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Tudományos tanácskozás 
a Lenin-centenárium alkalmából 

Küldöttek 
a kongresszusról 

Az MSZMP X. kongresszu-
sán részt vett Csongrád me-
gyei. szegedi küldöttek aktí-
vaüléseken, pártnapok kere-
tében számolnak be a kong-
resszus munkájáról. 

Tegnap, szerdán délután 
aktivaülésre jöttek össze Ma-
kón. a gépgyár nagytermében 
a városi pártszervek, tömeg-
szervezetek, vállalatok, szö-
vetkezetek és intézmények 
képviselői, dolgozói. A nagy-
számú résztvevőt Győri Imre 
elvtárs, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, a me-

gyei pártbizottság első titká-
ra tájékoztatta a X. párt-
kongresszusról. Az aktíva-
ülés befejezése után Győri 
Imre elvtárs kötetlen beszél-
getést folytatott a gépgyár 
dolgozóival, a makói veterá-
nokkal és a város közéleti 
személyiségeivel. 

Ugyancsak tegnap délután 
a MÁV-igazgatóságon ren-
dezett nagygyűlésen dr. Cser-
háti István elvtárs, a városi 
pártbizottság tagja, a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem 
pártbizottságának titkára-tar-
tott előadást. 

December 21-én, hétfőn 
délelőtt 9 órakor a Fáklya 
Filmszínházban a pedagógus 
ideológiai továbbképzés kere-
tében dr. Márta Ferenc elv-
társ, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, a József 
Attila Tudományegyetem 
rektora tart beszámolót a 
párt X. kongresszusáról. Hét-
főn délután 4 órakor a Ta-
nárképző Főiskolán ugyan-
csak dr. Márta Ferenc elv-
társ tart pártnapot a kong-j 
resszusrol. 

A taná cskozás részvevőinek egy eso portja 

Szerdán a Magyar Tudo- Az ünnepélyes megnyitá- A konferenciát dr. Mi-
mányos Akadémián a Ma- son részt vett és az elnök- hályfi Ernő, a Magyar-j— 
gyar—Szovjet Baráti Társa- ségben foglalt helyet F. J. Szovjet Baráti Társaság el-
sag. az Országos Béketanács Tyitov, a Szovjetunió ma- nöke nyitotta meg, majd 
és a Magyar Tudományos gyarországi nagykövete és Nemes Dezső akadémikus, 
Akadémia rendezésében két- P. M. Fedoszejev akadémi- az MSZMP Politikai Bizott-
r.apos tudományos konferen- kus, a Szovjet—Magyar Ba-
cia kezdődött Lenin szüleié- réti Társaság elnöke, a tu-
sének 100. évfordulója tisz- dományos tanácskozáson 
teletere Napjaink lenini be- részt vevő baráti szovjet kiil-
kepolitikája címmel. döttség vezetője is. 

ságának tagja, a Politikai 
Főiskola rektora tartott be-
vezető előadást a lenini bé-
kepolitikáról. 

Évenként 
100 szakmatematikus 
Dr. Csákány Béla rektorhelyettes a szegedi 

matematikusképzésről 
Népgazdaságunk követ- számot 50 főre emelje. Meg rátussal és hallgatói lét-

