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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Tavaly Szegeden lakáson-
ként 971 kilowatt óra áramot 
fogyasztottak. Amint azt 
Kovács János, a, szegedi 
üzemigazgatóság igazgatója 
elmondta, a város pillanat-
nyi terhelése 60 megawatt 
(a konzervgyáré egy mega-
watt). Decemberben fogy a 
legtöbb, júniusban a legke-
vesebb áram. A város napi 
teljesítményének 60 százalé-
kát az üzemek és az ipar, 
a többit a lakóházak, a ke-
reskedelem és a mezőgazda-
ság használja. Az idén 12 
százalékos emelkedést vár-
nak, ezért is terveztek más-
képp a DÉMÁSZ szegedi 
üzemigazgatóságánál. Üj be-
ruházásba kezdtek, mert 
csak igy lehet lépést tartani 
a követelményekkel. Hozzá-
fogtak a kiskundorozsmai al-
állomás építéséhez, a Bajai 
út mellett. Most készítik az 
alapot a Villamos Energia 
Tatarozó Építőipari Vállalat 
emberei, hogy jövő év kö-
zepére elkészüljön az ú j lé-
tesítmény. 

A dorozsmai alállomásból 
^gerincet", vagyis vezetéket 
csatlakoztatnak több község-
be, igy Kistelekre és Doma-
székre is. A megnövekedett 
terhelés miatt kicserélik a 

Gazdagítsuk hazánkban 
az okns gyermekszeretetet 

A nemzetközi gyermekév magyar bizottságának felhívása 
Honfitársak! Magyar Dol-

gozók! 
A gyermekeknek — egész-

séges fejlődésük érdekében 
— a világon mindenütt kü-
lönleges gondoskodásra és 
megkülönböztetett figyelem-
re van szükségük — állapí-
totta meg a világ haladó 
közvéleményével egyezően 
az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének 1959-es, a gyerme-
kek jogairól szóló deklará-
ciója. Az ENSZ az 1979-es 
esztendőt — e nyilatkozat 
elfogadásának 20. évforduló-
ját — a gyermekek nemzet-
közi évének nyilvánította, és 
felhívta a világ közvélemé-
nyének, a kormányoknak a 
figyelmét arra, hogy kezde-
ményezéseikkel járul janak 
hozzá a gyermekek jogainak 

védelméhez, azok teljes ér-
venyre juttatásához. 

A Magyar Népköztársaság 
— híven a szocializmus esz-
méihez, társadalmi rendünk 
humanizmusához — magáé-
va tette az ENSZ felhívását. 
Hazánkban mindenkor a szo-
cialista építés legfontosabb 
fciadatai között szerepel a 
legifjabb nemzedék életkö-
rülményeinek javítása, testi 
és szellemi fejlődésének ma-
gas színvonalú biztosítása. 
Érről nem pusztán családi 
es ifjúsági törvényeink, ren-
deleteink tanúskodnak, ha-
nem még inkább az ország-
szerte épülő gyermek- és 
oktatási intézmények, óvo-
dák, bölcsődék, játszóterek, a 
gyermekekről, az anyákról, a 
családokról való sokoldalú 

gondoskodás valóságos ered-
menyei. 

Változatlan törekvésünk, 
hogy gyermekeinknek nö-
vekvő lehetőségeink alapján 
még többet, még értékeseb-
bet adjunk. Ez az egész tár-
sadalom, minden szülő érde-
ke, kötelessége. Tudatában 
vagyunk annak, hogy sokat 
kell még tennünk mind a 
szülői felelősség erősitése, 
mind a fiatalok családi élet-
re nevelése érdekében, hi-
szen miközben nevelj ük-ta-
nítjuk őket, ők is formálják-
alakítják önmagukat, a csa-
ladot, az egész társadalmat. 

