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Találkozó 
Moszkvában 

KEVES CSAPADÉK, 
KÖZEPES VÍZÁLLÁS 

Megkezdték a vízkivételt — Folyamszabályozás 
a Tisza egyes szakaszain 

A rendkívül száraz ősz és 
a csapadékkal adós maradt 
tavaszi hónapok után szá-
molhatunk a szárazsággal, 
míg tavaly és az azelőtti 
években hosszan védekez-
tünk az ár- és belvizek el-
len. Polgár István, az Alsó-
tiszavidéki Vízügyi Igazga-
tóság helyettes vezetője el-
mondotta, hogy november 
1-től április 30-ig Csongrád 
megyében az 50 évi átlag-
hoz képest 130 miliméterrel 
kevesebb csapadék hullott. 
Egyes területeken pedig 
még ennél is nagyobb a 
csapadékhiány. Ezt a kiesést 
kellett pótolniuk a mezőgaz-
dasági területeken. Éppen 
ezért a szokásosnál egy hó-
nappal előbb kezdtek hoz-
: á a vizek kivételéhez. Se-
gitkeztek már az úgyneve-
zett tavaszi kelesztő öntö-
zésben is. Általánossá vált 
u talajvízkészlettel való gaz-
dálkodás, az ugyanis, hogy, 
amíg a felszínen is vannak 
rizek, tartalékoljanak a 
gazdaságok a talajban ls. 
Most megtörtént, ami álta-
i iban nemigen szokott elő-
fordulni, hogy a rétek, le-
gelők első kaszálása előtt 
már öntözni kellet t 

Csongrád megyében mű-
szakilag 60 ezer hold öntö-
zésére van berendezkedve 
fö- és mellékvízkivételi mű-
vekkel, csatornarendszerek-
kel az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság. Jelenleg 
másodpercenként 40 köbmé-
ter vizet tudnak biztosíta-
ni. Jelentős ez a vízmennyi-
ség, ha összehasonlítjuk, 
hogy a belvizek elhárításá-
ra másodpercenként 70 köb-

méter vizet tudnak elvezet-
ni a földekről. Elégséges ka-
pacitással és korszerű be-
rendezéssel áll a vízügyi 
igazgatóság az öntözéses 
gazdálkodás szolgálatába, 
csak legyen elégséges víz. 
A jelek szerint aligha vár-
ható a Tiszán és mellékfo-
lyóin a közepesnél nagyobb 
vízállás. Ez kedvező a víz-
ügyi igazgatóságnak olyan 
munkákhoz, amelyeket a 
Tiszán és a Maroson végez-
nek el. Tápé fölött mintegy 
800 méter hosszan szükséges 
bevédeni a partot úgyneve-
zett rőzsepokrócozással. Ha-
sonló munkát végeznek egy 
millió forintnál nagyobb 
összeg felhasználásával a 
Maroson, az úgynevezett 
vetyei részen, Szegedtől 
mintegy 9 kilométerre. A 
bevédéshez szükséges követ 
még a magasabb vízállás-
kor leszállították Tokajból. 
Tekintve, hogy a Sárga üdü-
lőtelepnél a korábbi bevé-
dés, rőzsepokrócozás az al-
ta laj következtében megcsú-
szott, tartalékolnak nagyobb 
mennyiségű követ egy eset-
leges helyreállítási munká-
hoz, ha arra szükség lesz. 
Idén az igazgatóság a folyók 
szabályozására mintegy 3 
millió forintot költ. 

Számítva a Tisza alacsony 
vízállására, az idén a hajó-
zó utat is hamarabb kell 
majd kitűzni, s ennek kö-
vetkeztében a vízbe dőlt 
fáktól is meg kell szabadí-
tani a folyót. Ezekre a mun-
kákra is több százezer fo-
rintot fordítanak. Árvízvé-
delmi felújításra, töltéserő-
sítésre — mintegy 3 és fél-

millió forint ráfordításával 
— a Körösök alsó szakaszá-
nál a Szelevényi út környé-
kén kerül sor, majd Mind-
szentnél és Atkánál is. So-
ros munkái elvégzésére 83 
millió forint felett rendelke-
zik az idén az Alsótisza vi-
déki Vízügyi Igazgatóság. Az 
úgynevezett pusztai belvízi 
szivattyútelep korszerűsíté-
sére, amely majd Csongrád 
megyének egy részét is te-
hermentesíti a víztől, 7 mil-
lió forintot költenek. A 
munkákhoz már hozzákezd-
tek. Tervezik a vidraéri szi-
vattyútelep korszerűsítését, 
hasonlóképpen a nagyfai szi-
vattyútelep felújítási prog-
ramjá t is. A régi telep ú j 
felépítményt és gépi beren-
dezést kap. 

