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1 forint! 

Köszöntjük 
vietnami 

barátainkat! 
r 'gaz barátokat, hű harcostársakat köszöntünk 

hazánkban, dr. Nguyen Huu Tho, a Dél-vietna-
mi Nemzeti Felszabadítási Front Központi Bi-

zottsága elnökségének elnöke, a Dél-vietnami Köztár-
saság ideiglenes forradalmi kormánya mellett működő 
tanácsadó testület elnöke és az általa vezetett küldött-
ség tagjai személyében. A hivatalos, baráti látogatás 
jó alkalom arra, hogy ismételten — mint az elmúlt esz-
tendőben oly gyakran — bizonyságot ad junk a viet-
nami nép iránti szolidaritásunkról. 

Tisztelettel és elismeréssel adóztunk hosszú éve-
ken át az önfeláldozó honvédő küzdelemnek, amelyet 
Vietnam népe a betolakodókkal és a saigoni szövetsé-
geseikkel szemben vívott. A magyar társadalom leg-
különbözőbb fórumain számtalan esetben hangzott el 
a követelés: haladéktalanul vessenek véget a vietnami 
háborúnak, távozzanak az agresszorok, és biztosítsák a 
vietnami nép önrendelkezési jogát. 

Ki tudna számot adni arról, hány szocialista bri-
gád, üzem közössége alakított ki az elmúlt esztendők-
ben gyümölcsöző, baráti, elvtársi kapcsolatokat a VDK 
hasonló jellegű termelőkollektívájával. Mint ahogy a 
magyar nép testvéri támogatása nyilvánul meg a hős 
vietnami népnek nyújtott anyagi támogatásban, kór-
házi. felszerelésekben, ruházati cikkekben, híradás-
technikai eszközökben, és a segítő szándék számos más 
példáiban. 

Tudjuk. Dél-Vietnamban még ma is súlyos, fe-
szültségekkel terhes a légkör. Bár januárban Párizs-
ban aláírták a fegyvernyugvásról szóló egyezményt, 
nap mint nap újabb és ú jabb csatákat váltanak ki a 
saigoni rezsim területszerző akciói. Hasztalan erősítet-
ték meg juniusban a fegyverszüneti megállapodást, a 
DIFK külügyminisztériuma épp^n az elmúlt napok-
ban jelentette be: az elmúlt tíz hónapban csaknem 800 
ezer alkalommal sértette meg a saigoni fél az általa is 

aláírt és elvileg elfogadott tűzszünéti egyezményt. Sai-
gon azzal tetézi rémtetteit a vietnami néppel szemben, 
hogy tíz hónap alatt több mint 209 ézer „büntető" ak-
ciót indított a pojgári lakosság ellen, 33 792 esetben 
támadta a felszabadított falvakat és városokat, sok ezer 

alkalommal zúdított tüzérségi tűzet vagy — mint most 
a legutóbbi hetekben — gyilkos bombaesőt a szabaddá 
vált területekre. 

Barátokat, harcostársakat köszöntünk körünkben. 
Olyan ncp fiait, akik napjainkban fegyverrel a kézben 
őrködnek szabadságukon, nehéz körülmények között 
védelmezik függetlenségüket. Jóleső érzéssel állapít-
hat juk meg, hogy ebben a megtisztelő feladatban a mi 
fiaink is részt vállalnak: a Nemzetközi Ellenőrző és 
Felügyelő Bizottság tagjai között ott van Dél-Vietnam-
ban a Magyar Néphadsereg katonáinak egy csoport-
ja is. 

Biztosak vagyunk benne, hogy a közelgő eszme-
cseréket a vietnami kérdést illetően a teljes 
nézetazonosság jellemzi majd, s olvan légkör-

ben zajlanak a tárgyalások, amelyekre ráillik az elv-
társi. baráti jelző. 

Szívből köszöntjük a DIFK hazánkba érkező kül-
döttségét. Érezzék otthon magukat körünkben, s vi-
gyék hírét népünknek arról az őszinte barátságáról és 
nagyrabecsüléséről, amelyet a magyar társadalom irán-
tuk táplál. 

