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Tegnap öt képviselői jelölés volt Csongrád megyében 

Bizalom a népfront jelöltjei 

iránt — Folytatódnak a képviselői 

és tanácstagi jelölések 
mmm 
M l l l i 

(Liebmann B. felvételei) 

freseS-mozdoiiyokkal 
gyorsítják a vasúli szállítást 

A MÁV 1967-ben a Ganz-
MÁVAG-tól 20 ú j középtel-
jesítményű diesel-mozdonyt 
vásárol. Ezek egy részét a 
Budapest—Dorog—Esztergom 
közötti vonalon állítják for-
galomba, ahol most nagyon 
lassú a közlekedés. A tervek 
azerint folyamatosan diesel-
vontatást rendszeresítenek 
valamennyi Budapest—Nagy-
kanizsa között közlekedő 
gyors- és személyvonatnál. 
Ezzel a Balaton déli part ján 
kiküszöbölik a gózmozdony-
vontatásL Ugyancsak diesel-
mozdonyok vontatják majd, 
valószínűleg az év második 
felétől, a gyors- és személy-
vonatokat Pécs és Szombat-
hely között. 

A Budapest—Szolnok—Bé-
késcsaba—Kelebia közötti 
vonal dieselesítése a jövő év 
második felében fejeződik be. 
Az idén újabb 27/M—62-es 
szovjet diesel-mozdonnyal is 
bővül a MÁV vonóerőpark-
ja. Ezekkel teljesen dicselesí-
tik Budapest—Dombóvár— 
és Budapest—Székesfehérvár 
—Várpalota között a teher-
forgalmat, és megoldják Bu-
dapest—Nagykanizsa között 
is a teherforgalom dieselesí-
tését. Így gyorsabban halad-
hatnak a vonatok, mert míg 
a gőzvontatású tehervonatok 
óránként 40, a diesel-vonta-
tásúak óránként 50 kilomé-
teres utat tesznek meg. 
(MTI) 

A verseny célkitűzése: 
a szocialista üzemrész cím 

A Szegedi Ruhagyár sza-
bászatának B "fftuszakja pén-
teken délután tartotta meg 
az első negyedéves termelési 
tanácskozását. A tanácskozá-
son értékelték az elmúlt évi 
munka eredményeit és meg-
határozták az idei feladato-
kat. A kollektíva ezen a ta-
nácskozáson döntötte el, hogy 
kik kapnak majd — múlt évi 
munka elismeréseképpen — 
kiváló dolgozó oklevelet és 
jelvényt. Ugyancsak ez alka-
lommal osztották ki a pénz-
jutalmat a kongresszusi mun-
kaverseny során kiemelkedő 
eredményt elért dolgozók 
között. 

A szabászat B műszakjá-

nak dolgozói elhatározták, 
hogy harcot indítanak a szo-
cialista üzemrész címért. E 
versenyhez a feltételek létre-
jöttek, mivel minden dolgozó 
szocialista címet nyert, vagy 
e címért küzdő brigád tagja 
E célkitűzéseiket és konkrét 
vállalásaikat _a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 
fél évszázados jubileumának 
méltó köszöntésére határoz-
ták el. A vállalások nagyobb 
része a gyár gazdaságosabb 
tevékenységét segíti elő, de 
szerepel közöttük több olyajn 
elhatározás is. amely a ki-
sebb kollektívák szakmai és 
politikai előrehaladását se-
gíti elő. 

Jutagyári újdonság 
a tízszeres erősségű szőnyeg 

A szegedi kenderfonógyár-
ban olyan kenderfonalat 
gyártanak, amelyet 33 száza-
lékban polipropilén mű-
anyagszállal kevernek. E mű-
anyaggal kevert fonalból a 
szegedi jutaárugyárban futó-
szőnyegeket készítenek. Bár 
a Textilipari Minőségellen-
őrző Intézet ezt a fa j ta futó-
szőnyegeket eltanácsolta a 
múlt év elején, ú jabb kísér-
letek során már bizonyított-
nak látszik, hogv a műanyag-
szállal kevert futészőnvegek 
élettartama legalább tízszer 
olyan hosszú, mint a hagyo-
mányos anyagból készült sző-
nyegeké. 

