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A hűsprogram megvalósításáért Visszafért a Földre a Sxojuz-16 

A téeszek és a húsipari 
vállalat együttműködése 

Az utóbbi években a me- letes. Az első félévben az szerződési fegyelem. A Me-
zőgazdasági üzemek kiemel- éves mennyiségnek 40 szá- zőgazdasági és Élelmezésügyi 
kedő terméseredményeket 
produkáltak a növényterme-
lésben alkalmazott korsze-
rű agrotechnikával. Ennek 
köszönhető, hogy az állatte-
nyésztéshez szükséges takar-
mány a termelőszövetkezetek 
és egyéb gazdaságok rendel-
kezésére áll, így a közösben 
az összes sertésállomány ez 
év júniusában 56 százalék-
kal volt több, mint 1970 
hasonló időszakában. Föllen-
dült a vágóállat-nevelés. A 
Csongrád megyei Állatfor-
galmi és Húsipari Vállalat 
felvásárlási mérlege az év 
végéig várhatóan 340 ezer 
darab lesz vágósertésből. En-
nek megfelelően a feldolgo-
zó ipar teljesítőképességét is 
növelni kellett. Befejezéséhez 
közeledik a húsipar rekonst-
rukciója Szegeden is. A 
nagyarányú fejlődés tette le-
hetővé, hogy ebben az év-
ben a húsipari vállalat za-
vartalanul, torlódás nélkül 
felvásárolhatta a felkínált 
vágósertéseket, s ez nem mel-
lékes a mezőgazdasági üze-
mek számára sem. A vágó-
sertések átadása nem egyen-

zalékát, a másodikban pedig 
60 százalékát hozzák a ter-
melők. 

A szarvasmarha-állomány 
és a vágómarha-nevelés mér-
sékeltebben fejlődött. A cél 
nem is a számszerű növeke-
dés volt, haneru a minőség 
javítása. Ez sikerült is. Emel-
kedett az átlagsúly, dara-
bonként 38,4 kilogrammal, 
1970-hez viszonyítva. 

Csongrád megye termelő-
szövetkezeti elnökeinek rész-
vételével tartott tanácskozást 
a húsipari vállalat az elmúlt 
napokban a vágóállatok fel-
vásárlásával, a szerződé-
sekkel kapcsolatos idősze-
rű kérdésekről. Éppen az 
előzőekben felsorolt té-
nyezők, a húsprogram mara-
déktalan megoldására törek-
vés késztették a vállalatot a 
tanácskozás összehívására. A 
legközvetlenebben érdekel-
tekkel, a termelőszövetkeze-
tek vezetőivel beszélték meg 
a problémákat, a további 
tennivalókat. Sajnos, az 
utóbbi időben kissé lazult a 

Korszerű biztosító-
berendezés 

KISZ-védnökség a MÁV-nál 
A Bajai út átépítésével 

egy időben új, korszerű biz-
tosítóberendezést épített a 
MÁV Szegedi Igazgatósága, 
az útat keresztező vasúti át-
járónál. Az úttesten haladó 
forgalmat olyan önműködő 
fény- és félsomopó szabá-
lyozza, amit az átjáróhoz kö-
zeledő vonatok vezérelnek. A 
villamosnak a vágányok mel_ 
lett felállított fényjelző pa-
rancsol megállást, ha jön a 
vonat. A kivitelezés — 2,7 
millió forintos költséggel — 
a rókusj biztosítóberendezési 
fenntartási főnökség gondja 
volt. A főnökség KlSZ-alap-
szervezete a határidők meg-
tartása érdekében védnöksé-
get vállalt az építkezés fö-
lött. 

A vasutas fiatalok teljesí-
tették is vállalásukat. Kom-
munista műszakokat szervez-
tek, mozgosították a szocia-
lista brigádok tagjait társa-
dalmi munkára, az üzembe-
helyezés és a próbák alatt 
felügyeltek a berendezésre. 
Az alapszervezet KISZ tit-
kára volt a karmester, de 
működött egy operatív bi-
zottság is, a feladatok össze-
hangolására. A fiatalok ala-
posan kivették a részüket a 
munkából. Csinálták a jelfo-
gószekrények áramkörét, fel. 
állították a sorompókat, több 

Megkezdődött a kísérletek 
eredményeinek 

tudományos feldolgozása 

mint tízezer méter kábelt 
fektettek. Októberben példá-
ul egyik kommunista mű-
szakban nyolcvanan vonultak 
ki ásókkal a leendő kábel-
árok nyomvonalához, össze-
sen hetven köbméter földet 
lapátoltak ki az árkokból, 
majd azt vissza is rakták. A 
tereprendezés során a KISZ-
esek kétszáz köbméternyi 
földet mozgattak meg. Ké-
nyes munka a biztosítórend-
szer kiépítése, nagy szakér-
telem kell hozzá. Ez meg is 
van az építésvezetőség mű-
szerész csoportjában. Kiemel-
kedő tevékenységet végzett 
a központi javítóüzem szo-
cialista brigádja, sokat tettek 
Kiss István, Pataki István és 
Bősze Attila műszerészek. 
Meg mindenki. Így érték el, 
hogy a tervezett tizenötezer 
helyett háromezer munkaóra 
alatt állították a helyére a 
korszerű szerkezeteket 

