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Kádár János I g y a i i l országgyűlési 
képviselőjelöltje Forró hangulatú gyűlés 

A Jelölt felszólalása 

A textilművekben lakács 
Imréné finónőt jelölték 

képviselőnek 
Kádár Jánost, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kárát jelölték országgyűlési 
képviselőjüknek csütörtökön 
az angyalföldi gyárak, üze-
mek dolgozói. A Fémmunkás 
Vállalat Frangepán utcai 
kultűrotthonában lezajlott 
forró hangulatú jelölögyülé-
sen a gyár munkáskollektí-
váján kívül ott voltak a 
Magyar Hajó- és Darugyár 
angyalföldi gyáregységének, 
a Csavarárugyárnak, a Ken-
der-Jutának, a Láng Gép-
gyárnak, az Elzettnek. a 
Forgácsolószerszámok Gyá-
rának és a többi patinás, 
nagy múltú XIII. kerületi 
üzem dolgozóinak képviselői. 
Sok százan köszöntötték 
hosszan tartó tapssal, meleg 
ünnepléssel a jelölőgyülés 
elnökségében helyet foglaló 
Kádár Jánost, továbbá Bisz-
ku Bélát.«n Központi Bizott-
ság titkárát, Németh Ká-
rolyt, a budapesti pártbizott-
ság első titkárát, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
jait, valamint a kerület 
párt-, tanácsi és népfrontve-
zetöit. 

A gyűlés bevezetőjéül 
Bitskey Tibor, a Vígszínház 
művésze tolmácsolta Váczi 
Mihály „Szabadság, tégy gaz-
daggá minket" című versét, 
majd Garami Győzőné, a 
XIII. kerületi népírontbi-
zottság titkára, a jelölőgyű-
lés elnöke n.ondott megnyi-
tó szavakat. 

Kovács Károly, a XIII. 
kerületi pártbizottság első 
titkára, a jelölőgyülés elő-
adója elöljáróban emlékez-
tetett arra, hogy milyen 
eredményeket hozott ország-
építő munkánkban a most 
záruló választási ciklus, ho-
gyan vált szebbé népünk — 
s ezen belül Angyalföld 
munkásembereinek élete. 
Nem kis büszkeséggel adott 
számot arról, hogy 1965-től 
1970-ig terjedő időszakban a 
kerület üzemeiben az orszá-
gos átlagot meghaladó mér-
tékben nőtt a termelés, s a 
korábbi tervidőszaknál 51 
százalékkal több exportáru 
került ki Angyalföld gyá-
raiból. Megvalósultak a IX. 
pártkongresszusnak az élet-
színvonal emelésére vonat-
kozó határozatai, a szocialis-
ta építőmunka eredménye-
ként a tervezettet meghaladó 
mértékben javultak a dolgo-
zók, a lakosság életkörülmé-
nyei. Az angyalföldi munká-
sok és alkalmazottak átlag-
jövedelme a harmadik öt-
éves terv esztendeiben 22 
százalékkal emelkedett, to-
vább szélesedett a társadal-
mi juttatásban részesülök 
köre, nőtt a juttatások ösz-
szege. Tekintélyes összegű 
beruházásokkal gyarapodott 
a XIII. kerületi gyárnegyed, 
s nagyarányú építkezések, új 
létesítmények egész sora já-
rult hozzá Angyalföld új 
arculatának kialakításához. 
korszerű, szép városrésszé 
fejlesztéséhez. A budapesti 
lakásépítési program kereté-
ben Angyalföldön öt esz-
tendő alatt csaknem 1800 ú j 
otthon került tető alá, elké-
szült az Árpád-hídfő észa-
ki oldalán levő úi városrész 
s a Keszkenő utcában — fő-
ként fiataloknak — 320 la-
kásos lakótelepet építettek. 

