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GONDOSKODÁS A TEXTILMŰYEKBEN 

Idén kisebb, de nem kevés-
bé jelentős munkálatokkal 

tovább folytatódott a nagy-
arányú rekonstrukció a Sze-
gedi Textilművekben, a Pa-
mutnyomóipari Vállalat itte-
ni gyárában. Az üzem az ú j 
gazdasági mechanizmus első 
évében is eredményesen gaz-
dálkodott, noha ezt a mun-
kaerőhiány nagyon megne-
hezítette. A műszaki fejlesz-
tésben, a szociális ellátottság 
terén pedig ismét jókora lé-
pést tett előre a textiles kö-
zösség. 

Sok társadalmi munkával 
járultak hozzá a dolgozók. 
KISZ-fiatalok a fiók-szövöde 
megteremtéséhez. 120 auto-
mata szövőgépet hoztak be és 
állítottak munkába a négy-
millió forintos kötséggel szö-
vődévé alakított a nagy szö-
vőcsarnokhoz kapcsolódó épü-
letben. Ma már nem keve-
sebb, mint 1440 szövőauto-
mata készíti a nagy- és kis-
csarnokban a szövetet. 

A dorozsmai telepre került 
gépek jórészét is automati-
zálták. Nagyteljesítményűvé 
alakítottak 38 kártológépet, 
ennek révén kétszeresére 
emelkedett a termelés. Gaz-
dagodott a fonoda is: 12 ú j 
gyűrúsfonógépet vásároltak, 

közel 9 millió forintért. Négy 
már dolgozik is az ú j gépek 
közül, a többit az ú j eszten-
dő első hónapjaiban szerelik 
fel. Sikerrel törekedtek a ne-
héz fizikai munka csökkenté-
sére, a belső szállítást, anyag-
mozgatást tovább korszerűsí-
tették. Ez szintén fontos fel-
adat egy ilyen nagy területű 
üzemben. 

A programozott gyártás-
irányítás rendszerének elő-
ször a szövődében vetettek 
meg az alapjait, ahol az ered-
mények fényesen igazolták 
az elgondolásokat. Idén a fo-
nodára s más munkahelyekre 
is kiterjesztették. Sikerrel: 
szervezettebb, gördüléke-
nyebb lett általa a munka. 

A munkaerőhelyzet egész 
évben rossz vol t Ebben is 
sokat segítettek a műszaki-
szervezési intézkedések. A 
létszámhiányból adódó gép-
állást, illetve termeléskiesést 
így sikerült egynegyedére 
csökkenteni. Idén távolabbi 
vidékekről is toboroztak mun-
kásokat a textilesek, ennek 
eredményeként július óta 
Nagyszénás, Gádoros közsé-
gekből is külön-a utóbusz hoz-
za a dolgozókat a gyárba. 
Több munkást hoznak a gyá-

ri buszok Kiskunmajsa vidé-
kéről is. 

Mind több értékes, jó mi-
nőségű szövetet, fonalat ké-
szíteni — ezzel a céllal bő-
vítették tovább a választé-
kot. A fonoda a szintetikus 
fonalak termelését bővítet-
te; 89,4 tonnát gyártott eb-
ből a fajtából. A szövődében 
mintegy 2 millió 200 ezer 
folyóméter szatént készítet-
tek, alapanyagul a vállalat 
keresett cikkeihez. Az úgyne-
vezett fésülőgépek munkába-
álítása is gazdagította a vá-
lasztékot. 

A szociális juttatások kö-
re jelentősen bővült. A kor-
szerű, ú j konyhának nem ke-
vesebb, mint 1800 kosztosa 
van; naponta két menű sze-
repel étlapján. Lehetővé tet-
ték az ebéd hazahordását is. 
megkönnyítve ezzel a dolgozó 
nők otthoni műszakjá t Fél-
ezer személyes ú j strand há-
zat avattak júniusban, 480 
ezer forint költséggel épült. 
Külön jelentősége van a la-
kásépítés támogatására irá-
nyuló első lépéseknek. A nye-
reségrészesedésből erre a cél-
ra idén 200 ezer forintot tar-
talékoltak, 21 család kapott 
kamatmentes kölcsönt. 

