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Felavatták a textilművek 
űj fonodáját és szövödéjét 

Nagy Józsefné beszéde — A könnyűipari miniszter 
a Szegedi Ipari Kiállításról 

(Liebmann Béla felv.) 
A gyir megtek in tésére Indulnak az avatéf lnnepség résztvevői. Balról Jobbra : Takács Mthályné, 
a text i lművek bölcsődéjének vezetője. Vég László, a P a m u t n y o m ó i p a r i vá l la la t vezérigazga-
tó ja , d r . Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megyei b izo t t ságának t i tkára . Nagy Józsefné 

könnyf i ipar i miniszter és Móczán Lajos , a tex t i lművek Igazgatója 

ünnepélyes keretek között 
avatták fel tegnap, csütör-
tökön délben a szegedi 
texti lművek több mint fél-
milliárd forintból épült ú j 
fonodáját és szövödéjét. Ez 
a beruházás . a második öt-
éves terv egyik legnagyobb 
alkotása Szegeden. 

Az avatásra eljött Nagy 
Józsefné könnyűipari mi-
niszter és Tóth Anna, a 
Textilipari Dolgozók Szak-
szervezetének fótitkára. 
Megjelent az ünnepségen dr. 
Komócsin Mihály, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára, Per-
jést László, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának el-
ső titkára, Papp Gyula, a 
Szeged m. j. városi tanács 
vb elnökhelyettese, dr. Föl-
di Gábor, a KISZ Szeged 
városi bizottságának titkára, 
valamint a megyei és városi 
pártbizottság, tanács több 
vezető beosztású munkatár -
sa. a beruházásban részt ve-
vő tervező és kivitelező vál-
lalatok és a testvérüzemek 
vezetői. 

A vendégeket Vég László, 
a Pamutnyomóipari Vállalat 
vezérigazgatója és Móczán 
Lajos, a textilművek igaz-
gatója kísérte végig az újjá-
épített üzemen. Először a 
fonodába látogattak. A fo-
noda termelése a beruházási 
program előírásához képest 
csaknem húsz százalékkal 
volt magasabb 1965 végén, s 
közel 8,5 ezer tonna fonalai 
gyártott. A tisztítóban és 
kártolóban szovjet, az előfo-
nodában szovjet és angol, a 
gyűrűsfonodában szovjet gé-
peket helyeztek üzembe. A 
gyár látogatói sokszor meg-
álltak, elbeszélgettek a dol-
gozókkal, különösképpen a 
kártolóberendezéseket tanul-
mányozták. A gyűrűsfonodá-
ban, mielőtt áttértek volna 
a keresztorsózóba, néhány 
percre meg kellett állni: a 
„neveletlen" porelszívó-be-
rendezés nem engedte to-
vább a vendégeket. Az ál-
landóan körbejáró porelszí-
vók nemcsak a gépeket 
tisztogatják, javí t ják a mű-
helyek levegőjét is. 

A szövő gyárrészleghez 
tartozó lánccsévélőben szov-
jet, a vetülékcsévélőben 
nyugatnémet, a felvetőben 

csehszlovák, az írezőben an-
gol gépeken dolgozó munká-
sok fogadták a látogatókat, 
akik végül a hatalmas szö-
vődébe jutottak el, ahol 
1320 kínai gyártmányú szö-
vőgép ont ja a pamutárut . A 
szövöde tavaly több mint há-
rommillió négyzetméter 
anyagot expotra is termelt. 

A nagycsarnokban több-
száz dolgozó részvételével ün-
nepi gyűlést rendeztek. Vég 
László megnyitó szavai után, 
Nagy Józsefné miniszter mon-
dott avatóbeszédet. Megem-
lékezett augusztus 20-ról, al-

kotmányunk születésnapjá-
ról és méltatta azokat az erő-
feszítéseket, melyek a textil-
művek újjászületését ered-
ményezték. Miínt mondotta, 
az ünnepség aktualitásából 
semmit sem von le, hogy az 
üzemegységek egy része már 
több hónapja teljes kapaci-
tással dolgozik, de még tart 
az építkezés is. A textilmű-
vek rekonstrukciójánál vi-
szonylag kevés volt az épí-
tési beruházás, a rendelkezés-
r e álló kapacitást azonban 
összpontosítani kellett a ter-
melőegységek üzembehelye-

Vég László és Nagy Józsefné érdeklődésse l figyeli Kertész 
Márkné ffizónő m u n k á j á t a szövőgép mellet t 

(Enyedi Zoltán felv.) 

