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A népfront részt vállal a köz-
művelődés fejlesztésében 
Sarlós István főtitkár elnökletével pén-

teken, tegnap, az Országház vadásztermé-
ben ülést tartott a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa. Készt vett az ülésen — és 
az elnökségben foglalt helyet — Aczél 
György, az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyet-
tese és dr. Orbán László kulturális mi-
niszter. 

Dr. Szentistványi Gyuláné, a népfront 
Országos Tanácsának titkára vázolta a 
Hazafias Népfront szerepét a közművelő-
dési feladataik megvalósításában. Rámuta-
tott: a népfrontmozgalom részt vállal a 

közművelődés fejlesztésében, a szocialista 
kultúra terjesztésében, a közösségi ember 
nevelésében. Megtisztelőnek tartjuk — 
hangsúlyozta —, hogy a párthatározat 
mozgalmunk teendőit is megjelöli, ezek 
végrehajtásában a mozgalom művelődés-
politikai tevékenységeinek jó hagyomá-
nyaira támaszkodunk. A népfront közmű-
velődési tevékenysége elválaszthatatlan tó-
megpolitikai felvilágosító munkájától. 

Az ülésen tájékoztató jelentés hangzott 
el a nénfront nemzetközi kancsolatairíl is. 

Az előterjesztést követő vitában felszó-
lalt Aczél György is. 

Űjabb együttműködési 
lehetőségek 

Huszár István nyilatkozata a magyar—szoviet 
íuhnaumt tudományos-műszaki programokról, 

hasznukról 

Somogyi Károlyné felvétele 
A gyermekek birtokokba vették az óvodát 

ÁTIg egy évvel ezelőtt dön-
tötték el a városi tanácsnál, 
hogy óvodát építenek Felső-
városon, a Tabán utcában, s 
tegnap, a város felszabadu-
lásának 30. évfordulóján már 
gyermekzsivajtól volt han-
gos a házgyári elemekből 
Szegeden első ízben felépí-
tett százszemélyes óvoda. A 
6,2 milliós építési költség fe-
lét a városi tanács, a másik 
felét pedig a kivitelező, a 
DÉLÉP állta — cserében dol-
gozói gyermekei közül ötve-
net helyezhetnek el az új 
óvodában. 

A tegnap rendezett kedves 
ünnepségen Sipos Mihály, a 
DÉLÉP igazgatója ismertette 
a mindössze hét hónapig tar-
tó munkát. Elmondta, hogy 

a terveket az év első két hő. 
napjában a vállalat techno-
lógiai tervezési osztályán ké-
szítették el, társadalmi mun-
kában, az építéshez pedig 
március elsején fogtak hoz-
zá a brigádok. A KlSZ-szer-
vezet védnökséget vállalt az 
építkezés felett, s a fiatalok 
összesen 1300 óra társadal-
mi munkát végeztek. A szo-
cialista brigádok további 2 
ezer 300 órát vállaltak és tel-
jesítettek. A három kommu-
nista szombaton végzett 
munka értékét ugyancsak az 
építési költségek fedezésére 
fordították. A gyermekek ér-
dekében szerszámot ragadtak 
más vállalatok dolgozói is. 
Segített a kazánjavító szö-
vetkezet, a városgazdálkodá-

si vállalat, valamint a vá-
rosi beruházási vállalat női, 
és a DÉMÁSZ KlSZ-brigád-
ja is. 

A társadalmi összefogásnak 
ékes példája volt ez az óvo-
daépítés. Sok száz dolgozó 
fáradságot és időt nem kí-
mélve, önzetlen munkával 
sietett a gyermekek, s a 
gyermekes anyák segítségére. 
Most, miután az óvoda el-
készült, olyan apróságok fog-
lalhatják el, akik eddig böl-
csődébe jártak, s olyanok, 
akikre édesanyjuk vigyázott 
otthon, örvendetes még, hogy 
ez esetben az óvoda meg-
előzte a lakásépítést. Felső-
város eme részének átépíté-
se ugyanis a következő öt-
éves tervben megoldandó 
feladat 