Harmincmillió forint ér-
tékű folyamszabályozási 
munka terveihez fog hozzá 
az igazgatóság, amely a 
csanyteleki hajóállomás alat-
ti és feletti Tisza-szakaszra 
vonatkozik majd. Mintegy 3 
kilométer hosszan hozzák 
rendbe a partot, amelyet a 
nagyerejű víz az ismétlődő 
áradásokkal lerombolt. Az 
előbbihez hasonló összegű 
beruházási programot készí-
tenek elő az úgynevezett ola-
jos területű Tisza-szakaszra, 
Algyőtől a magyar—jugosz-
láv határig. A védtöltéseket 
végig szélesítik, a töltéslába-
kat erősítik. Mintegy 70 cen-
timéterrel magasodnak és 
másfél méterrel szélesednek 
a töltések, hogy az olajme-
zőknek kellő árvízvédelmi 
biztonságot nyújtsanak. A 
program végrehajtása több 
évre szól. 

Következik az érettségi 
Tegnap fejeződött be a ta-

nítás országszerte a középis-
kolák negyedik osztályában. 
A különböző típusú intéze-
tek nappali tagozatain ösz-
szesen 54 ezer — gimnáziu-
mokban 32 ezer, szakközép-
iskolákban 12 ezer, techni-
kumokban 10 ezer — diák 
fejezte be tanulmányait, és 
készül a május 13-tól kez-
dődő írásbeli, illetve a jú-
niusban sorra kerülő szó-
beli érettségi, képesítő vizs-
gákra. A közgazdasági szak-
középiskolákban idén elő-
ször vizsgáznak az ú j gaz-
dasági mechanizmus köz-
gazdasági szakanyagából. 

Az utolsó tanitási napon, 
tegnap délben ballagott a 
szegedi középiskolák másfél-
ezer tanulója is. A Radnóti 
gimnázium 200 „vén diák-
ja" között először ballagtak 
a matematika-fizika, és a bi-
ológia-kémia tagozatosak; a 
sikeres érettségi vizsgák 
után többen egyetemekre, 
főiskolákra pályáznak. A 
Ságvári gimnáziumban a 
négy nappali tagozatos osz-
tály mellett két levelezés 
tagozat dolgozó-tanulóit is 
búcsúztatták, a Rózsa Ferenc 
gimnázium 169 végzős diakia 
négy gimnáziumi és három 
szakközépiskolai osztályból 
kerül ki: a villanyszerelők 
most ballagtak először. 
Ugyancsak tegnap hagyták 
el először iskolapadjukat a 
Tisza-parti gimnázium víz-
ügyi szakközépiskolájának 
tanulói is, akik kéthetes 

szakmai gyakorlat után 
érettségiznek, majd javarész-
ben vízügyi igazgatóságokon 
helyezkednek eL Többen 
üzemi szerződést kötöttek 
már a gimnáziumi tagoza-
ton is, 12—15-en pedig az 
NDK-ba tartanak hároméves 
munkára. A Tömörkény 
gimnáziumban 162-en járták 
végig a tantermeket, köztük 
a város egyetlen művészeti 
szakközépiskolájának, a ze-
neművészeti tagozatnak 24 
hallgatója; ők már túl van-
nak az írásbeli érettségin. 

Ballagtak a szegedi tech-
nikumok diákjai is. A gép-

ipari közel 140 tanulójának 
több mint fele tovább sze-
retne tanulni, a vasútforgal-
mi 150 tanulójából akik 
nem jelentkeztek felvételire, 
az ország legkülönbözőbb vi-
dékein — főleg lakóhelyei-
ken — kapnak munká t Az 
építőipari technikum 91 
végzősének egyharmada 
akar még tanulni, mások 
technikusi, építésvezetői ál-
lásokba kerülnek, a Mérey 
utcai iskolában tegnap bú-
csúzott 78 közgazdasági 
technikumi tanuló, zöme köz-
gazdasági pályán helyezke-
dik majd el. 

Vita 
azENSZ-ben 

Az ENSZ-közgyűlés l -es 
számú (politikai) bizottsága 
kedden folytatta a 18-as bi-
zottság által beterjesztett 
atomsorompó-szerződés ter-
vezet vitáját. 

Az ENSZ fennállása óta 
még nem szerepelt ilyen 
fontos napirendi pont a köz-
gyűlés előtt, mint az atom-
sorompó-szerződés tervezete 
— jelentette ki Peterson, a 
dán küldöttség képviselője. 
Reméli, hogy azt a legrövi-
debb időn belül az államok 
döntő többsége jóváhagyja 
és aláírja. 

