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Nagy részvéttel temették el Makin 
Erdei Ferencet 

Gierek és Jaroszewicz 
Budapestre érkezett 

Békeharcosok 
találkozói 

A Béke-vMáglanács közgyűlésének szombati munkanapja — Kltönteléssfc 
> 

Sokrétű programmal foly- dolgozók adtak egymásnak ülés elé terjesztenek — elő-, 
t.atódott szombaton a BVT- találkozót és vitatták meg a ' reláthatólag ma, vasárnap; 
közgyűlésen résztvevők ta- békemozgalomban betölthető délután. < / j 
nácskozása. Délelőtt az azo- sajátos feladataikat az írók, A közgyűlés szombati 
nos területeken, érdeklődési tudósok, művészek is. munkanapjának további 
körökben dolgozó személyek A csoporttalálkozók után programjában plenáris ülés-
csoporttalálkozóira került a közgyűlés hat munkabi- re került sor délután, ami-
sor. Szakszervezeti funkció- zottsága záró megbeszélésre kor a békeharcban legered-
náriusok, az ifjúság képvíse- ült össze: számba vették a ményesebben munkálkodott 
lói, a nemzeti nőmozgalmak korábbi üléseken - elhangzott különféle szervezeteket, . ki-
küldöttei, vallási csopor- indítványokat, észrevételeket, emelkedő személyiségeket 
tok és szervezetek képvise- s ezek figyelembevételével Lambrakisz-emlékéremmel 
létében érkezett vendégek, készítették el azokat az tüntették ki. A BVT teg-
parlamenti képviselők, jogá- ajánlásokat, dokumentumo- napi eseményéről lapunk 2' 
szok, a mezőgazdaságban kat, amelyeket a plenáris oldalán közlünk tudósítást' 

Kádár János és Fock Jenő a Ferihegyi repülőtéren fogadja 
Piotr Jaroszewiczct 

Edward Gíereket és 

'Á Magyar SzociaMsta 
Munkáspárt Központi Bizott-
ságának és a Magyar Nép-
köztársaság kormányának 
meghívására szombaton ba-
ráti látogatásra Budapestre 
érkezett Edward Gierek, a 
Lengyel Egyesült Munkás-
párt Központi Bizottságának 
első titkára és Piotr Jaro-
szeyiicz, a LEMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Len-
gyel Népköztársaság Minisz-
tertanácsának elnöke. 

A lengyel vendégeket a 
Ferihegyi repülőtéren Kádár 
János, az MSZMP Központi 

Bizottságának első titkára, 
Fock Jenő, a Politikai Bi-
zottság tagja, a Miniszterta-
nács elnöke, Komócsin Zol-
tán, a Politikai Bizottság 
tagja, a KB titkára, Benkei 
András belügyminiszter, Pé-
ter János külügynjiniszter. az 
MSZMP KB tagjai, dr. Csa-
nádi György közlekedes- és 
postaügyi ' miniszter és Gye-
nes András, a KB külügyi 
osztályának vezetője fogad-
ta. 

Jelen volt Tadeusz Hanu-
szek, a Lengyel Népköztár-
saság budapesti nagykövete. 

Szombaton délelőtt a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának szék-
házában megkezdődtek a 
magyar és a lengyel párt-
és kormányvezetők megbe-
szélései. 

Délben a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Központi 
Bizottsága és a Magyar Nép-
köztársaság kormánya ebé-
det adott a lengyel vendé-
gek tiszteletére. Á baráti 
hangulatú ebéden Edward 
Gierek és Kádár János mon-
dott pohárköszöntőt. 

Megkezdődött az új 
szövőcsarnok építése 

Példás együttműködés a DÉLÉP és a K S Z V kőzött 

Végakaratának megfelelően szombaton 
szülővárosában, Makón, a református te-
metőben nagy részvéttel búcsúztatták Er-
dei Ferenc Kossuth-díjas akadémikust, or. 
szággyűiési képviselőt, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsa elnökségének tag-
ját, az Országos Szövetkezeti Tanács elnö-
két, a Magyar Tudományos Akadémia fő-
titkárát. a Délmagyarország felszabadulás 
utáni főszerkesztőjét. A gyászszertartáson 
a hozzátartozókon kívül részt, vettek és a 
koporsó mellett diszőrséget álltak a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi-
zottságának, a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának, a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormánynak, a Hazafias 

Népfront Országos Tanácsának, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökségének, az 
Országos Szövetkezeti Tanácsnak a kép-
viselői, tudotnányos és társadalami éle-' 
tünk számos vezetője. Eljöttek a végső 
tiszteletadásra az elhunyt munkatársai, 
barátai, ismerősei, Csongrád megye és 
Makó város számos vezetője. 

A gyászszertartás a szegedi zenebarátok 
kórusa által előadott gyászdalokkal kez-
dődött. 

Elsőnek Fehér Lajos, a Magyar SzociaJ 
lista Munkáspárt Politikai Bizottságának 
tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese 
mondott gyászbeszédet! 

