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Magyar államférfiak 
üdvözlő távirata 

lengyel államférfiakhoz 
Kádár János, a Magyar cechhez, a lengyel szejm el-

Szocialista Munkáspárt Köz- nőkéhez, Péter János kül-
ponti Bizottságának első tit- ügyminiszter Adam Rapacki 
kára. Dobi István, a Magyar lengyel külügyminiszterhez 

Ta- intézett üdvözlő táviratot A 
nácsának elnöke, és Kállai Hazafias Népfront Országos 

56. évfolyam, 172. szám Ara: 50 fillér Péntek. Július 22. 

Szeged dolgozói teljesítik 
kongresszusi vállalásaikat 

Az SZMT elnökségének és a KISZ 
megyei bizottságának együttes ülése 

A Szakszervezetek Megyei Tanácsának elnöksége és a 
KISZ Csongrád megyei végrehajtó bizottsága tegnap, csü-
törtökön együttes ülést tartott melyen megtárgyalta a 
kongresszusi munkaverseny első féléves tapasztalatait Az 
ülésen résztvett Koszorús Ferenc és Horváth János, az 
MSZMP Csongrád megyei és Csádon Gyula, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának munkatársa, Moravcsik At-
tila, a KISZ KB és dr. Seres Marcellné, a SZOT munka-
tarsa. 

összhangban a termelési feladatokkal 
A kongresszusi munka-

versenyt Csongrád megye és 
Szeged üzemeiben a dolgo-
zók kezdeményezték még 
az év elejém. A SZOT el-
nökségének és a KISZ Köz-
ponti Bizottságának április 
2-i együttes felhívása lénye-
gében csak megerősítette a 
dolgozókat korábbi elhatáro-
zásukban, s ennek nyomán 
egyre szélesebb körben bon-
takozott ki a versenymozga-
lom. Az élen járó kezde-
ményezők a vállalatoknál, 
gyáregységekben és gazdasá-
gokban a fiatalok, a kiváló 
dolgozók, az ifjúsági bri-
gádok és a szocialista bri-
gádok voltak. 

A kongresszusi mtinkaver-
seny célkitűzéseit mindenütt 
összeegyeztették a termelési 
feladatok végrehajtásával. A 
Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalat versenyprogramjá-
nak legfontosabb alkotóele-
me például a gazdaságos ter-
melés. A vállalat legjobb 
gyáregysége számára ván-
dorzászlót rendszeresített és 
pénzjutalmat tűzött ki. A 
termelési és az exportterv 
túlteljesítésére tett vállalás-
ból kiemelkedik 300 tonna 
zsineg. 200 ezer négyzetmé-
ter műszaki szövet gyártása 
és külkereskedelmi értéke-
sítése. A textilművekben el-
sősorban a devizahozam nö-
velését tűzték feladatul. 
Ilyen és ezekhez hasonló fel-
ajánlásokat tettek a többi 
üzem, a ruhagyár, a kon-
zervgyár, a paprikafeldolgo-
zó és a húsipari vállalat 
dolgozói is. A Tisza Bútor-
ipari Vállalatnál, a falemez-
gyárban és a Csongrád— 
Báes megyei Téglaipari Vál-
lalatnál az elmaradás meg-
szüntetésére összpontosítot-
ták a kongresszusi munka-
verseny lendületét. Hasznos 
munkafelajánlásokkal járul-
tak hozzá a verseny sikeré-
hez a mezőgazdaság és a ke-
reskedelem dolgozói is. 

Brigádok 
a szocialista címért 

A feladatok elvégzéséből 
igen nagy részt vállaltak a 
szocialista címért, küzdő bri-
gádok. A kongresszusi ver-
seny eddig eltelt hónapjai-
ban 230 új munkacsapat ala-
kult, s ezekben csaknem 
kétezer dolgozó versenyez. 
A mozgalom fejlődésére 
nemcsak az volt jellemző, 
hogy új brigádok neveztek 
be a versenybe, hanem az 
is. hogy a meglevők lét-
száma növekedett. Ott is 
kialakult a szocialista bri-
gádmozgalom. ahol eddig 
nem tudott meghonosodni. A 
halgazdaságnál például há-
rpm új szocialista címért 
versenyző brigád jött létre. 

