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Ki kell használni 

K á d á r J á n o s f o g a d t a Számítoyépek a vasúinál 
T r y g v e B r a l i e l i t Nemzetközi tanácskozás Szegeden 

Befejeződtek a magyar—norvég tárgyalások 

Kádár János pénteken fogadta Trygve Bratteü norvég miniszterelnököt. A találko-
zón részt vett Fock Jenő te 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
ti tkára pénteken a Központi 
Bizottság székházában fo-
gadta Trygve Brattelit, a 
Norvég Királyság miniszter-
elnökét. 

A találkozón részt vett 
Fock Jenő, a Miniszterta-
nács elnöke, Nagy János 
külügyminiszter-helyettes, és 
Lugossy Jenő, hazánk oslói 
nagykövete. Jelen volt Ing* 

vald Ulveseth iparügyi mi-
niszter, Kjeid Vibe vezér-
igazgató, a norvég külügy-
minisztérium politikai fő-
osztályának vezetője és Tor 
Stokke, a budapesti norvég 
nagykövet. 

Losonczi Pál, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának el-
nöke péntek délután az Or-
szágházban fogadta Trygve 
Brattelit. 

Péntek délelőtt az Ország-

ház minisztertanácsi termé-
ben folytatódtak és befeje-
ződtek a kétoldalú kapcso-
latokról és időszerű nemzet-
közi kérdésekről folytatott 
magyar—norvég tárgyalások, 

Trygve Bratteli és felesé-
ge péntek este díszvacsorát 
adott Fock Jenő és felesége 
tiszteletére a Gellért szálló-
ban. 

A vacsorán Trygve Brat-
teli és Fock Jenő pohárkö-
szöntőt mondott. 

A szocialista országok 
Vasúti Együttműködési Szer-
vezetének, az OSZZSD tag-
jainak számítástechnikai 
szakemberei öt napig ta-
nácskoztak a számítógépek 
vasúti alkalmazásáról Szege-
den, a Technika Házában. 
Az elnöki tisztet Nyikolaj 
Cseresnyev töltötte be, a 
szervezet Varróban működő 
főbizottságának tanácsosa. 
Lapunk munkatársának kér-
déseire elmondta, mivel fog-
la'koznak a számítástechni-
kai csoportban. 

— A csoport 1961-től dol-
gozik a szervezeten belül — 
állapította meg Nyikolaj 
Cseresnyev —, eddig össze-
sen tizenkilenc értekezleten 
egy sor problémát oldottak 
meg. Az eltelt évek ala t t 
olyan módszereket dolgoztak 
ki, amelyek lehetővé teszik 
például azt, hogy a vasutak 
a menetrendet számítógép-
pel készítsék. Számítógép 
osztja el a munkát optimáli-
san a rendező pályaudvarok 
között Nehéz lenne felsorol-
ni tevékenységük minden 
területét. 

Hangsúlyozta, hogv a szá-
mítástechnika alka'mazásá-
ban igen rohamos fejlődés 

tapasztalható, a csoport tag-
jai komplex rendszerek 
megalkotásán fáradoznak, 
lehetővé kívánják tenni, 
hogy a vasutak minél előbb 
bekapcsolódjanak a szocia-
lista országok eg/ségss. szá-
mítástechnikai rendszerébe. 
A. vasutaknál közös . prog-
rammegoldásokat igénylő 
feladatok vannak, ezért je-
lentősek az ilyen tanácsko-
zások. Most többek között a 
szállítási folyamatok irányí-
tását elősegítő adatbankokat 
akar ják létrehozni, de fontos 
kérdés a határforgalom le-
bonyolításóban oly fontos 
számít ás*echn; kai rendsze-
rek kidolgozása is. A most 
tartott tanácskozáson megvi-
tatták a következő év kol-
lektív munkatervét, szóba 
került az is, hogy jövőre — 
szintén októberben — a bol-
gár vasutak vállalják a kon-
ferencia megrendezését. 

Nyikolaj Cseresnyev el-
mondta azt is, hogy mit je-
lent a személyforgalomban a 
számítástechnika alkalmazá-
sa. 

