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Gyáregységavatás MájUS VÖrÖS lobogója alatt 
Kisteleken 

Az új gyár egyik üzemcsarnoka 

A Magyar Kábel Művek 
szegedi kábelgyára szomba-
ton délelőtt tartotta gyáregy-
ségavató ünnepségét Kistele-
ken. Bede György gyáregy-
ségvezető üdvözölte a meg-
jelenteket, a környező köz-
ségek vezetőit, a testvérvál-
lalatok képviselőit és az üzem 
dolgozóit. Külön köszöntötte 
az avatóünnepségre érkezett 
dr. Ágoston Józsefet, a me-
gyei párt-vb tagját, az SZMT 
vezető titkárát, Papdi Józse-
fet, a megyei pártbizottság 
osztályvezetőjét Deák Bélát, 
a szegedi városi pártbizott-
ság titkárát. Molnár Sándort, 
a járási pártbizottság osztály-
vezetőjét. dr. Kiss Imrét, a 
tanács járási hivatalának el-
nökét. Pavv Istvánt, Kiste-
lek nagyközségi pártbizott-
ságának t i tkárát és Ott Jó-
zsefet, a nagyközségi tanács 
elnöldét 

A megnyitó titán Müller 
István, a Magyar Kábel Mű-
vek vezérigazgatója tartotta 
a gyáravatót. Elmondotta 
többek között, hogy két és 
fél év után érkeztek el az 
avatóünnepséghez. Az átala-
kítás befejeződött. 98 külön-
böző berendezést telepítettek 
Kistelekre. Ezek között igen 
sok olyan van, amely már a 
legújabb technikát képviseli. 
Jelenleg több mint 300 em-

ber dolgozik az üzemben, és 
a termelési érték meghalad-
ja a 180 millió forintot. 
Mindez azonban még csak a 
kezdet, mert a közeljövőben 
igen nagy feladatok várnak 
az ú j gyáregységre. A lét-
szám rövidesen megduplázó-
dik, és a termelési érték 
meghaladja az 1 milliárd fo-
rintot. Főleg olyan kábeleket 
és vezetékeket gyártanak, 
amelyet eddig külföldről im-
portáltak. Lényeges ezért a jó 
minőség. A Kisteleken készí-
tett áruknak versenyképe-
seknek kell lenni a tőkés pia-
con levőkkel. Ennek érdeké-
ben már megteremtették a 
szakemberbázist, amely ké-
pes megfelelni a követelmé-
nyeknek. A beruházásokra 
több mint 400 millió forin-
tot költöttek. A közeljövő-
ben megkezdődik egy 10 ezer 
négyzetméteres csarnok épí-
tése. Ez azt jelenti, hogy a 
kisteleki üzem nagy gyárrá 
fejlődik, és önálló profilja 
lesz. Már ebben az évben 
közel 220 ezer kilométer 
hosszú különböző kábeleket, 
vezetékeket gyártanak. 

Az avatóünnepség után Ju-
talmakat adtak át a legjobb 
dolgozóknak, majd a meghí-
vott vendégek üzemlátogatá-
son vettek részt 

Május 1. programjából 

Nagygyűlés, majális 
Szegeden 

Világszerte megünneplik 
május elsejet, a munka ün-
nepét. Tegnap Budapesten, a 
Parlament előtt felvonták az 
állami zászlót; ugyancsak 
zászlófelvonási ünnepség volt 
a Gellérthegyen. 

Szeged hétfői ünnepi prog-
ramja zenés ébresztővel kez-
dődik. A munkásőrök fúvó-
sai Tar jánban és az Északi 
varosrészben, a MAV-zene-
kar Alsóvároson és Móravá-
rosban, a népi zenekar a Bel-
városban és Újszegeden éb-
reszti muzsikaszóval az ün-
neplőket. Az üzemek és in-
tézmények dolgozói hét útvo-
nalon közelitik majd meg a 
nagygyűlés színhelyét, a Szé-
chenyi teret. Az ünnepség 10 
orakor kezdődik. Szónoka 
Sarlós István, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Politikai 
Bizottságának tagja, a Haza-
fias Népfront Országos Ta-
nácsának főtitkára lesz. 

