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ülés! tartolt 
a Minisztertanács 

Az Ifjúsági ház 

Ezer fiatal otthona 
A kormány Tájékoztatási Hivatala köz-

li : a Minisztertanács csütörtökön ülést 
tartott. 

A külkereskedelmi miniszter jelentést 
tett a szocialista országokkal kötött 1978. 
évi árucsere-forgalmi jegyzőkönyvek lét-
rehozásáról, a végrehajtásra teendő intéz-
kedésekről. A Minisztertanács a jelentést 
elfogadta. 

A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 
elnöke jelentést tett a népi ellenőrzés 
X977. évi munkájáról és ellenőrzési ta-
pasztalatairól. A Minisztertanács a jelen-
tést jóváhagyólag tudomásul vette, és fel-
hívta a minisztereket, hogy irányító mun-
kájukban hasznosítsák a tapasztalatokat. 

A legfőbb ügyész tájékoztatta a Mi-
nisztertanácsot a bűnözés 1977. évi hely-
zetéről és az ügyészi tevékenység során 
szerzett fontosabb tapasztalatokról. A kor-
mány tudomásul vette a beszámolót. 

A Minisztertanács döntött az 1978, évi 
Állami és Kossuth-díjak odaítéléséről. 

A kulturális miniszter javaslatára a 
kormány határozatot hozott a Kiváló és 
az Érdemes Művész kitüntető címek ez 
évi adományozásáról. 

A Minisztertanács jóváhagyta a Magyar 
Kereskedelmi Kamara alapszabályát. 

A kormány ezután egyéb ügyeket tár-
gyalt. 

I 

Segítség 
az egyenj'ogúsághoz 

A népfront megyei 
és városi nőbizottságának tervei 

X nők nem szeretik, ha a ját külön szívügyüknek te- datosftani az anyaság megbe-
munkában, a társadalmi élet- kintik, s igyekeznek — kü- csülését, a jövőért vállalt fe-
ben „megkülönböztetett" mó- lönösen a KISZ-en kívülié- lelősségérzetet a társadalom 
don bánnak velük. A tiszte- ket — bevonni a népfront- minden tagjában, 
let, az udvariasság érzik, ki- mozgalomba. Az 6 segítsé- Nem hagyhatja hidegen a 
já r nekik, de úgy tar t ják gükre is számítanak egyik nőket az a tény sem, hogy 
igazságosnak, ha minden ér- tervük megvalósításában: fel a tankötelezettségi törvény 
téküket emberi mércével mé- szeretnék kutatni a körze- miként érvényesül a megyé-
rik. Hogy mégis beszélünk tekben élő, gondozásra szo- ben. 
külön nőpolitikáról, nőkér- ruló idős emberéket és vál- Hogy ezeket a eélkitűzé-
désről, az éppen azt jelzi: az lalják a társadalmi segítség seket miként valósítja meg 
óhajtot t egyenjogúság még megszervezését is. a két nőbizottság, az ötletes-
napjainkban sem valósult A nők sokféle elfoglaltsá- ségüktől is függ. Az előadá-
meg egészen. Siettetnünk ga mellett nem szenvedhet sokon kívül kötetlen beszél-
kell ezt a folyamatot, min- semmiben hiányt a család getéseken, fórumokon látják 
den eszközzel. sem. A társadalom alapegy- vendégül a lányokat, asszo-

Férfinak és nőnek, az egész sége az eddiginél is szoro- nyokaL S a megteremtett ba-
társadalomnak úgy kell te- sabb kötelék kell hogy le- ráti légkör bizonyára soku-
kintenie a lányokat, asszo- gyen a házastársak és a kat csábít majd el a nőbi-
nyokat, mint akik a munká- gyermekek között. A nőbi- zottság ú jabb rendezvényei-
ban. a családi életben, mű- zottságok igyekeznek erősí- re is. 
velődésben, szórakozásban teni ezt a szemléletet, s tu- Ch. A. 
egyenrangú felek a férfiakkal 
együtt, azaz jogaik és köte-
lességeik azonosak. Mindez 
természetesen nem jelenti 
azt, hogy arról a kedves 
pluszról, az anyai hivatás 
örömeiről és gondjairól le 
kellene mondaniuk az egyen-
jogúság kedvéért. Ellenkező-
leg: csak ezzel együtt élhet-
nek a nők teljes életet. 

A Hazafias Népfront me-
gyei és városi nőpolitikái bi-
zottsága a helyes szemlélet 
kialakításáért tud tenni a 

' legtöbbet. Abban igyekszik 
segítséget nyújtani, hogy a 
munkát, tanulást, gyermek-
nevelést vállaló asszonyok 
minél könnyebben tudjanak 
eleget tenni a mai kor köve-
telményeinek. Idei munka-
tervüket az MSZMP XI. 
kongresszusának határozata, 
programnyilatkozata, a nép-
front VI. kongresszusának, 
valamint a megyei és a vá-
rosi népfront feladatai alap-
ján állították össze. 