A következő évek tervei 
— hangsúlyozta Kovács Ká-
roly — további gyors fej-
lődést ígérnek. 1975-ig to-
vábbi 3800 lakással gyarap-
szik Angyalföld, hozzáfog-
nak az Üjlipótváros kiépí-
téséhez, s a kerület legöre-
gebb — Béke ut—Jáíz utca 

Az angyalföldi választási nagygyűlés elnöksége 

környéki — részének re-
konstrukciójához. A gyerme-
kes anyák gondjait enyhíti a 
megepülő 550 óvodai és 180 
bölcsődei hely, de szerepel a 
tervekben ú j szakrendelő, s 
38 iskolai tanterem felépíté-
se is. Kovács-, Károly a Ha-
zafias Népfront budapesti és 
kerületi bizottsága, illetve az 
MSZMP kerületi bizottsága 
nevében a főváros 39-es vá-
lasztókerülete országgyűlési 
képviselőjének Kádár Já-
nost, az MSZMP Központi 
Bizottságának első titkárát 
javasolta. Az indítványt nagy 
taps fogadta. Az előadó el-
mondotta: a párt első titká-
rát sok szál fűzi a XIII. ke-
rülethez, az angyalföldi mun-
kásemherekhez, a kerület 
mozgalmi harcaihoz. Olyan 
kommunistát javasolunk An-
gyalföld országgyűlési kép-
viselőjének — hangsúlyoz-
ta —, aki a legnehezebb 
időkben is töretlenül és ön-
zetlenül szolgálta a munkás-
osztály, a dolgozó nép, a szo-
cializmus eszméjének, ha-
zánk felvirágoztatásának 
ügyét. 

Kovács Károly szavait 
megerősítették a felszólalók, 
akik munkatársaik, a kerü-
let különböző üzemi kollek-
tíváinak véleményét tolmá-
csolták. 

— örömmel helyeslem és 
támogatom a jelölési — 
mondta Szabó László, a Ma-
gyar Hajó- és Darugvár an-
gyalföldi gyáregységének 
géplakatosa. A magam és 
társaim -véleményét tolmá-
csolom: igaz, őszinte szere-
tet él szívünkben Kádár elv-
társ iránt, akinek személye 
összeforrott Angyalföld 
múltjával és jelenével. Ert-
jük, elfogadjuk, támogatjuk 
azt a politikát, amelyet ő 
képvisel. 

Szabó Fcrencné. a Ken-
rier.iuta Gyár szövőnője így 
beszélt: 

— Kádár elvtárs szemé-
lyes. jó ismerősünk, az el-
múlt esztendőkben többször 
is meglátogatta üzemünket. 
Mi mindannyian bizonyosak 
vagyunk benne, hogy mi-
ként felelősségteljes párt-
funkciójában, úgy az ország-
gyűlés padsoraiban is érde-
keink képviselője, szószóló-
ja lesz. A magam és dolgozó 
nőtársaim nevében most kö-
szönöm meg — fordult Sza-
bó Ferencné a part elaö tit-

kárához — azokat a szava-
kat, amelyeket a X. kong-
resszus záróbeszédében a 
csaladanyák, a nők megbe-
csüléséről mondott. 

Smidt Lajos, a Fémmun-
kás Vállalat főkonstruktőre: 

— Kádár János emberi 
magatartása, Harcos kom-
munista hitvallása mindany-
nyiunk számára példamuta-
tó. Büszkék vagyunk rá, s 
kicsit Angyalföld fiának te-
kintjük. 

Bonyhádi Károlyné nyug-
díjas, a XIII/5-ös pártkörzet 
tagjainak nevében beszélt: 

— Én is, s itt még jó né-
hányan személyesen, „mun-
kaközelből" ismerjük Kádár 
elvtársat, s igen nagyra ér-
tékeljük azt. hogy országos 
gondjai mellett is törődik 
az emberek kis dolgaival. 

Morvái László, a Láng 
Gépgyár épületszerelő laka-
tosa ezekkel a szavakkal 
fordult Kádár Jánoshoz: 

— Kádár elvtárs hazajön, 
ha Angyalföldre iátogat. Ezt 
summázta Ónodi Ferenc 
igazgató a Szerszám- és 
G é p e l e m G y á r d o l g o z ó i n a k 
képviseletében. 

A felszólalások után sza-
vazás következett: a gyűlés 
résztvevői egyöntetű helyes-
léssel jelölték képviselőjük-
nek Kádár Jánost. Piros és 
kék nyakkendős úttörők, kis-
dobosok köszöntötték ez-
után vörös szegfücsokorral a 
párt első titkárát, aki hosz-
szan tartó, nagy taps köze-
pette lépett a mikrofonhoz. 