S. M. 

Pártvezetők 

Jelentés az Apollo—8-ről 

A Föld égen függő 
kis labdának tűnik 

Televíziós közvetítés a világűrből 
Az Apollo—8 amerikai 

űrhajó asztronautái vasár-
nap magyar idő szerint há-
romnegyed 12-kor jelent-
keztek ismét a rádión. Kö-
zölték a földi megfigyelő 
állomással, hogy minden a 
legnagyobb rendben megy. 
Az űrhajósok ekkorra már 
172 856 kilométert tettek 
meg úton a Hold felé, órán-
ként 5170 kilométeres se-
bességgel. 

Mint a Reuter jelentette, 
várható volt, hogy a sebes-
ség óránkinti 5000 kilomé-
terre csökken, s ma jd csak 
akkor gyorsul fel ismét az 
űrhajó óránkinti 8000 kilo-
méteres sebességre, amikor 
a Hold vonzókörébe ér. 

Lövell űrpilóta jelentette, 
hogy a kabin ablakán kite-
kintve, mind a Napot, mind 
a Földet rendkívül fényes-
nek látja. 

Az egyik ablak később — 
miként a korábbi űrutazá-
sok alkalmával is — bepá-
rásodott, de az űrhajósok 
mindvégig beszámoltak a 
látottakról, amíg a Föld 
már csak az égen függő kis 
labdának nem tűnt. 

Később Lövell néhány 
szóval elmondta, hogyan is 
látja a mind közelebb kerü-
lő Holdat. Ügy tűnt neki, 
hogy Holdunkat halvány-
kék fátyol veszi körül. Meg-
kockáztatta azt a feltevést, 
hogy a Holdnak esetleg van 
valamiféle gázburka. 

Borman, az űrhajó pa-
rancsnoka engedélyt kért a 
földi megfigyelő állomástól, 
hogy enyhe altatót vehes-
sen me. mert nem jött álom 
a szemére. Az engedélyt 
megkapta. Borman az első 
ember, aki altatót vett be a 
világűrben. Borman 5 órát 
aludt, utána Lövell és And-
res tér t nyugovóra. 

Borman közölte a földi 
megfigyelő állomással, hogy 
nem érzik magukat éhes-
nek, nincs valami jó étvá-
gyuk. 

Kilenc órával a felbocsá-
tás után fogyasztották el el-
ső regelijüket: pirítóskenye-
ret, kockára vágott szalon-
nát, őszibarackot ettek és 
citrancs levet ittak. 

Vasárnap, magyar idö 
szerint 21.06 órakor televí-
ziós adás is volt az Apolló 
—8 fedélzetéről. Az űrhajó-
sok a Földről és a Holdról 
készített fényképeiket jut-
tatták el a Földre a televí-
ziós készülékek előtt ülő né-
zőkhöz. összesen hat egye-
nes tv-adást bonyolítanak 
le a hatnapos út folyamán. 

A meghatározott időpont-
ban kezdődött meg az első 
tv-közvetítés az amerikai 
űrhajóról, amely ekkor 
mintegy 222 000 kilométer 
távolságban volt a Földtől 

Az eddig ember által még 
el nem ér t messzeségből 
küldött első képek jó minő-
ségűek voltak, de nem any-
nyira tiszták, mint az Apol-
lo—7 által októberben a 
földkörüli pályáról sugár-
zott felvételek. 

A három amerikai űrha-
jós először az űrkabin bel-
sejéről készített felvétele-
ket, kézről kézre adták a 
kamerát és egymást az űr-
kabin műszerfala előtt fény-
képezték. Nagy derültséget 
keltett, amikor a földi tv-
ernyőkön fordított képek 
jelentek meg, mert az űr-
pilóták fordítva vették kéz-
be a kamerát. 

