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Apró Antal elvtárs 
Szegeden Tájékoztató a megyei pártbizottság 

aktívaülésén — Látogatás a szegedi 
gum igyá rban 

= Apró Antal elvtárs, a 
= Magyar Szocialista Mun-
= káspárt Politikai Bizott-
= ságának tagja, a Mi-
= nisztertanács elnökhe-
= = lyettese, megryénk or-
= = szággyülési képviselője 
= háromnapos látogatásra 
= S Csongrád megyébe ér-
= S kezeit. 

Pénteken Szegeden, a me-
gyei pártbizottság székházá-
ban Apró Antal elvtárs a 
megyét érintő gazdasági és 
politikai kérdésekről tar-
tott megbeszélést az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkáraival, a 
Csongrád megyei tanács vb 
elnökével, a szegedi városi 
pártbizottság első titkárával 
és Szeged m. j. városi ta-
nács vb elnökével. Tegnap, 
szombaton Szegeden, a me-
gyei tanácsháza nagytermé-
ben 

időszerű bel- és külpoli-
tikai kérdésekről mondott 
tájékoztatót a megyei párt-
bizottság aktívaülésén. 

As aktívaülést Győri 
Imre elvtárs, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkára nyitotta 
meg, akivel együtt foglalt 
helyet az elnökségben Török 
László elvtárs, a Csongrád 
megyei tanács vb elnöke, dr. 
Komócsin Mihály, Rózsa Ist-
ván és Siklós János elvtár-
sak, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titká-
rai és Nagygyörgy Mária 
elvtársnő, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának póttag-
ja, a szegedi kenderfonó-
gyár igazgatója. 

Szombaton délután Ap-
ró Antal elvtárs 

az Országos Gumiipari 
Vállalat szegedi EMERGÉ 
Gyáregységét látogatta meg 

Győri Imre, dr. Komócsin 
Mihály, Perjési László, a 
Szeged városi pártbizottság 
első titkára és dr. Biczó 
György, a Szeged városi ta-
nács vb elnöke társaságá-
ban. Az impozánsan épülő 
gumigyárban Somogyi Pál, 
az Országos Gumiipari Vál-
lalat vezérigazgatója, Rainer 
Károly, a szegedi gyáregy-
ség helyettes vezetője, ter-
melési osztályvezető, Varga 
Pál, a szegedi gyáregység 
párttitkára és az üzem más 
tömegszervezeti, műszaki, 
gazdasági vezetői, az építke-
zést végző Csongrád Me-
gyei Építőipari Vállalat több 
vezetője, a beruházás irá-
nyítói fogadták és mutatták 
be a már elkészült és épü-
lő üzemrészeket. 

A Minisztertanács elnök-
helyettese nagy érdeklődés-
sel tájékozódott a gyáregy-
ség helyzetéről, problémái-
ról. 

Megelégedéssel látta: a be-
ruházás tervszerűen folyik, 

s az eddigi eredmények biz-
tatók ahhoz, hogy év végé-
re megtarthassák az üzem 
egész tervezett profiljára 
kiterjedő próbaüzemelést. 
(Mint ismeretes, az úgyne-
vezett műszaki lemezosztály 
már három szakmánvban 
teljes kapacitással dolgozik, 
a szövetkenő üzemrészt elő-
reláthatóan egy héten be-
lül átadják, a csigatömlő 
osztályon pedig hétfőn kez-
di meg a munkát az első 
vulkanizáló gép.) Apró elv-
társ külön is megelégedését 
fejezte ki azért, hogy az 
építő vállalatról olyat hal-
lott, amelyet sajnos ritkán 
lelte' hallani. Az építési 
műnk-4'-'"'-: í'wvanis annyi-
ra e l ő v n , " ' a d o t * r k . ho<?v 

ide előirt egész eves (er-
vét már szeptemberben 
teljesíti a Csongrád me-
gyei Építőipari Vállalat. 

Ezzel 94 millió forintos be-

(Enyedl Zo l tán felv.) 
A p r é Antal elvtárs (középen) a szegedi m ű s z a k i g u m i g y á r b a n . A kép ba l szélén: Somogyi Pál, 

az O r s z á g o s G u m i i p a r i Vál la la t v e z é r i g a z g a t ó j a 

ruházást teljesít, s az elért 
8 milliós megtakarítással — 
programmódosítás nélkül — 
még idén 

tető alá hoznak terven fe-
lüli, ötödik csarnoképüle 
t e t , 

mintegy 3 ezer négyzetméter 
alapterülettel. Ez népgaz-
daságunknak azért is je-
lentős, mert így a szegedi 
üzem programon felül mint-
egy 50 ezer folyóméterrel 
több tömlőt gyárthat. 

A látogatást befejező rö-

vid beszélgetés alkalmával 
Apró Antal elvtárs kijelen-
tette, hogy a szegedi gyár-
egységgel kapcsolatos isme-
reteit megerősítették a lá-

•Vk é s 
jó benyomásokkal távozik. 