A tanácskozáson részt ve-
vő magyar vdelegácló vezető-
je; dr. Winkler Péter, a 
MÁV Vezérigazgatóság szá-

mítástechn'kai osztályának 
helyette-, vcze ője kiemelte: 

A ha t i rmsnt i forgalom in-
formációközlésének számí-
tástechnikai mego'dása a 
MÁV Szegedi Igazgatóságá-
nak feladata, mivel itt az 
egyetem közelsége behozha-
tatlan előnyt jelent az or-
szág más igazgatóságaival 
szemben, a már meglevő ki-
tűnő szakemberek, matema-
tikusok utánpótlása szem-
pontjából. Jélen'eg egv R— 
10-es számítógép működik 
Budapesten, a vasúti számí-
tástechnikai központban. 
Még ez év végén Szegeden 
fölszsre'nek egy olyan be-
rendezést, ami lehetővé te-
szi, hogy a szegediek közvet-
ve, innen dolgozzanak a gé-
pen, itt táplálják be az ada-
tokat, itt kapják meg az 
eredményt is. 

A tanácskozás tegnap fe-
jeződött be a MÁV Szegedi 
Igazgatóságának székházá-
ban, ahol a de'egációk ve-
zetői aláírták a jegyzőköny-
veket, az igazgatóság vezető-
jének megbízásából Oláh 
János, a biz'osítáberendezési 
és automatizálási osztály 
vezetője mondott záró sza-
vakat. 

Üzemekbe látogatott 

minden lehetőségei 
Tanácskozott o megyei mezőgazdasági 

operatív bizottság 
kapcsolását is. Nyomatéko- gyors k i . és berakodással; a 
san fölhívta a gazdaságok fi- segítőként jelentkező diá-
gyelmét; teremtsék meg az koknak, katonáknak és ipari 
éjszakai rakodás feltételeit munkásoknak emberileg el-
az eddig sötét állomásokon; fogadható feltételeket te-
segítsék a vasúti szállítást remtsenek. 

A MÉM felhívása 
A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium fel-

hívást adott ki az időszerű őszi ^mezőgazdasági munkákban 
részt vevő társadalmi munkaerő szervezett* munkába állí-
tásáról. A felhívás megállapítja: a minisztérium, a KISZ 
KB és a különböző társad a'mi szerv-k nagyra értékelik, hogy 
a Minisztertanács október 10-i határozata óta az ipari üze-
mek. a különböző vállalatok és intézmények dolgozói, az 
iskolák tanulói szabad szombatokon, vasárnaponként, il-
letve az iskolai szünetben tömegesen segítik a betakarítást. 
Munkájuk még hatékonyabbá tétele érdekében a minisz-
térium közli, hogv a mu-kaerő szervezésével, elosztásával, 
a munkák segítségére létrehozott megvei operatív bizott-
ságik. és a megyei- tanácsok mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi osztályai foglalkoznak. A MÉM és a KISZ KB, vala-
mint a társadalmi szervek kérik, hogv az őszi betakarítást 
segíteni kívánó dolgozók és fiatalok^ ilyen irányú kérésük-
kel közvetlenül az említett tanácsi szervekhez, a budapes-
tiek pedig a körnvező megyékhez, illetőleg a testvérme-
gyékhez forduljanak, 

Ülést tartott 
az Elnöki Tanács 

Az őszi betakarításról és 
a vetésről adott részletes át-
tekintést tegnapi ülésén a 
megyei operatív bizottság az-
zal a céllal, hogy továbbra 
is segítsen ott, ahol erre 
szükség van, és elhárítsa a 
fontos őszi munkák elé buk-
kanó akadályokat. 

Tóth Imre, a megyei ta-
nács megbízott osztályvezető-
je foglalta össze az eddigi 
eredményeket, és sorolta föl 
a megoldásra váró feladato-
kat. Az operatív bizottság 
tizenegy nappal ezelőtti föl-
hívására 15 ezer diák je-
lentkezett. Több, mint 
amennyit a, gazdaságok fog-
lalkoztatni tudnak. Végered-
ményben 10 ezer diák, 1000 
katona és -5 ezer ipari mun-
kás kancsolódott be eddig a 
legsürgősebb munkák vég-
zésébe. A rossz idő számta-
lanszor akadályt jelentett a 
Vezető emberek segítő szán-
dékának megvalósításában. 

