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Befejeződött a népfront 
negyedik kongresszusa 

Megválasztották az Országos Tanácsot, elnökségét 
és tisztségviselőit — Kállai Gyula zárszava 

Az Építők Rózsa Ferenc 
Művelődési Házában pénte-
ken délelőtt az Országos Ta-
nács beszámolója és javasla-
tai fölötti viával folytatta 
munkájá t a Hazafias Nép-
front IV. kongresszusa. Részt 
vett az ülésen és az elnök-
régben foglalt helyet Lo-
smczi Pál, a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnöke, 
Gáspár Sándor, a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsának 
főti tkára és Kállai Gyula, az 
országgyűlés elnöke, a Ha-
zafias Népfront Országos Ta-
nácsának elnöke, az MSZMP 
Politikai .Bizottságának tag-
jai is. 

Az új gazdaságirányítási 
rendszer társadalmi és poli-
tikai kérdéseivel foglalkozó 
bizottság munkájáról dr. 
Bognár József, a bizottság 
elnöke számolt be a kong-
resszusnak. Ezután felszóla-
lások következtek. A. Szur-
kon, a szovjet békemozgalom 
elnökségének tagja, a Szov-
jet Írószövetség titkára, a 
szovjet nép forró üdvözle-
tét tolmácsolta a kongresszus 
résztvevőinek. Erdey-Grua 
Tibor akadémikus után a 
megyék küldöttei mondot-
tak véleményt Darvas Jó -
zsef, az Írószövetség elnöke, 
a Hazafias Népfront vitafó-
rum jelleméről és szerepéről 
is beszélt Kijelentette: pár-
tunk politikájának az ellen-
forradalom óta mindig az 
volt, most is az a jellemző-
je, hogy nem kerüli meg a 
problémákat. 

Ezután ú jabb küldöttek 
szólaltak fel, majd lezárult 
az Országos Tanács beszá-
molója és javaslatai feletti 
vita, s Erdei Ferenc, a Ha-
zafias Népfront Országos Ta-
nácsának fótitkára emelke-
dett szólásra. Megállapította 
— többek között — gazdag, 
érdekes és sokoldalú volt a 
vita, amely teljességében 
eredményesnek értékelhető. 
Egyetértett a három munka-
bizottság elnökének javasla-
lával, azzal, hogy a vita-
anyagokat — a bizottságok 
kiegészítésével — a kong-
resszus fogadja eL 

A Hazafias Népfront IV. 
kongresszusa elfogadta az 
Országos Tanács beszámoló-
ját, az abban foglalt javas-
latokat és Erdei Ferenc vá-
laszát. Elfogadták a küldöt-
tek a Hazafias Népfront IV. 
kongresszusa állásfoglalásá-
nak tervezetét, továbbá a 
Hazafias Népfront ú j műkö-
dési szabályzatát, valamint a 
szocialista nemzeti egység 
egyes kérdéseivel foglalkozó 
vitaanyagokat. Kimondták: 
az Országos Tanács megfe-
lelő formába öntve a doku-
mentumokat juttassa el a 
népfront különböző szervei-
hez és bizottságaihoz. Ez-
után a kongresszus megadta 
a felmentést az eddigi or-
szágos tanácsnak, elnökség-
nek és tisztségviselőknek. A 
küldötteket utána megvá-
lasztották a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
174 tagját. A megválasztot-
tak között az Országos Ta-
nács régi tagjainak 65 szá-
zaléka kapott helyet. Érvé-
nyesült az az elv, hogy a 
különböző társadalmi és tö-
megszervezeteknek is legyen 
képviseletük a népfront ve-
zető szerveiben. Ezzel egy-
idejűleg a korábbinál több 
vidéki népfrontmunkás ke-
rült az Országos Tanácsba 
ée nőtt a munkások, a tsz-

tagok, valamint a nők és a 
fiatalok aránya is. Az Or-
szágos Tanács tagjává vá-
lasztották Kádár Jánost, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első ti tkárát és Lo-
sonczi Pált, az Elnöki Ta-
nács elnökét is. Az Orszá-
gos Tanács tagjai Csongrád 
megyéből: dr. Földi Mihály 
egyetemi tanár, a szegedi II. 
sz. Belgyógyászati Klinika 
igazgatója, dr. Ijjas József, 
a csanádi r. k. egyház-
megye püspöke, Sallai Sán-
dor, a Kenderfonó- és Szö-
vőipari Vállalat művezetője, 
Zacsók Julianna, a Szegedi 
Textilművek szövőnője. 

