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fi Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának 

felhívása 
A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1965. márci-

us 5-én tartott ülésén megtárgyalta a népfrontmozgalom 
eredményeit és tapasztalatait a múl t évi 3. kongresszus 
óta eltelt időszakban, megvitatta a népfrontmozgalom 
1965. évi feladatait 

Az Országos Tanács egységesen és helyeslően foglal 
állást az MSZMP Központi Bizottsága,' a Minisztertanács, 
majd az országgyűlés által az 1965. évi népgazdasági terv-
ben, illetőleg költségvetésben meghatározott gazdaságpoli-
tikai célkitűzések mellett. 

Az 1965. évi népgazdasági terv fő célkitűzéseinek meg-
felelően el kell érni a gazdálkodás minőségi javulását; a 
gazdaságosság növelését, az önköltség csökkentését és 
végeredményben a munkatermelékenység emelkedését 
Jobban kell felhasználni a meglevő — és az ú jabb beru-
házások és felújítások révén növelhető — eszközöket Kö-
vetkezetesen érvényre kell juttatni az állami és gazdasá-
gi munkában a személyi felelősség elvét, összhangban a 
szocialista demokratizmus fejlesztésével. 

A meghozott takarékossági intézkedések, valamint a 
Munka Törvénykönvvének a módosítása alapján véget 
kell vetni a pazarlásnak és a gazdálkodási lazaságoknak, 
továbbá a munkafegyelem megsértésének, a látszatmun-
kának és a felesleges létszám-szaporításnak. 

A további előrehaladás érdekében fejleszteni kell nép-
gazdaságunk irányításának a rendszerét, kellően megala-
pozott javaslatok kidolgozása és megvitatása alapján. 

Az Országos Tanács a vita eredményeként arra a 
meggyőződésre jutott, h o © az 1965. évi népgazdasági terv 
gazdaságpolitikai célkitűzései, amelyek megvalósítása az 
egész nép érdekeit szolgálja, általános politikai, társadalmi 
és morális követelményeket is támasztanak. Ezért az 
Országos Tanács a következőkre hívja fel a városi, me-

járási, városkerületi és községi népfrontbizottsago-
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©Mindenekelőtt az 1965. 
•vi tervek céljainak a 

megvalósítását kell sokolda-
lú társadalmi-mozgalmi 
munkával segíteniök elsősor-
ban a mezőgazdaságban, de 
az ipar és a szolgáltatások 
területén is a lakosság leg-
szélesebb körében váljék tu-
datossá, hogy ez most a leg-
főbb nemzeti érdek, s min-
denkinek az e©én i érde-
ke is, és ezt csak mindnyá-
junk közös erőfeszítésével 
lehet sikeresen elérni. 

OAz 1965. évi tervek tel-
jesítése és szocialista 

építésünk további sikeres 
előrehaladása azt is megkö-
veteli, h o © olyan általános 
társadalmi-politikai légkört 
teremtsünk, amelyben a fel-
adatok komolyságához mér-
ten minden felelősséget ér-
ző hazafi kötelességének 
vallja, h o© cselekvően részt 
vegyen a kitűzött célokért 
folytatott munkában és 
szembeszálljon minden ezt 
gátló vagy veszélyeztető né-
zettel és cselekedettel. 
Mindezt annak tudatában 
kell tennünk, hogy a két vi-
lág közötti békés verseny 
íe©verek nélkül is harc, s 
ebben a versenyben a szo-
cializmus oldalán van a győ-
zelem perspektívája, de 
ezért mindennap dolgoz-
nunk és küzdenünk kell. 

Különös figyelmet kell 
fordítanunk a következő 
tennivalókra: az egyoldalú 
mennyiségi tervteljesítés, a 
látszateredmények helyett 
érvényre kell juttatni a 
minőségi szemlélet; a gazda-
ságosság, az eszközökkel va-
ló takarékosság követelmé-
nyét, a termékek verseny-
képes színvonalát és a vég-
zett munka érdemi elbírálá-
sát és honorálását. 

El kell érnünk, h o © job-
ban érvényesüljön a de-
mokratizmus az elhatáro-
zásokban, u©anakkor szi-
gorú munkafe©elem való-
suljon meg a végrehajtás-
ban. Harcba kell szállnunk 
a bürokratikus felelőtlenség 
ellen, s társadalmi kénysze-
rítő erővel kell megkövetel-
ni a felelősség érvényesí-
tését mindenkivel szemben a 
maga posztján. 

A szocialista erkölcs és 
a közéleti tisztaság védel-
mében olyan közhangulatot 
kell teremteni, h o © társa-
dalmi elítélésben legyen ré-
sze mindenkinek, aki elle-
ne vét. 