Fehér Lajos gyászbeszéde 
Tisztelt gyászoló közőnségl 
A Magyar Szocialista Mun-

káspárt Központi Bizottsá-
ga, a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa, az Országos Szö-
vetkezeti Tanács nevében 
fájdalommal és tisztelettel 
búcsúzom Erdei Ferenctől, a 

baráttól, a harcostárstól, 
akivel egy ügyért, egy esz-
rpéért küzdöttünk. Távozása 
szocialista hazánk súlyos 
vesztesége — kezdte beszé-
dét Fehér Lajos, majd így 
folytatta: 

Búcsúzunk a nép hű fiá-
tól, aki harcos szenvedély-
lyel küzdött négy évtizeden 

át a dolgozók felszabadult; 
szebb, gazdagabb életének 
megteremtéséért. Forradal-
már harcostársunk volt, aki-
ről tudtuk, hogy hűségére, 
önmagát nem kímélő lobo- • 
gására, tehetségére és em-
berségére mindig számítha-
tunk. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Versenyképesnek maradni 
a hazai, sőt a világpiacon 
manapság csak hos'szútávú 
és megfontolt műszaki féj-
lesztéssel lehet. A Kenderfo-
nó és Szövőipari Vállalatnál 
körán felismerték ezt: a 
mindennapi termelési fel-
adatok mellett nagy, gondot 
fordítanak a vállalat jövő-
jének kialakítására. A ta-
pasztalatok és a várható igé-
nyek alapján több éves prog-
ramot készítettek, amelyben 
meghatározták a korszerűsí-
téshez szükséges beruházáso-
kat, gépvásárlásokat is. 

A terv valóraváltásának 
egyik állomása a központi 
gyár ú j szövőcsarnokának 
megépítése. Az új szövöde 
építésére és felszereléséve a 
tervek szerint mintegy 110 
millió forintot költenek, eb-
ből az épület 70 millió fo-
rintba kerül. 40 millió forin-
tot fordítanak a géppark be-
szerzésére; az összeg nagyobb 
részéért új szövőszékeket 
vásárolnak. Csehszlovákiából 
150 „Utas'' típusú berende-
zést várnak. Belgiumból pe-
dig 50 Picanol nehéz szövő-
gépet. A műszakiak elképze-
lése szerint az új szövöcsar-
nokban a csehszlovák beren-
dezésekkel a könnyebb, míg 
a belga gépekkel a nehezc.bb 
ponyvákat szövik majd. Fo-
kozott várakozással tekinte-

nek a különleges szövőszé-
kekre — néhány teljesen 
automatizált gépet állítanak 
a hagyományosak mellé. Az 
automatákkal hazánkban 
még nem gyártott szöveteket 
készítenek majd. 

Az új szövőcsarnok a régi 
gyárépület mellett készül. A 
KSZV és a Dél-magyarorszá-
gi Építőipari Vállalat már 
megkötötte az építési szerző-
dést, amelv szerint az ú j 
üzemcsarnokot 1973-ban ad-
ják át rendeltetésének. A 
két vállalat példamutatóan 
együttműködik a beruházás 
során: mivel az építőiparnak 
szüksége van szak- és segéd-
munkásokra, a KSZV „köl-
csönöz" számára. Ezzel je-
lentősen lerövidíthetik az 
építés idejét, s költségeket 
is megtakaríthatnak. A DÉL-
ÉP azt ígérte, hogy 1972 vé-
gére 1973 elejére olyan álla-
potba hozza az új csarnokot, 
hogy abban megkezdődhet a 
gépsorok, technikai berende-
zések szerélése. Figyelmet 
érdemel, hogy az új csar-
nokba olyan klímaberende-
zést helveznek el. amely 
óránként 280 ezer köbméter 
levegőt szűr és tisztít meg, 
valamint a csarnokban 
egyenletes páratartalmat biz-
tosit. A tízézer négyzetmé-
ternyi alapterületű csarnok-

ban helyezik el a szövőelő-
készítőt. a félvétőt, csévélőt. 
Női és férfiöltözőt és fürdőt 
is emelnek. Már a tévézés-
nél ügyeltek arra, hogy a 
báráá viszonylag magas hő-
mérsékletű csarnokból ne 
kelljen kilépni a szabad le-
vegőre, a dolgozókat ne te-
gyék ki állandóan a megfá-
zás, a nátha veszélyeinek. 

A beruházásnak mindössze 
egyetlen szépséghibája van. 
Közismert, hogy a szövőgé-
pek _ még a legkorszerűb-
bek is — nagy zajjal járnak 
s ez bizony káros a velük 
dolgozó emberekre. A szege-
di textilművek nagy szövő-
csarnokában például az 
üzembehelyezés óta sokan 
szenvedtek kisebb-nagyobb 
mértékben zajártalmat — s 
ebből a szegedi példából a j 
KSZV ú.i csarnokának terve- 1 

zői, építői is levonhatták' 
volna a tanúiságokat. Tény, -
hogy az új -110 millió forin-
tért épülő csarnok — amely-
nek alapozása mór mégkez-
dődött — semmiféle zajvé-
delemmel nem rendelkezik, 
illétve nem fog rendelkezni 
elkészültekor. Jó volna fi-
gyelemmel lenni még most, 
amikór rriód van a változta-
tásra. a várható zaj valami-
lyen módú csökkentésére. 

ML L Fehér Lajos gyászbeszédét mondja 


