
Gyáravatás Szegeden 
• • 

Ünneplőben 
az EMERGE 

gumiüzem 

Az ünnepélyes pillanat: Apró Antal elvtárs elvágja a szalagot 

Ünneplőbe öltözött tegnap gépgvár, erőműtelep és rak-
délután a szegedi EMERGÉ tárváros alakul ki a gyártó-
gumigyár, hogy köszöntse a művek körül, de kutató- és 
Nagy Októberi Szocialista fejlesztő laboratóriumot is 
Forradalom évfordulóját és a létrehoznak. A megvalósuló 
gyáravatást. Az üzem éttér- szegedi gumiipari üzemek-
mében Horváth László, az ben 6—7 ezer ember talál 
Országos Gumiipari Válla- majd munkaalkalmat. Tíz 
lat vezérigazgatója üdvözöl- év múlva a szegedi EMERGÉ 
te a megjelent vendégeket, es a CORDATIC termelési 
akik között ott volt Apró értéke nagyobb lesz, mint 
Antal, az MSZMP Politikai jelenleg az egész hazai gu-
Bizottságának tagja, a kor- miiparé. 
mány elnökhelyettese. dr. Az avatóbeszéd befejező ré-
Szckér Gyula, a nehézipari s z é b e n elmondta a minisz-
miniszter első helyettese, terhelyettes. hogy a Szeged 
Szilagyi Sándor, a Vegvipari környéki olaj- és földgáz-
Dolgozók Szakszervezetének i r , e z ő megteremti a lehető-
fotitkara, Győri Imre. a ^ g e t a vegyipar nagyará-
Csongrad megyei pártbizott- n y ú fejlesztésének Szegeden, 
sag első titkára, dr. Komó- Végezetül a kormány nevé-
csin Mihály, a megyei párt- ben megköszönte mindazok-
btzottság titkara. Török n a k a m u n k á j á t , akik részt 
László, a Csongrád megyei vettek a szegedi EMERGÉ 
tanács vb-elnöke. Perjést gumigyár megteremtésében 
László, a Szeged városi párt-
bizottság első titkára. dr. 
Biczó Gvörgy, a Szeged m. 
j. városi tanács vb elnöke. 
dr. Németh Lajos, az SZMT 
vezető titkára, valamint a 
Nehézipari Minisztérium 
több vezető beosztású képvi-
selője és számos szegedi 
gyár és vállalat vezetője. 

Az EMERGÉ jelene... 
A megjelentek előtt Cí. 

Szekér Gyula mondott ava-
tóbeszédet. Elöljáróban szá-
mos tényadattal vázolta a 
magyar vegyipar fejlődését, 
amelynek üteme meghalad-
ja az ipar általános fejlődé-
sének ütemét. A második 
ötéves tervben például annak 
kétszerese volt, s mintegy 
14 milliárd forintot fordí-
tottak új beruházásokra, 
vegyipari gyárak és üzemek 
építésére. Ebben az időszak-
ban született meg a szegedi 
EMERGÉ gumigyár is. közel 
300 millió forintos költség-
gel. 

A szegedi gyár valójában 
csak idén vált felnőtté, amit 
eddig adott, az olyan ráadás- és átadva a gyárat, sok si-
féle volt. kert kívánt a további mun-

Az első gép 1964 szeptem- kához, 
berében már dolgozott. s 
aztán sorra jöttek a többi Kitüntetések 
gépek két éven keresztül. 
Az itt gyártott műszaki gu- Ezután Apró Antal elvtárs. . . . 
miárukat nemcsupán a ha- az Elnöki Tanács nevében l a n a k * a tervezőknek, a kivitelezőknek kepviseloi, s 
zai felhasználók, hanem a a Munkaérdemrend bronz fo- szegedi gyár vezetői, meghívott dolgozói, 
külföldi országok vásárlói kozatát nyújtotta ót Gerendi 
is ismerik. Jövőre például Istvánnak, az OGV beruhá-
50 ezer négyzetméter szálli- zási főosztály vezetőjének, 
tóhevedert. 65 ezer folyőmé- Kremm Győzőnek, az OGV 
ter mélvfúrótömlőt és 30 beruházási főosztálya mun-
tonna hajtószíjat gyártanak katársának és Hegedűsj 
exportra, mintegy 120 mii- Györgynek, a Vegyiműveket 
lió forint értékben. Tervező Vállalat főmérnöké-

