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Losonczi Pál hazaérkezett 
A magyar államfő nyilatkozata afrikai körűtjárói 

Kállai Gyula 
látogatása Szegeden 
Kedden Szegedre látoga-

tott Kállai Gyula, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, az Országgyűlés 
elnöke és felesége. A dél-
előtti órákban az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak székházában, Győri Im-
re, az MSZMP KB tagja, a 
megyei pártbizottság első 
t i tkára és felesége Rózsa 
István, a megyei pártbizott-
ság ti tkára, valamint dr. Bi-
ezó György, a Szeged m. j. 
városi tanács vb elnöke fo-
gadták a vendégeket, majd 

elkísérték őket városnéző út-
jukra . 

Megtekintették a Móra Fe-
renc Múzeum Horváth Mi-
hály utcai képtárában a Sze-
gedi Nyári Tárlatot. Itt Sze-
lest Zoltán művészettörté-
nész kalauzolta őket. Ezután 
Kállai Gyula és felesége, va-
lamint a kíséretükben levő 
megyei és városi vezetők a 
tarjántelepi lakásépítkezése-
ket tekintették meg. A ven-
dégek a késő délutáni órák-
ban utaztak tovább Jugo-
szláviába. 

Sajtótájékoztató 
a koreai 

nagykövetségen 
Szeptember 9-én lesz a 

Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság megalakulásá-
nak 22. évfordulója. A kö-
zelgő ünnep alkalmából Li 
Dong Szon, a KNDK buda-
pesti nagykövete kedden sa j -
tóértekezletet tartott , ame-
lyen hazája több mint ket 
évtizedes fejlödéset ismertet-
te. 

Szólt a nagykövet a 
KNDK nemzetközi kapcsola-
tairól. Hangsúlyozta, hogy a 
köztársaság nemzeti tekinté-
lye évről évre nő, szoros 
kapcsolatot ta r t fenn a test-
véri szocialista országokkal. 

A Ferihegyi repülőtéren I.osonezi Pált és feleségét (haloldalt) Péter János külügy-
miniszter és Mahmoud Fawz.y Kamel (a kép jobb szélén), az EAK budapesti nagy-

követségének ideiglenes ügyvivője fogadta 

Megkezdődött 
az új tanév 

Szegeden: 1 ezer 200 elsős — fl tantervi reform 
szinte valamennyi osztályt érint 

Losonczi Pál, « Magyar 
Népköztársaság Elnöki Ta-
nacsának elnöke kedden 
visszaérkezett a Szudáni 
Demokratikus Köztársaság-
ban, a Tanzániai Egyesült 
Köztársaságban és a-/. Egye-
sült .Arab Köztársaságban 
tett hivatalos baráti látoga-
tásáról, 

Losonczi Pál t a kairói re-
pülőtéren Gamal Abdel 
Nasszer. az EAK elnöke, 
valamint az Arab Szocialis-
ta Unió végrehaj tó bizott-
ságának tagjai, a kormány 
tagjai és a diplomáciai tes-
tület képviselői búcsúztat-
ták. 

Az Elnöki Tanács elnöké-
vel együtt visszaérkeztek kí-
séretének tagjai : dr. Lévár-
di Ferenc nehézipari mi-
niszter, P ú j a Frigyes. a 
külügyminiszter első helyet-
tese. dr. Szalai Béla kül-
kereskedelmi miniszterhe-
lyettes, Varkonyi Péter, a 
Minisztertanács Tájékozta-
tási Hivatalának elnöke. Rév 
Lajos, az OKISZ elnöke, 
Nagy Miklós, a Kulturális 
Kapcsolatok Intézetének el-
nökhelyettese. 

Fogadásukra a Ferihegyi 
repülőtéren megjelent Kis-
házi Ödön. az Elnöki Ta-
nács helyettes elnöke, Cse-
terki Lajos, az Elnöki Ta-
nács ti tkára, dr. Dimény 
Imre mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter, dr. Ko-
rom Mihály igazságügy mi-
niszter, Péter János külügy-
miniszter, az Elnöki Tanács 
több tagja. Jelen volt a 
fogadtatásnál Mahmoud 
Fawzy Kamel. az Egyesült 
Arab Köztársaság budapes-
ti nagykövetségének ideig-
lenes ügyvivője. 

