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Új műszerek 
a Szajjutón 

Rakodnak az űrhaj'ósok 
Megkezdik a rakodást a 

Szaljut—6 űrállomáson: Vla-
gyimir Ljahov és Valerij 
Rjumin fő feladata az elkö-
vetkező napokban a Prog-
ressz—6 teherűrhajó szállít-
mányának kirakodása, az 
újonnan érkezett műszerek, 
berendezések elhelyezése, 
beszerelése lesz. 

A Progressz rendkívül 
gazdag rakománnyal érke-
zett. A szállítmányban van-
nak például olyan műszerek 
és berendezések, amelyeket 
eredetileg a közös szovjet— 
bolgár űrkísérletnél kíván-
tak felhasználni. Most e mű-
szerekkel a Szaljut—6 állan-
dó személyzete végzi majd el 

a szükséges kísérleteket. 
Ugyanakkor az állandó be-
rendezések egy részét kicse-
rélik, így például a géptáv-
írót, az orientációs berende-
zés számítóelemeit, több lég-
szűrőt, a légfrissítő berende-
zések több fontos alkatré-
szét. 

Bőséges a Progressz élel-
miszer-rakománya is. A friss 
gyümölcsök, zöldségfélék 
mellett az űrhajósok meg-
kapják azokat a bolgár étel-
különlegességeket, amelyeket 
ugyancsak a közös űrkísérlet 
részvevőinek kellett volna 
eljuttatniok hozzájuk. Érde-
kesség, hogy a szállítmány-
ban tulipán is van. 

Számítóközpont 
a kohászatban 

Megkezdte az üzemi pró-
bát az Ózdi Kohászati Üze-
mek ú j számítóközpontja, 
amelyben két R—22 típusú 
szovjet gyártmányú számi-
tógép működik. A berende-
zések másodpercenként 
nyolcvanezer művelet elvég-
zésére képesek. 

A két számítógépen már 
megkezdték az -ellenőrzési 
programok végigfuttatását 
és az esetleges ""hibák kiszű-
rését. A tervek szerint azt 
az első félév végéig befeje-
zik, a második félévben pe-
dig párhuzamos ellenőrző 
programokkal végigvizsgáz-
tatják a számítórendszert. 

A számítóközpont 1980-
ban kezdi meg működését és 
ezt követően részt vesz a 
technológiai folyamatok irá-
nyításában. 

Á Forte exportja 
Csökkent a selejt a diósgyőri LKM-ben 
A váci Forte gyár a színes 

fotóanyagokból, a negatív és 
fordítós filmekből, papírok-
ból a múlt évinél 12 száza-
lékkal többet szállít tő-
kés piacokra, s így egvmillió 
dollárral növeli bevételét. A 
vállalat anyagtakarékossági 
intézkedési tervei szerint 
azonban úgy oldják meg ezt 
a nagyobb feladatot, hogy 
importanyagok behozatalát a 
múlt évi szinten tart ják. 
Ezért különösen nagy fi-
gyelmet fordítanak a gyár-
tásközi anyagveszteségek 
csökkentésére. A papír- és 
filmgyártás egyes műveletei-
re ú j műszaki megoldásokat 
dolgoztak ki, amelyek álta-
lában 4—5 százalékkal ke-
vesebb nyersanyag felhasz-
nálását igénylik. 

» 
A diósgyőri Lenin Kohá-

szati Művekben elért anyag-
és energiamegtakaritás érté-
ke az év első négy hónap-
jában már megközelítette a 

20 millió forintot. Az ész-
szerű takarékosságot és a se-
lejt csökkentését a vállalat 
vezetői minőségi prémium-
rehdszer bevezetésével ösz-
tönözték. Ennek kedvező ha-
tása mutatkozott meg a Mar-
tin-acélműben, ahol mintegy 
60 százalékkal csökkentették 
a vasúti kerékgyártásra hasz-
nált anyag selejtjét. 

MSZMP-
küldöttség 
Madridban 

Szerdán délután megérke-
zett Madridba az a magyar 
pártküldöttség, amely élén 
Grósz Károllyal, az MSZMP 
KB osztályvezetőjével részt 
vesz a Spanyol Szocialista 
Munkáspárt (PSOE) ma kez-
dődő XXVIII. kongresszusán. 

N y á r , m á j u s b a n 
Itt a nyár? Tőlünk nyu-

gatabbra még jobban tűz a 
nap és izzaszt a hőség. 

Franciaországban és a Be-
nelux-államokban 26—33 fo-
kos kánikulákat mértek! 