* 

Hétfőn érkezik Budapestre dr. Nguyen Huu Thő-
nak, a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front Köz-
ponti Bizottsága elnöksége elnökének, a Dél-vietnami 
Köztársaság ideiglenes forradalmi kormánya mellett 
működő tanácsadó testület elnökének vezetésével a 
DVK küldöttsége, amely Losonczi Pálnak, az Elnöki 
Tanács elnökének meghívására hivatalos, baráti láto-
gatást tesz hazánkban. 

Népfront-állásfoglalás s 
* * 

II népesedéspolitika 
társadalmi támogatásáréi 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa megtárgyalta 
hazánk népesedési helyzetét, 
és az ebből adódó társadal-
mi feladatokat. Az Országos 
Tanács megállapította, hogy 
a népesedési helyzet az utób-
bi években nem volt kielé-
gítő, és ennek megjavítása 
nagy jelentőségű nemzeti és 
társadalompolitikai ügy. 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa támogatja a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
és a kormánynak a helyzet 
további megjavítására ho-

' zott határozatait. Szükségét 
lát ja annak, hogy a jövőben 
tovább javítsuk a többgyer-
mekes családok anyagi hely-
zetét. A kormányhatároza-
tok mellett fontos, hogy a 
társadalmi szervek és moz-
galmak, vállalatok és intéz-
mények tevékenységükben a 
gazdasági és anyagi jellegű 
intézkedéseiket következete-
sen használják fel arra, 
hogy kedvezőbb irányban 
befolyásolják az emberek 
gondolkodásmódját a család-
ról, az emberi élet értelmé-
ről, a gyermek szeretetéről. 
Törekedjenek arra, hogy az 
egyén és a társadalom szem-
léletét ebben a kérdésben ls 
szocialista felelősség hassa 
át. 

Tegyük eszményképpé a 
gyermekeket vállaló és be-
csülettel felnevelő anyákat. 
Adjuk meg számukra a tár-
sadalom megbecsülését, mé-
lyítsük tovább az ezzel kap-
csolatos emberi érzelmeket. 
Erősítsük a család eszmény-
képé t Bizonyítsuk, hogy a 
gyermek, a népes család a 
teljesebb és tartalmasabb 
emberi élet része. A szocia-
lista társadalom olyan lét-
biztonságot teremt, amely 
szilárd alap a családalapítás-
hoz és a kiegyensúlyozott 
családi élethez. 

A helyzet megítélésében 
nincs helye a közömbösség-
nek, a konzervatív vagy na-
cionalista indítékú nézetek-
nek. Küzdjünk az anya, a 
nő eszményképét támadó és 
kisebbítő cinizmus, az önzés, 

Logopédusok tanácskozása 
Az r hang normális és 

rendellenes képzése a gyer-
meki beszédfejlődésben, a 
mindennapi életben, a szép 
magyar beszédben, a művé-
szi előadásban és az idegen 
nyelvekben voltak azok a fő 
témák, melyek a Magyar Fo-
netikai, Foniátriai és Logo-
pédiai Társaság, a Magyar 
Gyógypedagógusok Egyesüle-
te Logopédiai Szakosztálya és 
a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat Csongrád me-
gyei szervezete által rende-
zett tudományos ülésen sze-
repeltek. A kerekasztal-kon-
ferenciára tegnap, szombaton 
került sor a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem szemé-
szeti klinikájának előadóter-
mében. A logopédusok és 
nyelvészek mellett a tudo-
mányos konferenciára eljöt-

tek pedagógusok, bölcsődei 
gondozók, óvónők, tanítók, 
általános és középiskolai ta-
nárok, közel kétszázan. Ott 
voltak a felsőoktatási intéz-
mények magyar nyelvészeti 
tanszékének képviselői mel-
lett a szláv, germán, angol-
szász, spanyol és kínai tan-
székek fonetikusai is. 