Losonczi Pál megérkezése 
után nyilatkozott újságírók-

nak a látogatás tapaszta-
latairól. benyomásairól: 

— Tizenegy nappal ez-
előtt, amikor búcsúztunk a 
Ferihegyen, eredményes utat, 
tárgyalásokat , L reméltünk. 
Hazaérkezve elmondhatom, 
hogy minden várakozásun-
kat kielégítette, illetve fe-
lülmúl ta ez a látogatás — 
mondotta a magyar ál lam-
fő. — Mindhárom ország-
ban meleg barátsággal fo-
gadtak bennünket, mind a 
hivatalos személyek, mind a 
lakosság részéről. Ezt úgy 
ér tékel jük, mint a népünk 
25 év a la t t elvégzett mun-
kánk, elért eredményeink 
iránt tanúsított tisztelet, 
megbecsülés megnyilvánulá-
sát. Sok helyen megkértek 
bennünket , hogy a d j u k át 
a magyar népnek legszívé-
lyesebb üdvözletüket, jókí-
vánságaikat. Most készség-
gel tolmácsoljuk népünk-
nek ezeket a jókívánságo-
kat . 

— Tárgyalásaink eredmé-
nyesek voltak. Megkönnyí-
tette munkánkat , hogy kül-
politikai kérdésekben csak-
nem azonos nézeteket val-
lunk. s mivel ezeknek az 
országoknak a belső hely-
zete. társadalmi törekvése-
ik haladó irányzatúak, így 
könnyű volt szót érteni két -
oldalú kapcsolataink kérdé-
seiben is. Mindhárom or-
szág őszintén fejleszteni 
a k a r j a velünk politikai, gaz-
dasági, kulturál is kapcsola-
tait. s tu la jdonképpen mi is 
ilyen szándékkal látogattunk 
el hozzájuk. Utunk további 
eredménye, hogy erősödött 
az imperializmus elleni ösz-
szefogásunk, s a jövőben 
eredményesebben folytat-
ha t juk a harcot a nemzet-
közi imperializmus minden 

cselszövése ellen. A látoga-
tás ilyen szempontból is 
jól szolgálta népeink kö-
zös érdekeit, hiszen az an-
tij imperialista erők összefo-
gása ma kKíönösen fontos 
feladat. 

— Utunkon igen sok él-
ményben volt részünk, lát-
haHtuk a három ország szép-
ségét, gazdagságát — mon-
dotta a továbbiakban Lo-
sonczi Pál és kiemelte: — 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

I Tegnap új ra benépesültek 
az iskolák: Szeptember else-

| jén országszerte. Szegeden is. 
1 tanévnyitó ünnepségeket 

tartot tak. Jó szokás szerint 
a pedagógusok előbb m u n -
kához lá t tak; a középisko-
lákban már az elmúlt héten 

1 napokra elosztva, az, ál talá-
j nos iskolákban hétfőn ad-
; tak kilincset egymásnak a 

nevelők. A nyári vakációt 
tantestületi értekezletek kö-

i vették, ahol az ú j oktatási 

év legfontosabb feladatait 
beszélték meg. 

A Művelődésügyi Minisz-
térium tájékoztatása szerint 
az általános iskolák nappali 
tagozataira 1 millió 123 ezer 
diákot várnak, ötvenezerrel 
kevesebbet a tavalyinál. A 
csökkenő tendencia Szeged 
általános iskoláira is érvé-
nyes, az elmúlt tanévben 10 
ezer 307 diák tanult a város-
ban, s az 1655 végzett nyolca-
dikost most körülbelül 1200 

Felavatták Ho Si Mink szobrát 

rock Jenő fogadta 
a csehszlovák küldöttséget 

Fock Jenő, a Miniszterta-
nács elnöke, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja 
kedden fogadta Jan Pillért, 
a CSKP elnöksége tagjának, 
a Csehszlovák Forradalmi 
Szakszervezetek Központi 

Tanácsa elnökének vezetésé-
vel hazánkban tartózkodó 
csehszlovák szakszervezeti 
küldöttséget. A fogadásnál 
jelen volt Gáspár Sándor, a 
SZOT főti tkára, az MSZMP 
PB tagja. 

Kedd délután Budapesten, 
a XI. kerületi Hanoi-park-
ban nagygyűlést r e n d e z e t az 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga. a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
megalakulásának 25. évfor-
dulója tiszteletére. Ebből az 
alkalomból ünnepélyesen 
felavatták Ho Si Minh-nek, a 
VDK elhunyt elnökének 
mellszobrát. Farkas Aladár 
szobrászművész alkotását. 

