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Pontosan, szépen 
^ rakmunkás-bizonyítványukon még friss volt a tln-
^ ta, úgy hallgatták igazgatójuk szavait Az iparita-

nuló-intézet vezetője a költő szavait, idézte, a maguk dol-
gára értve: „dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csil-
lag megy az égen, úgy érdemes". És még hozzátette, hogy 
értelemmel és értelmesen. Nem lélektelenül, „kétkarú,, gé-
pekké szürkülve, s nem úgy, hogy mások elvegyék örö-
mét ízét annak, amit mi megcsináltunk. A tapasztalat 
késztette erre: tanúja volt, s tanítványai is tanúi voltak, 
hogyan törték fel az új műhelycsarnok betonját kétszer Is, 
mert valamit mindig „elfelejtettek". Azt is látták, hogyan 
megy pocsékba anyag és szerszám, mert nemtörődöm, fe-
lületes az ember, aki vele dolgozik. A szakoktatók újra és 
újra arról beszéltek a gyerekeknek: becsüljenek meg min-
den csavart, lemezdarabkát, mert bármit is vesznek ke-
zükbe, abban más ember munkája, erőfeszítése, fáradozása 
ölt testet. 

Szép gondolat. Eí bármennyire is természetesnek tű-
nik, lám egyetlen hAyeu is hányszor vették semmibe, ép-
pen azok szeme előtt, akik most állnak a gépek mellé. 
Sokszor teszünk úgy, mint a játszó gyerek: várat emel 
építőkockáiból, csak azért, hogy összedöntse. Munkánk 
nem játék: hivatás és kötelesség. Örömöt adó, semmi más-
sal nem pótolható toglalatosság, ám igazi örömöt, alkotói 
elégedettséget csak az értelmes munka adhat. Ha látjuk, 
tapasztaljuk, munkánk hogyan ölt testet egy nagyobb alko-
tásban, hogyan szolgál másokat, hogyan könnyíti, gazdagít-
ja a magunk, s a közösség életét. Az öröm ízét változtat-
ja a csalódás keserűjévé, ha azt látjuk, hogy amiért mi fá-
radtunk, az mások kezén selejtté silányodik, eladhatatlan 
áruként raktárak polcára kerül, s ott hever, az udvarra 
lökik, ahol eső mossa, por takarja be, vagy éppen szelle-
mi munkánk eredménye az új technológia-, géprajz, bármi 
lesz feleslegessé a szervezetlenség, a kapkodás miatt. 

Jó érzés tudni, hogy amit tettünk, az nélkülözhetetlen 
része egy nagyobb egésznek: alkatrész egy gépben, tengely 
a gépkocsi alatt, divatos ruha az asszonyokon, még jobb 
munkához segítő, adatokat, tényeket csoportosító összefog-
lalás, új konstrukciót rejtő tervrajz, s mi — minden még. 
Nincs olyan munka, ami önmagában teljes lenne: egymás-
ra utaltságunk, feladataink összetartozása köti ezernyi 
szállal a tevékenységünket a, másokéhoz. És éppen ez a 
szál szakad el, ha munkánk értelmét veszti: ha ruha he-
lyett csak „elfekvő" készlet lesz a textília, ha öncélú bü-
rokratikus az adatgyűjtés, ha a kutató vagy a konstruk-
tőr murtkáJSt félni teszik, mert közben kiderült, hogy 
„mégis" inkább maradnak a réginél. 

Ahol elszakad ez a munkát — munkához, tehát em-
bert — emberhez kötő szál, ott nem nehéz tetten érni a 
kapkodást, a rossz megalapozatlan, igényeket, szükséglete-
ket s lehetőségeket' felületesen felmérő irányítást, a szer-
vezetlenséget És az ilyen helyen bármennyire is erősítge-
tik szavakban, milyen fontosnak tartják a jó munkát, lé-
nyegében lebecsülik, semmibe veszik azt, s a dolgozó em-
bert attól fosztják meg, ami munkája legnagyobb jutalma: 
az alkotás örömétől, a jól végzett és hasznos tevékenység 
adta elégedettségtől. Az új gazdasági mechanizmus az ér-
telmes munka minden feltételét kiteljesíti: a fettétel azon-
ban nem egyenlő a megvalósulással. És a megvalósítás-
hoz nemcsak anyagi-műszaki, hanem erkölcsi fettételek is 
kellenek. Légkör, amelyben ott van a hasznosság tudata, 
ahol minden egyes ember érzi, mert látja és tapasztalja, 
hogy amit tesz, amit dolgozik, hogyan illeszkedik be a 
társadalom együttes szorgoskodásába, s hogy éppen ezért 
munkája — nélkülözhetetlen. 