Nagy Józsefné könnyű ipa r i min i sz t e r Per jés l Lászlónak, az 
MSZMP Szeged városi bizottsága első t i tká rának és Zombori Já -
nosnak. a Szeged m. j. városi tanács vb ipari osztálya vezető-

jének tá rsaságában megtek in t i a kiáll í tást 

lésére. A textilművek jól 
példázza a technika gyors 
ütemű fejlődését, nemcsak a 
korszerű géppark beszerzésé-
vel, hanem az anyagmozga-
tás korszerűsítésévél is. 

Ezt követően a textilmű-
vek igazgatója jelképesen 
átvette az ú j gyárat, ma jd a 
miniszterasszony a Munkaér-
demrend ezüst fokozaitát 
nyújtot ta át Móczán Lajos 
igazgatónak és Szajbély Mi-
hály főmérnöknek, a Munka-
érdemrend bronz fokozatát 
Zombori Zoltán fonodaveze-
tőnek, Kovács Sándor mű-
hely-vezetőnek és Lévay Jó-
zsefné muinkamódszerátadó-
nak. Mintegy harmincan 

megkapták a Könnyűipar ki-
váló dolgozója jelvényt és 
ötvenen miniszteri dicséret-
ben részesültek azok közül, 
akiknek legtöbb részük volt 
a beruházás megvalósításá-
ban. 

Délután Nagy Józsefné, 
könnyűipari miniszter dr. 
Komócsin Mihálynak, a me-
gyei pártbizottság ti tkárának, 
Perjési Lászlónak, a városi 
pártbizottság első t i tkárának 
és dr. Csikós Ferencnek, a vá-
rosi tanács vb-ti tkárának kísé-
retében felkereste a Szegedi 
Ipari Kiállítást. I t t Zombori 
Jánosnak, a városi tanács vb 
ipart osztályvezetőjének ka-
lauzolásával megtekintette a 
pavilonokat. 

A látogatást követően ' a 
minászterasszony nyilatkoza-
tot adott lapunk munkatár -
sának a kiállításon szerzett 
tapasztalatairól. 

— A legutóbbi, hat évvel 
ezelőtt rendezett kiállításhoz 
képest a fejlődés szembetű-
nő. Különösen a termékek 
színvonala javult, amiért a 
tervezőknek és a termékeket 
előállító munkásoknak elis-
merés jár. Az a véleményem, 
hogy feltétlen létjogosultsága 
van a Szegedi Ünnepi Hetek 
idején az ipar seregszemlé-
jének is. Ez a kiállítás jól 
reprezentálja Szeged ipará-
nak fejlődését. Igen helyes, 
hogy az országos vállalatok 
nemcsak szegedi gyáraik ter-
méke i t muta t j ák be, hanem 
azzal együtt az egész válla-
lat működéséről képet adnak. 

— Akárcsak a Budapesti 
Nemzetközi Vásár idején, itt 
Szegeden is sok látogató fel-
teszi a kérdést: szépek a ki-
állított cikkek de hol lehet 
őket kapni? A kiállított ter-
mékek egy részét lehet is kap-
ni, mert az ipar gyártja. 
Más részük viszont minta-
modeli, a sorozatgyártás csak 
később kezdődik belőlük. A 
Szegedi Ipari Kiállítás igen 
nagy erénye, hogy a termelő 
üzemek részére közvélemény-
kutatásul is szolgál. A keres-
kedelem és a vásárlóközön-
ség ilymódon felmért igénye 
az ipar gyártmányfejlesztési 
munkájá t segíti elő. 

* 

A textilművek dolgozói 
tegnap este 6 órakor bensősé-
ges ünnepségre gyűltek egy-
be a Hungária termeiben. 
Reseterics Sándorné, az 
MSZMP üzemi végrehajtó 
bizottságának t i tkára emlé-
kezett meg alkotmányunk 
jelentőségéről, majd Móczán 
Lajos, a gyár igazgatója az 
első féléves munkaverseny-
ben legjobb eredményt elért 
dolgozóknak jutalmakat 
nyújtott át. Négyen Kiváló 
dolgozó jelvényt, 26-an a Ki-
váló dolgozó oklevelet kap-
ták, 398 dolgozó között ösz-
szesen 135 ezer 456 forintot 
osztottak szét 
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Megnyitották a grúz 
kulturális napokat 

A Blúz kul turál is napok a lka lmából — mint je lentet tük — kül -
döttség érkezet t Budapest re . A küldöt tséget Usangi Oboladze 
Oktatásügyi miniszterhelyet tes vezeti . Képünkön : középen Usan-

gi Oboladze és Mihályfi E rnő . az MSZBT e lnöke 

A Magyar—Szovjet Bará-
ti Társaság és a Hazafias 
Népfront budapesti bizottsá-
ga csütörtökön este a Madách 
színházban rendezte a grúz 
kulturális napok megnyitó 
ünnepségét. Az ünnepélyes 
megnyitáson jelen volt Mi-
hályfi Ernő, az MSZBT elnö-
ke, Harmati Sándor, a Köz-
ponti Bizottság tagja, a Ha-
zafias Népfront Országos 
Tanácsának titkára, Lugos-
sy Jenő művelődésügyi mi-
niszterhelyettes, valamint a 
társadalmi és kulturális 
élet sok más ismert szemé-
lyisége. Ott volt az ünnep-
ségen N. R. Seleh követta-
nácsos, a budapesti szovjet 
nagykövetség ideiglenes .ügy-
vivője, valamint a kulturális 
napok alkalmából hazánkba 
érkezett grúz baráti küldött-
ség tagjai. 