D. Belokolosz, az ukrán 
ENSZ-küldöttség vezetője 
komoly politikai sikernek és 
a nemzetközi biztonságért 
folytatott harcban igen nagy 
eredménynek nevezte a szer-
ződéstervezetet. 

Május 8-án Moszkvában 
találkoztak a Bolgár Kom-
munista Párt, a Lengyel 
Egyesült Munkáspárt, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt, 
a Német Szocialista Egység-
párt és a Szovjetunió Kom-
munista Pár t ja vezetői. 

A találkozón részt vettek: 
Todor Zsivkov, a Bolgár 
Kommunista Párt Központi 
Bizottságának első titkára, a 
Bolgár Népköztársaság Mi-
nisztertanácsának elnöke; 
Wladyslaw Gomulka, a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt 
Központi Bizottságának első 
titkára; Kádár János, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának első 
ti tkára; Walter Ulbricht, a 
Német Szocialista Egység-
párt Központi Bizottságának 
első titkára, a Német De-
mokratikus Köztársaság Ál-
lamtanácsának elnöke; L. I. 
Brezsnyev, az SZKP Köz-
ponti Bizottságának főtitká-
ra, N. V. Podgornij, az 

SZKP KB Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa Elnökságé-
nek elnöke, A. N. Koszigm, 
az SZKP KB Politikai Bi-
zottságának tagja, a Szovjet-
unió Minisztertanácsának el-
nöke, K. F. Katusev, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak titkára. 

A találkozón eszmecsere 
folyt a nemzetközi helyzet, 
valamint a világ kommunis-
ta és munkásmozgalma idő-
szerű problémáiról. A talál-
kozó résztvevői tájékoztat-
ták egymást országuk hely-
zetéről és kifejezésre jut tat- ' 
ták szilárd elhatározásukat, 
hogy továbbra ls minden vo-
nalon fejlesztik a baráti kap-
csolatokat és sokoldalú 
együttműködésüket a mar-
xizmus—leninizmus és a 
proletár nemzetköziség elvei 
alapján. 

A találkozó baráti, szívé-
lyes légkörben folyt le. 
(MTI) 

Biztonságos Szeged villamosenergia-ellátása 

Gazdaságos közvilágítás 

L i e b m a n n B é l a f e l v é t e l e 

Ballagó diákok a Ságvári Gimnáziumban 

A Dél-Magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat az 
elmúlt években fokozott gon-
dot fordított Szeged villa-
mosenergia-ellátására. Át-
gondolt, a városrendezési 
terveknek megfelelő ütem-
ben felújították Szeged ká-
belhálózatát, kicserélték az 
elavult transzformátor-állo-
másokat A több esztendős 
munka eredményeként ma 
már megbízható energia-el-
látó rendszere van a város-
nak; mintegy 480 transzfor-
mátor-állomás jól teljesíti 
feladatát. Ahogy Kovács Já -
nos a DÉMÁSZ Szegedi Üz-
letigazgatóságának vezetője 
tájékoztatot t mindezt bizo-
nyítja, hogy a lakosságtól 
egyre kevesebb panasz érke-
zik a vállalathoz. A folya-
matosan elvégzett ellenőrzé-
sek és vizsgálatok adatai 
szerint Szeged csaknem 
egész területén kifogástala-
nok a feszültség-viszonyok, 
azaz a háztartási gépek, tele-
víziók zavartalanul működ-
hetnek. 

A szegedi üzletigazgatóság 
1968-ban a szükséges karban-
tartásokat végzi a városban. 
A jóminőségű energiaszol-
gáltatás biztosításához azon-
ban mintegy 1,2 millió fo-
rint értékű munkával kicse-
rélik az időközben meghibá-
sodott kábeleket, vagy úja-
kat fektetnek le. Nemrég 
ennél is fontosabb és érde-
kesebb feladathoz láttak a 
szakemberek: átalakítják a 
szegedi közvilágítás vezérlő-
rendszerét. Az eddig alkal-
mazott megoldásnál gyakran 
előfordult, hogy napközben 
is világítottak a kandelá-
berek, vagy az utcai lám-
pák — a vezérlést apró hi-
bák is befolyásolták. Most 
mintegy félmillió forintos 
beruházással korszerű rend-
szert építenek, amely az ed-
digieknél pontosabban és 
biztonságosabban kapcsolja 
az utcai lámpákat. Mivel 
nem fordulhat elő ismétlődő 
szükségtelen kapcsolás, gaz-
daságosabb lesz a közvilágí-
tás, jelentős megtakarítást 
érhet el a vállalat. 

