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Új szpHtnyik-íírhajót 
bocsátottak fel a Szovjetunióban 
Súlya 4600 kilogramm — Két kutyát é$ az ember Űrrepüléséhez 

szükséges berendezést vitt magával 
jelenti 

A tanácsok kivették részüket 
az elmúlt évek nagy munkájából 

Apró Antal beszéde a Csongrád megyei tanács ünnepi ülésén 

Moszkv&ból jelenti a Az állatok viselkedésének 
TASZSZ: megfigyelése céljából a 

A kozmikus térség kutatá- szputnylk-űrhajón televíziót 
si tervének megfelelően 1960 is berendeztek, 
augusztus 19-én a Szovjet- Az első adatok azt mutat-
unióban felbocsátották föld- ják, hogy a szputnylk-űrha-

gyar idő szerint): 
Róma 12 óra 49 perc. 

Moszkva 12.65, Blagoves-
cseuszk 13.07, Tokió 13 13, 

szputnyik-űrhajót. Az ürha- lisan végzik munkájukat. Sangháj 14.41, Sydney 15.04 
jó fő feladata olyan újabb A szputnyik-ürhajó au- Santiago 15.38, Oslo 15.58, 
módszerek kidolgozása, ame- gusztus 19-én a következő Novoszibirszk 16.08, Hanoi 
lyek biztosítják az ember városok fölött haladt el (ma- 16.18. 
életműködését, továbbá biz-
tonságát a repülés idején, 
valamint a földre való visz-
szat érését. 

Az űrhajó kabinjában, 
amelyet az ember jövendő 
repüléséhez szükséges vala-
mennyi felszereléssel ellát-
tak, kísérleti állatokat he-
lyeztek el. köztük két ku-
tyát; ezek -Sztrelka- és 
-Ee lka- névre hallgatnak. 

A szputnylk-űrhajó repü-
lése Idején egész sereg or-
vosl-blológial kísérletet fog 
végezni. A kísérletek másik 
része a kozmikus térség tu-
dományos kutatási program-
jából áll. 

A második szovjet szput-
nyik-űrhajó pályája megkö-
zelíti a kör alakját. Az űr-
hajó körülbelül 320 kilomé-
ter magasságban kering. 

Az űrhajó keringésének 
ideje 90.6 perc. pályájának 
az egyenlítő síkjával alko-
tott hajlásszöge 65 fok. Súlya 
a hordozó rakéta utolsó fo-
kozata nélkül 4600 kilo-
gramm. 

A sznutnylk-űrhajón van 
egy -szignál- mintájú rádió-
adókészülék. amely 19.995 
megahertz frekvencián dol-
gozik, továbbá egy rádlé-te-
lemetrlkus készülék, amely 
adatokat juttat a földre a 
kísérleti állatok állapotáról, 
valamint a szputnylkon el-
helyezett berendezések mun-
kájáról. 

A VII. kongresszus célki-
tűzése megvalósít ható: 
megvannak ehhez a po-
litikai. a gazdasági és a 
kedvező nemzetközi elő-
feltételek. 

^ . ^ következő évek nst^y 
Wellington 13.35, Rio de J»- j dulójáról. Az ülésen megje- riepi beszédet A beszéd el- munkájából mind a tanács-
neiro 14.01, Párizs 14.22, l.c- l € n t A p r ó Antal, az MSZMP hangzása után Apró Antal tagoknak mind a tanács-

M B H U 

A Csongrád megyei ta- ti Bizottságának osztályve-
nács pénteken délelőtt Hód- zetóje, Nagy Dániel, az El-
mezővásár helyen ünnepi nöki Tanács elnökhelyette-
ülésen emlékezett meg az se. Az ülésen Kovács Imre, 
alkotmány törvény bei ktatá- a Csongrád megyei tanács 

isának 11. és a tanácsok végrehajtó bizottságának el-
megalakulásának 10. évfor- nökhelyettese mondott ün-

beszéd el-

S i v t W f e S ™ ^ k ^ ' é t o k normá- ningrád 14.28, Irkuck 14.38, p o l i í i k a i B i a o t t e á g ó n a k U g „ szolalt fel, aki az MSZMP a p
s

p a r a l u . ; dolgozóinak 
ja, a Minisztertanács első 
elnökhelyettese, Németh 
Károly, az MSZMP Közpon-