kezö ötéves tervének igen kell jegyezni, hogy a javas- számmal folytatni fogjuk 
jelentős rész_e a számítógép- lat kissé merész volt. mert azt a korábbi kezdeménye-
program. Eszerint 1975-re a nem tudhattuk, lesz-e meg- zésünket, hogy a Tudomá-
jelenleginek közel hétszere- felelő számú alkalmas Je- nyos Ismeretterjesztő Tár-
sére — mintegy ötszázra — lentkező. Annak érdekében, sulattal közösen programo-
emelik az országban műkő- hogy legyen, egyetemünk zókat képző tanfolyamokat 
dö elektronikus számitógé- széles körű propagandaba szervezzünk a megye külön-
pek száma. Ezek üzemelte- fogott. Arra is különös gon- böző ipari. mezögazdasagi 
téséhez. irányításához mi- dot fordítottunk, hogy szü- üzemeiből jelentkezők szá-
néi előbb megfelelő szak- kebb pátriánk területén ío- mára. 
embergárdát kell képezni, kozottabban törődjünk a je- — Mindezek mellett ter- j szervezetében, eddigi tevé 
A számítástechnikai szak- hetséges középiskolások mészetesen továbbra is részt I kenységében a leghaszno 
emberek képzésének prog- egyetemre történő felkészi- vállalunk a termeléssel kap- jsabbnak tekinthetők. Nagy 
ramjára vonatkozó irányéi- tésével. Az 1969—70-es tan- csolatos feladatok megoldó- j segítséget adnak a negyedik 
veket a közelmúltban dol- évben hallgatóink hetente sából. Kibernetikai Labora-
gozta ki a Művelődésügyi háromórás foglalkozásokat tóriumunk Minszk—22-es 
Minisztérum. Ennek kereté- tartanak matematikából és elektronikus számítógépével 
ben a magyar oktatási in- fizikából 6—5 fős csopor- eddig is jelentós munkákat 
tézménvek a most induló toknak a megye középisko- végzett az ország számos 
öteves tervben több száz- Iáiban. Ez év elején 70 diák üzemének. Ha megkapjuk 
millió forintot fordítanak ar- részvételével egyhetes bent- az R—40-es nagyságrendű, 
ra. hogy az oktatás minden lakásos tanfolyamot is szer- nagyteljesítményű számító-
szintjén a tanulók és hall- veztünk, amelynek kereté- gépet, növekedni fog a ter-
gatók az elektronikus szá- ben számos egyetemi oktató melést, közvetlenül szolgáló 
mítógépekkel kapcsolatos is bekapcsolódott, a felvéte- kapacitásunk is. 

Nagy ütemben fejlődik 
az állattenyésztés 

Agrárszakemberek megbeszélése 
Kazareczki Kálmán miniszterhelyettes 

a mezőgazdaság IV. ötéves tervéről 
Tegnap délelőtt Szegeden, pot. amelyre a negyedik ről, az allami gazdaságok 

a Csongrád megyei tanács ötéves terv irányelveit ki- példájáról, jó módszereiről 
székházának nagytermében dolgozták. Az elkövetkezen- majd a szőlö-gyürnölcsterü-
tartotta közgyűlését a Ma- dő esztendőkben a mező- letek telepítéséről, illetve 
gyar Agrártudományi Egye- gazdasági termelés 15—16 .minőségi cseréjéről". A 
sülét Csongrád megyei szer- százalókkal, az élelmiszer- külpiaci versenyben egyre 
vezete. A taggyűlést dr. Szá- ipari termelés pedig 25 szá- nehezebb szerepünket meg-
niel Imre, a Gabonater- zalékkal növekszik majd. A tartani és a jövőben sem 
mesztési Kutató Intézet fő szerkezetváltozás abban kényelmeskedhetünk. 
igazgatója, a megyei párt nyilvánul meg, hogy az ál- Számokkal ilusztrálta, 
vb. tagja, a MAE megyei latlenyésztés helyére kerül, hogy a negyedik ötéves 
szervezetének elnöke veret- és igen komoly anyagi be- tervben a különböző ága-
te. ruházásokkal fejlődik, a nö- zatokra hány milliárdot ru-

Dr. Fazekas Lajos, a me- vekedés üteme meghaladja házunk be. Leginkább az 
gyei tanács vb. osztályveze- majd a növénytermesztését, állattenyésztésre és gépesi-
tóje, a MAE megyei titkára A mezőgazdasági termelés, tésre költünk, az elmúlt öt 
adott számot a megjelent vagyis a nagyüzemek adják évhez viszonyítva 35 szaza-
agrárszakembereknek a szer- 1975-re az előállított áruk lékkai többet. Huszonnégy 
vezet egyéves tevékenysé- 70 százalékát. A háztáji miliárd jut az állattenyész-
géről, Tavaly eredményes gazdálkodásról sem feled- tési program megvalósítása, 
munkálkodás után magasra keznek meg, a mostani ra, s ennek 46 százaléka a 
állították a mércét, tartal- színvonalon marad. sertésprogramra. Gépesítés-
masabb, határozottabb mun- Részletesen szólt a mi- re. korszerű gépparkokra 18 
kaprogramot dolgoztak ki niszterhelyettes a gépesítés- milliárd forintot szánnak. 
1970-re. ö t szakosztály és -
három helyi csoport műkő- } ' ~ | 
űött az idén és a szervezet 
680 tagot számlál. Minden-
képpen bizonyos, hogv az 
öszi—téli hónapokban sor-
ra került és sorra kerülő 
konferenciák az Agrártudo-