A himnuszok elhangzása 
után dr. Pesta László, a Ha-
zafias Népfront budapesti 
bizottságának alelnöke nyi-
totta meg az ünnepséget, 
majd Ligeti Lajos akadémi-
kus, az MSZBT alelnöke 
mondott ünnepi beszédet. 

Ligeti Lajos méltatta a két 
nép kapcsolatait. Számada-
tokkal ismertette a grúz ipar 
és mezőgazdaság, a kul turá-
lis élet és az egészségügy 
nagyarányú fejlődését és 
hangoztatta, hogy a grúz 

kulturális napok hozzájárul-
nak a két ország kapcsola-
tainak bővüléséhez és a ma-
gyar—szovjet barátság to-
vábbi megszilárdításához. 

Ezután Usangi Oboladze, 
a Grúz SZSZK oktatásügyi 
miniszterének első helyette-
se, a Szovjet—Magyar Ba-
ráti Társaság grúz tagozata 
küldöttségének vezetője 
emelkedett szólásra. Beszéde 
elején örömét fejezte ki, 
hogy a grúz küldöttségnek 
alkalma volt Magyarország-
ra látogatni és megismerni 
a magyar nép kulturális éle-
tét, békés alkotó munkájá t . 
A továbbiakban ismertette 
Szovjet-Grúzia fejlődését) 
és rövi,den beszámolt a grúa 
nép életéről. Elmondta, hogy 
a Szovjet—Magyar Baráti 
Társaság grúz tagozata más-
féléves fennállása óta sokak 
tett a két nép kul túrá jának 
kölcsönös megismertetéséért^ 
barátságának megszilárdítá-
sáért. 

Az ünnepi beszédek utárf 
elhangzott az Internacionale, 
majd művészi műsor fejezte 
be az estet, amelyben a h a -
zánkban tartózkodó Grúa 
Állami Balett egy csoportja 
lépett fel. 

Este Mihályfi Ernő, aa 
MSZBT elnöke vacsorát 
adott a vendégek tiszteletéra 
a városligeti Gundel ét te-
remben. (MTI) 

Rekordmagasságú 
katonai költségvetés 

az USA-ban 
Az amerikai szenátus a 

héten fogadja el az USA ka-
tonai költségvetését. Az 
1966—67-es pénzügyi évre 

katonai ki-
adásokat irányoztak elő: a 
szenátus elé terjesztett vál-
tozat 58,2 milliárd dollár 
megszavazását kéri. 

Az amerikai katonai költ-
ségvetés csupán egy eset-
ben, a második világhá-
ború végén volt ennél ma-
gasabb 

s még a koreai háború ide-
jén sem kért ennyit a kor-
mányzat katonai célokra. 

A költségvetési előirányzat 
lehetővé teszi ú jabb nagv 
mennyiségű hadianyag és 
technikai berendezés felhasz-
nálását a vietnami háború-
ban. A többi között előirá-
nyozza mintegy kétezer re-
pülőgép és igen sok helikop-
ter beszerzését, ezeknek jó-
részét a növekvő veszteségek 
pótlására fordítják. A költ-
ségvetés biztosítja azt is, 
hogy 

a vietnami háborúban JeJ 
Ientős újabb erőket vesse-
nek be. 
A katonai költségvetés k i , 

egészítéseként a szenátus el-
fogadott egy olyan javasla-
tot, amely lehetővé teszi, 
hogy Johnson elnök tetszése 
szerint hívhassa be katonai 
szolgálatra a tartalékosokat, 
illetve a nemzeti gárda tag-
jait. Ilyen intézkedésre aa 
elnöknek eddiv reak abban 
az esetben volt ' ga, ha ki-
hirdették az gynevezett 
nemzeti szükségé lapotok 

* 

Csütörtökön kevés száraz, 
földi akcióról érkezett je-
lentés Vietnamból. 

Az amerikai légierő válto-
zatlanul bonibaiámadáso-
kat intézett a VDK terü-
lete ellen. 

A Nguyen Khe-tól északke-
letre támadó F—105-ös ame-
rikai vadászbombázók heves 
légelháritásba ütköztek, sőt 
ú jabb lésicsatába kellett bo-
csátkozni ok. 
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