Felavatták a Budapesti Kábel-
és Sodronykötélgyár szegedi telepét 

Tervek a további fejlesztésre — A dolgozók első jutalmazása 
Alkotmányunk születésé- dégeket Halász Árpád, a íze- pártbizottság nevében. Ez-

nek évfordulója alkalmából gedl kábel- és vezetékgyártó után került sor elsó ízben az 
tegnap adták át ünnepélye- üzem főmérnöke üdvözölte, üzem dolgozóinak megjutal-
sen rendeltetésének a Buda- majd Zentől Ernő, a gyár mazáaara. Az első kiváló dol-
pestl Kábel- és Sodronykö- igazgatója tartott tájékozta- gozó oklevelet Halász Károly, 
télgyár szegedi telepét. Mint tót a szegedi telep kialáki- Ján István, Mihaleczki Béla 
ismeretes, a szegedi Táncsics tásáról, eddigi munkájáról, és Varga Imre, a kiváló dol-
laktanyában biztosítottak he- Ismertette a Jelenlegi gyárt- gozó jelvényt pedig Fürtön 
lyet az üzemnek. A gyár el- mányok készítésének folya- János kapta. Több dolgozó 
ső részlegel több millió fo- matat és az üzem tovább- pénzjutalomban részesült, 
rintos költséggel felépültek, fejlesztésének tervelt. Esze- majd a szakszervezeti bi-
s az elmúlt hónapokban már rint az üzemet két lépcsőben zottság könyveket adomá-
meg is kezdték a kábeldob alakítják kl. Jelenleg a kü- nyozott jól dolgozó aktivis-
és a müanyagszigetelésü ve- lömbtíző vezetékek gyártású- táinak. A Kábel- és Sodrony-
zeték-készítő üzemrészekben val járulnak hozzá az orszá- kötélgyár párt-vógrehajtó bi-
a próbagyártást. Az átalakf- gos kábel- és vezetékellátás- zottsága vörös selyemzászlót 
tási és felújítási munkálatok, hoz. A továbbiakban a má- adományozott az üzem KÍSZ-
valamint az ú j gépek besze- sodik lépcsőben a budapesti szervezetének. A kedves ün-
relése még folyamatban van, gyárak fokozatosan átadhat- népség műsorral ért véget. 
de a sorozatgyártást már )ák gyártmányaikat a szege- _ 
most megkezdik. di telepnek, sőt speciális 

Az avatáson megjelentek a áruk készítését is bevezetik, 
gyár vezetői, az üzemmel Ezekről részletesen szólott a 
kapcsolatban lévő különböző gyár igazgatója és ismertet-
tervező irodák, intézmények, te, hogy a következő eszten-
gyérak képviselői és számos dőkben milyen ú j épületeket 
meghívott szegedi szakem- létesítenek. Ezeknek makett-
ben Ott volt Bódi Gyula, a jét a kultúrteremben meg-
Kohó- és Gépipari Miniszté- rendezett kiállításon be is 
rium iparigazgatója, Kispál mutatták. Az új Üzemrészek-
Jenő, a Szeged városi párt- ben több millió forint értékű 
bizottság munkatársa. A ven- gépeket helyeznek el, s a 

Központi Bizottsága es a k e l l v e n n i ü k részüket, 
forradalmi munkás-paraszt A p r o A n t a , hangsúlyozta 
kormány üdvözletet tplma- a továbbiakban a tanácsde-
csolta a tanácstagoknak, a m o k r ó c i a növelésenek jé-
tanácsi dolgozóknak, majd l e n töségét. E tekintetben 