OAz 1965. évi tervek tel-
jesítése és további tár-

sadalmi-gazdasági fejlődé-
sünk előrehaladása azt kö-
veteli most a népfrontbizott-
ságoktól, h o © a helyi vi-
szonyoknak megfelelően 
szervezzenek akciókat, ame-
lyek széles tömegeket moz-
gósítanak a kitűzött célok 
elérésére, az akadályok el-
hárítására 

A pártbizottságok és a ta-
nácsok tevékenységéhez kap-
csolódva és e©üttműködve 
a társadalmi szervezetekkel, 
keressék meg azokat a fel-
adatokat, amelyek az adott 
területen a legfontosabbak 
a tervekben kitűzött célok 
elérésére, v a © a társadal-

mi légkör és a közvélemény 
alakítása érdekében, s ezek-
ben kezdeményezzenek át-
gondolt és célra törő akció-
ka t 

A tanácsokban és állandó 
bizottságaikban, a termelő-
szövetkezetek és földműves-
szövetkezetek közgyűlésein 
és e©éb tanácskozásain, to-
vábbá minden más fórumon 
is segítsék a szükséges el-
határozások kialakítását és 
társadalmi-mozgalmi szer-
vező munkával vegyenek 
részt végrehajtásuk mun-
kájában. 

|A népfrontbizottságok 

annak tudatában végez-

zék felelősségteljes munká-

juka t h o © az előttük ál-

ló feladatok sikeres teljesí-

tése a béke és a szocializ-

mus ügyét szolgálja. Minden 

igaz hazafi érezze köteles-

ségének, hogy cselekvően 

részt ve©en a kitűzött cé-

lokért folytatott munkában, 

szálljon szembe minden ezt 

gátló, vagy veszélyeztető né-

zettel és cselekedettel. 

E © hónap múlva ünne-

peljük hazánk felszabadulá-

sának huszadik évfordulóját 

Jogos nemzeti büszkeséggel 

tekintünk vissza a megtett 

útra: felszabadult orszá-

gunkban új, független népi 

ál lamot alkottunk, megte-

remtettük társadalmunk szo-

cialista rendjét, magasra 

emeltük népünk életszínvo-

na l á t Most jövőnkért, a 

szocializmus teljes felépíté-

séért, nemzetünk teljes fel-

virágzásáért kell dolgoz-

nunk és küzdenünk: meg-

védeni a békét, alkotó mun-

kánk alapfeltételét s meg-

tanulnunk ú © dolgozni, 

h o © a szocializmus adta le-

hetőségek teljes kiaknázásá-

val legyen termelékenyebb 

a munka, s bontakozzék ki 

minden alkotóerő. 

HAZAF IAS NÉPFRONT 

ORSZÁGOS TANACSA 

Eredményesen teljesítik 
exporttervüket 

a könnyűipari vállalatok 
Javítani kell a nyersanyagellátást 

A márciust adósság nélkül zárjuk 

Az idei év eleji munka 
sem mentes az akadályok-
tól, nehézségektől. Üzeme-
ink vezetőinek, dolgozóinak 
komoly erőfeszítéseket kell 
tenniök, h o © az év első hó-
napjaiban teljesíteni tudják 
terveiket. A termelésnek 
most is velejárója néhány 
helyen a nyersanyaghiány, 
nincs megrendelés, v a © a 
termelésszervezés hibái mi-
att akadozik a munka. 

• 

A könnyűipari vállalatok 
e © kivételével teljesítették 
tervüket februárban is. A 
Szegedi Ruha©ában rész-
ben anyaghiány, részben az 
influenzajárvány miatti 
munkaerőkiesést okozott né-
mi iemaradást. A Rostkiké-
szítő Vállalat elérte a ter-
vezett célt, de a tervet rész-
leteiben nem teljesítette. 
E©es cikkekből u © a n töb-
bet ©ártottak, mint a ter-
vezett, de más termékekből 
kevesebbet a kelleténél. Ál-
talában a kócféleségek és a 
bútorlap termelésében értek 
el magasabb teljesítményt, a 
tilolt kenderből viszont ke-
vesebbet ©ártottak a ter-
vezettnél. 

Exportkötelezettségeik tel-
jesítésében elismerő munkát 
végeztek könnyűipari válla-
lataink. A Kenderfonó- és 
Szövőipart Vállalat is éred-
ményes munkát végzett az 
export©ártásban. A Rostki-
készítő Vállalat készlete to-
vább emelkedett, mert az 
exportra tervezett áru je-
lentős részét az Importex 
Vállalat nem vette át, mert 

külföldön nincs rá kereslet. 
• 

A faipar jelentős bázisa 
Szegeden a falemez©ár. A 
lemez©ártásban januárban 
és februárban is elmaradt a 
tervezettől. A m in t e© 110 
köbméter lemaradást aligha ^ek okoztak 
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JELLEMZÉSE 