nek. 
. . . é s jövSje A Nehézipar kiváló dol-

gozója miniszteri kitünte-

(Somogyi Károlyné felvételei) 
Az aeélsodrony-huzatozó mellett 

Az avatóünnepséget követően a Tisza Szálló tükör-
termében fogadóst rendezett a vállalat vezetősége. Ezen 
megjelent és pohárköszöntőt mondott Apró Antal elvtárs 
és Szekér Gyula elvtárs. Részt vettek a fogadáson Csong-
rád megte. Szeged párt-, állami, tömegszervezeti és 
gazdasági életének vezetői, a vállalat budapesti központ-

a 

Folytatja 
a budapesti 

pártértekezlet 
Szombaton folytatta mun- nácskozást az el.nöklő Mát-

káját a budapesti pártérte- nár Ernő, az MűoMP Köz-
keztet. A tanácskozáson ponti Bizotteágámalk tagja 
megjelent és felszólalt Kd- nyitotta meg, majd több 
dár János elvtárs, az hozzászólás hangzott el a 
MSZMP Központi Bizottsá- budapesti pártbizottság elő-
gának üső titkára. A ta- terjesztett beszámolójához. 

Nagyvonalakban kibonta-
kozott a szegedi gumigyár tést dr. Szekér Gyula adta 

át. a beruházásban nyújtott jövőbeni képe is. amikor " k p i ; s m p r ~ p k ér>nen 
nem csupán EMERGÉ nevű " S ^ T l X n l ^ ' az 
gyárunk lesz. hanem fel- EMERGÉ gumigyár helyet-
epul az uj CORDATIC gu- v e z e t ő iének . Haus Gvulá-
m igy ár is Első ütem kén a n a k Országos Gumiipari 
személyautók külső gumtiait vállalat osztályvezetőiének, 
gvártó üzemet építik fel. H c m i f J E r r lönének. a VEGY-
maid a hetvenes évek ko- T E R V művezetőjének. Kö-
zepe táján további 1 mii- v á c s J Ó 7 s e f n e k a VEGY-
liárdos beruházással a te- . . . . , „ , 
herautók gumiabroncsait is T F R V tervezőjenek. Szol-
Szegedpn gvártiák. E naev- csányi Gábornak, a Csongrád 
méretű beruházás úgyneve- megvei Építőipari Vállalat 
zett iárulőkos oldala is szá- építésvezetőjének és Lutz 
mottevő, hiszen valóságos Tibornak. 

Séta a gyárban 

A gvárat Horváth László dr. Szekér Gyula elvtárs 
vezérigazgató vette át a mi- adott tájékoztatást arról, 
niszter első helyettesétől és hogy ilyen szállítószalagokat 
elmondta, hoay ezt a tekin- használnak a visontai bá-
télyes vagyont úgy kezelik, nyák külfejtéseinél, 
hogv Szeged környékének és — A heveder textíliáját 
az egész országnak javát hazai üzem készíti' — őr-
szolgálta! Majd megkérte deklődött Apró Antal elv-
Apró elvtársat, hogy jelké- társ. 
pesen is avassa fel a gvárat, — Igen — válaszolta a 
vágja el a nagycsarnok be- kérdésre Varga Pál elvtárs, 
járata előtt kifeszíteti vörös az üzem párttitkára 
szalagot. — Így gazdaságos — je-