átadta az Elnöki Tanács már nagy a fejlődés — mon-
elismerő okleveleit a me- dotta —, mert 
gyei tanács tíz tagjának, a választott testületek 

akik 1P50 óta eredményesen mindinkább betöltik híva-
dolgoznak. Az oklevelek át>- , á 8 U k a t -
adása után Apró Antal fel- De ahhoz, hogy meg több 
szólalásában méltatta az dolgozót vonjunk be 92 ál-
ünnep jelentőségét. lámt ügyek intézésébe,' 

— Ez az ünnep határkő- nagyobb szerepet kell blr-
vet jelent számunkra: tíz- tositani a választott szer-
éves fejlődésünket zárja veknek. 

A tanácsapparátusban dol-
Ez a tíz év nagy iskola gozók munkája nagyon fon-
volt, amelyben megtanul- tos. de 
tuk vezetni az országot legfontosabb a kollektív 

— mondotta, majd arról be- munka, 
szélt., hogy az elmúlt évti- A választott szerveknek 
zodek alatt a választott tes- ezért elsősorban a tanács-
tületok jól éltek a nép bi- üléseken meg kell bászélnl-
zalmával és csak elismerés ük a társadalmi és gazdasá-
illeti azokat, akik mint ta- g| élet legkülönbözőbb helyi 
nácstagok, tanácsi dolgozók kérdéseit. A tanacstagok 
kivették részüket az elmúlt hasznos javaslatokat tehet-
n e k nagy munkájából. n e k k ö ö döntések 

— Pártunk VII. kongresz- , . é s a *ÖZÓS döntések 
szusa a szocializmus építé- a l a p j a n Jobban dolgozhat-
sének meggyorsítását tűzte nak a tanácsi apparátus 
ki célul. dolgozói is. 

A tízéves tanácsok köszöntése 
Idén ünnepeljük alkotmányunk születésének 11. és a 

tanácsok megalakulásának 10. évfordulóját. E nagy jelen-
tőségű dátumok alkalmából meleg szeretettel köszöntjük 
a város dolgozóit és a tízéves tanácsokat. 

Az államhatalom helyi szervei, a tanácsok apparátu-
sának dolgozói, a városi és a kerületi tanácstagok a la-
kosság érdekében áldozatosan és eredményesen végzik 
feladataikat —, elismerés, megbecsülés ezért. Külön üdvö-
zöljük azokat a tanácstagokat, akik immár eav évtizede 
végzik tanácstagi teendőiket. 

Az évforduló alkalmából jő egészséget, további ered-
ményes munkát kívánunk a tanácsapparátus dolgozóinak, 
e kerületi és a városi tanácstagoknak. 

A Hazafias Népfront Szeged városi 
bizottságának elnöksége 

második ötéves terv során, 
1965-re a termelést évi 400 
millió forintra, a létszámot 
pedig ezer főre emelik. 

A beszámoló után a ven-
dégek megtekintették az 
épülő üzemet, a részlegekben 
folyó munkát, majd délután 
a gyár dolgozói előtt ünne-
pélyesen átadták az üzemet. 
Itt Bódi Gyula iparigazgató 
mondott beszédet. Beszámolt 
arról, hogy Szeged város ve-
zetőinek kérésére az üzem 
fejlesztését gyorsabb ütem-
ben hajtják végre. Elismeré-
sét fejezte ki az üzem dolgo-
zóinak lelkes munkájáért. 
Kispál Jenő elvtárs is kö-
szönetet mondott a munká-
soknak a megyei és a városi 

