ünnepélyes arccal, Iskoláshoz illő ko-

molysággal jelentek meg a tanévnyitón az iskolában. 
Kerekre nyitott szemetekből mennyi mindent olvasunk ki! 
Büszkeséget, bizalmat, örömet, várakozást. Kis elsősök! 
Milyenek is vagytok ti tulajdonképpen? Fejlettek, erősek, 
egészségesek, szépek. Csacsogtok, kacagtok, virgoncok vagy-
tok. Kicsit még szokatlan és idegen számotokra az iskola 
megszabott rendje. Még hiányzik a kiságy, az otthoni, vagy 
óvodai délutáni pihenés, de hamarosan megszokjátok a 
rendszeres munkát! 

Bizalommal vagytok a nevelők iránt. Természetes köz-
vetlenséggel fordultok hozzánk, ha nem tudtok valamit 
magatok megoldani. Tudjátok, hogy a tanító néni szeret, 
segít, mindent megtesz értetek. Jókedvűek vagytok! Vidá-
man kacagtok, könnyet még nem láttam a szemetekben. 
Ügyes a kezetek is! Szép, bátor vonalakkal húzzátok meg a 
homokvár kontúrjait, varázsoljátok papírra a nyuszit, a 
csibét Engedelmesek vagytok. Igyekezni akartok, de ezt az 
igyekezetet még nem támogatja erős akarat. 

A mi dolgunk, hogy lassan, de céltudatosan egyre több 
Ismeret és készség birtokába jussatok. A mi munkánk, 
hogy edzzünk benneteket. A mi feladatunk, hogy tovább 
fejlődjetek. S ebben a munkában nem vagyunk egyedül. 
Első megjelenésteket az iskolában üneppé avatta társadal-
munk, s már is látni, hogy az otthon titeket féltő szeretet 
a mi munkánk segítője is lesz. 

A reform szellemében végzett tanítás megkönnyíti min-
den lépésteket. A lankadó figyelmet felfrissíti majd a rajz. 
a kép, a mondóka, a mese; a fáradó izmokat fellazítja a 
torna, a mozgás, a játék. Csilingelhet a kacagástok az 
osztályban, mert amint észreveszi tanítótok rajtatok a 
fáradtság jeleit, maga igyekszik megpihentetni benne-
teket. 

Kis elsőosztályosok! A legkisebbek tanulócsoportjaink 
között! Gyyarapodjatok tudásban, erőben, egészségben! 
Gyűjtsétek a jó, a szép, az igazi emberi tulajdonságotokat! 
Szeretettel várunk benneteket Szeretettel dolgozunk érte-
tek. Váltiátok valóra a hozzátok fűzött reményeinket! 

Dr. Szántó Elemérné 
pedagógus 