A Liverpool—Stockholm-
Leningrád vonalától észak-
ra hűvös, változékony, dél-
re viszont földrészünk leg-
nagyobb részén napos, szá-
raz, meleg az időjárás. A 

Kárpát-medencében és kör-
nyékén már napok óta az 
átlagosnak megfelelően ala-
kult az időjárás. Várható 
azonban, hogy a nyugat-
európai meleg időt okozó 
légtömegek közelebb kerül-
nek a Kárpát-medencéhez. 
A nappali felmelegedés te-
hát itt is erősödik majd kis-
sé. Továbbra is napos, szá-
raz, nyárias idő várható. 

Megkezdődött 
a Pajzs '79 hadgyakorlat 

Losonczi Pál látogatása 

Gyufagyári változások 

Kevesebben — 
jobbat és többet 

Szólásmondás már : „kihúz-
zuk a gyufát." A szólásmon-
dásnak igazsága van; van 
mit kihúzni, mármint a do-
bozból. A magyar gyufaipar 
évente 650 millió doboz gyu-
fát gyárt. Ebből a szegedi 
gyár termelése 320 millió. 
Nem kell különösebb mate-
matikai tehetség hozzá, hogy 
kiszámítsuk, a honi gyufa-
termelés majdnem felét Sze-
geden készítik. Hogyan, mi-
lyen körülmények között, es 
a legfontosabb kérdés. 

1972-ben — meglepően — 
gyufahiány volt Magyaror-
szágon. Ez a jelenség azért 
is furcsa, mert addig 100 
millió dobozzal az export-
piacokon is meg tudott je-
lenni a magyar gyufa. Ért-
hető, hogy ezek után elha-
tározták az iparág teljes re-
konstrukcióját. A budafoki 
gyárban teljes, a szegediben 
részleges rekonstrukciót írt 
elő a terv, s ezt az iparág 
meg is valósította. A terv 
az volt — és ez nem dicsér-
hető eléggé —, hogy miután 
a gyufaipar a piacra termelt, 
nem szabad fölösleges kész-
leteket felhalmozni, lévén 
hogy a honi önköltségi árak 
— sajnos! — magasabbak a 
világpiac árainál. 

Valami azért mégis elin-
d u l t Dolgozik a szegedi gyu-
fagyárban 40 olyan ember, 
aki szívügyének tekinti, hogy 
ez az iparág felzárkózzon a 
világ élvonalába. És olcsón 
tegye ezt. Lehetne vásárolni 
körülbelül 23—24 millió fo-
rintért olyan gyufagyártó 
gépet amely szinte mindent 
tud. Szegeden két ilyen gép 
dolgozik már. Mindkettő; 
darabonként 4 millióba ke-
rült csupán. A jövő év ta-
vaszára elkészül a harmadik 
ilyen berendezés is. Mindez 
jó példa arra, hogy hogyan 
kell a szellemi tőkét, a szel-
lemi kapacitást felhasználni. 
A szegedi gyufagyárban 
ugyanis nem dolgozik egyet-
len, a < műszaki fejlesztésben 
járatos mérnök sem. Ezeket 
az eredményeket technikusok 
és szakmukások produkálják. 

Amikor végigjártuk az 

' S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 
A nemrég Szembe helyezett áj gyufagyártó gépsor 

üzemet, láttuk, hogy a gépek 
többsége korszerűen, azaz 
roppan* sebességgel dolgozik. 
És felfigyeltünk még egy. 
dologra: a hatalmas üzem-
csarnokokban igen kevesen 
voltak. A magyarázatot Ko-
vács Józseftől, az üzem ve-
zetőjétől halottuk: „Az e l -
múlt év novembere óta a 
műszaki fejlesztés következ-
tében ötven munkás vált fe-
leslegessé a gyárban. Egyi-
kük sem volt szakmunkás, 
lévén, hogy a gyufaiparban 
a szakmunkásképzés csak 
most kezdődik el. A városi 
tanács vb munkaügyi osztá-
lya segített elhelyezkedésük-
ben; eljuttatták hozzánk a 
többi szegedi vállalat mun-
kaerő-igényét tartalmazó lis-
tákat. Ügy tudjuk, hogy va-
lamennyi dolgozónk meg-
találta a helyét ú j munka-
helyén. Egyetlen egy dolgot 
sajnálnak csak ismereteim 
szerint, mi, itt a gyufagyár-

ban az átlagosnál jobb mun-
kakörülményeket tudunk 
biztosítani. Napi kétszeri 
étkezést, óvodát és bölcső-
dét; Tervezzük azt is, hogy 
dolgozóink önköltséges áron 
meg is vacsorázhatnak az 
üzemben. A legutóbbi idő-
ben kialakítottunk egy min-
den igényt kielégítő klubot, 
ahol az idősebbek és a fia-
talok egyaránt megtalálhat-
ják a nekik tetsző körül-
ményeket és programokat is." 