Ü nr epségek, Jutalmak, összejövetelek 

a szegedi új 
készítésére tér- gozó Vállalat, mégpedig 

olyan anyagból, amely már 
Alkotmányunk születés- szekrények 

napját minden üzemben, tek át. 
minden vállalatnál, minden A Bútorgyár élüzemavató selejtnek számítana " h a az 
hivatalban megünneplik a ünnepségét tegnap este tar- üzem nem dolgozná fel Az 
dolgozók, de kétszeres az tották meg. Több dolgozó- e lső fél évben kapott 48 ezer 
ünnep ott, ahol az éiüzem nak adtak át kiváló munkás kilogramm fonal 85 3 száza-
cím elnyerése is egybeesik kitüntetést és számos, terme- lékát azonban sikerült meg-
e nappal. Az idei esztendő lésben élenjáró dolgozót menteni 
első felében igazán kitettek megjutalmaztak. A fonalfeldolgozó jó mun-
magukért a szeged i üzemek, gZAlAMIGYAB * * * megérdemli a támoga-
tóbbet es olcsóbban termel fást Ez nyilvánul meg a bi-
tek, mint a korábbi években. Minden eddiginél nagyobb ban ls, hogy a tegnapi él-
A legjobbak számára az él- v o l t a z e l s ő f é I é v s z a l ámi - üzemavatón több mirvt 18 
üzem cím és a velejáró ju- gyártágj terve, ennek elle- ezer forint jutalmat osztok-
talom egészíti ki augusztus n é p e M előírtnál még töb- tak szét a munkások között, 

bet termeltek a Szegedi Sza- továbbá átadtak kilenc -Ki-
lámtgyárban. Termelékeny- váló dolgozó- jelvényt és egy 
ségben 16,9 százalékkal múl- oklevelet, 
ták felül az egy munkásra 

20. ünnepét. 

BÜTORGYÁK 

Nem adták olcsón a sikert 
a Szegedi Bútorgyárban sem, 
ahol ugyan január elsejével 
megváltozott a gyártmány-
összetétel és a tavalyi apró- képpen 68 ezer forint jutal-
bútorok után háromajtós mat osztanak kJ a dolgozók 

között. Hármon az -Élelmi-

tervezett termelési értéket. A R E P E D I EH'LMISZfcR 
A ma délutáni élüzemava- KISKERESKEDELMI 

tón a jó munka eredménye- y \ I j A ( A T 

Szaporodik 
a társadalmi 

ösztöndíjasok száma 

Szeged oktatási intézmé-
nyeiben, középiskoláiban, fő-
iskoláján és egyetemein 
összesen 46 szegedi társadal-
mi ösztöndíjas tanuló tanul, 
összesen 17 szegedi üzem 
ösztöndíjalapítványa segít-
ségével. A szegedi ösztöndí-
jasok száma az Idén huszon-
hattal gyarapodott a tavalyi 
20 ösztöndíjashoz képes* s 
azok az üzemek, amelyek 
tavaly is küldtek ösztöndí-
jasokat tanulni, idén ismét 
alapítottak úi ösztöndíjakat. 

Ezek közé tartozik többek 
között a Szegedi Cipőgyár, a 
DAV, a Szegedt Kenderfo-
nógyár, a Szőrme- és Bőr-
ruhakészitő Üzem. az Uísze-
gedi Kender- Lenszövő Vál-
lalat. 

Első ízben alapított tanul-
mányi ösztöndíjat idén a 
Szegedi Konzervgyár, a Sze-

. gedl Szalámigyár, a Délalföl-
di Mezőgazdasági Kísérleti 
Intézet, a Csongrád megyei 
Építőipari Vállalat és még 
számos más üzem. ugyanak-
kor több vállalatnál folya-
matban van az ösztóndüala-
pítás. úgyszintén a termelő-
szövetkezetek közül a Fel-
szabadulás Termelőszövetke-
zetben is, 

A n a p s ü t ö t t e E f ó r l á b a n 

Tegnap este a Tolbuhin 
sugárúti szakszervezeti szék-
házban ünnepi termelési ér-
tekezletet tartott a Szegedi 

, , , . Élelmiszerkiskereskedelmi 
oklevelet vállalat. Kettőn ünnepet ül-

tek. Megemlékeztek alkot-
mányunk születésének évfor-

« , * _ •• c. - dűlőjéről, s itt adta át Mi-Ha nem ls tartozik Szeged ^ N á f l d a v á r o s i tenács 
nagyobb üzemei közé az k e r e s k e d e l m l osztályának ve-

szeripar kiváló dolgozója-
címet kapják, hárman -Ki -
váló dolgozó- jelvényt, har-
mincegyen pedig 
vesznek át. 
AZ FCSETGYAR 