A korszerűsítés tehát lé-
nyegében befejeződött. Ami 
még látszólag hiányzik az 
út egyik oldalán, ahol a vil-
lamos jár t korábban, az is 
meglesz. Abban a pillanat-
ban, amikor az útépítők el-
készülnek azzal a szakasszal 
is, teljes biztonsággal lehet 
majd áthaladni a vasúti át-
járón. 

Minisztérium, a sertésterme-
lési és húsgazdálkodási ope-
ratív bizottság, s az MSZMP 
Csongrád megyei bizottsága 
azt kérik a termelőktől, fo-
kozottan tartsák be az ér-
vényes jogszabályokat, a kri-
tikus helyzetek elkerülése ér-
dekében. Ahhoz, hogy a la-
kosság hússal, húskészít-
ménnyel történő ellátására a 
népgazdaság pontos, reális 
terveket készíthessen, idő-
ben jelzést kell adniuk a 
vállalatoknak. Ebben is se-
gíthetnek a téeszek, ha meg-
felelően adják az információt 
a háztáji gazdaságokkal kap-
csolatosan is. A felvásárlási 
árat az állam biztosítja, vi-
szont tudnia kell, mikor, 
mennyi és milyen minőségű 
árut kap. 

A közös piac országai ál-
tal bevezetett szarvasmarha-
export-korlátozás váratlanul 
érte a népgazdaságot. A ta-
nácskozáson erre is kitér-
tek, mivel a vágómarha-fel-
vásárlásban, így a szokásos-
nál nagyobb mennyiség át-
vétele húzódik át a követ-
kező evre. A mégkötött szer-
ződések feltételei értelmé-
ben a felnevelt vágóállatok 
ellenértékét akkor is meg-
kapják a mezőgazdasági 
nagyüzemek, ha az állatok 
átvételére csak jövőre kerül 
sor. Ennek pénzügyi ren-
dezését is pontosan megbe-
szélték a tanácskozás részt-
vevői. A pénzügyi rendelke-
zés azonban nem terjed k' 
az egyéni és háztáji gazda 
ságok szerződéseire. Szóba 
kerültek a vágósertés és te-
jesbárány értékesítéséve1 

kapcsolatos hasonló problé-
mák is. 

A termelőszövetkezeti el-
nökök és a húsipari vállalat 
tanácskozása a jövő évi le-
hetőségek föltárásával fe-
jeződött be. 

Küldetését befejezvén, a Szojuz—16 szovjet űrhajó — fedélzetén Anatolij Filipcsenko 
ezredes űrhajóparancsnokkal és Nyikolaj Rukavisnyikov fedélzeti mérnökkel — si-
ma leszállást hajtott végre Kazahsztánban, Dzsezkazgán várostól 300 kilométerre 

északra. A szovjet űrpilóták jó közérzetnek örvendenek. 

Vasárnap, magyar idő sze-
rint kilenc óra négy perckor, 
szerencsésen visszatért a 
Földre a Szojuz—16 jelzésű 
szovjet űrhajó. A Szojuz—IC 
fedélzetén Anatolij Filip-
csenko ezredes űrhajópa-
rancsnokkal és Nyikolaj Ru-
kavisnyikov fedélzeti mér-
nökkel — sima leszállást 
hajtott végre Kazahsztánban, 
Dzsezkazgan várostól 300 ki-
lométerre északra. A két 
szovjet űrpilóta a hivatalos 
jelentések szerint jó közér-
zetnek örvend. 

A Szojuz—16 út ja minden 
szakaszában teljességgel azo-
nos volt azzal a programmal, 
amelyet a Szojuz—Apollo kí-
sérlet során az egyes számú 
szovjet legénység tagjai — 

Tudományos ülésszak 
A Magyar Tudományos Aka-

démia nyelvtudományi inté-
zete fennállásának 25. évfor-
dulója alkalmából hétfőn 
kétnapos tudományos ülés-
szak kezdődött az Akadé-
mián. Köpeczi Béla akadé-

mikus, az Akadémia főtitká-
ra megnyitójában hangsú-
lyozta: a nyelvészeti kutatá-
sok fejlődésében a felszaba-
dulást követően ú j szakasz 
kezdődött 