i mányi Egyesület megyei 

alapvető ismereteket, illetve lire való előkészítés munká-
számítástechnikai ismerete- jába. A nyáron Hódmező-
ket elsajátítsák. Ezen a té- vásárhelyen szerveztünk 
ren rendkívül nagy felada- kéthetes előkészítő tábort, 
tok hárulnak a szegedi Jó- amelynek mintegy száz kö-
zsef Attila Tudományegye- zépiskolás résztvevője volt. 
temre is. E feladatokról kér- — A számítástechnikai 
tünk felvilágosítást, dr. Csá- szakemberképzéssel kapcso-
kány Béla rektorhelyettes- latban melyek a közeljövő 
tői. legfontosabb feladatai a Jó-

— A szegedi szakmatema- zsef Attila Tudomávyegye-
tikus képzésnek hagyomá- temen? 
nyfli vannak, amelyek nyil- — Ezen a területen eddig 
ván köteleznek. Milyen volt is élenjáró helyet foglal-
eddig a szegedi tudomány- tunk el az ország tudo-
egyetemen a számitástech- mám-egyetemei között. Ért 
nikai oktatás, milyen ala- valószínűleg meg is tart juk, 
pókra építhetünk? hiszen a terveknek megfele-

— Egyetemünkön 1956 óta lően 1972-ben egy R—40-es 
folyik számítástechnikai ok- nagyságrendű. nagyteljesít-
tatás, de eleinte csak egy- ménvű számítógépet ka-
két hallgatónk szakosodott punk. a képzendő materrta-
erre a területre. ö k még tikusok száma pedig 1975-
matematika tanári képesí- ig évente száz főre növek-
tést kaptak, de lényegében szik. Ezzel kapcsolatosan 
már programtervező mate- az egyik legégetőbb gqn-
matikusok voltak. Az 1963— dunk. hogy megfelelő elhe-
64-es tanévben végzettek lvezést nyerjenek mindazok 
között voltak az első olyan az oktatási egységek — kü-
hallgatóink. akik már kizá- lönösen a Kibernetikai La-
rólag matematikusi képesí- boratórium —. amelynek a 
test kaptak. 1963-tól megin- hallgatóság képzését szo?-
dult a közvetlen beiskolázás gálják. Természetesen a 
az 1969-re a szakmatema- több hallgatóhoz megfelelő-
tikusnak felvett hallgatpk en több oktató is kell. An-
száma 26 főre nőtt. 1970-ben nál inkább, mert nemcsak 
az országos számítástechni- a felsőfokú számítástechni-
kai programból adódó szük- kai szakemberek képzésében 
ségleteket látva egyetemünk kell részt vennünk, hanem 
vezetősége kérte a Művelő- középkádereket, — például, 
desügyi Minisztériumot, programozókat — is keli 
hogy a beiskolázási keret- képezirunk- Nagyobb appa-

Szabó Magdolna 

ötéves tervhez. 
Kazareczki Kálmán mi-

niszterhelyettes. a Magyar 
Agrártudományi Egyesület 
agrárgazdasági szakosztá-
lyának elnöke beszédében 
vázolta a harmadik ötéves 
tervben, elért mezőgazdasá-
gi. élemiszeripari eredmé-
nyeket. 

Mindez — állapította meg 
— megteremtette azt az ala-

Tíz éve alakult 
a DNFF 

Sajtótájékoztató a (jel-vietnami nagykövetségen 
A Dél-vietnami Nemzeti radalmi kormánya a dél-