Az r hangról rendezett tu-
dományos ülés előadója Vér-
tes O. András, a Magyar 
Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetének 
tudományos munkatársa volt. 
A kerekasztal-konferencia 
vitájában felszólalók nem-
csak a beszédjavítás kérdé-
seiről mondták el kutatási 
eredményeiket, tapasztalatai-
kat. nemcsak logopédiai 
szempontok szerint vizsgál-

ták ezt az egy hangot, de 
érintették szinte összes 
problémáját, stilisztikáját, 
kontrasztív vizsgálatát, hi-
báinak javítását, érdekessé-
gei t A tudományos ülés-
szaknak osztrák vendége is 
vol t A nyelvhegyi r hang 
megtanításának módja cím-
mel Hannes Aschenbrenner, 
a bécsi beszédjavító iskola 
igazgatója tartott szemléletes 
filmbemutatóval kísért elő-
adás t 

A logopédusok tegnapi tu-
dományos ülése egyszerre 
volt a szakterület művelői-
nek eredményes tanácskozá-
sa és olyan ismeretterjesztő 
konferencia, ahol a gyermek 
fejlődését végigkísérő peda-
gógusok szerezhettek hasz-
nos és új tudnivalókat 

a tartalmatlan, kényelemsze-
rető életmód ellen. 

A szocializmus az embe-
rért van! Társadalmunk ar-
ra törekszik, hogy az élet-
színvonal állandó emelése 
révén kulturáltabb, egészsé-
gesebb, teljesebb legyen az 
emberi élet. Ennek része a 
boldog család, az egészsége-
sen fejlődő gyermek. A tár-
sadalmi folyamatosság meg-

teremtése, népesedéspolitikai 
céljaink szolgálata szocialis-
ta és hazafias kötelességünk. 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa társadalmunk 
iránt érzett felelősséggel for-
dul a népfrontbizottságokhoz, 
a népfrontba tömörült szer-
vezetekhez, egész népünkhöz, 
hogy munkájukkal és maga-
tartásukkal segítsék e nemes 
cél megvalósítását 

Össze-* 
hívták 

az ország-
gyűlést 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa, az Alkot-
mány 22. paragrafusa (2) be-
kezdése alapján az ország-
gyűlést 1973. december 19.' 
napján (szerda) délelőtt 11 
órára összehívta. Előrelátha-
tólag az ülésszak napirend-
jére kerül a Magyar Nép-
köztársaság 1974. évi költség, 
vetéséről szóló törvényjavas-
lat. (MTI) 

Téli napok a fezekben 
Ezekben a hetekben elnép-

telenedett a szegedi határ, a 
nagy őszi munkák befejeződ-
tek, itt-ott még maradt egy 
kis szántanivaló, de a fagy 
és a hó kiszorította a köny-
nyebb traktorokat a baráz-
dákból. Lánctalpasok jár ják 
a földeket, hogy ne marad-
jon szántatlan terület ta-
vaszra. Holtszezon, vélnék 
sokan, mert nem látványos 
a téli munka, leginkább a 
jövő évi előkészületeken a 
hangsúly, leltározásokon, 
zárszámadás készítésén és a 
jövő évi termelési pénzügyi 
terv összeállításán. 

A téli határ mégis él, kü-
lönösen az intenzívebb kert-
gazdálkodású szövetkezetek-
ben mozgalmas ilyenkor az 
üvegházak környéke. Szedik 
a téli primőröket, szállít-
ják és készítik elő a terüle-
tet a jövő évi ínyencségek-
nek. Ha az idő téliesre for-
dul. felfagynak a földek, s 
hótakaró borítja az őszi ká-
lászosokat, akkor megkezdő-
dik a téli fejtrágyázás is, 
részben, mert a műtrágya-
szóró gépek ilyenkor nem 
okoznak taposási kárt, ron-
gálódást a talajon, másrészt 
meg a tél végi csapadék le-
mossa a termést fokozó nit-
rogént kellő mélységre. 