M. a 

Kii tföllségek 
elutazása 

a Bolgár KP 
kongresszusára 

Leonyid Brezsnyev veze-
tésével szombaton Moszkvá-
ból elutazott Szófiába az a 
szovjet küldöttség, amely 
a Bolgár Kommunista Párt 
Központi Bizottságának meg-
hívására részt vesz a IX. 
bolgár pártkongresszuson. • 

Komócsin Zoltánnak, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
ga tagjának, a Központi Bi-
zottság titkárának vezetésé-
vel szombaton magyar 
pártküldöttség utazott Szó-
fiába. 

• 
Szombaton Alexander 

Dubceknak, a CSKP elnök-
sége tagjának, a Szlovákia 
Kommunista Pártja első tit-
kárának vezetésével eluta-
zott Prágából Szófiába a 
Csehszlovákia Kommunista 
Pártjának küldöttsége. 

KGST-ülésszak 
A KGST fémkohászati ál-

landó bizottságának Buda-
pesten, a Nehézipari Minisz-
tériumban megnyitott 25. 
ülésszaka szombaton délelőtt 
ünnepi ülésen emlékezett 
meg az állandó bizottság 10 
évvel ezelőtti megalakulásá-
ról. A jubileumi ülésen meg-
jelent Apró Antal", az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese is és a 
magyar kormány nevében 
üdvözölte a jubileumi 25. 
ülésszak résztvevőit. 

Teljesítették a tervet, 
még sincs elég betonelem 

Segítség a Csongrád megyei építőknek 
(Kiküldött munkatársunk- kívül mozaiklapot, kerítés- munkát a szegedi Patyolat 

tói.) oszlopokat, BH-tAlcákat, ter- üzem építkezésén, hogy nincs 
Az Építésügyi Minisztérium mofor kéményelen/eket ren- tojásszelvényű betoncső, né-

legnagyobb vállalata, a minit- delt tőlük az építővállalat, hány szegedi, s egy makói 
egy tizenötezer dolgozót fog- Együttműködésük általában 'akóházépítkezésnél födénv-
laikoztató Betonelemgyártó jónak mondható. panel. Ennek szintén a kapa-
Vállalat tegnap sajlóértekez- A vásárhelyi porcelángyár citás elégtelensége az oka. 
letet tartott Budapesten, ab- kiemelten kezelt építkezésé- Bár a Betonelemgyártó VáL 
ból az alkalomból, hogy a hez még tavaly novemberbén látat éves szinten 17 száza-
pártkongresszus tiszteletére kértek közel 600 60 90-es to- lékkai túlteljesíti tervét, még 
tett felajánlásuk legfonto- jásszelvényű betoncsövet, de 20—25 százalékkal nagyobb 
sabb részét megvalósítva, a mind a mai napig nem ér- termelésre lenne szükség ah-
mintegy 1,2 milliárd forintos kezett meg egyetlen darab hoz, hogv az igényeket kl 
éves tervet november 12-vel sem belőle. Mint a sajtótá- tudja elégíteni. Ehhez azon. 
teljesítette. Így lehetőség jékoztatón elmondták, ilyen ban nincs elegendő termelő, 
nyílt arra, hogy az idén még elemet már régóta nem ké- berendezés, 
legalább 150 millió forint szít a betonelemgyártó és Érdemes megemlíteni, hogy 
értékű beton és vasbeton ter- ezért a szükséges sablonok az MSZMP Központi Bízott-
méket állítsanak elő az épi- legyárttatása igen hosszú át- sdgának 1964 februári — 
tőiparnak. futási idővel jár. Ugyancsak építőipairól szóló — határa-

A Betonelerrgyártó Vállalat ennél az építkezésnél okoz zata nyomán megkezdett 
sok típuselemet szállít a nehézséget a B GO-as födém- ipari csamokszerkezeteb 
Csongrád megyei Építőipari béléstostek hiánya. Márkus gyártását a harmadik ötéves 
Vállalat számára is. Az első Miklós, termelési igazgató tervben nagymértékben nő-
három évnegyedben mintegy ígéretet tett arra, hogy már veli a Betonelemgyártó Vál-
25 ezer folyóméter vasbeton- ezen a héten megkezdik a la lat, ebben a kérdésben 
gerendát, 34 ezer négyzetmé- béléstostek szállítását. Szeged ismét csak érdekelt 
ter vasbeton panelt, ezeken Ugyancsak akadályozza a F. K. 

Szakszervezeti 
világkonferencia 

Budapesten 
A nemzetközi kereskedel-

mi és gazdasági kapcsola-
toknak a dolgozók és a nem-
zetek érdekében való fej-
lesztésével foglalkozó első 
világkonferenciát ez év de-
cember 14—17 között tartják 
meg Budapesten. 