A KISZ-szervezetek az ak-
cióprogramokban, illetve az 
Ifjúság a szocializmusért 
mozgalom keretében vállal-
tak részt a kongresszusi 
munkaversenyből. Az ifjú-
sági brigádok a KISZ terme-
lési mozgalmának legfonto-
sabb bázisai: 450 ifjúsági 
b rigód tett kongresszusi 

felajánlást A Kenderfonó-
és Szövőipari Vállalatnál 18 
ifjúsági brigád tűzte ká cé-
lul a szocialista brigád cím 
elnyerését, és kpllektív vál-
lalásuk, hogy a százszázalé-
kos teljesítmény alatt dol-
gozó fiatalokat segítik a 
munkában. A textilművek-
ben az Alkotmány-brigád az 
általuk javított gépeket 36 
perccel a tervezett idő előtt 
adja át, és jótállást vállal 
értük. A kábelművek KISZ-
szervezete védnökséget vál-
lalt a gyár egyik új termé-
kéért A 10. AKÖV fiatal-
jai szeptember 5-ig terven 
felül újítanak fel két au-
tóbuszt. A megyei építővál-
lalat KISZ-bizottsága az if-
júsági lakóházépítkezés fe-
lett vállalt védnökséget 

Az év első felében Csong-
rád megyében és Szegeden 
413 fiatal kapcsolódott be 
a Szakma ifjú mestere moz-
galomba, közülük 262-en 
eredményes vizsgát tettek. 
Tizenegy nagy- és közép-
üzemben működik a Fiatal 
Műszakiak és Közgazdászok 
Tanácsa, mintegy 180 részt-
vevővel. A fiatal műszaki-
ak a vállalatok műszaki in-
tézkedési terveiből kaptak 
feladatokat, s ezek megoldá-
sa különösem a kongresszusi 
munkaverseny idején jelen-
tős. 

A fellendülőben levő ver-
senymozgalom az újítások 
tekintetében is érezteti hatá-
sát. A Kenderfonó- és Szö-
vőipari Vállalatnál 56, a tex-
tilművekben 155, a ruhagyár-
ban 26 újítást vezettek be az 
elmúlt hónapokban. 

Anyagi. erkSIesi 
elismerés 

Az elért eredmények mel-
lett néhány hiányosság aka-
dályozza még a verseny tel-

jes kibontakozását. Á ká-
belművek szegedi gyáregy-
ségében negyedéves progra-
mok alapján dolgoznak, s 
mivel nem ismerik az egész 
éves tervet, csak a program 
teljesítésére tudnak vállalá-
sokat tenni. A Tisza Bútor-
ipari Vállalatnál visszatérő 
gond a farostlemez hiánya, 
illetve a lemezek rossz mi-
nősége, ami végső soron 
terv-lemaradáshoz vezet. Hi-
ba az is, hogy több üzem-
ben még nem domborodik ki 
kellőképpen « kongresszusi 
munkaverseny politikai, em-
beri hatása, inkább csak a 
gazdasági eredményekre for-
dítanak gondot. 

A versenyben résztvevő 
dolgozók vállalásait általá-
ban rendszeresen értékelik a 
vállalatok, a gazdasági veze-
tők a mozgalmi szervek ve-
zetőivel egyetértésbea pénz-
jutalmakat tűztek ki a leg-
jobb eredményeket elérő dol-
gozók, brigádok számára. A 
dolgozók igazságérzetével el-
lenzik, hogy néhány üzem-
ben, mint például a kézi-
szenszámgyárban, a gumi-
gyárban és a kenderfonó-
gyárban pontrendszer szerint 
értékelik a versenyt Áz 
SZMT elnöksége korábban 
felhívta a vállalatok figyel-
mét arra, hogy kimagasló 
termelési eredmények ese-
tén tegyék lehetővé az azon-
nali jutalmazást. Sajnos ez-
zel a módszerre! még nem 
éltek a vállalatok. Egyedül 
az ingatlankezelő vállalatnál 
vezették be, hogy akik tel-
jesítették vállalásuk időará-
nyos részét, azok meg ls 
kapják a kitűzött jutalom 
felét 

Az SZMT elnökségének és 
a KISZ Csongrád megyei 
végrehajtó bizottságának 
együttes ülése megállapítot-
ta, hogy a kongresszusi 
rmmkaversenv akkora töme-
geket mozgósított Csongrád 
megyében a közös célok el-
érésére, mint korábban még 
soha A verseny minden bi-
zonnyal eléri a célját: segíti 
a gyárakat, üzemeket gaz-
dasági feladataik elvégzésé-
ben, s ezáltal hozzájárul az 
MSZMP IX. kongresszusára 
való méltó felkészüléshez. 

