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Átadták az új számítógépet
a tüdemáeyegyeiemen
Üj, nagv
teljesítményű
számítógépet adtak át tegnap, pénteken a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Az R 40-es gépet az
NDK-beli
Robotron-cégtől
az
Oktatási Minisztérium
anyagi támogatásával 60 mil_
lió forintért vásárolták, és a
Ságvári gyakorló iskola Árpád téri épületében alakították kl az elhelyezésére alkalmas helyiségeket. A mintegy másfél hónappal ezelőtt
Szegedre szállított berendezéseket német szakemberek
segítségéve! tették működésképessé EZ egyetem kibernetikai
laboratóriuminak
munkatársai.
Az R 40-es 360 ezer utasítást képes
végrehajtani
másodpercenként, t-hát hatvanszor nagyobb a teljesítménye, mint a tudományegyetem héteves, Minszk 22.
típusú gépének. Az ú j berendezés jóval több adatot
tud tárolni, mint a régi. A
hazai egységes számítógéphálózat pillanatnyilag legnagyobb egységét
elsősorban
Az R 4Q-es — már működés közben
az oktatás szolgálatába á l lítják A Videotonban gyár- dést, amely a z egyetemen magasabb színvonalú képprogramozó matemati- zést. Papp Gyula ezután üntott úgynevezett „hallgatói folyó
kusképzést az eltelt másfél nepélyesen átadta az ú j bevégkészülékek"
beállítása évtizedben jellemezte. 1959- rendezést az egyetem kiberlaboratóriumának,
után. egyidejűleg tizenketten ben három, hallgató, végezte netikai
dolgozhatnak a géppel, ez a el azt a tanfolyamot, ame- amelynek vezetője, Kalmár
Kalmár László Állami- László átvette az ú j épületkihasználási fok pedig jelen- lyeri
díjas akadémikus kezdemé- rész kulcsalt, majd köszöneleg világszínvonalat jelent az nyezésére először képeztek tet mondott a beruházóknak,
oktatásban. Az egyetemen Magyarországon programozó kivitelezőknek. A gép beálJelenleg lításában, szerelésében nagy
folyó programtervező mate- matematikusokat.
részt vállaltak a kibernetimatikus, illetve a hároméves 282 hallgató készül prog- kai
laboratórium szakemberamtervezőnek, 124-en veszprogramozó
matematikus- nek
részt a hároméves rei. Közülük dr. Varga Tiképzés mellett a többi sze- programozó
matematikus- bor tudományos munkatársgedi
felsőoktatási
intéz- képzésben. Az oktatás első nak Miniszteri dicséret k i tüntetést adott át az ünnepményben, valamint kutató- segédeszközei, az M 3-as, il- ségen
Miklós Imre, az Okletve a JMinszk 22. típusú
intézetben is felhasználják gép mellett pedig most már tatási Minisztérium osztályaz R 40-est. Nagy kapacitá- az R 40-es biztosítja a leg- vezető-helyettese.
sa lehetővé teszi, hogy az
oktatáson és kutatáson kívül a termelést, a népgazdaságot is szolgálja. Igénybe
veszik majd a város és a
megye ipari üzemei különböző számítástechnikai feladatok elvégzéséhez, de egyben alapja, központja lesz
a kialakítandó dél-magyarországi számítógép-hálózatSok-sok érdekes előadás,
író-olvasó találkozó, gyernak is.
után tegnap, pénAz R 40-es ünnepélyes át- mekműsor
teken befejeződött a gyeradásán, amelyen
ott volt mekkönyvhét.
Hantos Mihály, a megyei taHajdú Géza, a Somogyinács elnökhelyettese is, dr.könyvtár igazgatóhelyettese
Fodor Géza, a tudomány- a tapasztalatokról szólva elegyetem rektora
mondott mondotta, hogy a több namegnyitó szavakat. Popp pos rendezvény elérte célGyula, a városi tanács el- ját:
segítséget
adott a
nöke méltatta azt a fejlő- könyvtárosok és a pedagó-
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Kiállítás,
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Külügyminiszter