A KB első titkára meleg 
szavakkal köszöntötte a 
megjelenteket, az angyalföl-
di gyárak, üzemek dolgozói-
nak képviselőti. s tolmácsol-
ta a Központi Bizottság jó-
kívánságait. Köszönetet 
mondott a jelölésében kife-
jezésre jutott megtisztelő bi-
zalomért, amely — mint 
mondotta — arra kötelezi, 
hogy legjobb tudása, ké-
pessége szerint képviselje a 
XIII. kerület, s az egész 
munkásosztály, a magyar 
dolgozó nép érdekeit. 

A képviselői és tanácsta-
gi választásokat megelőző 
időszak jó alkalmat kínál ar-
ra — mutatott rá a továb-
biakban —, hogy számot ad-
junk az elmúlt esztendők 
eredményeiről, a szocialista 
építőmunkában elért sike-
rekről. Tovább erősödött a 
párt, a munkásosztály, egész 

népünk egysége a szocializ-
mus eszméi alapján. Népi 
demokratikus államunk, tár-
sadalmi rendünk, a nép ha-
talma szilárd. Az építő-
munka menete hosszú évek 
ota töretlen, s a nép érde-
ke és . óhaja. , hogy így le-
gyen a " következő eszten-
dőkben is. Angyalföldön, 
Budapesten és az egész or-
szágban ú j létesítmények so-
kasága — modern gyárak, 
üzemek, lakótelepek, kultu-
rális, szociális intézmények 
sora — tanúsítja munkánk 
céltudatosságát, hatékonysá-
gát. azt, hogy érdemes küz-
denünk, dolgoznunk. 

A nemzetközi helyzetről 
szólva rámutatott, hogy erő-
södtek a magyar és a szov-
jet nép közötti barátság, 
együttműködés szálai, fejlő-
dött a Varsói Szerződésben 
tömörült országok összefogá-
sa, kiszélesedett a szocialis-
ta országok együttműködé-
se a Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsa keretében, 
szorosabbá vált a nemzetkö-
zi kommunista mozgalom 
egysége. Biztos kudarcra 
vannak ítélve az agressziós 
imperialista törekvések a vi-
lág minden térségében. Jog-
gal lehetünk büszkék arra, 
hogy népköztársaságunk — 
a szocialista országokkal 
együtt — a nemzetközi be-
ke. a haladás ügyének győ-
zelméért vívott küzdelem él-
vonalában halad. 

Kádár János ezután hang-
súlyozta: azzal a biztos meg-
győződéssel állhatunk a vá-
lasztók milliói elé, hogy po-
litikánk irányvonala helyes, 
elvi alapjai szilárdak. Amíg 
ezt a vonalat követjük, min-
den út nyitva áll előttünk, 
minden feladatunkat meg 
tudjuk oldani. Programunk 
világos: a szocialista társa-
dalom felépítése, a munka 
szabad társadalmának meg-
teremtése, s ezzel együtt a 
dolgozók életszínvonalának 
rendszeres emelése, a haza 
felvirágoztatása. Ha ezért 
dolgozunk, ha nem sajnál-
juk az erőfeszítéseket, s 
nemzetünk minden alkotó-
erejét összefogjuk, eredmé-
nyeink tovább növekszenek, 
országunk még nagyobb lép-
tekkel halad a fejlődés út-
ján — mondta Kádár Já-
nos a gyűlés résztvevőinek 
viharos tapsa közben. 

Szegednek már a harma-
dik képviselőjelöltjét is 
megválasztották. Előre csak 
annyit: fizikai dolgozó, fia-
tal és n ő . . . 

A szegedi textilművek 
művelődési termében 650 
választó gyűlt egybe tegnap 
délután: textilmunkások, 
vasöntők, a Volán, az autó-
javító, a kórház, a seprű-
gyár és a jutagyár munká-
sai. a III. kerület vállalatai-
nak dolgozói és lakói, a mi-
hálytelekiek képviselői. A 
fontos eseményen részt vet-
tek a város politikai vezetői 
is. Ott volt Sipos Géza a 
rosi pártbizottság első tit-
kára. Papp Gyula, a városi 
tanács vb elnökhelyettese és 
Hofgesang Péter, a népfront 
városi bizottságának titkára. 