A szünet után az elnöklő 
Kállai Gyula bejelentette, 
hogy az Országos Tanács 
megtartotta első ülését, meg-
választotta elnökségét és 
tisztségviselőit. A választás 
eredményét Szatmári Nagy 
Imre, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának tagja 
ismertette. 

Az Országos Tanács elnö-
ke: Kállai Gyula, az ország-
gyűlés elnöke. 

Alelnökök: Darvas József 
Kossuth-díjas író, a Magyar 
írók Szövetségének elnöke, 
Dobi István, az Elnöki Ta-
nács nyugalmazott elnöke, 
Erdei Lászlóné, a Magyar 
Nők Országos Tanácsának 
elnöke, dr. Harrer Ferenc 
nyugalmazott alpolgármester, 
dr. Ortutay Gyula, a Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Tár-
sulat elnöke, dr. Sarlós Ist-
ván, a fővárosi tanács vb el-
nöke, Szabó Pál Kossuth-dí-
jas író. 

Főtitkár: Erdei Ferenc. 
Főtitkárhelyettes: Bugár 

Jánosné. 
Titkárok: Barati József és 

Mátyás László. 
Ezután Kállai Gyula mon-

dott zárszót. 
— Az Országos Tanács, az 

elnökség, a titkárság tagjai 
nevében őszinte szívvel mon-
dok köszönetet Önöknek, s 
Önökön keresztül mozgal-

munk többszázezres seregé-
nek a személyünk iránt 
megnyilvánult megtisztelő 
bizalomért Valamennyiünk 
nevében kijelenthetem, hogy 
továbbra is minden erőnk-
kel azon fogunk munkálkod-
ni, hogy mozgalmunk minél 
eredményesebben járuljon 
hozzá kongresszusi jelsza-
vunk, nagy nemzeti célunk 
megvalósításához, a szocialis-
ta Magyarország teljes fel-
építéséhez. 

Megállapította ezután, hogy 
a kongresszus a három nap 
alatt eredményes, sikeres 
munkát végzett. Köszönetet 
mondott a községi és városi 
népfrontbizottságoknak, a 
népfront aktivisták seregé-
nek végzett munkájukért , 
megköszönte a külföldi ven-
dégek részvételét a tanács-
kozás munkájában. 

Kállai Gyula nagy tapssal 
fogadott szavai után fel-
csendült a Himnusz, s vé-
get ért a Hazafias Népfront 
IV. kongresszusa. 

Püllai Árpád, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának ti tkára 
és Gyenes András, a Köz-
ponti Bizottság külügyi osz-
tályának helyettes vezetője, 
akik a Koreai Munkapárt 
Központi Bizottságának meg-
hívására látogatást tettek a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaságban, péntekre 
virradóan hazaérkeztek. 

A két párt képviselői a 
Phenjanban folytatott tár-

gyalások során áttekintették 
a nemzetközi élet, a nemzet-
közi kommunista és mun-
kásmozgalom helyzetét, a 
két testvérpárt kapcsolatait 
érintő kérdéseket. A Magyar 
Szocialista Munkáspárt kül-
döttsége tájékoztatást adott 
a kommunista és munkás-
pártok budapesti konzulta-
tív találkozójáról. A tárgya-
lások őszinte, nyílt és elvtár-
sias légkörben folytak. 

Miért koptak? 
A Minisztertanács és a SZOT vándorzászlajának 

birtokosa a konzervgyár 
a Szegedi Konzervgyár 

történetében példátlan ered-
ménynek számít a tavalyi. 
Ezerrel több vagon árut, ösz-
szesen 4718 vagonnal termel-
tek, mint amennyire előze-
tesen ssámítottak. 

Naponta mintegy 13 vagon 
konzervféleség hagyta el a 
szegedi gyár kapuját. 

A fejlődés akkor látszik még 
szembetűnőbbnek, ha figye-
lembe vesszük, hogy öt esz-
tendővel ezelőtt mindössze 
kétezer vagon volt a pro-
duktum. A szép fejlődés 
eredménye: a gyár elnyerte 
a Minisztertanács és a SZOT 
vörös vándorzászlaját 

A mennyiségi eredmény 
önmagában csalóka is lehet, 
de nem így van ez a szegedi 

A kongresszus állásfoglalása 
a népfrontmozgalom, 

helyzetéről és feladatairól 
A Hazafias Népfront 1968. április 17— 

19-én tartott IV. kongresszusa megvitatta 
a népfrontmozgalom tevékenységét a IIL 
kongresszus óta eltelt időszakban. Orszá-
gunk gazdasági és társadalmi fejlődése, a 
Magyar Szocialista Munkáspárt politikája 
és az előttünk álló feladatok lehetővé és 
szükségessé tették, hogy a kongresszus 
mélyrehatóan megvizsgálja a Hazafias 
Népfront mozgalmi tapasztalatait és ál-
lást foglaljon a fejlődésünk jelenlegi sza-
kaszában előttünk álló tennivalókra. 