Felszabadítási Front meg- vietnami kérdés megoldása-
alakulásának közelgő 10. ra előterjesztette 10 pontos 
évfordulója alkalmából Dinh javaslatát, s ezt 1970. szep-
Ba Thi, a Dél-vietnami tember 17-én újabb nyilat-
Köztársaság budapesti kozattal egészítette ki. Ez 
nagykövete sajtótájékoztatót a többi között követeli, hogy 
tartott. Hangsúlyozta: a az amerikaiak vessenek vé-
néptömegek általános felke- get a vietnami agressziós 
lésének mozgalmából szüle- háborúnak és kijelenti, 
tett Dél-vietnami Nemzeti amennyiben az amerikaiak 
Felszabadítási Front, a torra- 1971. június 30-ig feltétel 
dalom új szakaszát jelentette, nélkül kivonják összes csa-
Mostanra Dél-Vietnam te- pataikat, valamint az USA 
rületének négyötödét meg- táborához tartozó csatlós 
tisztították az ellenségtől, s a csapatokat, akkor a felek, 
laltosság háromnegyed része azonnal tárgyalásba bocsál-
p felszabadított területen él. koznak az amerikai katonák 
Az országnak ezen a részén biztonságos visszavonulásá-
ú j élet született, a parasztok ról. 
saját földjükön, a íorrada- Bármilyen makacs és ha-
lom által felosztott 2 millió zug is az amerikai imperia-
hektáron gazdálkodnak már. lizmus. nem kerülheti el azt 

Dinh Ba Thi nagykövet a szégyenletes vereséget, 
emlékeztetett arra. hogy a amely Vietnamban és Indo-
DNFF es a Dél-vietnami Irinában vár rá — jelentette 

•Köztársaság ideiglenes tor- lri a nagykövet 

H E T K t t Z N A P O K 

Mentes;;; 
A háziasszony aggodal- De nem is szólok ellene, 

maskodva tette szatyrába a mert arra kell gondolnom, 
kávécsomagot. Milyen le- hogy hány ember életét 
het ez a koffein nélküli ká- édesítette meg a cukor-
vé? — lehetett kiolvasni te-
kintetéből. A pénztárosnő 
a néma kérdésre nyugta-
tóan válaszolt, hangosan: 
Ugyanolyan ez, mint a 
többi, csak éppen nem ká- dául a kelésmentes és sü-
ros az egészségre. Tehát lésmentes kenyér, a pon-
jobb. tosságmentes közlekedés, 

A koffeinmentes kávé ez- az udvariasságmerites ki-
zel a kijelentéssel diadal- szolgálás. S ami viszont 
masan vonult be egy mai biztatóbb lenne: egyre fogy 

mentes cukor. Csak aggó- I 
dalmaskodom, mint a pél-
dabeli háziasszony, s azon, 
hogy ez a -mentes túlsá-
gosan is divattá válik. Pél-

háztartás falai közé, je-
lezve azt, hogy újabb, fe-
nyegető támadás indult ká-
ros szenvedélyeink ellen. 
Ott foglalta el helyét a kö-
zépső polcon, ahova hama-

a szama a bosszúsúgmen-
fes napoknak, a borravaló-
mentes szakmáknak. 

Igaz viszont, hogy egye-
lőre pesszimizmus-mente-
seknek kell lennünk: az 

rosan odakerül a nikotin- embermentes Földet ugyan-
mentes cigaretta és a is. szerencsére még nem 
szeszmentes rum. találták fel. 

Színvonalak 
Van, aki azt állítja, spe- fővárosban is vásárolni, az 

ciálisan magyar betegség, tudja, csak, hogy milyen 
hogy városaink mind a nagyszerű csillárboltunk 
fővároshoz mérik magu- van nekünk. De aki Sze-
kat. Az a mérce, az a geden próbált már bútort 
színvonal, amely elérhetet- venni, az meg arra eskü-
lenül messze van. Pedig ez szik, hogy abban messze 
nem egészen igaz: Szeged elmaradtunk Budapesttől, 
némely vonatkozásban job- Ne hagyjuk ki a köny-
ban el van látva, mint a veket sem. Mert igaz. hogy 
főváros. azt, amit a fővárosban át-

Különösen a Mino jó- utaztában az ember meg-
voltából, ha kevesebb bol- vesz, honi városában csak 
tunk is van, igazán nem egy héttel később kapja 
panaszkodhat senki, hogy meg, de az is, hogy ha 
nincs elég választék nöi esetleg nem veszi meg sem 
cipőből. Az viszont min- Budapesten, sem Szegeden, 
denkinek feltűnik, hogy a akkor idehaza még akkor 
íérficipőkkel nem kényez- is megtalálja, amikor a 
teti el ennyire a szegedi pesti könyvesboltokban rég 
kereskedelem az erősebb kifogyott. Lám, ilyen a 
nem képviselőit. Hasonló a színvonal, attól függ, hon-
helvzet a lakás berendezé- nan nézi az ember 
sével. Aki már próbált a Veress Miklós 