Felavatták a KSZV 
klubegyüttesét 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat Szeged felsza-
badulásának 30. évfordulójá-
ra vállalta kulturális klub-
együttesének átadását. Teg-
nap, pénteken a város fel-
szabadulásának 30. évfordu-
lóján ünnepélyes keretek kö-
zött át is adták a volt háló-
üzem helyén azt a kulturális 
együttest, mely a nyugdíja-
sok, fiatalok, s minden vál-
lalati dolgozó számára kul-
turált művelődési, szórakozá-
si lehetőségeket nyújt. A 
nyugdíjas-klub és a szo-
cialista brigádok klubja a 
vállalat volt dolgozóinak, il-
letve brigádtagjainak kultu-
rált szórakozásról kíván gon-
doskodni. Az ifjúsági klub 
500 válla'ati fiatal igényeit 
igyekszik kielégíteni. A já-
tékterem, kiállítóterem csa-
ládi ünnepségek rendezésére 
ís alkalmas. 

A tegnap délutáni avatf 
ünnepségen Sponner Jenő 
a jutaárugyár igazgatója kö-
szöntötte a megjelentekel 
Komerszki Péter, a városi 
pártbizottság munkatársa 
mondott ünnepi beszéde^ 

majd Tóth László, a KSZV Az ünnepség után meg-
vezérigazgatója adta át ren- nyitották a vállalat gyáregy-
deltetésének a klubegyüt- ségeinek 30 éves történetiét 
test. A feladatokat szociális- bemutató kiállítást, majd ün-
ta szerződésben ünnepélye-
sen rögzítették. 

nepi műsorral 
klubavató. 

zárult 

te ifjúsági klub részlég® 

Lezárult az az egyhónapos 
jubileumi tudományos-mű-
szaki program, amelyet a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság, a Mű-
szaki és Természettudomá-
nyi Egyesületek Szövetsége, 
a Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság, valamint hat ipari 
tárca és vállalatai, s mint-
egy 30 tudományos egyesü-
let rendezett a Magyaror-
szág és a Szvojetunió kö-
zötti tudományos-műszaki 
együttműködési megállapo-
dás aláírásának 25. évfordu-
lója alkalmából. E jubileumi 
megemlékezés programsoro-
zatának . tapasztalatairól, 
hasznáról Huszár István, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese, a magyar—szovjet gaz-
dasági és műszaki tudomá-
nyos együttműködési kor-
mányközi bizottság magyar 
tagozatának elnöke nyilatko-
zott az MTI munkatársának: 

— A jubileumi megemlé-
kezések gazdag programja 
szerint — mondotta — Bu-
dapesten többnapos akadé-
miai tudományos ülésszaKon, 
a fővárosban és vidéken 18 
ágazati tudományos szimpó-
zionon, 21 műszaki napon ta-
lálkoztak a magyar és a 
szovjet tudósok, kutatók, ter-
vezők, műszaki fejlesztési és 
gyakorlati szakemberek. 
CSaknem 240 előadás alap-
ján — amelyből több mint 
hetvenet szovjet előadók tar-
tottak — áttekintették a két 
ország negyedszázados tudo-
mányos-műszaki együttmű-
ködésének tapasztalatait, 
eredményeit, beszámoltak 
legújabb sikereikről, és a 
kölcsönösen előnyös kapcso-
latok fejlesztése érdekében 
újabb együttműködési lehe-
tőségeket tártak fel. 

— Sok ezer magyar szak-
ember vett részt ezeken a 
találkozókon, a nagyszerű 
szovjet tudományos és mű-
szaki fejlesztési eredménye-
ket és a magyar—szovjet 
együttműködés sikereit be-
mutató budapesti kiállításo-
kat csaknem háromszázezer 

! ember kereste fel. őszinte 
| elismeréssel, s mondhatni, 
hogy a szocialista közösség 

.hozzátartozójának, családtag-
j iának jogán — büszkeséggel 

I csodálta meg az önműködő 
szovjet Hold-jármű, a Luno-
hod—2. automatikus hold-
kutató laboratórium élet-
nagyságú modelljét, az űrku-
tatáshoz, & békés célú nuk-

leáris energetikához, a lézer-
technikához, a rádióelektro-
nikához, a számítástechniká-
hoz és még számos fontos 
tudományághoz kapcsolódó 
alkotásokat. Jó néhány ha-
sonló kiállítást rendeztek 
még vidéken, ezenkívül szov-
jet műszaki-tudományos 
filmnapokat is az egész or-
szágban. A lakosság széles 
rétegét érintette, mozgósítot-
ta tehát ez az egyhónapos 
jubileumi program, és to-
vább erősítette a két ország 
népeinek testvéri barátságát, 
kapcsolatait. 