A szegedi gumigyár vala-
mennyi dolgozójának, építő--
jének további sikeres mun-
kát kívánt. 

A késő délutáni órákban 
a szegedi járás vezetőinek 
Török József elvtársnak, a 
járási pártbizottság első tit-

kárának és Farkas István 
elvtársnak, a járási tanács 
vb elnökének — meghívásá-
ra és társaságában — Szaty-
mazra látogatott, a járás ne-
ves szőlő- és gyümölcster-
melésének megtekintésére. 

Ma, vasárnap Apró Antal 
elvtárs Derekegyházára és 
Nagymágocsra látogat Győ-
ri Imre és Török László elv-
társakkal. Megtekinti a 
Nagymágocsi Állami Gazda-
ság almáskertjét és gazda-
sági vezetőkkel tanácskozik. 

Apró Antal elvtárs beszéde 
Apró Antal elvtársnak a megyei párt-

bizottság aktívaülésén elmondott beszé-
dét a meghívottak végig nagy figye-
lemmel és érdeklődéssel hallgatták. A 
Minisztertanács elnökhelyettese így kezd-
te beszédét: 

— Szeretném megköszönni a megyei 
pártbizottság meghívását és azt, hogy itt-
tartózkodásom alatt lehetőséget adtak ar-
ra, hogy Központi Bizottságunk és kor-
mányunk álláspontját elmondjam orszá-
gunk belső gazdasági helyzetéről, a nem-
zetközi helyzetről, pártunk munkájának, 
tevékenységének egyes kérdéseiről. Vála-
szolni kívánok azokra a kérdésekre is, 
amelyeket — mint aktuális kérdéseket — 
a megyei pártbizottság hozzánk eljutta-
tott. 

Gazdasági és politikai 
helyzetünk stabil 

— Azzal szeretném kezdeni, hogy ha-
zánk politikai és gazdasági helyzete sta-
bil. Dolgozó népünk eredményes mun-
kája nyomán népgazdaságunk tervszerű-
en fejlődik. Közvéleményünkben a poli-
tikai légkör alapjában véve egészséges és 
ellenségeink ls kénytelenek elismerni 
pártunk, rendszerünk növekvő erejét. 

— Nemrég ünnepeltük országszerte au-
gusztus 20-át, az Alkotmány napját. Szá-
mos nagygyűlést és egyéb politikai meg-
mozdulást tartottunk. A politikai gyű-
lések látogatottsága, hangulata azt bizo-
nyítja, hogy dolgozó népünk támogatja 
pártunk és kormányunk politikáját. Vagy-
is. a dolgozók részéről minden feltétel 
adva van a még következetesebb és ered-
ményesebb munkához. Kádár János elv-
társ békéscsabai beszédét és a többi ün-
nepi nagygyűlés szónokait az emberek na-
gyon jól fogadták, helyeselték az ott 
elhangzott tájékoztatást, megállapításokat, 
örültek, hogy a Központi Bizottság, a 
kormány nyíltan, bizalommal fordul a 
néphez, feltárja az ország gondját-baját és 
a néphez fordul segítségért 

— Elvtársak! Amikor a párt és a nyil-
vánosság előtt országunk politikai, gaz-
dasági kérdéseit vizsgáljuk sose felejtsük 
el, honnan indultunk el 1956-ban, vagy 
honnan indultunk el húsz évvel ezelőtt, 
1945-ben. Azért kell erre emlékeztetni 

saját magunkat és másokat, hogy megbe-
csüljük és reálisan • lássuk eredményein-
ket. Központi Bizottságunk, kormányunk 
örömmel veszi, igényli a segítő szándé-
kú kritikát, ugyanakkor minden jóindula-
tú embernek azt is látnia kell, hogy 
milyen hatalmas feladatokat oldottunk 
meg az elmúlt években. Olyanokat, mint 
a mezőgazdaság szocialista átszervezése; 
ipari termelésünk átlagosan évenként 8,6 
százalékkal emelkedett; új ipari üzemek, 
munkahelyek százai épültek. Egyedül 
a vegyiparban 33 új nagyüzem 
épült. A vegyipar termelési értéke öt év 

alatt 2,2-szeresére emelkedett, az 1938-as 
szinthez képest a fejlődés mértéke csak-
nem harmincszoros. A vegyipar 75 új 
termék gyártását kezdte el. Jelentős la-
kásépítkezéseket folytattunk: öt év alatt 
közel 300 ezer lakás épült. Nőtt az ország 
exportja, nőtt az ország nyersanyag-ter-
melése és behozatala. A mezőgazdaságba 
44 milliárdos beruházást adtunk öt év 
alatt A lakosság, illetve o munkások és 
alkalmazottak reáljövedelme négy év alatt 
18 százalékkal emelkedett. Ilyen mértékű 
emelkedést öt évre irányoztunk elő. Nem 
akarok külön beszélni a sokirányú kul-
turális és szociális fejlődésről. 

