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Budapestre érkezett 
Wladyslaw Gomulka 

és Jozef Cyranklewicz 

Választási nagygyűlés 
a szegedi kábelgyárban 
Apró Antal találkozása üzemi dolgozókkal 

és termelőszövetkezeti gazdákkal 

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 

Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, 
a Minisztertanács elnökhelyettese, akit ismételten Szegeden 
jelöltek országgyűlési képviselőnek a megyei jogú város 1. 
választókerületében, tegnap Szegeden töltötte a napot a 
választők körében. Először az MSZMP Csongrád megyei 
bizottságára látogatott. Itt Győri Imre, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első tit-
kára. a megyei 9. országgyűlési választókerület képviselő-
jelöltje, dr. Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság tit-
kára, Perjési László, a Szeged városi pártbizottság első 
titkára, dr. Biczó György, a városi tanács vb. elnöke és 
Sípos Géza, a városi pártbizottság titkára fogadta. 

A Minisztertanács elnök-
helyettese a déli órákra a 
Magyar Kábelművek szegedi 
gyárába volt hivatalos. Így 
a megyei pártbizottságról, a 
fogadására megjelent elvtár-
sak társaságában, csakhamar 
a kábelüzembe indult. Nem 
ez volt az első találkozása 
az üzemmel és dolgozóival, 
hiszen azon kívül, hogy két 
esztendővel ezelőtt is időt 
szakított a gyár meglátoga-
tására, termelésének figye-
lemmel kísérésére és fej-
lesztésére éveken keresztül 
nagy gondot fordított. Ügy 
is fogadták az üzem dolgo-
zói. mint régi ismerőst A 
gyárkapuban Halász Árpád 
igazgató, Oskó Lajosné üze-
mi párttitkár, Kakuszi Géza 
főmérnök. Nagy József ad-
minisztratív vezető, Kartjóth 
Györgyné üb-titkár és 
Fíló Béláné KlSZ-titkár kö-
szöntötte. Virágot nyújtottak 
át a képviselőjelöltnek, a 
kapun belül pedig munkások 
üdvözölték barátságos inte-
getéssel, tapssal a vendége-
k e t 

Az igazgató tájékoztatta a 
vendégeket a gyár tanács-
termében a kábelüzem fej-
lődéséről, eredményeiről és 
további feladatairól. A sok 
érdekes szám, adat közül 
jénéhányra rá-rákérdeztek a 
vendégek, hiszen Halász Ár-
pád nem kisebb dolgokról 
adott számot, minthogy az 
új üzem megindulása óta 
soha egyetlen fillérrel adó-
sak nem maradtak a nép-
gazdaságnak, a beruházás 
első ütemének kivitelezésé-
nél mintegy 10 millió forint 
volt a megtakarítás, a gaz-
dasági megtérülés pedig a 
remélt határidőnél három 
évvel korábban kimutatható 
vo l t Ma már az egész or-
szágnak dolgozik a szegedi 
kábelüzem, s az idén 380 
millió forint értékű kábelt 
vár tőle a népgazdaság. A 
kon •tre.ss.Ti'sí munkaversenv 
folytatásaként a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 
tiszteletére indult verseny-
mozgalom azonban ennek 
mintegy 20 millióval való 
meotetázéxét igéri. 

Az adatfeldolgozó gépek között (balról jobbra); Győr i , 
Imre, Apró Antal, Hunfa lv i Tibor és Bálint Csilla 

( S o m o g y i K á r o l y n é ie lvé te le i ) 

Apró Antal Saitz Katal in orsózógépénél 

Számos olyan gazdasági 
téma is szóba került a be-
szélgetés során, amely Apró 
Antal további érdeklődését 
is kiváltotta: együttműködé-
si elgondolások, javaslatok 
szocialista országokkal, gé-
pek beszerzése stb. Ezeket 
a minisztelnökhelyettes fel-
jegyezte. 