Délután az újszegedi liget-
ben rendezik meg Szeged 
dolgozóinak immár hagyomá-
nyos, vidám majálisát. A ke-
reskedelmi vállalatok zöme 
azonban már ma, vasárnap 
a felüdülni, pihenni vágyók 
rendelkezésére áll. Az ün-

neplőket a szokásosnál is 
több szórakozási lehetőség 
várja. A legifjabb városlakók 
a felújított Vidám Parkban 
játszhatnak. A két nap gaz-
dag sportprogramját lapunk 
14. oldalán ismertetjük rész-
letesen. 

* 
A hagyományokhoz híven 

készülnek a szegedi járásban 
is május elseje ünneplésére. 
A községekbeái legtöbb he-
lyen zenés ébresztővel kezdő-
dik a nap, majd felvonulnak 
a termelőszövetkezetek, üze-
mek, intézmények dolgozói. 
Az ünnepi megemlékezés 
után a felvonulók a faluhoz, 
nagyközséghez közel levő er-
dőben majálist rendeznek, ha 
az idő engedi. Asotthalmon, 
Rúzsán, Zsombón az erdei pi-
henőben, Kisteleken az Ár-
pád fejedelem gimnázium 
mellett, Sándorfalván a sport-
pályán, Öpusztaszeren az Ar-
pád-ligetben lesz vidám já-
tékos műsor. Vetélkedők, lab-
dajátékok, tréfás sportverse-
nyek teszik érdekessé a dél-
utánt. A sportműsorokat a 
KISZ-esek rendezik az Ed-
zett if júságért mozgalom ke-
retében. 

Írta: Győri Imre, a Központi Bizottság titkára 

A harmincnegyedik szabad május 
elsejét köszöntjük szocializmust 
építő hazánkban. Ünnepeljük a 

proletár nemzetköziséget, a szolidari-
tást, a békéért folyó nemzetközi harc 
sikereit, az emberi életet formáló 
munkát, a szocializmus vívmányait. 
Tisztelettel adózunk május elseje gaz-
dag munkásmozgalmi hagyományai-
nak azért, hogy értsük és méltóan 
becsülhessük a jelent és azért is, 
hogy lássuk és érzékeljük a jövőt 

Kilenc évtizede, az első május 1-i 
tüntetésen a proletariátus azért vo-
nult ki a munkásmozgalom vörös 
zászlaja alatt, hogy munkaalkalmat, 
elviselhetőbb munka- és életkörül-
ményeket követeljen. Az elsőt köve-
tő május elsejei politikai megmozdu-
lások mind világosabban jelezték a 
munkásosztály szilárd meggyőződését: 
az osztálykülönbségek megszüntetésé-
nek útja, végső soron a szocialista for-
radalom. A felismerés igazságát a tör-
ténelem — a Nagy Októberi Szocialis-
ta Forradalom diadala, a világ első 
munkás-paraszt államának létrejötte, 
a szocialista világrendszer kialakulása, 
a haladó erők győzelmei a világ min-
den tá ján — fényesen igazolja. Az 
eszmét és példát adó harcos május 
elsejéket a társadalmi haladásért fo-
lyó küzdelem dicső csatáiként tar t -
hat ja számon a forradalmi munkás-
mozgalom, a jelen és a> jövő nem-
zedéke. 

Népünk a fejlett szocialista társa-
dalom építésén, a XI. kongresszus jö-
vőt formáló határozatainak végrehaj-
tásán munkálkodik. Május elseje al-
kalmat ad arra, hogy áttekintsük 
eredményeinket, feladatainkat. A mos-
tani számvetésünk, mérlegkészítésünk 
jelentőségét és sajátosságát az adja, 
hogy támaszkodhatunk a Központi Bi-
zottság legutóbbi ülésének elemzésé-
re, határozatára, amelyben átfogóan 
értékelte a XI. kongresszus határoza-
tai végrehajtásának helyzetét. A Köz-
ponti Bizottságnak ez a határozata 
azért is jelentős, mert viszonylag 
hosszabb időszak tapasztalatairól ad 
számot és előremutat a következő 
kongresszusig. 