Használjuk fel a nemzet-
közi gyermekév nemes ösz-
tönzéseit arra, hogy tovább 
gazdagítsuk szocialista ha-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

EcsetgyáriaV takarítanak 

Orvostanhallgatók, munkában 

Az idén is sok a föladata az áramszolgáltatónak 
A Dél-magyarországi 

Áramszolgáltató Vállalat az 
idén 2210 gigawatt óra 
mennyiségi energiát értéke-
sít, 33 gigawatt órával töb-
bet, mint tavaly. (1 giga = 
1000 mega, 1 mega = 1000 
kilowatt óra.) Figyelembe 
vették a tervkészítéskor, 
hogy az idén nem lesz olyan 
„lökésszerű" emelkedés, 
mint tavaly. 

A DÉMÁSZ-hoz tartozik 
Békéscsaba, Monor és Baja 
környéke is. Az ország egy-
hatodán elterülő vállalat 
központja Szeged, ahol hat 
üzemigazgatóság munkáját 
fogják össze. Az idei beru-
házás összege 555,7 millió fo-
rint. Nagyobb részét a főel-
osztó-hálózat építésére, háló-
zatbővítésre, rekonstrukció-
ra ford.liák, de lakótelepek 
és a mezőgazdaság villamo-
sítására ls j u t Szabó Sán-
dor, a vállalat beruházási és 
műszaki fejlesztési főosztá-
lyának vezetője informált 
benünket, hogy célcsoportos 
1-eruházás közel 370 millió 
forint az idén. Ennek egyik 
kiemelt feladata a főelosztó-
hálózat bővítése. Többek kö-
zött Szentesen és Kiskundo-
rdzsmán épül 120 kilovoltos 
alállomás. Magasfeszültségű 
távvezetéket építenek Békés-
csaba és Makó között, vala-
mint Üjszegeden. Jelenleg 
Makó közelében oszlopokat 
állítanak, 23. híjával már el 
is készült a vonali Üjszege-
den alapozási munkák foly-
nak. Tavaly kezdte építeni a 
DÉLÉP a 27x27 méter alap-
területű, háromszintes épüle-
tet Üjszegeden, a védőnő-
képző intézet mellett, az 
Odesszai körút és a Pillich 
Kálmán utca sarkán. Ha 
kedvez az időjárás, ez év 
júniusára tető alá kerül az 
ú j létesítmény. Ebben kap 
helyet majd a számítóköz-
pont és a központi diszpé-
cserszolgálat. Nemsokára a 
csőszerelő-ipari vállalat em-
berei megkezdik a klímabe-
rendezések csöveinek felsze-
relését 

Az elmúlt esztendőben a 
DÉMÁSZ energiakészletéből 
az ipar 758, a mezőgazdaság 
329 gigawatt órát fogyasztott 
el. 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 
Lámpát cserél az Elektron brigád Szegeden, az Április 4. 

ú t ján 

vezetéket több vonalon, 
Szatymazon, Sándorfalván, 
Rúzsán új transzformátoro-
kat szerelnek fel. Az idén 
cserélik a vezetékeket Sző-
regen, Dorozsmán és Algyőn 
is. Szegeden, a Mátyás té-
ren, Petőfiteiepen és a Sár-
ga-üdülőtelep környékén 
korszerűsítik a hálózatot. Űj 
trafóállomás kerül a Szilá-
gyi, az Arany János utcába 
és Újszegeden, a Holt-Maros 
part jára, valamint Kiskundo-
rozsmán, a szélmalom mel-
letti lakótelepre. A szegedi 

üzemigazgatóságon lakótele-
pek villamosítására 13 mil-
lió forintot költenek, fejlesz-
tésre pedig közel 80-at. Az 
Északi városrészben is állí-
tanak fel trafóállomást, a 
régi híd világítását korszerű-
sítik, a trolibuszjáratokhoz 
tartóoszlopokat, vezetékeket 
szerelnek. Jobban megvilá-
gítják a Szilléri sugárutat, 
és a Nagykörúton tovább 
haladnak a közvilágítás ki-
építésével. 