Vitába szállt az operatív 
bizottság azzal a nézettel, 
hogy a külső munkaerők 
igénybevétele sokba kerül. 
Valóban drágább, mintha a 
szövetkezet szép napsütéses 
őszben maga végezhetné a 
munkát, most azonban azt 
kell számítanunk, mennyi 
lenne a veszteség, ha időben 
nem takaríthatnánk be a ter-
mést. Űjra leszögezte állás-
foglalásában — Paodi Jó-
zsef, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetője és dr. 
Prcz-'k István, a megyei ta-
nács elnökhelyettese részié 
tes indoklása alapján — 
hogv a gazdaságok az eddi-
ginél jobban használjanak k ; 

minden belső lehetőséget, be-
leértve a családtagok be-

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa megtárgyal-
ta és elfogadta az állam- és 
közbiztonságról szóló tör-
vényerejű rendeletet. Az új, 
átfogó jogi szabályozás hoz-
zájárul az államélet tovább-
fejlesztéséhez, továbbá erő-
síti a szocialista törvényes-

séget, valamint az állampol-
gárok biztonságát és védel-
mét. Az Elnöki Tanács ha-
tározatot hozott a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forrada-
lom 57. évfordulója alkal-
mából adományozandó ki-
tüntetésekről. Végül az El-
nöki Tanács bírákat menteti 
fel és választott meg. 

Tegnap, pénteken Odessza 
Hős város tanácsa küldött-
sége Vlagyimir Mihajlovics 
Surko, a városi tanács, elnö-
ke vezetésével Prágai Tibor-
nak, Szeged megyei város 
tanácsa elnökhelyettesének 
kíséretében felkereste a Sze-
gedi Jutaárugyárat. Sponner 
Jenő igazgató fogadta a ven-
dégeket, s tájékoztatta őket 
az üzem termékeiről, tervei-
ről és az eredményekről. A 
delegáció átadta az odesszai 
jutaárugyár Komszomol-bi-
zottságának levelét, amelyet 
a szovjet fiatalok küldtek a 
gyár KISZ-eseinek. Az 
odesszai komszomolisták 
több javaslatot tettek, hogy 
miként lehetne a két üzem 
fiataljainak találkozását 
gyakoribbá, a gyárak kap-
csolatát szorosabbá tenni. 

Ezt követően ellátogattak 
a Szegedi Házgyárba, ahol 
Heim János, a DÉLÉP igaz-
gató-helyettese, a vállalat 
társadalmi-gazdasági vezeté-
sének nevében köszöntötte a 
delegátusokat, majd ismer-
tette a gyártási lehetősége-
ket, az üzem technológiáját. 
A házgyár vezetői végigka-
lauzolták a vendégeket az 
üzemcsarnokon, ahol a nagy-
paneleket állí t ják elő. A 
testvérváros küldöttsége itt 
munkásokkal találkozott. 
Zombori Sándorné betonozó-
val és Matula Mihály vas-
szerelővel életkörül mén veik-
ről, szakmájukról beszélget-
tek. 

A testvérvárosi küldöttség 
felkereste az Újszegeden 
épülő sportcsarnokot, elláto-
gattak a Mező Imre általá-
nos iskolába, és megtekin-
tenék az Odessza városrészt. 

Dé'után az odesszai taná-
csi delegáció a Csongrád 
megyei tanács székházába 
'átogatott. Itt dr. Perjési 
László, a meayei taná-s el-
nöke köszöntötte a küldött-
séget, és tájékoztatta őket a 
megve he'yzetérő'. fejlődésé-
ről. Többek között, szó ereit 
a testvérvárosi kapcsolatok 

további bővíféséről, amely-
nek egyik lehetősége lehetne 
az is, ha Odessza részt ven-
ne a Szegedi Ipari Vásáron. 

A testvérvárosi küldöttség 

ma, szombaton a Paprikafel-
dolgozó Vállalattal, s a Fel-
szabadulás ' Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezettel is-
merkedik. 

Dr. Perjési László fogadja az odesszai delegációt 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lvé te le i 

Az odesszai delegátusok a házgyárban Zomöori Sándor-
névat beszélgetnek 