A vállalat — a Textilipari 
Kutatóintézet javaslatára — 

a múlt év közepén 160 méter 
ilyen összetéte'ű szőnyeget 
adott át különböző intézmé-
nyeknek, főként szállodák-
nak, hogy egész é /es hasr 
nálat után mondjanak véle-
ményt az ú j fa j t a termékről. 
A használati próbák sikerét 
mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a negvedéves 
értékelések igen kitűnőek, 
nsyey kopásállóságának minő-
sítik a szegediek úifaj ta fu-
tószőnyegét. A használati 
próbák az év közepére befe-
jeződnek és a szegedi juta-
árugyár minden bizonnyal 
nagy mennyiségben gyárt-
ha t ja majd a polipropilénnel 
kevert szőnyegeket. 

Apró Antal Szeged képviselőjelöltje 
Tegnap az ú j szegedi szö-

vőgyárban rendezett jelölő 
gyűlésre, látogatóba érke-
zett Apró Antal, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese, dr. Komócsin 
Mihálynak, a Csongrád me-
gyei pártbizottság titkárá-
nak, Perjési Lászlónak, a 
Szeged városi pártbizottság 
első titkárának és dr. Bi-
ezó Györgynek, a Szeged m. 
j. városi tanács vb elnöké-
nek társaságában. Apró An-
talt a gyárban a Kenderfonó 
és Szövőipari Vállalat veze-
tői, a munkások képviselői 
melegen köszöntötték, s a 
KISZ-ista Márki Katalin 
szegfűcsokrot nyújtott át. 
Mivel jóval a gyűlés előtt 
érkezett, még beszélgetésre 
is nyílt alkalom: Balassy 
Sándorral, a vállalat párt-
bizottságának titkárával, 
Tóth Lászlóval, a vállalat 
vezérigazgatójával és a gyár 
más vezetőivel, szocialista 
brigádtagokkal. Valameny-
nyien a gyári életről szá-
moltak be. 

Az eszmecsere után Apró 
Antal végigjárta a gyár 
üzemrészeit. Egymást követ-
ték a kedves jelenetek. 
Mindjárt a cérnázóban Elek 
Emiiné, a Sziklai Sándor 
szocialista brigád, Szirovicza 
Jánosné, a Tyereskova szo-
cialista brigád nevében, 
Tóth Istvánná pedig Százi 
József szocialista címért dol-
gozó műszakja képviseleté-
ben üdvözölte a vendéget. 
A Hámán Kató szocialista 
brigád nevében, amely első-
ként alakult a gyárban — 
Terhes II. Andrásné és 
Eichner Józsefné köszön-
tötte a vendéget. Itt is, és 
még több helyen beírta ne-
vét Apró Antal a brigád 
naplójába. 

A szövődé zajgó gépei kö-
zött Palotás László főműve-
zető nyújtott rövid tájékoz-
tatást a munkáról, s virág-
gal kedveskedett a Leonov-
brigád vezetője, Gyuris Kál-
mánné. Érdeklődéssel nézte 
végig a munkát Apró Antal 
a vetülékcsévélőben, a tisz-
títóban és kivarróban, a fes-
tődében és készáruraktár-
ban. Ezekben az üzemré-
szekben is szót váltott több 
dolgozóval. 

Délután fél 3 órakor zsú-
folásig megtelt az újszege-
di szövőgyár művelődési 
terme. Több mint hétszázan 
jöttek el a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat, vala-
mint a ládagyár, a Dél-al-
földi Mezőgazdasági Kísér-
leti Intézet, Újszeged és a 
Belváros választópolgárainak 
képviselői az I. számú or-
szággyűlési választókerület 
jelölő gyűlésére. 

A Hazafias Népfront je-
lölő gyűlése elnökének, Tóth 
Lászlónak megnyitója után 
P e r j é s László emell-vdett 
szólásra: 

— Engedjék meg — mon-
dotta —, hogy a Magyar 
Szocialista Munkáspárt és a 
Hazafias Népfront nevében 
eleget tegyek megtisztelő 
megbízatásomnak: a szegedi 
l. számú országgyűlési vá-
lasztókerület képviselője-
löltjének Apró Antal elv-
társat, a párt, a forradal-
mi munkásmozgalom kipró-
bált harcosát, egyik vezető-
jét javaslom. 