A tájékozottság — politi-
kai, szakmai téren — egy-
aránt elengedhetetlen. Hogy 
mi történik a világban és ha-
zánk határain belül, nem le-
het közömbös egyetlen nő 
6zámára sem. Noha az infor-
mációk jószerével a helyük-
be jönnek, igényesség kérdé-
se. hogy valaki odanyúl-e a 
rádió, a tévé gombjához, ke-
zébe veszi-e az újságot. Üj 
gondokat teremtett a nők 
számára a lakótelepi életfor-
ma. Feladatuknak érzik a 
népfront nóbizottságai, hogy 
folyamatosan figyelemmel kí-
sérjék az ú j városrészekben 
élő és dolgozó nők élet- és 
munkakörülményeit. 

A fiatalok sorsát, életmód-

e g y i d ő b e n 
Van-e Szegeden ezer, szó-

rakozást, kikapcsolódást ke-
reső fiatal egyetlen estén? A 
válasz egyértelmű. Nem kell 
tehát attól tartani, hogy üre-
sen konganak majd a — 
meglehetősen régóta — épülő 
ifjúsági ház termei. Az épí-
tési-szerelési munkák június 
végére befejeződnek, aztán 
már a berendezések szállítóin 
múlik, mikor vehetik birto-
kukba a Tisza-parti székhá-
zat a város diákjai, munkás-
fiataljai. 

A Kereskedelmi Tervező 
Vállalat Ilóka László vezette 
kollektívája tervei alapján 
készült a folyópart ú jabb 
ékessége, a kétszintes, kívül-
ről majd mezőtúri (piros) 
téglával burkolandó épület, 
melynek emeleti ablaksorá-
ból vagy körbefutó erkélyé-
ről belátni a teljes Tisza-ka-
nyarulatot. Darvas Tamás-
nak, a DÉLÉP építésvezető-
jének kalauzolásával jártuk 
végig az ifjúsági ház belső 
helyiségeit, melyek már így, 
félig készen is sejtetik: tá-
gas, kényelmes és lakályosan 
berendezett otthont kap majd 
Szeged fiatalsága. 

Az épület főbejárata a Ti-
sza felől lesz, az előcsarnok-
ból a játékterembe, illetve a 
művészeti klub, a zeneterem, 
a folyóirat-olvasó, a büfé, a 
mozgalmi szoba, az általános 
klub, valamint a társalgó he-
lyiségeibe vezethet utunk. A 
termek egy részét harmoni-
kaajtókkal lehet egymástól 
elválasztani, vagy ha na-
gyobb térre van szüksége a 
rendezvényeknek, akkor ösz-
szenyitni. A műkővel burkolt 
főlépcsőházból nyílik az eme-
leti nagyterem, mely előadá-
sok, ünnepségek rendezésére 
is alkalmas — ilyenkor 550 
nézőnek, hallgatónak lesz itt 

S o m o g y i K A r o i y n é [elvétele 

Az Ifjúsági ház előtti parkoló még üres — megtelik majd 
jármüvei, ha elkészül a fiatalok regen várt otthona 

Kádár János látogatása 
a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára csütörtökön, tegnap a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi-
nisztériumba látogatott. Elkí-
sérte Kovács Antal, a Köz-
ponti Bizottság osztályveze-
tője és Nádasdi József, a VII. 
kerületi pártbizottság első 
titkára. 

Kádár János a tárca veze-
tőivel közvetlen hangulatú 
eszmecserét folytatott, ame-
lyen részt vett Pullai Árpád 
miniszter, Vrbán Lajos ál-
lamtitkár, Földvári László, 
Horn Dezső, Kiss Dezső, 
Klézl Róbert miniszterhe-
lyettesek, Szűcs Zoltán, a 
MÁV vezérigazgatója és 
Györffy József, a miniszté-
rium pártbizottságának tit-
kára. 

Pullai Árpád tájékoztatást 
adott a KPM tavalyi munká-
járól, az idei legfontosabb 
feladatokról és a tárca fej-
lesztési terveiről. Egyebek 
között beszámolt arról, hogy 
a szállítás és a hírközlés te-
rületén dolgozók teljesítették 
a tavalyi terveket. A sze-
mélyszállításban a korsze-
rűbb autóbuszok forgalomba 
állításával enyhült a zsúfolt-
ság. Az áruszállításban kielé-
gítették a megnövekedett 
igényeket, amiben jelenté-

keny szerepe volt annak, 
hogy javult a vállalatok kö-
zötti együttműködés. 

Az idén a tárca mintegy 
350 ezer dolgozójára az előző 
évinél is nagyobb feladatok 
megoldása vár. A cél az uta-
zási körülmények további ja-
vítása, az áruszállítási igé-
nyek mind teljesebb kielégí-
tése, a közutak és a vasúti 
pályák korszerűsítése, az or-
szágos főúthálózat fokozatos 
kiépítése. 