A határozat legfőbb megállapítása 
az, hogy nehezebb feltételek között, 
számos ú j jelenség és előre nem lá-
tott akadály ellenére a XI. kongresz-
szus irányvonala kiállta, kiállja a gya-
korlat próbáját. A kongresszusi ha-
tározatok végrehajtása sikeresen fo-
lyik az élet minden fő területén. A 
nemzetközi feltételek, a hazai körül-
mények változásai, módosulásai elle-
nére sem kell változtatni politikánk 
irányvonalán. Pár tunk a marxizmus 
—leninizmus egységes eszmerendsze-
rét saját nemzeti körülményeinkre al-
kotóan alkalmazva, az ú j kérdések 
marxista—leninista megválaszolásával 
folytat sikeres politikát. Következetes, 
elvhű, egyértelműen elkötelezett poli-
tikánk, a munkásosztály ügye iránti 
hűségünk, a Szovjetunióhoz, a szocia-
lista közösség országaihoz fűződő szi-
lárd kapcsolatunk és megbonthatatlan 
barátságunk az egész magyar társada-
lom aktív támogatását élvezi. Ezt 
tükrözi a magyar nép, a magyar mun-
kásosztály alkotó szorgalma, józan kö-
telességtudata és példaadó munkasze-
retete. 

Népünknek a munkáról vallott szo-
cialista felfogása, a munka mélységes 
tisztelete és döntő szerepének a meg-
ítélése mutatkozott meg a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom tisztele-
tére kezdeményezett munkaverseny-
ben, amelynek győztesei éppen a 
munka ünnepét megelőző napokban 
részesültek magas erkölcsi elismerés-
ben. A verseny tovább folyik azzal a 
céllal, hogy gyarapodjék nemzeti va-
gyonunk, szélesedjék a szocializmus 
műszaki-anyagi bázisa, teljesüljenek 
V. ötéves tervünk céljai. 

Barátaink a szocialista országokban 
és szerte a világon rokonszenvvel, elv-
társi szolidaritással tekintenek pár-
tunk és a Magyar Népköztársaság te-
vékenységére. Jóleső érzéssel tapasz-
taljuk, hogy politikánk nemcsak itt-
hon, hanem külföldön, mindenekelőtt 
elvtársaink és barátaink körében, de 
a tőkés országok realista politikusai 
részéről is tiszteletet vált ki, korrekt 
megítélésre és magatartásra késztet 
éppen elvhűsége, rugalmassága és dif-
ferenciáltsága miatt. 

A Központi Bizottság a XI. kong-
resszus határozatainak végrehajtását 
tárgyszerű realizmussal, kritikusan 
elemezve, arra a következtetésre ju-
tott, hogy „most a legfőbb feladat a 
párt eddigi irányvonalát követve a 

végrehajtás további javítása .. . , az 
eddiginél is nagyobb súlyt kell he-
lyezni a végrehajtás megszervezésére 
és az ehhez szükséges személyi felté-
telek megteremtésére." Továbbra is 
két alapvető — egymással szervesen 
összefüggő — feladat áll előttünk: a 
gazdasági építőmunkánk nemes cél-
jainak valóra váltása és ideológiai 
életünk sokrétű fejlesztése. 

A gazdasági feladatok megvalósítá-
sától, a biztos alapokra épülő V. öt-
éves terv végrehajtásától függ, hogy 
megszilárdítsuk népgazdaságunk 
egyensúlyát, s vele párhuzamosan 
emeljük népünk életszínvonalát. E 
felelősségteljes munkához a XI. kong-
resszus határozata, s az ezt kiegészítő, 
konkretizáló központi bizottsági hatá-
rozatok együttesen mutatnak irányt. 
A jobb, hatékonyabb gazdasági munka 
nem egyszerűen elhatározás kérdése, 
nem csupán a vezetők, elsősorban a 
gazdasági szférában dolgozó vezetők 
feladata — bár az ő személyes felelős-
ségük kétségtelenül a legnagyobb —, 
hanem mindannyiunké. Mindez az 
éremnek csak az egyik oldala. A má-
sik oldal, hogy ú j ismeretekre, újon-
nan megszerzendő tudásra, tudati vál-
tozásokra is szükség van. Ehhez tarta-
lékainkat is mozgósítani kell. Tarta-
lékok pedig nemcsak a gépek erejé-
ben, a szervezés javításában, hanem 
az emberek gondolkodásában, szem-
léletében és magatartásában is bőven 
rejlenek. 