Felcsattant az egyetértést 
jelző taps, majd Perjési 
László nagy érdeklődést ki-
váltóan indokolta a javásla-
tot. Ennek során elmondot-
ta, hogy Apró Antal 1913-
ban, Szegeden született. A 
felszabadulás előtt is szoros 
kapcsolatban volt a város-
sal, fáradhatatlanul munkál-
kodott az illegális kommu-
nista pártban. Építőmunkás 
volt, s a munkásmozgalom-
ban' 1929 óta vesz részt, s 
1931 óta tagja a magyar 
munkásosztály kommunista 
pártjángk. A Horthy-fasiz-
mus idején többször letar-
tóztatták, maid internálták. 
A felszabadulás után első 
útja Szegedre vezetett, és 
szervezte a kommunista 
pártot. 1944-től tagja a párt 
Központi Bizottságának, s 
1946-tól — 1951—1953 kivéte-
lével — tagja a párt Politi-
kai Bizottságának. 1948— 
1951 között a Szakszervezeti 
Tanács főtitkáraként dolgo-
zott, majd építőanyag-ipari 
miniszter. 1953—1956 között 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettese. 1956—1957-ben el-
nöke a Hazafias Nénfront-
nak. Az 1956-os ellenfor-
radalom után az elsők kö-
zött vett részt a párt új já-
szervezésében, a forradalmi 
munkás-paraszt kormány 
munkájában. Iparügyi mi-
niszter. majd — mint je-
lenleg is — a Miniszterta-
nács elnökhelyettese. 

Apró Antalt most felelős-
ségteljes , párt- és állami 
funkciója a fővárosba köti, 
de mégis mindig talál időt 

arra, hogy közöttünk legyen. 
Saját jának érzi Csongrád 
megye, Szeged gondjait is, 
segíti azok megoldását: 1958 
óta képviseli a Parlament-
ben Szegedet, Csongrád me-
gyét. 

Az ajánlást követően egy-
más után kértek szót a gyű-
lés résztvevői, és helyeselték 
a jelölést. 

Krajkó András munkás-
mozgalmi veterán. Apró An-
tal szegedi kommunista har-
costársa megkapóan szólt. 
„1936 óta ismerem Apró elv-
társat — mondotta. — A fel-
szabadulás előtt együtt vol-
tunk a kommunista eszmé-
ért börtönben Szegeden. 
Minden helyzetben tántorít-
hatatlanul a szocializmusért 
küzdött. Büszkék vagyunk rá, 
városunk szülöttére, akit sok. 
eltéphetetlen szál köt hoz-
zánk." 

Eichner Józsefné szövőnő 
keresetlen szavakkal fejezte 
ki, hogy a jelöltet 1 ismeri, 
tiszteli, mert a munkásnép 
érdekében dolgozik. Aztán 
kérte. amennyire lehet, 
gyorsítsa a kormány a lakás-
építést. Kifogásolta, hogy a 
három műszak után a textil-
iparban Szegeden . 70 forint 
pótlékot adnak. Pesten pedig 
100-at. „Pedig Szegeden — 
jelentette ki nagy taps köz-
ben — ugyanolyan hosszú az 
éjszaka, mint Pesten." 

Hingl József, az Alföldi 
Kőolajfúrási Üzem szegedi 
üzemének vezetője az olajbá-
nyászok üdvözletét hozta a 

Képeinken: Apró Antal 
beszél a Jelötö gyűlésen, 
mellette: Tóth László és 
Perjési László — Elek 
Emilné brigádjelvényt tűz 

Apró Antal kabátjára 

jelöltnek, s örömüket fejezte 
ki, ha a parlamentben Apró 
Antal lehet a képviselőjük. 

Felszólalt még Nitsinger. 
Gyula, az újszegedi párt-j 
szervezet titkára, Nagy Mik-
lós. a Dél-Alföldi Mezőgaz-
dasági Kísérleti Intézet tudo-
mányos munkatársa, s Kis-
péter Ferencné és Lebák Jó--
zsef a szövőgyár, Török! 
György a láda gyár, Ács ImJ 
re pedig az építőipari válla-
lat dolgozója fejezte ki 
egyetértését a jelöléssel. 