A csarnok bejárata előtt a gyezte meg a miniszterei-
szegedi munkásőrzenekar a nök-helvettcs. 
Himnuszt játszotta. utána A csarnok másik felében 
Apró Antal elvtárs elvágta Apró Anlnl elvtárs a gépek 
a szalagot. konstruktőreivel, Lubányi 

Amikor ezt a jelentős József tervező technikussal 
létesítményt birtokba veszik, és Angyal Józseffel beszél-
azt kívánom, hogy az Alföld getett. 
ioara tovább fejlődjék és — Néhány nap múlva a 
mabb létesítményekkel gya- kísérletezést befejezzük és 
tapod.iék. Jő munkát és min- átadjuk a gépsort a terme-
den dolgozónak jó egészsé- lésnek — mondta Lubányi 
get kívánok ebben a gyár- József. 
ban; A nagycsarnok után meg-

Ezután a vendégek meg- tekintették a szomszédos 
tekintették az üzemet, ahol üzemrészt és ezzel tefejezö-
a szokásos műszak folyt eb- dött a séta és egyben a gyár-
ben az időszakban. A szé- avatás aktusa :s. 
les hevedertekercs mellett Gazdagb István 

A megyei pártértekezlet Szocialista Forradalom év- ján" mozgalomban való rész-
szünetében Apró Antal és fordulóját köszöntötték. vételeteket. 
Győri Imre elvtársak megte- Apró Antal elvtárs igen Kívánom hogy a mozga-
kintették a megyei tanács melegen nyilatkozott a lá- lomban szerzett élmények 
plocsarnokaban berendezett toriakról, és lapunk útján a lelkesítsenek vértezzenek fel 
uttoro-kiallitast. A szegedi következőket üzente Csöng- benneteket Tanuljatok, hogy 
2129. sz. Zrínyi Ilona uttoro- rád megye úttörőinek: i f jú . és felnőttkorotokban 
csapat négy VlII/a osztályos Kedves Pajtások! m.... . . . . . c~„ 
tanulója: Hegyi Edit. Szabó Nagy örömmel szemléltem *hazánknak A ma'-
Éva, Darabos Judit és Ba- meg a megyei pártértekezlet „nTriK^nonti Bi 
logh Anikó kalauzolta a ked- köszöntésére készült úttörő-
ves vendégeket a kiállításon, kiállítást. Az itt kiállított Z° hZÍ °°k * 
Nagy érdeklődéssel és fi- munkák, emléktárgyak hí- KlvanoK ennez. 

gvelemmel nézték meg a ven tükrözik, hogy milyen ' 
megye minden részéből ösz- mélyen él szívetekben a j r 
szegyült, az úttörők lelkes póri iránti szeretet, a szocia- ti ' / + 
munkájáról tanúskodó ízlé- , i s t a j ö v ö b e v p t e U b i z a l o m _ 
ses keztmunkakat, raizokat, , ,, . . . 
különféle dísztárgyakat, ame- W í W ertekeljuk és tovabb-
lyekkel a megyei pártérte- ™ w figyelemmel kisérjük a 
kezletet és a Nagy Októberi „Vörös zászló hőseinek út-

Magyar államférfak 
üdvözlő távirata 

szovjet vezetőkhöz 
Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-

ponti Bizottságának első titkára, Dobi István, a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Kállai Gvu-
la, a magyar forradalmi munkás-parasz kormány elnöke 
táviratban üdvözölte L. I. Brzsnyevet. a Szovjetunió Kom-
munista Pártja Központi Bizottsága főtitkárát. N. V. Pod-
gornijt, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége elnö-
két és A. N. Koszigint, a Szovjetunió Minisztertanácsa 
elnökét. 

A Nagv Októberi Szocialista Forradalom 49. évfor-
dulója alkalmából a Magvar Szocialista Munkáspárt, a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar forra-
dalmi munkás-paraszt kormány és az egész magvar nép 
szívből jövő üdvözletét és legőszintébb jókívánságait 
küldték nekik és a testvéri szovjet népnek. 