szakmai
napok
A világ országai között a
Szovjetunió alakította ki legnagyobb és legkorszerűbb
tudományos
információs
rendszerét, amelyről április
22. és május 11. között nagyszabású
eseménysorozatot
rendez a Szovjet Kultúra és
Tudomány Házában a Szovjetunió Minisztertanácsa Tudományos. és Műszaki Állami Bizottsága, az Országos
Műszaki Fejlesztési Bizottság
és több más szerv. Pénteken sajtótájékoztatón ismertették az eseménysorozat
programját, amelyben kiállítás, szimpózium és ágazati
szakmai napok adnak majd
átfogó képet a szovjet t u dományos műszaki információs rendszer fejlődéséről és a magyar—szovjet
műszaki-tudományos információcseréről.
A kedden megnyíló kiállítás 160 tablón ad átfogó képet az információs folyamatokról. A tablók tanúsága szerint a 10 össz-szövetségi információs rendszeren
több mint 1 milliárd dokumentumot trr+anak számon,
az információs kiadványok
évente 132 ezer íven jelennek meg.

A Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista
Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar. Nép*
köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és 4
Szovjetunió külügyminiszter-helyettesei április 17—18-án
Pozsonyban eszmecserét folytattak az atomsorompó-szerződéssel kapcsolatban tartandó konferencia kérdéseiről. Az
értekezlet résztvevőit fogadta Julius Hanus, a Szlovák Szocialista Köztársaság kormányának elnökhelyettese. (MTI)

Átadta megbízólevelét
Ruanda nagykövete
Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának
elnöke
pénteken
fogadta
Munyeshyaka
Ildephonse
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, a Ruandai

Köztársaság első magyarországi nagykövetét, aki á t adta megbízólevelét. A meg;
bízólevél átadásánál
jelen
volt Garai Róber külügyminiszter-helyettes. (MTI)

Iskolaépítés Gedóban
A jövő kereskedőinek és vendéglátó
szakembereinek képzését Szegeden már
nem lehet megoldani másképpen, csak ú j
iskolával. A kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkásképző iskola jelenleg a
Mérey utcai általános Iskola épületében
működik, igen szűkös körülmények között.

Esztendők óta a fontos kérdések között
szerepelt egy új, modern iskola építése. Ez
végre megvalósul Tarján szomszédságában, a gedói általános iskola mellett. A 8
tantermes iskolához százszemélyes kollégium is tartozik. Az építkezést a DÉLÉP
végzi, s az építők az iskolának már a második szintjénél tartanak.

Befejeződött
a gyermekkönyvhét

Ülést tartott a KISZ
Központi Bizottsága

Pénteken délelőtt összeült a Magyar Kommunista
Ifjúsági Szövetség Központi
Bizottsága. Elsőként dr. Maróthy László. a z MSZMP
Politikai Bizottságának tagja, a KISZ Központi Bizottságának első titkára tájékoztatta az ifjúsági vezetőket a párt XI. kongresszusának munkájáról, s vázolta a KISZ feladatait a kongresszus határozatainak vég-

i

rehajtásában Ezután Pásztor Gabriella, a KISZ KB
titkára terjesztett elő jelentést a szövetségnek a munkásifjúság körében végzett
tevékenységéről,
majd a
KISZ Központi Bizottsága
Barabás Jánosnak, a KB
titkárának beszámolója alapján elemezte az idei forradalmi ifjúsági napok megrendezésének tapasztalatait.
(MTI)

gusok további munkájához.
A szakmai előadásokat követő beszélgetések, viták során számtalan hasznos gondolat hangzott el. Különösen figyelemre méltóak azok
az ú j ötletek és módszerek,
amelyek a legfiatalabbak alkotókészségének fejlesztését
szolgálják, a különféle rendezvények gyakorlatban igazolták ezek helyességét. Többen elmondták, a régi módszerek felfrissítése
mellett
az iskola- és a gyermekkönyvtár kapcsolatán, együttműködésén van még javítani való. Fontos, hogy a községi könyvtárakban is n a gyobb gondot fordítsanak a
gyermekolvasókkal való foglalkozásra.
A gyermekkönyvhét sikeréhez hozzájárult,
hogy
nemcsak a könyvtárosokat
és pedagógusokat, a gyerekeket is sikerült mozgósítania. Az előadásokra és a
rendezvényekre a megyehatárain túlról, az ország távolabbi részeiből — többek
között Budapestről, Győrből
és Szombathelyről is — érkeztek könyvtárosok.

Ütemesen halad az építkezés; a tervek szerint az 1976-os tanévet már itt kezdik meg
a tanulók.

somogyi Ktfrolyne felvételei
A leendő iskola tnakettfei