Ezután a népes jelölő gyű' 
lés valamennyi résztvevője 
kézfelnyújtással szavazta meg 
Apró Antal képviselői jelö-i 
lését. 

Apró Antal megilletődöt-
ten emelkedett szólásra. Kö-
szönte a bizalmat, ami egy-
ben annak a politikának szól, 
amit képvisel. Hangoztatta, 
hogy ezután is minden ere-
jével dolgozik a párt politi-
kájának megvalósításáért. A 
továbbiakban részletesen 
szólt a IX. pártkongresszus 
szabta feladatokról, s beható 
tájékoztatást nyújtott az idő-
szerű nemzetközi kérdések-, 
ről. 

A beszéd, a gyűlés végén 
újból tapsra verődtek a te-
nyerek. S aztán még hossza-
san beszélgetett Apró Antal 
a gyári dolgozókkal, a régi 
harcostársakkal. 

M. S. 

Győri Imre Hódmezővásárhely jelö Kje 
Tegnap délután Hódmező-

vásárhelyen a Divat Kötött-
árugyár Vorosilov úti műve-
lődési termében országgyű-
lési jelölő gyűlést tartottak. 
A hólmezővásárhelyi pártbi-
zottság és a Hazafias Nép-
front városi bizottsága nevé-
ben dr. Törköly Ferenc, a 
városi pártbizottság első tit-
kára javasolta a gyűlés rész-
vevőinek, hogy a megye 9-es 
számú országgyűlési válasz-
tókerülete képviselőjének, 
valamnit a 27-es számú me-
gyei tanácsi választókerület 
tanácstag-jelöltjének Győri 
Imrét, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagját, a me-
gyei pártbizottság első ti tká-
rát jelöljék. Meleg szavak-
kal ajánlotta képviselő-jelölt-
nek a hódmezővásárhelyi 
születésű Győri Imre elvtár-
sat, aki ugyan élete nagy 
részét Békés megyében és 
Budapesten töltötte, de 25 
éves közéleti munkássága, 
közte a megyében eltöltött 
utóbbi öt esztendő, s a most 
lezárult parlamenti időszak-
ban végzett munkája a leg-
jobb ajánlólevél ú jabb négy-
éves időszakra. 

A javaslatot a gyűlés több 
résztvevője — Bartha Ká-
rolyné, Bordás Péter, Bagi 
Pál — támogatta, majd a 
több száz főnyi választópol-
gár egyhangúlag elfogadta. 

A képviselőjelölt köszöne-
tet mondott azért az előlege-
zett, megtisztelő bizalomért, 
hogy a választáson a Haza-
fias Népfront listáján a vá-
ros képviselő-jelöltje, 6 me-
gyei tanácstag-jelöltként in-

dulhat. Győri Imre elvtárs 
beszédében hangoztatta, hogy 
megtiszteltetés olyan város-
ban képviselő-jelöltnek len-
ni, amely az úri Magyaror-
szág idején is beírta nevét 
a magyarság haladó történel-
mébe. Megtiszteltetés olyan 
városban jelöltnek lenni, 
amely lendületesen halad a 
fejlődés útján, amely magán 
viseli a fejlődés, a haladás, 
a szocializmus jegyeit. Hang-
súlyozta: valószínű, sokféle 
embert javasolnak ország-
szerte országgyűlési képvise-
lőnek — munkásokat, tsz-

parasztokat, értelmiségieket^ 
nőket, férfiakat, párttagokat 
és pártonkívülieket, sőt pa-
pokat is, egy azonban biztos: 
a választópolgárok e sokféle 
ember közül csak azokat je-
lölik, akik a szocializmus 
prograrnjávai lépnek fel. 

Végül a jelölő gyűlés e l ' 
nöke. Sajti Imre, a városi ta-
nács vb elnöke, a Hazafias 
Népfront városi bizottsága, a 
vásárhelyi választópolgároki 
nevében támogatásáról bizto-
sította a 9. sorszámú ország-; 
gyűlési választókerület je-j 
löltjét. 
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Győri Imre beszél z divat k ölöttárugyári Jelölö gyűlésen 