OA kongresszus megállapította, hogy 
a III. kongresszus óta eltelt négy 

év alatt a népfront tevékenységének a 
feltételei bővültek, s maga a mozgalom 
erősödött és fejlődött. 

A népfrontpolitika következetes érvénye-
sítése és fejlesztése kedvező légkört te-
remtett a népfrontmozgalom kibontakozá-
sa számára, s a népfront szervei országo-
san megszilárdultak. Az országban 3500 
népfrontbizottság működik 130 000 taggal, 
s emellett több százezer a mozgalom aktív 
munkatársainak a száma. 

Kialakult a Hazafias Népfront helye és 
szerepe hazánk politikai, társadalmi éle-
tében, bár a mozgalomban rejlő lehetősé-
geket még nem aknáztuk ki a lehetséges 
mértékben. A népfrontmozgalom politikai 
életünk állandó tényezőjévé vált és rend-
szeresen állást foglal a főbb társadalmi és 
politikai kérdésekben. 

Az országgyűlési és tanácsi választások 
előkészítésében és lebonyolításában meg-
növekedett a népfront szerepe, s a rá há-
ruló feladatokat eredményesen ellátta. A 
Hazafias Népfront választási felhívása 
nagy visszhangot keltett a választópolgá-
rok széles körében, s az ennek alapján ki-
fej te t t választási tevékenység hozzájárult 
közéletünk demokratizálásához. 

Az egyre bonyolultabb nemzetközi hely-
zetben a Hazafias Népfront széles tömegek 
társadalmi erejével támasztotta alá nép-
köztársaságunk külpolitikáját, állást fog-
lalt a legfontosabb nemzetközi kérdések-
ben. Különösen kiterjedt volt békemozgal-
mi és szolidaritási tevékenységünk. A nép-
frontbizottságok eredményesen közremű-
ködtek abban, hogy közvéleményünk a 
nemzetközi politika nagy kérdéseiben he-
lyesen tudjon tájékozódni. 

OA szocializmus teljes felépítésének 
időszakában továbbra is történelmi-

leg indokolt a népfront léte, sőt további 

erősítése és fejlesztése szükséges. Népünk 
túlnyomó többsége egyetért a szocializ-
mus céljaival, s a társadalmunkban meg-
levő különféle világnézetű emberek és 
csoportok készek részt venni e célok való-
ra váltásában. Ennek alapja az osztályok 
és rétegek alapvető érdekeinek egybeesé-
se. Társadalmi fejlődésünk adott időszaká-
ban azonban az osztályok, rétegek és a 
dolgozók egyes csoportjai között szükség-
szerűen átmeneti érdekütközések és rész-
beli nézetkülönbségek is jelentkeznek. 
Ezek feltárásában és feloldásában nélkü-
lözhetetlen szerepe van a népfrontmozga-
lomnak. 

A szocializmus teljes felépítése azt je-
lenti, hogy élő valósággá tegyük mindazt, 
amit a szocializmus eszméi kifejeznek. 
Különösen feladatunk a szocialista tulaj -
donviszonyok erősítése és fejlesztése, a 
termelés növelése és az életszínvonal eme-
lése, szocialista intézményeink működé-
sének állandó javítása, a szocialista de-
mokrácia továbbfejlesztése és nemzeti kul-
túránk felvirágoztatása. Mindebben az a 
legfőbb hivatása a Hazafias Népfrontnak, 
hogy a szocialista nemzeti egység erősítését 
és fejlesztését szolgálja. Amíg osztályok 
vannak és van párt, addig a népfrontra 
is szükség van. 

OA szocialista nemzeti egység poli-
t ikája: szövetségi politika, népfront-

politika, aminek az az alapja, hogy a mun-
kásosztály csak az egész dolgozó nép élén, 
széles osztályszövetségben viheti győzelem-
re a békéért, a demokráciáért és a szocia-
lizmusért vívott harcát. Ez a politika ér-
vényesül a népfrontmozgalomban, amely 
társadalmunk valamennyi osztályának és 
rétegének összefogását valósítja meg a 
szocialista társadalom teljes felépítésére a 
kommunisták és a pártonkívüliek szerve-
zett együttműködésével, a szocialista nem-
zeti egység megteremtésével és állandó 
erősítésével. 