Péter János 

és Gromiko 

zárómegbeszélése 

Tanulás és tudás 

A nyári tárlatról 

A magyar 

labdarúgók 

szereplése 

Gyula, a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány el-
nöke táviratot intéztek Wla-
dyslaw Gomulka elvtárshoz, 
a Lengyel Egyesült Munkás-
párt Központi Bizottsága el-
ső titkárához, Edward Oc-
hab elvtárshoz, a Lengyei 
Népköztársaság Államtaná-
csa elnökéhez és Jozef Cy-
rankiewicz elvtárshoz, a 
Lengyel Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa elnökéhez, 
melyben nemzeti ünnepük, 
a népi Lengyelország fenn-
állásának 22. évfordulója al-
kalmából a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Központi 
Bizottsága, a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa 
és kormánya egész népünk 
nevében elvtársi üdvözletü-
ket és jókívánságaikat kül-
dik a lengyel államférfiak-
nak és a testvéri lengyel 
népnek. 

Vara Istvánná, ax ország-
gyűlés elnöke Caeslaw Wy-

Tanácsa a Lengyel Nemzeti 
Egységfrontot, a SZOT el-
nöksége a Lengyel Szakszer-
vezetek Központi Tanácsát, 
a KISZ Központi Bizottsága 
a Lengyel Szocialista Ifjúsá-
gi Szövetséget, az Országos 
Béketanács a Lengyel Orszá-
gos Békebizottságot, a Ma-
gyar Nők Országos Tanácsa 
a Lengyel Nőszövetséget üd-
vözölte táviratban az évfor-
duló alkalmából. 

• 
Csütörtökön a lengyel fő-

városban megnylit a szerre* 
ünnepi ülésszaka, amely-
nek napirendjén az ezer-
éves lengyel állam ünnep-
ségeinek összegezése szere-
pel. 

Az ülésszakon Gomulka 
és Cyrankiewicz vezetésé-
vel részt vesznek a párt és 
a kormány vezetői. 

Wladyslaw Gomulka, a 
LEMP Központi Bizottságá-
nak első titkára beszédet 
mondott 

Program a villamosenergia-ipar 
automatizálására 

A villamosenergia-iparnak a 
harmadik és a következő öt-
éves tervekben előirányzott 
nagyarányú fejlesztése csak 
erőteljes automatizálással 
valósítható meg. A követke-
ző években épülő hatalmas 
erőművi gépegységek, a 200, 
majd 400 megawatt teljesít-
ményű blokkok, a 400 kilo-
voltos szovjet—magyar táv-
vezeték és a többi nagyfe-
szültségű vezeték működte-
tése az eddigitől teljesen el-
térő módszerű automatikus 
vezérlő- ós szabályozóberen-
dezéseket kíván. A Nehéz-
ipari Minisztérium villamos-
energia-ipari műszaki főosz-
tálya és a Magyar Villamos 
Művek az iparág műszaki fej-
lesztési bizottságának irá-
nyításával 

15 évre terjedő automati-
zálási programot dolgo-
zott kl. 
Az 1980-ig szóló terv meg-

valósítása megkezdődött Ko-
rábban már üzembe helyez-

ték az első erőművi teher-
elosztó automatát az Efca-t 
és elkészülnek a Fétis 2. el-
nevezésű erőművi digitális 
adatgyűjtő berendezés jövő 
évi fölszerelésére az orosz-
lányi hőerőműben. Az orosz-
lányi hőerőműben szerzett 
tapasztalatok alapján a most 
épülő gyöngyösi hőerőmű 200 
megawattos gépegységeinek 
termelését már ilyen regiszt-
ráló- és vezérlőberendezéssel 
irányítják majd. és 1970. után 
az új erőművek gépegysé-
gei már mind digitális adat-
gyűjtővel. zavaríelzővel, táv-
működtető rendszerrel ké-
szülnek. 

További feladat a harma-
dik ötéves terv idején a 
nagy erőművi gépegységek 
automatikus indításának, 
üzemben tartásának, leál-
lításának kikísérletezése. 

A kísérleteket az ajkai erő-
műben egv 32 megawatton 
gépegységgel kezdik meg 

A kooperációs ás az elosz-

tóhálózat teljes au+ormtizá-
1 ásóra is megvannak az el-
gondolások. Eszerint a koo-
perációs hálózat alállomásait 
olyan mértékben automati-
zálják és olyan telemechani-
kai berendezésekkel látják el» 
hogv 

csak csekély számú keze-
lőszemélyzetre lesz szűk-
ség. 

az elosztóhálózat üzemelteté-
séhez pedig egyáltalán nem 
kell maid személyzet az ta-
állomásokon. 