A szegedi Tiszatáj Terme-
lőszövetkezetben ezekben a 
napokban szállítják a kuko-
ricát és az étkezési búzát, 
mindkét gabonaféléből 100— 
100 vagonnal, a terményfor-
galmi vállalat szegedi tele-
pé ra A terményekre a kö-
zös gazdaság tárolási szerző-
dést kötött a korábbi hóna-
pokra. Tart a kukoricaszá-
rítás és „morzsolás, a feke-
teföldi szövetkezetben idén 
320 vagon kukorica termett, 
hektáronként 37—38 mázsás 
átlaggal. Két szárítójuk van, 
az egyik üzemel, innen a 
termény a sertéstelepre ke-
rül. Tavasztól épülőfélben 
van a harmadik szárítójuk 
is, aminek üzemelésére a jö-
vő év végén kerül sor. Ez 19 
millió forintba kerül, iker-
szárító és saját beruházás-
ként a szövetkezet saját épí-
tési brigádja emeli. Részben 
saját erőforrásból, másrészt 
pedig kártalanításból. Hét-
főn még dolgoztak az épí-
tők, de a Tisza zajlik, n in-
csen kompjárat, nem tudnak 
át járni a révbe, ahol épül 
a szövetkezeti gazdák újabb 
büszkesége. 

A közös gazdaság nagy te-
rületű, ezért a decemberi 
napokban 8 leltározó bizott-
ság munkálkodik 5—5 tag-
gal. November 12—20-ig az 
első bizottság már serény-
kedett, az álló- és forgóesz-
közöket vette számba, hiszen 

Szétszedik a traktorokat a József Attila Tsz műhelyében 

év végéig ezeknél lényeges 
változás már nem lesz. A 
mezei leltározó bizottság a 
jövő héten a termékeket lel-
tározza fel, míg az állatlel-
tárok év végén esedékesek. 
A két állattenyésztő telep 
és a húsüzem közvetlen, de-
cember utolsó napjaiban ese-
dékes. Pontosan és szorgal-
masan leltároznak a Tisza-
t á j Ts z tagjai, hogy az ösz-
szesítő lapokra, kimutatá-
sokra megbízható adatok ke-
rüljenek, mert csak így tud-
ják reálisan elkészíteni az év 
végi mérleget, s egyben a 
jövő évi gazdálkodás egyik 
iránytűjét ; az 1974-es ter-
melési és pénzügyi tervet. 

A szegedi József Attila 
Termelőszövetkezetben a 

hagyományosnak megfelelő" 
en a nagy őszi munkák után 
a javítóműhelyben szorgo an 
tevékenykednek. Jelenleg 3 
műtrágyaszóró gépeket ja-
vítják, amiből öttel rendel" 
kezik a gazdaközösség. De-
cember közepétől kezdődik 
a téli fejtrágyázás. Közel 3 
ezer mázsa nitrogént vásá-
rolt a tagság, s ezt a fel-
fagyott, hóval borított nagy-
üzemi táblákon az őszi kalá-
szosokra szórják a gépek. 

A javítóműhelyben 28szöH 
vetkezeti gazda tevékenyke-
dik, gépszerelők, lakatosok, 
hegesztők, kisebb-nagyobb 
hibákat javítanak és a 31 
erőgép közül ötnek elvégzik 
a főjavítását is. 

Sz. L. I, 

Szegedről tanácsi 
küldöttség utazott 

Odesszába 
Tegnap, szombaton este Szeged szovjet testvérvárosa, 

ba, Odesszába utazott a városi tanács küldöttsége. Vezető-
je Papp Gyula, a Szeged városi tanács elnökhelyettese; tag-
jai: Berta István, a Szeged városi pártbizottság osztályve-
zetője, dr. Hovorka István, a városi tanács párt csúcsvezető-
ségének titkára, a városi tanács osztályvezetője és Heim 
János, a városi tanács végrehajtó bizottságának tagja a 
DÉLÉP osztályvezetője. 

A szegedi delegáció — a szovjet testvérvárosból érke-
zett meghívásnak eleget téve — hét napig tanulmányozza 
Odesszában a városi politikai munkát és annak módszereit. 