A konzervgyár májkrémtöltő automata zárógépe munka 
közben 

tudják megszüntetni a ne-
©edév végéig. A lemara-
dást a vállalat vezetői sze-
rint a termékösszetétel-vál-
tozás és a szűk szállítókapa-
citás okozza. Valójában az 
üzem nem teljesítette ter-
melékenységi tervét, sőt az 
e © főre jutó termelési ér-
ték kisebb, mint az elmúlt 

év hasonló időszakában volt. 
• 

Az épftőanyagipar szép 
teljesítménnyel zárta a íet»-
ruár hónapot. A Csongrád— 
Bács Me©e i Téglaipari Vál-
lalat februári tervének túl-
teljesítésével letörlesztette 
januári adósságát is. Az el-
múlt hónapban jóval több 
árut adott át az építőipar-
nak. A kiszállításoknál sok 
gondot, okoz az, h o © az 
AKÖV e©es helyeken nem 
vállalja a közúti fuvarozást, 
vagy csak gépkocsit bocsát 
a vállalat rendelkezésére ra-
kodómunkások nélkül. 

Élelmiszeripari üzemeink 
közül a Csongrád me©e i 
Húsipari Vállalat és a Sze-
gedi Konzerv©ár teljesítette 
tervelőirányzatát. A többiek 
általában adóssággal zártáik 
a februári munkát. A gabo-
nafelvásárló vállalat a ke-
veréktakarmány-©ártásban 

maradt el. Elmaradása ösz-
szefügg azzal, h o © a me-
gyén kívüli szállítások kor-
látozottak voltak az elmúlt 
hetekben és csak az értéke-
sítési lehetőségeknek meg-
felelően ©ártot tak keverék-
takarmányt. A Szegedi Pap-
rikafeldolgozó Vállalatnál is 
az influenzás megbetegedé-

munkaerő-
termeléski-

Törik a jeget a Tiszán 
A lassan áradó Tisza felső szakasza erősen zajlik. Né-

hány helyen pedig 15—20 centiméter vastag és több kilo-
méter hosszú álló, v a © időnként lejjebb csúszó jégpán-
cél takarja a vizet. Az észak-magyarországi vízügyi igaz-
gatóság intézkedésére szombaton kifutott a kikötőből két 
jégtörőhajó. A vizierőmű és a Tokaj közötti szakaszon — 
ahol a duzzasztás miatt lassúbb a viz áramlása — kell 
feltörni a jeget és biztonságos útra terelni a zajlást. 

Egy nappal ezelőtt a Tisza öt mellékfolyójának ár-
hul lámát őrizte árvízvédelmi készültség. Szombaton azon-
ban óvatosságból újabb négy mellékfolyón, a Bodrogon, 
valamint a Sebes-, a Kettős- és a Hármas-Körösön is el-
rendelték az elsőfokú, tehát a legenyhébb készültséget. 
Az időjárás azonban kedvező. A Tisza szovjet és román 
vízgyűjtő területén pénteken egy csepp eső sem esett. A 
hóréteg és az olvadás sem számotlevő, s ú©szólván tel-
jesen megszűnt a víz-utánpótlás. A Túr Garbóiénál e © 
nap alatt 1 métert apadt, s í © harmadfokról elsőfokra 
mérsékelték már az árvízvédelmi készültséget Szombaton 
azonban már az összes tiszai mellékfolyó felső szakaszán 
csökkent az viz. 

problémát 
esést. 

A helyiipari vállalatok kö-
zül a könnyűipari jellegűek 
tervteljesítése kielégítő volt 
februárban. A szolgáltató 
vállalatok havi teljesítése 
már igen változó volt. Rész-
ben túlteljesítést értek el, 
de jelentkezett na©obb 
mérvű lemaradás is. A Sze-
gedi Férfi és Női Divatsza-
bó Vállalatnál árjóváhagyás 
késlekedése miatt 477 ezer 
forint értékű konfekcióárut 
nem adtak át a belkereske-
delemnek. A Szegedi Ecset-
és Seprű©árná l a szőrkiké-
szítő üzem 500 ezer forint-
tal maradt el terve teljesí-
tésében és ez éreztette ha-
tását a vállalat tervteljesí-
tésén is. 

Továbbra is kedvezőtlen a 
helyiipari szolgáltató tevé-
kenység alakulása, részben 
termelés, részben anyag-
hiány miatt. Az exportfei-
adatok teljesítésében is több 
probléma akadt februárban. 
A Szegedi Hangszer©ár 
több mint 400 ezer forint 
értékű gitárt nem tudott 
szállítani amerikai megren-
delésre húrhiány miatt. A 
Szegedi Ecset- és Seprű©ár 
400 ezer forint értékkel adott 
kevesebbet exportra, mint a 
tervezett. 