A belső közvetítés után 
az űrhajósok közölték, hogy 
most a Földet kapják len-
csevégre. A tv-ernyökön 
azonban csak halvány, erő-

sen elmosódott folt volt lát-
ható. A kép életlenségének 
oka az volt,, hogy a kamerá-
ra nem tették rá a teleob-
jektivet. 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára és Biszku Béla, a 
KB titkára a párt- és szak-
szervezetek kapcsolatában 
kialakult gyakorlatnak 
megfelelően vasárnap lá-
togatást tett a SZOT székhá-
zában. A vendégeket Gáspár 
Sándor, a SZOT főtitkára fo-
gadta, a SZOT vezetőinek 
társaságában. Tájékoztatást 

adott a szakszervezeti tevé-
kenység néhány fontos ta-
pasztalatáról, a szakszerve-
zeti mozgalom részvételéről a 
szocialista építés feladatainak 
megoldásában. 

A párt- és a SZOT vezetői-
nek beszélgetése szívélyes, 
baráti légkörben folyt. Kádár 
elvtárs felhasználta az alkal-
mat, hogy a SZOT vezetői út-
ján — a saiát és a KB ne-
vében — szívből jövő újévi 
jókívánságait küldje a szer-
vezett magyar dolgozók mil-
lióinak. 

A Vietnami Népadsereg 
megalakításának 24. és a 
francia gyarmatosítók elleni 
felszabadító háború kezdeté-
nek 22. évfordulója alkalmá-
ból rendezett hanoi nagygyű-
lésen beszédet mondott 
Nguyen Giap tábornok, a 
Vietnami Dolgozók Pár t ja 
Központi Bizottsága Politikai 
Bizottságának tagja, minisz-
terelnök-helyettes, a Vietna-
mi Néphadsereg főparancs-
noka. 

Beszédében Giap tábornok 
többek között hangoztatta: 
„Az amerikaiak a VDK tö-
meges bombázásával arra tö-
rekedtek, hogy eltépjék Észak 
és Dél vérrel megpecsételt 
kapcsolatát, azonban a rom-
bolás és a mészárlás ellenére 
ma, 31 millió honfitársunk 
még szorosabban tömörül és 
vállvetve harcol". 

A Vietnami Néphadsereg 
főparancsnoka rámutatott, 
hogy a vietnami nép súlyos 
csapást mért az amerikai 
„légifölény" legendájára, 
amikor több mint 3200 kor-
szerű amerikai repülőgépet 
lőtt le, jelentős számú ame-
rikai mesterpilótát ejtett fog-
lyuL „Aa amerikaiak kény-
telenek voltak feltétel nélkül 
beszüntetni, a VDK bombá-
zását és felülvizsgálni az or-
szágunk elleni agressziós po-
litika egészét. Ez igen nagy 
győzelem számunkra, és igen 
keserű vereség az amerikai 

imperialisták számára. Ez az 
igen sok ember számára 
szinte hihetetlen tény ma 
napjaink nyilvánvaló reali-
tásai közé tartozik. Népünk 
és hadseregünk büszke lehet 
arra, hogy szeretett Ho Si 
Minh elnökünkkel az élen, 
pártunk tehetséges vezetése 
alatt a szocialista Észak-Vi-
etnam valóságos erődítmény-
nyé vált. 

Giap tábornok köszönetet 
mondott a testvéri szocialista 
országoknak értékes és nagy 
támogatásukért, segítségü-
kért, köszönetet mondott 
Laosz és Kambodzsa népei-
nek, valamint a világ min-
den haladó emberének, bele-
értve az Egyesült Államok 
haladó erőit is. 

Giap tábornok a további-
akban elemezte a vietnami 
nép győzelmének okait, s vé-
gül hangoztatta: nem is 
olyan régen Vietnam népe 
— olyan helyzetben, amikor 
az erőviszonyok határozottan 
az ellenség javára billentek 
— kezdetleges fegyverekkel 
szembe mert szállni a leg-
korszerűbb hadsereggel és 
meg tudta őrizni a kezde-
ményezést. Ma, amikor a né-
pi felszabadító erők minden 
szempontból megerősödtek és 
új, rendkívül kedvező hely-
zetet alakítottak ki, folytat-
ják előrenyomulásukat ab-
~ban a meggyőződésben, hogy 
ki fogják vívni a végső győ-
zelmet 

A szülőföld 

A Magyarok Világszövetsége főtitkárának 
nyilatkozata 

— Az Idén mintegy 80 ezer 
külföldön élő magyar látoga-
tott haza — mondotta tegnap 
nyilatkozatában Kárpáti Jó-
zsef, a Magyarok Világszövet-
ségének főtitkára —, s ez a 
szám magasabb volt, mint 
bármikor ezt megelőzően. 