Leonov és Kubaszov űrha jó-
sok — bonyolítanak majd lc 
a júliusi szovjet—amerikai 
űrrandevú során. Jóllehet, a 
mostáni kísérletsorozatban az 
Apollo-űrhajót egy imitációs 
dokkológyűrűvel helyettesí-
tették, ez a megoldás lehe-
tővé tette a két szovjet pilóta 
számára az összekapcsolásnál 
szükséges összes kézi és au-
tomatikus műveletek gyakor-
lását. Ennek befejeztével 
szombaton az Apollo imitá-
ciójára szolgáló gyűrűt rob-
baríópatronok segítségével 
eltávolították a szovjet űrha-
jó dokkolóberendezéseitől, 
pontosan úgy, ahogyan jövő 
nyáron az Apollót választják 
majd el a Szojuztól. 

A moszkvai hivatalos köz-
lemények hangoztatják, hogy 
a Szojuz—16 fedélzeti rend-
szerei és berendezései a re-
pülés minden fázisában nor-
málisan működtek. A tudo-
mányos kísérletek eredmé-
nyeinek feldolgozása és ta-
nulmányozása megkezdődött. 

A Szojuz—16 szovjet űr-
hajó küldetésének befejezése 
után Cílynn Lunney, a Szojuz 
—Apollo program amerikai 
vezetője a houstoni központ-

ból telefonon fejezte ki jókí-
vánságait a két szovjet űr-
hajósnak. Az amerikai tudós 
tolmácsolta az amerikai ű r -
hajózási szakemberek hálá-
ját a szovjet—amerikai 
együttes űrrepülés főpróbá-
ját sikeresen megvalósító 
Anatolij Filipcsenkónak és 
Nyikolaj Rukavisnyikovnak. 

Alekszej Leonov, a Szojuz 
—Apollo űrrandevú egyes 
számú szovjet legénységénék 
leendő parancsnoka a Szojuz 
—16 űrhajó utasaival kapcso-
latban kijelentette: „Filip-
csenko és Rukavisnyikov 
most egy nap pihenőt kap, 
aztán azonnal megkezdjük 
munkájuk értékelését. A 
Szojuz—16 fedélzeti naplója 
rendkívül értékes útmutató 
lesz számunkra." 

Alekszej Jeliszejev, aki 
szovjet részről földi irányító-
ja lesz a szovjet—amerikai 
közös űrrepülésnek, hangsú-
lyozta: A Szojuz—16 űrpiló-
táit a legnagyobb elismerés 
illeti meg. Számunkra már 
csak annyi marad, hogy né-
hány hónap múlva a Moszk-
va—Houston vonalon keresz-
tül sikeresen „lejátsszuk" az 
együttes űrrepülést. 

Közéleti napló 

A lakásépítési program segítésére az idén terven felül már 
I több mint kétezer fürdőszoba berendezéséhez szükséges, 
úgynevezett szaniterárut, többek között mosdókagylót, 
csempét készítettek a Finomkerámiaipari Müvek hódmező-
vásárhelyi Alföldi Porcelángyárában. A képen: az automa-
ta gépsoron haladó mosdókagylók láthatók, amint az utolsó 

műveleteke& végzik raj tuk. 

Küldöttségünk Varsóban 
Dr. VVlodzimierz Beruto-

wicz, a Lengyel Népköztár-
saság igazságügy-miniszteré-
nek meghívására dr. Korom 
Mihály igazságügy-miniszter 
vezetésével hétfőn küldöttség 
utazott Varsóba. A delegá-
ció a jogalkotás módszereit, 
valamint az igazságszolgálta-
tás irányításának kérdéseit 
tanulmányozza Lengyelor-
szágban. 

A KGST-országok 
belkereskedelmi 

minisztereinek tanácskozása 
Szurdi István belkereske-

delmi miniszter hétfőn Bu-
karestbe utazott a KGST bel-
kereskedelmi miniszteri ta-
nácskozás VI. ülésszakára. 
Megvitatják a gazdasági és a 
műszaki-tudományos együtt-
működés fejlesztésében el-

ért eredményeket, valamint 
a sokoldalú együttműködés 
1976—80. évi programját . 

Könnyűipari megbeszélés 
Nicolae Eneanak, a Román 

Szocialista Köztársaság köny-
nyűipari minisztere első he-
lyettesének vezetésével hét-
főn román könnyűipari dele-
gáció érkezett Budapestre. A 
magyar—román könnyűipari 
vegyes munkacsoport ülésén 
áttekintik az együttműködés 
1974. évi eredményeit. 

Magyar küldöttség utazott 
Szudánba 

Dr. Soós Gábor mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi mi-
nisztériumi államtitkár veze-
tésével hétfőn delegáció uta-
zott Szudánba. A látogatás 
célja a két ország mezőgaz-
dasági együttműködésének 
szélesítése. 
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