Társadalmunk megteremtette a 
jogok és kötelességek egységét: 
egyszerre biztosít jogokat és ír 

elő kötelességeket A Központi Bi-
zottság legutóbbi ülése határozatából 
egyebek között az is következik, hogy 
legjobb tudásunk szerint dolgozni 
nemcsak jogunk, hanem kötelességünk 
is. Ennek velejárója, hogy a köz-
ügyekben való részvétel joga és köte-
lessége is átszövi mindennapi életün-
ket. Sokasodó és mind bonyolultabbá 
váló társadalmi, politikai, gazdasági 
feladataink az élet minden front ján 
sürgetően kívánják, hogy ne kevesek 
tiszte legyen a közösség érdekében 
való fáradozás, hanem mindannyiun-
ké. akik e hazában élünk. Határozott 
célunk, hogy minél többen kapcsolód-
janak be a döntések előkészítésébe, 
kimunkálásába és alkotó végrehajtá-
sába. 

Az egyenlően mért jogok gyakorlá-
sa és a kötelességek teljesítése fun-
damentumát képezi annak a törekvé-
sünknek, hogy tovább erősödjék a 
szocialista nemzeti egység, társadal-
munk minden osztályának és rétegé-
nek szoros együttműködése, a párt és 
a tömegek kapcsolata, népünk össze-
forrottsága. Arra törekszünk, hogy 
megőrizzük a gyakorlatban beváít 
politikánk fő irányvonalát, fel tár juk 
és megválaszoljuk a fejlpdés ú j kér-
déseit szocialista hazánk javára, a 
közösség és az egyén boldogulására. 
Még mi az emberi jogok maradékta-
lan érvényesítését természetes köte-
lességünknek tart juk, a burzsoázia 
csak szónokol az emberi jogokról. 
Ezek a megnyilatkozások azonban 
puszta deklarációk, hivalkodó és üres 
szólamok ott, ahol milliós tömegeket 
súj t az infláció, a munkanélküliség, 
ahol szellemi terrort folytatnak a ha-
ladó eszmék képviselői ellen, ahol 
mind nagyobb méreteket ölt az em-
berrablás, a fizikai megfélemlítés 
minden rendű és rangú formája. 

Ezen a napon — a világ dolgozóival 
együtt — a magyar nép is a munkás 
nemzetköziség vörös zászlaja alatt ün-
nepel. A földkerekség minden táján 
száz- és százmilliók harcos seregszem-
léken tesznek hitet a béke, a társa-
dalmi haladás, a munkásosztály ügye 
mellett. Miközben a reakciós erők, a 
béke és a társadalmi haladás ellen-
ségei igyekeznek megakadályozni a 
pozitív folyamatokat, az enyhülés tér-
hódítását, erősítik propagandájukat a 
szocialista országok ellen, fokozzák 
harcukat a szabadságukért küzdő né-
pekkel szemben — a Magyar Népköz-
társaság pártunk XI. kongresszusa 
határozatának megfelelően folytatja 
következetes külpolitikáját. Azon 
munkálkodik, hogy erősítse barátsá-
gunkat, együttműködésünket a Szov-
jetunióval, a szocialista országok kö-
zösségével, támogatja a tőkés orszá-
gokban küzdő testvérpártokat, a tár-
sadalmi haladás úttörőit, a gyarmati 
uralom alól felszabadult népek harcát 
a tarsadalmi haladásért és a teljes 
nemzeti függetlenség biztosításáért, 
küzd a békés egymás mellett élés ki-

terjesztéséért, a béke védelméért és 
megszilárdításáért. A világpolitika fő 
tendenciáinak elemzése alapján fog-
gal állapította meg a Központi Bi-
zottság legutóbbi határozata, hogy az 
elmúlt három évben a szocializmus 
pozíciói világméretekben tovább erő-
södtek, a kapitalizmus általános vál-
sága mélyült, jelentős sikereket ért el 
a nemzeti felszabadító rriozgalmak 
harca, szélesedett a békeszerető erők 
küzdelme az enyhülés irányzatának 
további térhódítása. 

A kommunisták soha nem titkolták 
— már első kiáltványukban vallották 
és hirdették —, hogy az egész földke-
rekségre kiterjedő harcuk célja nem 
kevesebb, mint a világ megváltozta-
tása. E harc eredménye, hogy folya-
matosan gyarapodnak a hatalomra ju-
tott munkásosztály osztagai, a szocia-
lizmus hívei, öntudatos építői és gya-
rapodik azoknak a serege, akik a ka-
pitalista országok májusi seregszem-
léjén a békéért, a társadalmi haladá-
sért, a munkásság nemzetközi szoli-
daritásáért küzdenek. 