Az idén a korábbinál is 
több külföldi magyar egyesü-
let, közösség szervezett cso-
portos hazalátogatást, s köz-
tük számosan most először 
érkeztek társasutazással Ma-
gyarországra. Szembetűnő az 
is, hogy egyre több olyan kül-

földivel is találkoztunk, aki a 
kint élő magyarok iránti ba-
rátságból, érdeklődésből láto-
gat hozzánk. 

Leveleik tanúsága szerint: 
kellemes, jó benyomásokat 

szereztek nálunk. Mintegy 20 
ezerre tehető azoknak a ma-
gyar honfitársainknak a szá-
ma is, akik ebben az eszten-
dőben először jártak itthon. 
Ez egyben azt jelenti, hogy 
szélesedik a hazalátogatók 
köre és érdeklődése. Szívesen 
tettek eleget a Hazafias Nép-
front Klubja meghívásának, 

Még 
nem 
stop! 

Somogyi Káro lyné felvétele 

A „Stop-tábla" ugyan nem az építkezésnek jelez, de 
azért a Károlyi utcai ú j lakótömb sem lesz már maga-
sabb: mindenütt elértek a vasbeton szerkezettel a leg-
felső szintet. Természetesen a munka még hónapokig el-
tart. Űj, nagyvárosi, most még némiképpen szokatlan 
hangulat van kialakulóban a város szívében, a tanácsháza 

mögött 

nagy számban vettek részt as 
IBUSZ által rendezett or-
szágjáró túrákon is. 

Talán ezzel magyarázható 
az a jelenség is, hogy a kül-
földön élő honfitársaink kö-
zül egyre többen keresik a 
szálakat, amelyek bennünket 
összekötnek. 

— A kintről érkező, meg-
növekedett igények tették 
szükségessé a kulturális ta-
nács megalakítását is Ez a 
fórum tömöríti mindazokat 
a hazai intézményeket és vál-
lalatokat, amelyeknek felada-
ta, hogy kielégítsék a külföl-
dön élő magyarok mind erő-
teljesebben jelentkező kultu-
rális igényeit. 

— Az utóbbi időben a ha-
zalátogatók közül sokan fe-
jezték ki óhajukat: szeret-
nék az emigráció Hazafias ér -
zését, a szülőföld iránti ra-
gaszkodását nemcsak szóban, 
hanem gyakorlati formában, 
áldozatvállalással is kifeje-
zésre juttatni. Ezek között 
említeném meg a clevelandi 
református egyházközség altal 
a magyar egészségügyi intéz-
ményeknek küldött értékes 
műtőbe rendezéseket, vagy 
például az emigráció történe-
tének feldolgozásához rendel-
kezésünkre bocsátott régi do-
kumentációkat és egyéb ked-
ves ajándékokat. A küldemé-
nyek értékénél is többet ér 
s.' a jó szándák, amc'y külföl-
dön élő honfitársainkat ve-
zérli. 

— Már eddig is sok segíte-
ni akaró, hazafias érzést tük-
röző gazdag és hasznos ja-
vaslat érkezett hozzánk hon-
fitársainktól. Ezekre a jó 
szándékú megnyilvánulások-
ra tekintettel tervezzük az 
1969-es év tennivalóit. Szük-
ségesnek tart juk, hogy a kül-
földön élő képzőművészek és 
zeneművészek alkotásait Ma-
gyarországon mind szélesebb 
körben megismertessük. 

— Végezetül még egy ter-
vünkről, amit egyébként szá-
mos honfitársunk is javasolt 
mar: szeretnénk nagyobb sza-
bású, ünnepélyes találkozót 
rendezni a világ magyarsá-
gának képviselőivel — mon-
dotta befejezésül Kárpáti Jó-
zsef főtitkár. 