A Gemini—12 manőverei 
Felvételek a napfogyatkozásról és a csillagokról — Aidrin 

t,részleges űrsétája" 

Történelmi tettre emlékezve... 
A szegedi karhaia om első harcosainak találkozója 

A meghívón piros szegfű, 
régi munkás harcok szimbó-
luma és egy rövidke idé-
zet: „Azelőtt a haza becsü-
letéért és javáért meghal-
tak az emberek, mi élni és 
dolgozni fogunk érte ..." 
Találkozóra szólt ez a meg-
hívás szombat estére, a 
fegyveres erők szegedi klub-
jába, azoknak az elvtársiak-
nak, akik tíz esztendővel 
ezelőtt, ezekben a novem-
beri napokban, mint a sze-
gedi karhatalom első harco-
sai fogtak fegyvert a nép-
hatalom védelmére. 

A klub termei ünneplős 
emberükkel teltek meg, 
mindenki kabátján ott csil-
logott a kitüntetés, ami-
vel megtisztelte őket hő-
sies helytállásukért a társa-
dalom. S a megyei pártbi-
zottság vezetői is eljöttek, 
hogy köszöntsék őket. Ott 
volt körükben Győri Imre 
elvtárs, a Csongrád megyei 
pártbizottság első titkára, 
dr. Komócsin Mihály és Sik-
lós János elvtársak, a me-
gyei pártbizottság titkárai, 
és eljöttek a testvéri fegy 

(Somocylné felv.) 
A találkozó résztvevőinek egy csoportja: (balról jobbra) 
Sallai Imre, Tuza József, Szabó János, Trischler Ferenc. 

Ferka Miliályné, Sallai Júlia 

szán tudna emlékezni em-

James A. Lövell és Edwln tért, hogy kipihenje az előző fényképezőgépét ráirányí-
E. Aidrin, a Gemini—12 űr- nap izgalmait, majd 12.31 totta a Cassiopeia, a Sirius 
pilótái, magyar idő szerint a órakor az űrhajósokat feléb- és a Velorum csillagokra, 
szombatra virradó éjjel ösz- resztették. Lövették bekap- Több képet készített, majd 
szókapcsoltak űrhajójukat az csolták az Agena kisegítő a Földről csinált néhány 
előzőleg fellőtt célrakétával, hajtóműveit, megfelelő pá- fényképfelvételt: A Inka kü-
A Gemini—12 lyasíkra terelték a Gemini— lönböző területeiről, első-

liárom és fél órán át, 102 12-t és Dél-Amerika fölött sorban a keleti partvidékről, berekre, arcokra, nevekre, 
ezer 99S kilométeres távon járva, mindketten Időnként beszélgetést folyta- Most az elsőik között is csak 
„üdvözölte" a ' célrakétát, 10 percen át fényképfelvé- tott társával, Lovellel. El- a legelsőket sorolja: 
majd összekapcsolódott teleket készítettek a nap- mondotta, hogy sikerült sza-
veie. fogyatkozásról. had szemmel látnia felülről 

A manőver sikerült, bár köz- Hét-nyolc másodpercig tel- oz afrikai Atlasz hegységet, 
ben csődöt mondott az ön- jes napfogyatkozást fényké- a hegyek hófödte csúcsait, 
működő navigációs berende- peztek, majd úgy próbáltak J>5 űrhajóból félig kiemel-
zés, s az összekapcsolás be- manőverezni, hogy az űrhajó 1 
fejező szakaszát a Földről orra a Föld felé nézzen. Ez 
irányították. azenban nem sikerült, s így 

Magyar idő szerint szom- nem tudták lencsevégre kap- » Ket es rei oras „muveier-
baton reggel hat órakor az ni a Holdnak a Földre ve- folyamán mindkét űrhajós 
űrpilóták be akarták kap- lülö árnyékát. érverése normális volt, iz-
csolni az Agena fó hajtómű- Aidrin, a Gemini—12 am© gatottságot egyikük sem 
vét, hogy az együttes repü- rikai űrhajó pilótája magyar árult el. 
lés pályáját megváltoztassák, idő szerint 17.15-kor kinyi 

mind többen, idősebbek és fen is fáradhatatlanul, 
fiatalabbak, munkásak és mint tíz esztendővel ez-
értelmiségiok... előtt és azóta is. 

A történelmi időt villan- A közös este, a szórakozás 
veres testületek képviselői, ^ J ^ F ^ L ^ ^ L Jjj 3 2 e m l é k o k j e g y é b e T 1 tel1 

a c.wiri hH^ro* k é m r i S o l y m o s i 1 erenc rendőr ed 
alezredes, a harc körűimé- Trischler Ferenc érteti© 
nyedröl ós emlékezetes epi- ntü nézett rám, mikor a tía 

be- év előtti érzésekről, gon-
szédében Krajkó András, dolatokról kérdeztem. Az* 
aki annak idején a szeg© tán csak ennyit mondott: 
di karhatalom ideiglenes in- — Nekem 1919 jutott 
téző bizottságának elnöke eszembe, az első magyar 

a szovjet hdasereg képvise-
letében pedig Pomozan gár-
daezredes szorított kezet a . ,. . ,, ... .. . 
történelmi időben derekasan 
helytállt elvtársakkal. 