Kádár János elismerését 
fejezte ki a tárca vezetőinek. 

a közlekedés és a posta dol-
gozóinak helytállásukért, a 
nehéz körülmények között 
végzett jó munkáért, amely-
lyel a múlt évi feladatokat 
teljesítették. A beszélgetés 
során szólt az ország előtt 
álló idei feladatokról, ame-
lyek egész népünk, ezen be-
lül a közlekedés és a posta 
dolgozóinak, odaadó munká-
jával eredményesen megold-
hatók. Végül további sikere-
ket kívánt az idei esztendő 
terveinek teljesítéséhez. 

(MTI) 

Csütörtökön, tegnap folytatta a felkészülést a mai 
/isszatérésre Alekszej Gubarev és Vladimír Remek, aki 
egy hete vendégeskedik a Szaljut—6 szovjet tudományos 
űrállomáson harmadik munkahónapját befejező Roma-
nyenkónál és Grecskó nál 

Gubarev és Remek ellenőrizte a Szojuz—28 űrhajó 
valamennnyi fedélzeti berendezését és műszerét, és befe-
jezte a rendkívüli gondosságot igénylő csomagolást A Szo-
juz—28 hozza vissza ma a Földre az űrállomáson végzett 
tudományos kísérletek eddigi eredményeit, illetve a fel-
adatukat már betöltött műszereket 

helye. Közel 750 négyzetmé-
ternyi területe azonban — h a 
szükséges — három térre 
osztható a hatalmas harmo-
nikaajtókkal. (Ezek a mozgó 
térelválasztók — érdekes 
megoldással — az épületen 
kívül elhelyezett „dobozba" 
futnak ki, s így a nagyterem 
belső terében nem foglalnak 
el tárolóhelyet.) Az emele-
ten lesznek az öltözők, s a 
technikai szobát: a hangosí-
tók, rádiósok helyét is itt 
rendezik be. 

Az ifjúsági ház a 31-es szá-
mú Építőipari Vállalat nagy 
teherbírású szerkezeteiből ké-
szült (ezek nagyobb „testvé-
reiből" épül majd a nagyáru-
ház is), a válaszfalakat tég-
lából emelték — bordás ki-
képzéssel. Ezek a bordák zár-
ják majd közre a földszinti 
beépített szekrényeket, illet-
ve az emeleten díszítő funk-
ciójuk van. A belső terekben 

vörösfenyőből készült b u r . 
kolóanyagot használnak, s 4 
bordás kiképzést. még az ab-
lakszerkezeteknél is megis-
métli a tervező. 

Az épület kazánja már ré-
gebb óta működik, hiszen a 
környező ú j házak lakásait is 
innen fűtik, s elkészültek a 
közművek is. Most a válasz-
falakat húzzák fel a kőmű-
vesek, a villanyszerelőknek 
már kevés munkájuk van 
hátra, a hőszigetelők, lakato-
sok után pedig jöhetnek ma jd 
az álmennyezetek szerelői, aa 
üvegezők, a festők, mázolok 
és burkolók, . hogy júniut 
30-án átadhassák helyüket a 
lakberendezőknek, dekoratő-
röknek, s — remélhetőleg 
mielőbb — a város fiataljai-
nak. Közülük ezren egy idő-
ben lehetnek látogatói, ven-
dégei az ifjúsági háznak. 

P. K. 

Bűnesetek 
n legfőbb ügyész tájékoztatója 

Tavaly több mint 123 és 
fél ezer bűncsekemény vált 
ismertté, 4,5 százalékkal ke-
vesebb mint 1976-ban. Jól-
lehet, a fiatalkorú bűnelkö-
vetők száma 3,6 százalékkal 
csökkent, nem túl jó a kép, 
ha figyelembe vesszük: min-
den tízezer fiatalkorú lakos 
közül csaknem 124-et kellett 
felelősségre vonni bűncse-
lekmény miatt. Ez pedig 
kedvezőtlenebb jelenség 1976 
tapasztalataihoz viszonyítva. 
Még inkább az, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a gyermekkorú 
— 14 éven aluli — elköve-
tők száma 2217-ről tavaly 
2387-re emelkedett— állapí-
totta meg dr. Szíjártó Károly 
legfőbb ügyész csütörtöki 
sajtótájékoztatóján, amelyen 
ismertette a bűnözés alaku-
lását, szólt a megelőzés, a 

bűnüldözés időszerű felada-
tairól, továbbá a törvény-
sértések kiküszöbölését és 
megelőzését segítő általános 
felügyeleti és polgári jogi 
tevékenységről. 

Az összbűnözésen belül 
változatlanul a legnagyobb 
arányt, 55 százalékot képvi-
selik a vagyon elleni bűn-
cselekmények. Míg a társa-
dalmi tulajdont károsító bű-
nözés csökken, a személyi 
javak elleni büncse'ekmé-
nyek „szintjét" nem sikerült 
visszaszorítani. Igaz, a jog-
szabályaink ellen súlyosan 
vetők tavaly 88 millió forint-
tal kevesebb kárt okoztak a 
társadalmi tulajdonban. 
Bűncselekményeik nyomán 
azonban így is 17.7,5 millióra 
rúgott az okozott kar . 
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