A mai világpolitikai helyzet legfőbb 
jellemzője, hogy széles körűen kibon-
takozóban van a különböző társadalmi 
rendszerű országok békés egymás mel-
lett élése. Ezzel szemben ú j ra és ú j ra 
le kell küzdeni a reakciós erők — 
kezdve az imperista köröktől a maois-
ta eszmék örökségét vállaló szemé-
lyek és csoportok — ellenállását, lé-
pésről lépésre haladva a nemzetközi 
feszültség enyhítésének útján. Határo-
zottan fellépünk a népek alapvető ér-
dekeit fenyegető lázas imperialista tö-
rekvés: a neutronfegyverek gyártása 
és nyugat-európai elhelyezésének a 
terve ellen. Bizonyosak vagyunk ab-
ban, hogy a mostani májusi lobogók 
alatt vonuló százmilliók — a világon 
mindenütt — velünk együtt hallatják 
hangjukat azok ellen, akik a neutron-
bomba gyártására ösztökélik a nagy-
hata lmakat A májusi seregszemlék 
milliói tudva tudják, hogy a békéről 
és a biztonságról folytatott tárgyalá-
sokon a neutronbomba megszállottjai 
a legelképesztőbb feltételekkel állhat-
nak elő, próbálhatnak zavart kelteni, 
de nem kerekedhetnek felül a józan 
ész diktálta tényeken, óhajaik nem 
törhetik meg a népek békeakaratát. . 
béke, a haladás és a szolidaritás zá-
loga a szocialista tábor, élén a Szov-
jetunióval, az a közösség, amely — a 
világ haladó mozgalmaira támaszkod-
va — történelmi küldetésének tekinti 
egy ú j világháború, a rakéták és a 
neutronfegyverek veszedelmének el-
hárítását, hogy békés, örömteli május 
elsejéket ünnepelhessünk. 

|iközben százmilliók álma ölt 
testet a béke gondolatában, 
proletár internacionalizmusunk 

táplálja a szolidaritást a szabadságu-
kért, a társadalmi haladásért küzdő 
népekkel, szervezetekkel és mozgal-
makkal. A proletár internacionaliz-
mus egyik nagyszerű példáját érzé-
kelhetjük a szabadságért és független-
ségért küzdő angolai nép hősi harcá-
nak támogatásában. Májusi zászlóink 
alatt vonulva a világ népeivel együtt 
szolidárisak vagyunk azzal a küzde-
lemmel, amelyet Dél-Afrika és a vi-
lág más térségeinek népei vívnak a 
még meglevő gyarmati elnyomás és 
szégyenletes faji megkülönböztetés 
ellen. Mély felháborodással ítéljük el 
a chilei terrort. A szolidaritás jegyé-
ben emelünk szót minden haladó 
rendszer mellett. Együtt küzdünk a 
monopolkapitalizmus ellen fellépő 
testvérpártokkal, amelyek a burzsoá-
zia féktelen uszításának kereszttüzé-
ben keresik az emberibb élethez ve-
zető utat. Szivünk minden melegével, 
elvtársi tisztelettel kívánjuk, hogy el-
vezessék munkásosztályukat, népüket 
az elnyomástól és kizsákmányolástól 
mentes ú j világba, olyan társadalom-
ba. amelyben a szabad élet, a béke. a 
jólét és az emberi harmónia uralko-
dik. 

A magyar munkások, földművelők, 
értelmiségiek, párttagok és párton kí-
vüliek, a fiatalok és az idősebbek a 
párt iránti bizalom jegyében készültek 
a mai napra, a munka és a béke, a 
szolidaritás, a proletár internaciona-
lizmus ünnepére. A Központi Bizott-
ság néhány napja tartott ülésének 
visszhangjából kitűnik: dolgozó né-
pünk osztatlan lelkesedéssel üdvözli a 
párt változatlan politikáját, a gyakor-
lati munka fejlesztése érdekében ho-
zott döntéseket. Ez a cselekvő egyet-
értés volt eddig is és lesz a jövőben 
is a fejlett szocialista társadalom épí-
tésének legfőbb erőforrása. 
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