„Az elmúlt év népeink barátsága erősödésének, orszá-
gaink együttműködése újabb elmélyülésének időszaka 
volt. Pártunk közel lövőben összeülő IX. kongresszusa 
megjelöli a szocialista társadalom magvarországi építé-
sének további útiát. Nagy ünnepükön újabb sikereket 
kívánunk a testvéri szovjet népnek a lenini eszmék való-
raváltásában" — hangzik a távirat 

Péter János külügyminiszter ugyancsak táviratban 
üdvözölte A. A. Gromikót, a Szovjetunió külügyminiszte-
rét. A SZOT elnöksége a Szoviet Szakszervezetek Köz-
ponti Tanácsa elnökségéhez, a KTSZ Központi Bizottsága 
pedig a Komszomol Központi Bizottságához küldött üd-
vözlő táviratot. 

Kitüntetések a Parlamentben 
A népköztársaság Elnöki megyei pártbizottság titká-

Tanácsa a Nagy Októberi rának és dr. Rózsa József 
Szocialista Forradalom 49. mórahalmi főorvosnak, a 
évfordulója alkalmából szegedi járási párt-végre-
eredményes munkájuk elis- hajtóbizottság tagiának, 
menéséül párt- és tömeg- A Munka Érdemrend 
szervezeti funkcionáriuso- ezüst fokozatával 239 — ko-
kat, aktivistákat tüntetett zöttük dr. Nagy Lajost, a 
ki. József Attila Tudomány-

A Munka Érdemrend egyetem tanszékvezető do-
nrany fokozatát adományoz- censét és dr. Fehér István 
ta a kitüntetettek között adjunktust - a Kivájó 
Siklós Jánosnak, a Csongrád Szolgalatért Érdemrenddel 

38, a Munka Érdemrend 
bronz fokozatával 229 sze-
mélyt tüntetett ki — kö-
zöttük Hampel Ferencet, a 
Szeged városi tanács tagját 
— az Elnöki Tanács. 

A kitüntettek egy cso-
portjának szombaton dél-
ben Dobi István, az Elnö-
ki Tanács elnöke az Ország-
ház kupolacsarnokában 
nyújtotta át a kitüntetése-
ket. A kitüntetésben része-
sült többi személyeknek a 
budapesti és a megvei párt-
bizottságokon. a megyei ta-
nácsoknál, a SZOT. a KTSZ 
és más tömegszervezeiek 
központjaiban adták át a ki-
tüntetéseket. (MTI) 

(Somogyi Károlyné frlv.) 
Apró Antal és Győri Imre elvtársak a Zrínyi Ilona csapat úttörőinek társaságában 

a kiállításon 

línnetiség e megvei 
pártbizottságon 

Tegnap délután a megvei 
pártbizottságon ünnepséget 
tartottak a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 49. 
-vfordulója alkalmából, 
'zen a népköztársaság 31-
.ökl Tanácsa nevében Apró 
\ntal elvtárs kitüntetéseket 
adott át. 

Siklós János, a megyei 
pártbizottság titkára a Mun-
ka Érdemrend arany foko-
zatát, Simon Lajos, a Sze-
gedi Halgazdaság igazgató-
ja, Vári Ernő. a vásárhelyi 
pártbizottság titkára és Ko-
vács József, a makói járási 
tanács "b elnökhelyettese a 
Munka Érdemrend ezüst fo-
kozatát, dr Komáromi 
László, a Szeged városi párt-
bizottság főelőadója. Csur-
gó Gvörgy. a makói városi 
pártbizottság osztályvezető-
ié, Dósa Rácz Pál né. a 
csongrádi egészségügyi párt-
szervezet titkára. Pálnik Fe-
renc. a mindszenti erdőgaz-
daság vezetője, a Munka 
Érdemrend bronz fokozata 
kitüntetést kapták. 

Ezután Győri Imre elv-
társ, a megyei pártbizott-
ság első titkára jutalmat 
adott át több pártmunkás-
nak. 
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