Az építés gondjait le kell 
küzdeni 

Apró Antal elvtárs ezek után hangsú-
lyozta beszédében, hogy a szocializmus 
építésében eddig követett fő politikai vo-
nalunk bevált majd így folytatta: 

— Soha nem tagadtuk, hogy építés köz-
ben komoly nehézségeink voltak, vannak 
és sajnos — ahogy előre lehet látni — 
lesznek a jövőben is. A nehézségek egy 
része rajtunk kívül álló okokból, részben 
természeti csapásokból állottak elő, a má-
sik részük összefügg nehéz nyersanyag-
helyzetünkkel. Ipari termelésünk minősé-
ge sok esetben az alacsony műszaki szín-
vonal miatt nem elég versenyképes sem a 
tőkés, sem a szocialista piacokon, pedig 
nekünk a külkereskedelmi eszközökkel 
a nemzeti jövedelem 36—38 százalékát 
kell előteremteni. Vagyis széles körű ex-
port- és importtevékenységet kell folytat-
nunk. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Heves tankcsata az indiai— 
pakisztáni fronton 

Szaktudás és önérzet 

F e l e l ő s s é g i r e v o n á s o k 

— s z a b á l s é r t é s e i s é r t 

Az „időnyerés" technolóoiája 

Koszigin üzenete Sasztrihoz 
és Ajuk Kbaiiioz 

• Moszkva (TASZSZ) 
A szovjet külügyminisztériumban szombaton sajtóér-

tekezletet tartottak, amelyen Leonyid Zamjatyin, a külügy-
minisztérium sajtóosztályának vezetője ismertette Koszi-
ginnek, a szovjet minisztertanács elnökének a szovjet kor-
mány nevében szeptember 4-én Sásztri indiai miniszter-
elnökhöz és Mohammed Ajub Khan pakisztáni elnökhöz 
intézett üzenetét. 

Az üzenet újból felszólítja az indiai miniszterelnököt 
és a pakisztáni elnököt, összpontosítsák erőfeszítéseiket 
arra, hogy „haladéktalanul megszűnjenek a hadműveletek, 
megálljanak a tankok, elhallgassanak az ágyúk". 

„A hadműveletek haladéktalan beszüntetését követő-
en — folytatja az üzenet — véleményünk szerint az 
első lépés lehetne a csapatok kölcsönös visszavonása arra 
a tűzszüneti vonalra, amelyet az 1949 júniusában India és 
Pakisztán között létrejött egyezmény állapított meg. 

Nem lennénk őszinték, ha nem mondanánk meg, hogy 
a kasmíri katonai konfliktus gondot okoz a szovjet kor-
mánynak amiatt is, hogy olyan térségben keletkezett, 
atnely közvetlenül a Szovjetunió határai közelében fek-
szik." — mondja az üzenet. 

A Sasztri miniszterelnökhöz és az Ajub Khan elnök-
höz intézett üzenet szövege azonos, A sajtóértekezlet 
résztvevői között szétosztották az üzenet szövegét 

Megnyílt a brnói 
nemzetközi vásár 

o Brno (MTI) 
Szombaton délután Brnó-

ban, Szeged csehszlovák 
testvérvárosában megnyílt a 
7. nemzetközi vásár. A 
nemzetek pavilonja előtti fő-
téren 13 szocialista ország 
kormányküldöttségének és 
8 más országból érkezett 
gazdasági delegációnak, a 
prágai diplomáciai testület 
vezető képviselőinek és 
többszáz kül-és belföldi új-
ságírónak a jelenlétében Pil-

lér miniszterelnök-helyettes 
rövid beszéddel megnyitotta 
a vásárt. Utána a küldött-
ségek és a megnyitáson 
részt vett vendégek megte-
kintették a pavilonokat és 
a nyitott területen kiállított 
gépeket, berendezéseket. 

A brnói vásáron résztvevő 
magyar kormányküldöttség 
szombaton érkezett a vásár-
városba. A delegációt dr. 
Horgos Gyula kohó- és 
gépipari miniszter vezeti. 

Puszfantérgesi szilva szűrei 

Pusztamérges nemcsak tüzes boráról, szilvájáról la 
nevezetes. A Rizling Tsz gyümölcsöseiben szilvából ls 
jó termés érett be az idén. A sziivaszedő asszonybrigád 
már tíz napja munkában van, s várhatóan még egy ..e-
tig megteszi nekik. Képünkön Gabnai Janosné és Ve-
res Róbertné szövetkezeti gazdaasszonyok újabb szilva-
szállítmányt készítenek elő. Gondosan válogatják az árut, 
külön rakják a sérült szemeket, hogy a termés hosszabb 
szállítást is kibírjon. 
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