A DÉMASZ szegedi igaz-
gatóságának egyre több mun-
kát ad a fejlődő olajipar: az 
idén mintegy 42 millió fo-
rint értékű ú j energiaellátó 
rendszert készítenek a háló-
zat szerelők. A gyorsan sza-
porodó olajtermelő berende-
zésekhez soron kívül, nem 
egyszer rekord idő alatt kell 

eljuttatni a villamos ára-
mot, hogy az olajbányászok 
eredményesen dolgozhassa-
nak. Kovács János azt ig el-
mondta, hogy a környező 
szénhidrogén medence jelen-
leg már olyan mennyiségű 
villamosenergiát fogyaszt, 
mint egy Csongrád város 
nagyságú település. Az igé-
nyek azonban ennél is ro-
hamosabban nőnek: a számí-
tások szerint két-három 
éven belül az olajbányászat 
annyi áramot fogyaszt majd, 
mint jelenleg Szeged. 

Az igazgatóság szakembe-
rei mindent megtesznek a 
váratlanul jelentkezett fel-
adat jó megoldásáért. Távla-

ti tervekben határozták meg 
a fejlesztés, a hálózatépítés 
ütemét. A gyors és jóminősé-
gű munkához korszerű felté-
teleket biztosítottak: gépesí-
tették a hálózatszerelést, a 
munkásokat szovjet földfúró-
gépek teher- és emelődarus 
gépkocsik segítik. Sikerült 
leküzdeni az anyagellátási 
gondokat, a tankállomások 
villamosítása akadálytala-
nul folytatódik. Hamarosan 
elkészül az olajipar ellátását 
szolgáló ú j elektromos ge-
rincvezeték, 1970-re pedig 
megépül a vezetéket tápláló 
nagyfeszültségű transzfor-
mátor-állomás is. 
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Vielnami kiáltvány 
Budapesten hozták nyilvánosságra 

A Vietnami Hazafias Front 
és a Dél-vietnami Nemzeti 
Felszabadítási Front küldött-
sége szerdán újságírókkal ta-
lálkozott a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
klubjában. 

Darvasi István, a Béke-vi-
lágtanács tagja üdvözölte a 
megjelenteket, majd Joseph-
Marie Ho Hue Ba, a Dél-vi-
etnami Nemzeti Felszabadí-
tási Front Központi Bizott-
ságának tagja, a dél-vietna-
mi katolikus békeerők kép-
viselője számolt be magyar-
országi látogatásának élmé-
nyeiről. 

A találkozón az újságírók 
rendelkezésére bocsátották, 
és ezzel Magyarországon elő-
ször hozták nyilvánosságra a 
dél-vietnami nemzeti, de-
mokratikus és békeerők szö-
vetségének akcióprogramját 
tartalmazó kiáltványt. A 
program békét, függetlensé-
get és szuverenitást követel 
Dél-Vietnamnak. Állást fog-
lal az amerikai és zsoldos-
csapatok kivonása, az ameri-
kai katonai támaszpontok fel-
számolása és az 1954-es genfi 
egyezmények tiszteletbentar-
tása mellett. A szövetség 
kész arra, hogy megbeszélé-
seket kezdjen erről az Egye-
sült Államokkal. 

A kiáltvány kimondja: a 
tárgyalásokra és közös akci-
ókra van szükség a Dél-viet-
nami Nemzeti Felszabadítási 
Fronttal, hogy együtt lépje-
nek fel a béke helyreállítá-
sáért, a független, szabad és 
békeszerető Dél-Vietnam 
megteremtéséért. Az ország 
holnapjáról szólva hangsú-
lyozza: Dél-Vietnam politi-
kai rendszerének köztársasá-
gi rendszernek kell lennie, 
amelyben minden demokra-
tikus szabadságjogot biztosí-
tanak a népnek, valamennyi 
államhatalmi szervet szabad 
és titkos választások út ján 
hoznak létre. 

— Dél-Vietnam — han-
goztatta a program — füg-
getlen és teljesen szuverén 
állam akar lenni, amely kül-
politikájában a be nem avat-
kozás elvét követi. Különö-
sen nagy fontosságot tulaj-
donít a szomszédaival. Kam-
bodzsával és Laosszal való 
barátságnak. 

— A nemzet ú jraegyesítése 
egész népünk hő vágya és 
szent kötelessége — folyta-
tódik a kiáltvány, majd utal 
arra, hogy jelenleg külön-
böző politikai rendszer ural-
kodik északon és délen, 
Ezért az .újraegyesítés nem 
történhet meg egyik napról 
a másikra. 