Az ünnepséget Bugár J á -
nosné, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának főti t-
kárhelyettese nyitotta meg. 
Részt vettek az eseményen 
és az elnökségben foglaltak 
helyet; Fehér Lajos, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja. dr. Ajtai Mik-
lós. a Politikai Bizottság 
póttagja, a Minisztertanács 
elnökhelyettesei, Gyenes 
András külügyminiszter-he-
lyettes. Katona Imre. a bu-
dapesti pártbizottság t i tkára. 
Sebestyén Nándorné, az Or-
szágos Béketanács t i tkára, 
és Harmati Sándor, a Ma-
gyar Szolidaritási Bizottság 
elnöke. Több ezres tömeg-
ben gyűltek össze a XI. ke-
rületi gyárak, hivatalok, in-
tézmények. valamint a fővá-
ros lakosságának más kerü-
letekből érkezett képviselői. 
Ott volt az ünnepség viet-
nami vendégeinek sorában 
Le Huu Van. a VDK buda-
pesti nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivője, a VDK 
Hazafias Front jának, illető-
leg a hanoi szerszámgépgyár-
nak Budapesten tartózkodó 
küldöttsége, s a Magvaror-

i szagon tanuló és dolgozó vi-

Ho Sí Minli szobrának felavatása 

etnami fiatalok népes sere-
ge. 

Németh Károly, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja. a budapesti pár tbi -
zottság első t i tkára mondott 
ünnepi beszédet. 

Felszólalt a nagygyűlésen 
Hoang Luong, a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
budapesti nagykövete is. em-
lékeztetve arra . hogy a VDK 
nemzeti ünnepe az idén egy-
beesik Ho Si Minh elnök 
elhunytanak első évforduló-
jával. Amennyire szerette a 
vietnami nép életében Ho 
apót — mondotta a szónok 
—. annyira szivébe vési fel-
becsülhetetlen érdemeit is. 
Hirdesse ez a szobor Ho Si 
Minh nagyszerű életmüvét, a 

vietnami és a magyar nép 
nemes barátságát — hangsú-
lyozta. 

A nagygyűlés befejező 
mozzanataként Ho Si Minh 
bronzszobrának talapzatánál 
koszorút helyezett el az 
MSZMP Központi Bizottsága 
és a budapesti pártbizottság 
képviseletében Pehér Lajos 
és Németh Károly, Elhelyez-
ték koszorúikat, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa, 
a Fővárosi Tanács és a XI. 
kerületi tanács képviselői. 
Megkoszorúzta a szobrot 
Hoang Luong. Le Huu Van 
és Ngiem Xuan Yem. a VDK 
Hazafias Front ja elnökségé-
nek tagja, az állrmi gazda-
ságok minisztere, a f ront de-
legációjának vezetője is. 

elsős vál t ja . Az idei tanév 
így várhatóan a demográfiái 
hullám utolsó esztendeje, az 
eddigi tizenketezres ál talá-
nos iskolai létszám tízezer 
alá került , s a következő 
esztendők stagnálása utan 
úgy három év múlva vár-
ható lassú emelkedés. 

Bár az ünnepélyes tan-
évnyitót a november hete-
dikei avatásra halasztot ták: 
tegnap Tarjántelepen a vá-
ros új iskolájában is meg-
kezdődött a munka. A 17— 
18 millió forintos költséggel 
épült modern tanintézet mű-
szaki á tadásánál ugyan ter-
jedelmes hiánypótló lista ké-
szült (az építők gyors javí-
tásokat ígértek) — az ittlakó 
szülök mégis örömmel küld-
ték gyerekeiket a közeli is-
kolába. Háromszázhatvan 
diák zsivaja töltötte be a 
tantermeket , melyek közül 
néhányat a szomszédos, 
ugyancsak égetően sürgős 
óvodai építkezések befejez-
téig a legkisebbnek enged-
nek át. Az iskola tizenöt ta-
nulócsoporttal indul, tantes-
tületét részben a szomszédos 
Gedói- és Szilién sugárúti is-
kolákból. részben a városon 
belüli áthelyezések során 
alakították ki, de néhány ú j 
pedagógust is fogadtak. 

A középfokú intézmények-
ben folytatódik a szakközep-
iskolásitás: tavaly a két köz-
gazdasági és az élelmiszer-
ipari technikumokban fe je -
ződött be. A tantervi reform 
szinte valamennyi osztályt 
érint már, szünöben az át-
meneti állapot. A honvédel-
mi ismereteket harmadik 
osztályig oktat ják, a világ-
nézetünk alapjai kétszer 
annyi tanulócsoportot érint, 
mint az elmúlt évben. A 
középiskolai diákok száma 
nem csökkent, sőt a Radnóti-
ban és az újszegedi Rózsa 
Ferenc szakközépiskolában 
terven felül egy-egy gimná-
ziumi. illetve kereskedelmi 
szakközépiskolai osztályt 
kellett indítani. 

A hétfői tantestületi érte-
kezletek és a tegnapi ünne-
pélyes tanévnyitők után ma, 
szerda reggel, már becsön-
getnek az osztályokba. ..szür-
ke" munkanap kezdődik: az 
1970—71-es oktatási év első 
tanítási napja. Visszavonha-
tatlanul vége a vakációnak. . ; 

N. L 