A népes jelölőgyűlést Nagy 
Lászlóné. a Hazafias Nép-
front városi elnökségének 
tagja köszöntötte. Ezután 
Juhász Géza, a textilművek 
igazgatója mondott beszédet, 
melyben számot adott a szo-
cialista építés négy eszten-
dejéről, és azokról a nem-
zeti célkitűzésekről, ame-
lyeknek megvalósításán a-
most megválasztandó testü-
letek tagjainak is fáradoz-
niuk kell. ö terjesztette elő 
a Hazafias Népfront városi 
bizottságának javaslatát is 
Szeged 4. választókerületé-
nek képviselőjelöltjére. 

— Figyelembe véve, hogv 
a nők és az if júság mind 
nagyobb, helyet érdemel a 
társadalmi élet irányításá-
ban. és hogy a fizikai dol-
gozók közvetlen képviselői-
nek is el kell jutniok a vá-
lasztott testületek legmaga-
sabbb fórumaira — Takács 
Imréné fonónőt javasoljuk. 
A 23 éves munkásasszony 
kiemelkedően végzi termelé-
si feladatait, eredményesen 
irányítja szocialista brigád-
ját. rendkívül gondosan ügyel 
a munka minőségére, és a 
társadalmi munkában is fá-
radhatatlan. Mostani meg-
bízatása az eddiginél jóval 
nagyobb feladatot jelent 
számára, nagy energiával 
kell dolgoznia azért, hogy 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának határozatai — me-
lyek a nők és az if júság 
helyzetével kapcsolatosak — 
minél teljesebben megvaló-
suljanak. Képviselnie kell a 
lakókerület ügyeit is. de 
ambícióját és munkakész-

ségét ismerve, alkalmas kép-
viselője lesz megválasztása 
esetén a fizikai munkások-
nak. a dolgozó nőknek, az 
ifjúságnak és a választóke-
rület valamennyi dolgozójá-
nak. 

A javaslatot nagy ováció 
és számos egyetértő felszó-
lalás követte. Csípő Ferenc, 
aki hosszú évek óta ismeri 
üzemi munkáját , elsősorban 
lelkiismeretességét, szorgal-
mát és szervezőkészségét 
emlegette. Kormány József-
né arról beszélt. Hogy mi-
lyen odaadó a törékeny fia-
talasszony. ha munkatársai 
ügyében kell eljárnia. Szi-
lágyi Ferenc, a móravárosl 
pártszervezet nevében Módi 
Józsefné pedig a szövődéi 
dolgozók megbízásából erő-
sítette meg az ajánlást. Po-
litikai iskolán együtt tanult 
a jelölttel Horváth Imre, a 
10. szj Volán dolgozója; Az 
ottani ismeretség alapján ta-
nulmányi szorgalmát és em-
berségét dicsérte. 

Ekkor azonban a jelölő-
gyűlésen egy kis fordulat 
következett: dr. Marosi Bá-
lint. a vasöntöde dolgozója 
kért szót. és a választókerü-
let eddigi képviselőjének,' 
Bódi Lászlónak az éredemeit 
és közügyekben tanúsított 
fáradhatatlanságát méltatta, 
javasolva; hogy őt is vegyék 
fel a jelöltlistára. így a to-
vábibakban eleven vita ala-
kult ki. Farkas Józsefné, a 
textilművek nyugdíjasa, ú j -
ra Takácsné mellett szólt, si 
ugyanígy Kádár Györgyné, 
aki szintén közvetlenül a 
munkahelyről ismeri. Fodor 
József a vasöntödei dolgozók 
nevében ismét Bódi László 
jelölése mellett szállt síkra, 
és ezt erősítette meg dr. 
Varjú Pál is. 

Élvezet volt hallgatni, 
hogy az emberek mennyire 
átérzik a párt politikáját; 
mert a további hozzászólók 
— dr. Török László körzeti 
orvos, Török Illésné. a tex-
tilművek munkásnője. Lip-
csei András őrnagy és 
Nagygyörgy Imre a juta-
gyár képviseletében — igen-
igen Határozottan szálltak 
síkra amellett, hogy a jelö-
léseknél is szerezzünk ér-
vényt a nőkkel és az i f jú -
sággal kapcsolatos határoza-
tainknak. Még ma is meg-
lehetősen hiányoznak a ve-
zetésből, pedig gondolnunk 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Kct generáció egymás mellett a tegnapi jelölőgyűlésen: 
Takács Imréné és Komócsin Antal, a forradalmi mun-

kásmozgalom veteránja 