M . T . 

Zöldell ea hmm 
Tavaszi munkák a téeszekben 

A néhány napja tartó hű-
vösebb idő sem akadályoz-
ta jelentősebben a környé-
künkön gazdálkodó terme-
lőszövetkezeteket a tavaszi 
előkészületekben. A csapa-
dékos napokon csak a kö-
tött talajú gazdaságokban 
állt le a szántóföldi ta la j -
művelés. A homoki gazda-
ságokban teljes lendülettel 
metszik a gyümölcsfákat éa 
a szőlőt. A szántóföldi te-
rületeket vetésre és ülte-
tésre készítik elő-

Az őszi gabonavetés ál-
talában jól telelt. A mos-
tani kedvezőbb időjárás ha-
tására szépen zöldell és 
erősödik mindenfelé a bú-
za. A szakemberek most 
mérik fel, okozott-e nagyobb 
kipusztulást a téli fagy. 
Ilyenkor még módosítani le-
het az idei termelési ter-
v e t A kipusztulás helyé-
re kukorica vethető, ezért 
mielőbb érdemes a Vető-
magtermeltető Vállalatnak 
jelezni a vetőmagszükségle-
t e t 

Sokan keresik fel az utób-
bi időszakban a termelőszö-
vetkezetek és állami gaz-
daságok faiskolai leraka-
tait. A szőlőoltványokat, 
gyümölcsfacsemetéket, és 
más szaporítóanyagokat a 
faiskolából folyamatosan 
szállítják el a termelőszö-
vetkezetek és a kisterme-
lők. Márciusban még lehet 
ültetni, telepíteni. Az idő 
azonban sürget. A szeged-
szőregi Tisza—Maros-szög 
Termelőszövetkezet faisko-
lájában is csúcsidőszakról le-
het beszélni. Az ott dol-
gozó Piros rózsa elnevezé-
sű szocialista brigád tagjai 
folyamatosan készítik elő a 
szállításra a megrendelt kis-
fákat és gyökeres szőlővesz-
szőket. 

Jól haladnak a gazdasá-
gok az erő- és munkagé-
pek felújításával, kijavításá-
val. Az erőgépek többnyi-
re már kijavítva vár ják a 
munkakezdést. A szerelő-
műhelyekben befejezéshez 
közeledik a munkagépek ja-
vítása. A terményszárítóknál 
is igyekeznek kihasználni a 
mostani szünetet Felújít ják, 
festik, alakít ják a nyári idő-
szakban alaposan kihasz-

Molnár J ó z s e f f e l v ó b e l e 
A szőregi Tisza—Maros-szög Tsz faiskolájában szállí-

tásra válogatják a gyümölcsfaoltványokat 

nált gépeket, berendezése- gád tagjai a megadott ha-
ket. A szegedi Felszaba- táridő előtt szeretnék be-
dulás Termelőszövetkezet- fejezni a szárítóüzem javí-
ben, a Lenin szocialista bri- tását. 

Nagytakarítás 
a ligetben 

Tegnap, szombaton kora reggeltől ebédidőig a szoká-
sosnál élénkebb volt az újszegedi liget: kis csoportokban, 
gereblyékkel, ásókkal, lapátokkal, kosarakkal „felszerelt" 
szocialista brigádtagok és egyetemista fiatalok láttak mun-
kához, hogy megtisztítsák a park gyepszőnyegét, sétaűtjait 
a gallyaktól, őszi lomboktól. Kavicsot is terítettek az utak-
ra, a bokrok alját föl is ásták. A Tíz órát Szegedért moz-
galom meghirdetőihez, az ecset- és seprűgyár brigádjaihoz, 
és a II. kerületi pártszervezet tagiaihoz 380 orvostanhallga-
tó is csatlakozott, így közel ötszázan serénykedtek az ú j -
szegedi park szépítésében. Képeinken a társadalmi mun-
kások egy-egy csoportját örökítettük meg. 