Ami summázat lehetne: 
mondhatnánk így is; a gyu-
fagyári példa. Ez a gyár 
mentes a „bázisszemlélettől", 
termelését talmi sikerek re-
ményében nem növelte, a 
technológiát, a gyártási el-
járást korszerűsítették, ön-
erőből, s a szociális körül-
ményeket igyekeztek javí-
tani. Ügy véljük, hogy a 
magyar gazdaság jelenlegi 
helyzetében ez a követendő! 

P. P. 

Tegnap, szerdán megkezdő-
dött a „Pajzs "79" fedőnevű 
közös hadgyakorlat. A nap 
eseményei szemléletesen bi-
zonyították: a baráti hadse-
regek katonái jól hasznosít-
ják a kiképzés alatt elsajátí-
tottakat, magas fokú, példa-
szerű a baráti országok csa-
patainak és törzseinek 
együttműködése. 

A gyakorlat fontoeabb 
mozzanatait megtekintette 
Losonczi Pál, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, 
az Elnöki Tanács elnöke, 
Borbély Sándor és Gyön 
Imre, az MSZMP KB titká-
ra. Borbándi János és Sze-
kér Gyula, a Minisztertanács 
elnökhelyettesei, valamint 
Rácz Sándor, az MSZMP KB 
osztályvezetője. Ott voltak a 
Varsói Szerződés tagállamai-
nak honvédelmi miniszterei, 
s részt vett a gyakorlaton az 
egyesített fegyveres erők fő-
parancsnoka. 

Szerdán már kora hajnal-
ban elfoglalták állásaikat a 
Dunántúl dombjai között a 
katonák. A feltételezett har-
ci helyzet szerint a csapa-
toknak az előrenyomuló, tá-
madásban levő ellenséget 
kellett megállítaniuk — 
mintegy vizsgázva védelmi 

készültségükből. Először a lé-
gierő gépei tűntek fel : iel-
derítettek az ellenség hely-
zetét, egysegeinek elhelyez-
kedesét, majd megkezdődött 
a. tüzérségi előkészítés, mű-
ködésbe léptek a „csövesek'' 
és a rakétafegyverek. A len-
dületesen előrenyomuld, a 
parancsnokok elhatározásai-
nak megfelelő harcrendben 
kibontakozó alakulatokat va-
dászgépek oltalmazták a le-
vegőből, tüzérek támogatták 
a gyakorlóteret övező dom-
bok mögül. Felvonult a leg-
korszerűbb haditechnika, a 
páncélozott járművekről le-
szállva harcba indutak a lö-
vészek. 

Látványos mozzanat volt 
irányított páncéltörő rakéták 
harcbavetése a helikopterek-
ről. Ezek a rakéták akkor is 
lecsapnak az ellenség harci 
járműveire, ha azok mozgás-
ban vannak, vagy völgyben, 
dombhajlatban igyekeznek 
megbújni, fedezéket találni. 
A manővert látcsövön nyo-
mon kísérő katonai szakér-
tők, meghívottak tetszésnyil-
vánítással jutalmazták a har-
ci helikopterek pontos talá-
latait. 

A támadó erők visszaveré-
se után a gépesített lövész-

csapatok. páncélozott szállító 
harci járművek, harckocsik 
folytatták az ellenség üldö-
zését támpontjainak felszá-
molását. Az ellenseg aka-
dályrendszere sem toppantot-
ta meg az üldözés lendüle-
tét: az előnyomuló katonák 
magas fiídkai, ^pszichikai fel-
készültségüket bizonyították, 
amikor áttörtek napilmtü-
zön, drótszövevényen; s lán-
goló épületeken; Nem állta 
út jukat természetes akadály 
sem, pillanatok alatt jutottak 
át az egyik oldalról a má-
sikra, a szakadék felett hú-
zódó drótkötélpályán. 

A gyakorlat látványos 
mozzanata volt a szovjet va-
dászlégierő tevékenysége. 

A gyakorlaton Losonczi 
Pál találkozott a harci fel-
adatokat végrehajtó baráti 
hadsereg katonáival, akik 
jelképes ajándékot nyújtot-
tak át az Elnöki Tanács el-
nökének. Losonczi Pál elis-
meréssel szólt a parancsno-
kok és katonák teljesítmé-
nyéről. 

A „Pajzs '79" hadgyakorlat 
a következő napokban foly-
tatódik. 

(A ..Pajzs '79r* gyakorlat-
ban részt vevő Csongrád me-
gyei alakulatról tudósítás a 
2. oldalon.) 

Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke át-
veszi a katonák ajándékát. (Telefotó—MTI—KSt 
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