Ezután a vendégek körbe-
járták az üzemet. Legelőször 
az új csarnokot nézték meg. 
A gépek zajában nem volt 
ugyan mód hosszabb beszél-
getésre, de Apró Antal nem 
mulasztotta el, hogy oda-
oda ne lépjen egy-egy gép-
hez, kérdezzen a munkások-
tól és munkásnőktől. A nő-
napról sem feledkezett meg, 
több asszonynak, lánynak ki-
fejezte jókívánságait a mun-
kacsarnokokban. Szögi János 
művezetőtől, Saitz Katalin 
orsózótól munkájuk termé-
szetéről érdeklődött; Török 
Istvánnét arról faggatta egy 
gép mellett, hogyan veszi 
észre a hibát. Az ügyeskezű 
munkásasszony bemutatta, 
miként működik az automa-
ta hibajelző. Felfigyelt a 
gyárban dolgozó fiatalokra 
is: közülük Márki Istvánné-
val és Marosvölgyi Lajossal 
váltott szót. 

A kábelgyár épületében 
dolgozik a Számítástechnikai 
és UgyvtlelJzérvézö Vállalói 
szegedi telepe. A vendégek 
ezt is megtekintették. Itt kü-
lönösen sokat kérdezett Ap-
ró Antal Hunfalvi Tibor 
igazgatótól, majd Bálint 
Csillával és Méreg Máriával 
beszélgetett. Itt ugyanis jó-
formán csak nők dolgoznak, 
s munkájuk a modern gé-
pekkel, technikával kapcso-
latos. 

Műszakváltás utánra „ki-
tágult" a kábelgyár: nem-
csak azok igyekeztek a mű-
velődési terembe, akik ott 
tették le a szerszámot, ha-
nem a szomszédos gyufa-
gyár. a kéziszerszámgyár és 
a seprűüzem dolgozói is cso-
portosan jöttek, továbbá más 
környező üzemek és intéz-
mények dolgozói. A székso-
rokban más képviselőjelölte-
ket is láttunk. Az MSZMP 
városi bizottsága és a Haza-
fias Népfront Szeged városi 
bizottsága hirdetett ugyanis 
választási nagygyűlést erre a 
délutánra. Fél háromkor 
már zsúfolásig volt a nagy-
terem, legalább nyolcszáz 
ember jött el, hogy meg-
hallgassák Apró Antal be-
szédét. A teremben ilyen 
jelszavakat lehetett olvasni: 
„A szocializmusra, a békére, 
a jólétre szavazunk!" —„Él-
jen és erősödjék népünk 
szocialista egysége!" 

Dolgoztak a televízió ha-
talmas fényerejű jupiterlám-
pái, berregtek a felvevőgé-
pek, hogy megörökítsék a 
forró hangulatú gyűlés epi-
zódjait. Mert bár a kábel-
gyárban rendezték a nagy-
gyűlést, tulajdonképpen a 
teljes városra kiterjedt az 
érdeklődés. Az elnökségben 
is ott voltak Apró Antal. 
Győri Imre, Perjési László, 
dr., Biczó György és az 
üzem vezetői mellett szá-
mos társadalmi szervezet, 
intézmény képviselői: Hofge-
sang Péter, a népfront váro-
si bizottságának titkára, La-
csán Mihályné, a városi 
népfrontbizottság alelnöke, 
a szegedi 3. sz. országgyűlési 
választókerület képviselő-je-
löltje, dr. Németh Lajos, az 
SZMT vezető titkára, dr. 
Földi Gábor, a KISZ városi 
bizottságának titkára, Tari 
Jánosné, a szegedi nőtanács 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Kádár János elvtárs a Ferihegyi repülőié: 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága és a forradalmi munkás-
parszt kormány meghívására nem hiva-
talos baráti látogatásra szerdán Magyar-
országra érkezett Wladyslaww Gomulka, 
a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi 
Bizottságának első titkára és Jozef Cy-
rankiewich, a Lengyel Egyesült Munkás-
párt Politikai Bizottságának tagja, a 
Lengyel Népköztársaság kormányának el-
nöke. 

Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren 
megjeleni Kádár János, az MSZMP Köz-
ponti Üjzotsagának első titkára. Kállai 
Gyula, a forradalmi munkás-paraszt kor-
mány elnöke, Biszku Béla. és Komócsin 

(Bozsán E n d r e fe lv . ) 

i üdvözli Wladyslaw Gomulka elvtársat 

Zoltán, a Központi Bízottság titkárai, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, 
Németh Károly, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának póttagja, a budapesti párt-
bizottság első titkára. Dr. Bíró József, dr. 
Csanádi György, Nagy Józsefné, Péter Já-
nos, a kormány tagjai, Púja Frigyes, az 
MSZMP KB külügyi osztályának veze-
tője, Polyák János, az országgyűlés alel-
nöke, Sarlós István, Budapest Főváros 
Tanácsa végrehajtó bizottságának elnöke 
és Erdélyi Károly külügyminiszterhelyet-
tes. Jelen volt a fogadtatásnál Jan Kil-
janczyk, a Lengyel Népköztársaság bu-
dapesti nagykövete és a nagykövetség 
többi tagja. (MTI) 

VTLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI 

Hazautazó!! a bolgár 
külügyminiszter 

A Bolgár Népköztársaság 
külügyminisztere, Ivan Ba-
sev és felesége, akik Péter 
János külügyminiszter ven-
dégeiként rövid időre meg-
szakították útjukat Buda-
pesten, szerdán hazautaztak. 
A bolgár külügyminiszter 
baráti eszmecserét folytatott 
a magyar külügyminiszterrel 
időszerű nemzetközi kérdé-
sekről. 

Választási 
gyűlések 

Szentesen, 
Nagymágocson, 
Dorozsmán 

Teherautók 
— Vietnamnak 

Segítség az önvédelmi harchoz 
Tegnap délelőtt a MÁV-

AUT Andor utcai telpén át-
adták azt a húsz felújított 
ZIL típusú tehergépkocsit, 
amelyet a KPM Autóközle-
kedési Vezérigazgatósága fel-
ügyelete alá tartozó autó-
közlekedési vállalat dolgozói 
a vietnami nép önvédelmi 
harcának segítésére, saját 
erőből készítettek el. A húsz 
ZIL tehergépkocsi — a fel-
újítás után — két és fél 
millió forint értékű. A vál-

lalatok dolgozói 12 500 mun-
kaóra alatt hozták üzemké-
pes állapotba a tehergépko-
csikat, miközben a többi fo-
lyamatos munkában ncra 
történt fennakadás. 

A húsz ZIL tehergépko-
csit Kiss Dezső közlekedés-
éi postaügyi miniszterhe-
lyettestől Hoang Luong, a 
Vietnami Demokratikus Köz-
társaság rendkívüli és meg-
hatalmazott budapesti nagy-
követe vette át. 

Szerdán délután Szentesen 
a Hazafias Népfront városi 
bizottsága választási gyűlést 
tartott a megyei kórházban. 
Itt Török László, az 
MSZMP Csongrád megyei 
végrehajtó bizottságának 
tagja, a megyei tanács vb 
elnöke mondott beszédet. 

Nagymágocson Kurucz 
Márton, a szentesi járási 
pártbizottság első titkára, 
Csongrád megye 7-es számú 
országgyűlési választókerü-
letének jelöltje mondott be-
szédet. 

A kiskundorozsmai mű-
velődési otthonban rende-
zett választási gyűlésen Ár-
vái József, a Szeged me-
gyei jogú városi tanács vb 
elnökhelyettese mondott be-
szédet, kőolajkutatókból és 
olajbányászokból álló né-
pes hallgatóság előtt. 

Hoang Luong Kiss Dezső társaságában megtekinti 
gépkocsikai 
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