— A tudományos tanács-
kozásokon és ipari szimpó-
zionokon elhangzott beszá-
molókból kitűnt, hogy ebben 

a negyed században éppen a 
Szovjetuniótól kapott sok-
rétű támogatás eredménye-
ként építhettünk ki olyan 
tudományos bázisokat és 
iparágakat, amelyeknek lét-
rehozására — hazánk sze-
rény lehetőségei miatt — 
nem is gondolhattunk volna, 
csak a nagyon távoli jölvő 
terveiben. Ezzel a támoga-
tással bontakoztak ki azok a 
jelentós hazai szellemi és 
anyagi erőforrások, ame-
lyekkel a kétoldalú együtt-
működésben előtérbe kerül-
hetett a közös kutatás és a 
kooperáció, s a nemzetközi 
munkamegosztás alapján a 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Világosabb lő útvonalak 
Bekapcsolták az új közvilágítást 

a Bajai úton 
Jól haladnak a DEMASZ 

szerelési munkálatai a Tol-
buhin sugárúton és a Buda-
pesti úton. Áthelyezték a 
kábeleket, állnak már a 
kandeláberek, s az 55-ös, 
Bajai út temető előtti, kül-
ső' szakaszán pénteken este, 
a tervezett időben bekap-
csoltak a korszerűsített köz-
világítást. A vállalt határ-
időket másutt is igyeke tek 
megtartani, de a hálózatsze-
relési osztály vezetőjének 
tájékoztatása szerint ez nem-
csak a vállalat szakembere-
in múlik. Meg kell várniuk, 
amíg az útkorszerűsítés el-
jut abba a fázisba, amikor 
már nem akadályozzák egy-
más munkáját; amikor meg-
határozó a légvezetékek, tar. 
tóoszlopok végleges, pontos 
helye. 

A vállalat mérnökeinek 
újítása volt. hogy ahol ez 
lehetséges, a villamos-
vezetél-e'-ke! közös oszlopo-
kat helvezz'nek el. e-" el a 7 
esztátiku-abb megoldással, s 
a költségek közös fedezésé-
vel jelentós összeg és mun-
ka takarítható meg. Az Áp-
rilis 4. űtián fav~sszal át-
adott 66 közös tartóoszlop 
jól bevált, ezért az F5-ös út 
és a Tolbuhin sugárút e-y-
egy sza'as'án ugvanezt a 
megoldást alkalmazzák; 

A városba vezető fő közle 
kedéái utak rekons ru meló-
jával együtt készülő új köz-
világítás javítja majd a lá-
tási viszonyokat. 400 és 1000 
wattos izzólámpák ke, űrnek 
a karcsú, ezüstre festett 
acéloszlopokra. A kandelá-
berek felállítása veszélyes 
munka, hiszen ezeket a vil-
lamos- és gépjárműforga-
lom korlátozása nélkül, a 
gyalogos közlekedés biztosí-
tásával helyezik földbe, 
gyakran feszültség alatt le-
vő vezetékek közvetlen kö-
zelében. "Mivel a munkának 
ez a része elég látványos, 
és ezért sok nézője akad, 
gondot okoz a balesetveszély 
elhárítása. 

Az új vezetékek és tarto-
zékaik szerelésén kívül a ré-
gi hálózat felújítása. új 
transzformátorán " mások lé-
tesítése. a gyárak n vek vő 
energiaigényének kielégítése 
is a DÉMÁSZ feladata. Az 
idén az előzetes számítás k 
szerint nylcmilliőval te'ie-
sítik túl 47 és fél millió fo-
rintos tervüket Váltóz tlan 
gépparkkal alig növekvő 
munkaerő-1 'tszámmal, min-
dig a határidőre kés ülnek 
el — ez jól szervezett mun-
kájukat mutatja. Az ered-
mény pedig — a világosabb 
Szeged. 