Tuza József őrnagy, a 
megadakult szegedi karha-
talmi egység akkori, első 

hx-a— r̂! hx— volt. Megemlékezett arról proletárdiktatúra bukása parancsnoka hosszan-hosz- . ° i^„u„i„i_ T h ^ i ™ . ^ ™ , , - wn.x.. 

többrétegű védőruha óvta 
a radioaktív sngaraktól. 

a két és fél órás „művelet" 

s a programnak megfelelően totta az űrhajó kabinjának 
749 kilométer magasságba ajtaját, felső testével kiemel-
emelkedjenek az Egyesült kedett az űrhajóból, és meg-
Allamok területe felett. Ezt kezdte, majd sikeresen b© 

a manővert azonban már fejezte 
a földi kísérleti állomáson két óra 20 perces „részlc-
nein engedélyezték, gcs űrsétáját", 

mert előzőleg észrevették, Aidrin a kabinajtó kinyi-
hogy a turbinaszivattyú be- tása után fél percig torna-
rendezésében műszaki hiba gyakorlatokat végzett, má-
tómadt. sodpcrcenként meg-meglen-

Magvar idő szerint 5 30 gette karját. Ezután félig ki-
órakor a két űrhajós aludni mászott az űrhajóból és i (MTI) 

Kozmosz—131 
Szombaton a Szovjetunióban pályára bocsátották a 

Kozmosz—131-et 
A Kozmosz—131 folytatja a kozmikus térség kutatását 

annak a programnak megfelelően, amelyet a Kozmosz szé-
rlájú műholdak részére dolgoztak ki. 

A berendezések normálisan működnek. A földi koor-
dináló-számító központ feldolgozza a beérkező adatokat 

is, hogy a szegedi karhatal- a Horthy-fasizmus rákövet-
rmLsták nem egyszer nagyon kezö hosszú éjszakája. A 
kemény harcot vívtak az el- nép érdekében kellett fegy-
lenforradalmárokkal, s vert fogni. A zalaegerszegi 

, i, xx L , , többször segítséget nyújtót- internálótábor jutott eszem-
— Nem kellett hívogatni ^ hódmezővásárhelyi és be, amelyből csak névtelen 

az elvtársa-cat, jöttek egy- : n a j k ( i i fegyvertársaiknak is. sírhantok maradtak. 
f l ^ i J Í Ü - A h a r c n c m v o l í h i á - - Fegyverhez kellett 

Krajkó András, Trischler bavaió. Jutalmát mai éle- nyúlni . . . már éreztük az 
Ferenc, Szabó János, Szik- tünk hordozza magában — ellenforradalom szorítását., 
tesi Mihály, SaJlai Ferenc, {gy K u m n i á z t a Győri Imre elv- S bíztunk abban, hogy elég 
Soos Károly, Satiai Imre, ^ a h e l y t á l l ó k érdemeit, lesz az erőnk, mert a nép 
S L " í ^ f Í i Í ^ ? , : ^ K o r átadta a találkozó felismeri és magáévá teszi 

résztvevőinek a megyei céljainkat - így emlékszik 
Pártbizottság forró köszön- Sallai Imre. 

Í5S25™ j J L ^ u J f ^ f ' t é s é t ' APró Antal Komócsin - Az egész családunk 
sárközi Irt- 2oltán elvtársaknak, az érezte kötelességét Édes-

váai, Bodnár Lajos, majd M S Z M P Politikai Bízott- apám, édesanyám, s en, sága tagjainak személyes együtt, egyszerre határoz-
üdvözletét és Németh Ká- tunk — mondja Ferkáné 
roly elvtársnak, a budapes- Sallai Júlia, 
ti pártbizottság első titká- Történelmi tettre emlék© 
rának üzenetét, aki 1956 zés volt ez az este, s a 
novemberében a Csongrád harcosok megnyugvása: szép 
megyei pártbizottság első emberi tett érdemes el ha-
li tkára volt S mit lehetne tározás, egész országunk 
kérni, kívánni e harcok életében kamatozó cselek© 
em!ékelnek ismeretében? det vólit Ilyen célokért 
Álljanak helyt az elvtársak mindig örömnél dolgoznak, 
továbbra is a szocializmus s ha kell, kockáztatnak is a 
ügyének szolgálatában kommunisták. 
ugyanolyan bátran, hősié-: SZ. & L 