« 
A kisipari szövetkezetek 

sem dicsekedhetnek febru-
ári munkájukkal. Itt is sok 
problémát hozott a nyers-
anyagellátás. Mind az ex-
port, mind a belkereskedel-
mi értékesítésben elmarad-
tak a tervtől. 

• 
A közlekedési vállalatok 

munkája is sok kívánnivalót 
ha©ott maga után február-
ban. Az autóközlekedés 

u © a n teljesítette februári 
tervét, de gépkocsiállomá-
nyával ma sokkal na©obb 
feladatok ellátására volna 
képes. Nincs elég rakodó-
munkás, ezért nem tudják 
kielégíteni az igényeket. Ja-
nuárban és februárban a 
nagy tüzelő- és téglaszálli-
tási igény ellenére a válla-
latnál 40—50 gépkocsi állt 
naponta kihasználatlanul. 

Márciusban további erő-
feszítésekre van szükség, 
hogy vállalataink teljesíteni 
tudják első ne©edévi köte-
lességüket. Javítani kell a 
nyersanyagellátást, az üze-
mek közötti kooperációt, 
több helyen az üzem- és 
munkaszervezést, h o © már-
cius végén elmondhassuk, 
adósság nélkül zárjuk má-
sodik ötéves tervünk utolsó 
esztendejének első ne©ed-
évét. 

Magyar 
párfmna&áskiüdöttség 

a Szovjetunióban 
A Szovjetunió Kommunis-

ta Pártja Központi Bizottsá-

gának meghívására Pullai 

Árpádnak, a M a © a r Szocia-

lista Munkáspárt Központi 

Bizottsága tagjának, a KB 

osztályvezetőjének vezetésé-

vel szombaton magyar párt-

munkásküldöttség utazott 

Moszkvába. 

A küldöttséget a Ferihe-

©i-repülőtéren Lakatos De-

zső, a Központi Bizottság 

póttagja, a K B osztályveze-

tője búcsúztatta. Jelen volt 

G. A. Gyenylszov, a Szov-

jetunió ma©arországi rend-

kívüli és meghatalmazott 

na©követe. 

Tizenötmilliós közös vagyon 
négy év alatt 

Z á r s 7 á m a d í ó k ö z g y ű l é s B a l á s f y á n 

Szombaton délelőtt a ba- hatásukat. 110 hold új tele-
lástyai művelődési házban a pítésű szőlőből 50 hold most 
Móra Ferenc Tsz gazdáinak fordult termőre, 47 hold 
„parlamentje" tanácskozott őszibarack is szépen beál-
a tavalyi esztendő sikerei- lott. Az 50 holdnyi alma- és 
ről, s a jövőre szóló tapasz- körteültetvény is termőre 
talatokról. A köz©űlést le- fordul a következő években. 
vél ben üdvözölte Kiss Ká-
roly, a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának tit-
kára és Hont János, a 
földművelésü©i miniszter 

A gazdák azonban mar az 
idén is kimagasló jövede-
lemhez jutottak. Nem ritka-
ság itt a 25—30 ezer forint 
közösből eredő jövedelem 

első helyettese. Nagyon ér- sem. Ez m in t e© bizonyíté-

- k a g j j j j ^ h < J g y a balástya! 
Móra Ferenc Tsz eredetileg 
rossz gazdasági adottságai 
ellenére is a szegedi járás 
legjobb homoki közös gaz-
dasága. 

Bodor Lajos, Tóth Mihály, 
Vetró József, Tóth Györ©, 
Bozá Ferenc, Keresztúri Jó! 
zsef párttitkár és a vitában 
felszólaló más szövetkezeti 

életről, gazdák számos jó javasla-
vették tot tettek. Pásztor János, a 

szegedi járási pártbizottság 
titkára, a járási pártbizott-
ság üdvözletét, elismerését 
tolmácsolta a gazdáknak. 
Sas Béla, a me©e i tanács 
vb mezőgazdasági osztályá-
nak vezetője is az őszinte 
elismerés hangján szólott a 

dékes volt ez a tanácskozás. 
N é © évvel ezelőtt, amikor 
a Móra Ferenc Tsz megala-
kult, a szegedi járásban, ta-
lán éppen az itteni gazdák-
nak volt legtöbb fenntartá-
suk a közös élettel szem-
ben. Most pedig a tagadás 
helyett mindenki csak a 
legnagyobb elismerés és a 
segíteniakarás hangján szó-
lott a szövetkezeti 

Büszké mosollyal 
tudomásul Nagy Sándor tsz-
elnök ünnepi beszédéből, 
h o © a tsz összes vagyona a 
négyévi becsületes, közös 
munka eredményeként már 
15 millió 107 ezer forintra 
emelkedett. Már kezdetben 
bátran fogtak hozzá a nagy 

beruházásokhoz, melyek az Móra Ferenc Tsz közösségé^ 
Kién éreztetik majd áldásos nek kimagasló sikereiről. 
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