A nagyszabású automati-
zálási program végrehajtása; 
nak cél ja: munkaerő-, ener; 
gia- és beruházás-megtakarí-
tás. valamint a villamos-
energia-termelés önköltségé; 
nek csökkentése. az áram-
szolgáltatás minőségéneid 
nagyfokú javítása, az üzem-
biztonság növelése, a dolgo-
zók munkájának könnyítése. 
ÍMTO 

Leszállt a Gemini-10 
A Gemini—10 amerikai űr-

hajó személyzete vállalkozá-
sa egyik legnehezebb „mu-
tatványát" az űrsétát Collina 
mutatta be csütörtökön haj-
nalban. Ezt megelőzően szer-
da este 20 óra 30 perckor a 
Gemini—10 levált a hozzá-
kapcsolt Agena—10 rakétá-
ról, amelynek hatalmas mo-
torjai tették lehetővé, hogy 
Young és Collins szédületes 

( S o m o g y i n é f e l v é t e l e * 

A szegedi kábelgyárban tovább korszerűsödik a munka. 
Képünkön: Márki Istvánná a SWICH-kábelt készíti a 

géppeL (Tudósítás lapunk harmadik oldalaiul 
Kábelgyártás 

sebességgel minden eddiginél 
nagyobb — 776 kilométer 
magasságba emelkedjék. — 
Ez idő tájt a Gemini—10 
még 255 kilométernyi távol-
ságban üldözte újabb cél-
pontját — a már hónapok 
óta élettelenül — energia-
meghajtás és radar segítsé-
ge nélkül keringő Agena—8 
rakétát. Három órás üldözés 
után a pilótáknak sikerült 
„befogtniok" és mintegy 16 
méternyire megközelíteniök 
a cél rakétát 

Collins ormótlan űrruhájá-
ban magyar idő szerint csü-
törtökön 0,2 órakor mászott 
ki a biztonságot jelentő ka-
binból. hogy ismét csak öl-
tözékének védelmére bízva 
magát, végrehajtsa az űrki-
rándulást A Gemini—10 
burkolatán elhelyezett kézi 
korlátba kapaszkodva kezd-
te meg lebegését Eközben 
lepillantott, s 394 kilomé-
ternyi mélységben az ausztrá-
liai szárazföld körvonalait 
ismerte fel. Hordozható kézi 
lökhajtásos motorjába ekkor 
bekapcsolta a nitrogénüzem-
anyagot szolgáltató vezeté-
ket, majd az Agena—8-hoz 
manőverezett. Collins és az 
anyaűrhajó között kapcsola-
tot a 16 méter hosszú köl-
dökzsinór alkotta. Ezen át 
kapott a másodpilóta oxigént, 
s ez biztosította a távközlési 
összeköttetést. Collins az 
Agena—8 testéről leszerelte 
a mikrometeorit-minták 
gyűjtésére szolgáló szerkeze-

ben, ha a Gemini—10 üzem; 
anyagának csökkenése miatt 
a földi irányítóközpdntból 
vissza nem rendelik idő elótt 
kabinjába. A visszatérés köz-
ben kisdbb kellemetlenség 
történt — a túl sok feladat-
tal megbízott repülőőrnagy 
véletlenül elejtette svéd 
gyártmányú fényképezőgé-
pét „Sajnos, fiúk, meg kell 
hogy mondjam: elvesztettem 
a kamerámat" — közölte bá-
natosan az irányítóközpont-
tal. A balszerencse ezenkí-
vül még egyszer csúnyán 
megtréfálta a két pilótát 
Hogy a nagy rendetlenség-
ben helyet csináljanak ma; 
guknak, kibobtak több, más 
feleslegesnek vélt felszere-
lést, s ezek között egy olyan 
tudományos műszert, amely-
nek adatait, angol, izraeli ós 
nyugatnémet szakértők meg-
rendelték. „Vagy elrámoltuk 
valamelyik sarokba, vagy ki-
hajítottuk", jelentette bűn-
bánóan Collins. 

A csütörtöki űrrandevúval 
a Gemini—10 személyzete 
újabb rekordokat állított fel. 
Elöször történt meg, hogy 
egy űrhajó egyetlen küldetés 
során két különböző célt kö-
zelített meg. Elöször rande-
vúztak „élettelen" objektum-
mal, vagyis a villamosener-
gia és radar nélkül szágul-
dó Agena rakétával. Ilyen 
nagy magasságban ezenkívül 
(397 kilométer) még sohasem 
bonyolítottak le űrtalálkát. 

A Gemini—10 csütörtökön 
22 óra után néhány perccel 

tet. s még hosszabb ideig sikeresen leszállt az Átlanti-
tevékenykedett volna az űr- óceán tizére. 