Ecsetgyár, exporttermékei ré-
vén mégis a jelentősebbek 
közé számíthatjuk. Az él-
üzem cím elérése azt jelenti, 
hogy a számos anyagellátási 
és egyéb nehézség ellenére 
az ecsetgyári dolgozók be-
csülettel eleget tettek köte-
lezettségeiknek. mind bel-
földi. mind külföldi szállítá-
si kötelezettségeiket teljesí-
tették. 
A GYUFAGYÁR 

Az új él üzemek névsorá-
ban olvashatjuk a Gyufa-
ipari Vállalat nevét is, mely-
ről bátran elmondhatjuk, 
hogy a szegedi telephely 
munkája járult sikeréhez a 

zetóje a vállalat elsó félévi 
Jó munkája eredményeként 
a -Kiváló vállalat- kitünte-
tő címet. 

A Szegedi Élelmiszerkis-
kereskedelmi Vállalat ez év 
első felében tervét 107 szá-
zalékra teljesítette. 

Az Élelmlszerkiskereske-
delml Vállalat az elmúlt év-
ben sokat tett az ú j keres-
kedelmi formák meghonosí-
tásáért, jó néhány üzletében 
alkalmazza az új formát, a 
vásárlók legnagyobb megelé-
gedésére. 

Az ünnepi termelési érte-
kezleten Kutl Árpád, az Élel-
miszerkiskereskedelmi Válla-
lat igazgatója közel 40 ezer 

A Fekete-tenger partján terül el Efória, a Román Népköztársaság egyik gyö-
nyörű üdülővárosa. Nemcsak a román dolgozók, hanem a külföldiek, közöttük a 
magyarok is szívesen keresik fel a napsütötte Efóriát, hogy felejthetetlenül szép 
és kellemes napokat töltsenek ott. Csodálatosan szép a tenger é» maga a város ts. 
pompás szállodáival, az üdülőházak sorával. Efóriát a népi hatalom éveiben te-
remtették — melynek 16. évfordulóját augusztus 23-án ünnepli a román nép. Az 
üdülőváros azonban tovább fejlődik, s újabb szállodákat építenek a tenger part-
ján, Képünk a nemrégen épített, korszerű és minden kényelemmel berendezett 

szállodákat mutatja be. 

egnagyobb részben. A vál- forint jutalmat adott át a 
la lat egésze az első fél év j ó i dolgozóknak, ezenkívül 
folyamán több mint egymil- 29 kereskedő kapta meg a 
hó forinttal teljesítette túl .-Kiváló dolgozó- kitüntetést, 
tervét. illetve oklevelet 

A ©-"fagyának ma dél- Élüzem lett még az első 
után a Kábelgyárban tartják féléves kiemelkedő munkája 
meg az élüzemavatót. Az ün- alapján a Szeged 1. számú 
népségén ketten a -Faipar postahivatal, a Délmagyaror-
jdváló dolgozója- kitüntetés- szági Áramszolgáltató Válla-
ben részesülnek, harmincan lat. a Szegedi Sütőipari Vá?-
tárgy-, hetvenen pénzjutal-
mat kapnak. 
AFONALFELDOI.GOZO 

Évenként 160 kilométer 
hosszúságú lepedővásznat. 60 
ezer törülközőt és 20 ezer 
különböző fazonú kötöttárut 
gyárt a Szegedi Fonalfeldol- ték feladataikat 

lalat. valamint az Aszfaltút-
építő V. is. melynek egyik 
föépítésvezetősége Szegeden 
dolgozik. Augusztus 20-án. 
az éves verseny újabb sza-
kaszának lezárásakor el-
mondhatjuk, hogy a szegedi 
üzemek becsülettel teljesítet-