A nemzeti egység fő bázisa a munkás-
paraszt szövetség. A társadalmi és nemzeti 
haladás vezető ereje a munkásosztály és 
párt ja, azonban a fejlődés során ideoló-
giai és politikai törekvései mindinkább ki-
terjednek a parasztságra és más társadal-
mi rétegekre is. Az értelmiségi rétegeket 
nemcsak a szocialista és nemzeti célok kö-
zössége, hanem a származás is nagyrészt 
a két nagy termelőosztályhoz, a munkás-

íFolytatás a 2. oldalon.) 

üzemben. A termékek előál-
lításának költsége is jelentő-
sen csökkent, 13,5 százalék-
kal. Az egy főre jutó éves 
termelés mennyisége elérte a 
26,8 tonnát, amely magasabb 
az iparág országos átlagá-
nál, s 

legjobb a hazai konzerv-
gyárak körében. 

Sőt ez az eredmény éppen 
olyan jó, mint a környező 
országok hasonló t ípus/ gyá-
rainak hozama. 

Forintban kifejezve is el-
ismerésre méltó az egy főre 
eső átlagtermelés, hiszen 
meghaladja az évi egyne-
gyed milliót. Minden remény 

megvan arra is, hogy a Sze-
gedi Konzervgyár elérje azt 
a konzervipari célkitűzést, 
hogy az egy főre jutó éves 
termelés mennyisége ér je el 
a 30 tonná t 

A múlt évben 
tovább fejlődött a gyár 
technikája. 

Három és fél millió forin-
tért vásároltak borsófeldol-
gozó gépsort, s annak kö-
szönhető, hogy a tervezett 
300 vagon helyett 736 vagon 
zöldborsót dolgoztak feL 

A Szegedi Konzervgyár 
azon üzemek közé tartozik, 
ahol dicsérendő bátorsággal 
használták fel pénzügyi le-
hetőségeiket a gyár korsze-
rűsítésére, modernizálására. 
A befektetett összeg meg-
hozza a hasznot, hiszen a jó 
és olcsó konzervnek piaca 
van idehaza is, meg külföl-
dön is. A gyár vezetői 

ebben az esztendőben is 
fejlesztik üzemüket, 

s körülbelül 30 millió forin-
tot költenek ú j gépekre, kor-
szerű csarnokokra. 

A munkásünnep előtt en-
nél nagyobb és szebb elis-
merést nem is kaphattak 
volna, mint az élüzem cím 
mellé a Minisztertanács és 
a SZOT vörös vándorzászla-
ját. E kitüntetés birtokában 
további sikerekre számíta-
nak a gyár vezetői és dol-
gozói. 

Vetik a kukoricát 
Csapadékszegény a tavasz. 

Mégis jó ütemben haladnak 
a mezei munkák. Gondosan 
készítik elő a talaj t a kuko-
rica alá a közös gazdasá-
gokban. Hódít a jugoszláv 
hibrid. Ezen a tavaszon már 
több ezer holdon kerül föld-
be a szegedi és a szegedi 
járás termelőszövetkezetei-
ben. A szegedi Felszabadu-
lás-ban összesen 1300 holdon 
vetnek marton vásári és ju-
goszláv hibrideket. A talaj-
előkészítés, a gondos vetés 
és növényápolás alapja a jó 
termésnek. Éppen ezért az 
idén először egy nagy telje-
sítményű román vetőgépet is 
munkába állítottak, amely 
gondosan bánik a vetőmag-
gal. Az eddigi tapasztalatok 
szerint szívesen termeszte-
nek jugoszláv hibrideket, 
mert nem hálátlanok a ter-
més betakarításakor. 

A Móra Ferenc Termelő-
szövetkezetben mintegy 300 
holdon kerül földbe jugo-
szláv kukorica. Első ízben 
próbálkoznak vele. A terve-
zett termésátlag a gazdaság-
ban 29 mázsa holdanként, 
májusi morzsoltban. Tápén, 
a Tiszatáj Termelőszövetke-
zetben már hagyománya van 
a jugoszláv hibrideknek. 
Igaz ugyan, hogy tavaly elég 
későn vetették el, mégis a 

legjobbnak bizonyult a ter-
mesztett fa j ták közül. Az 
idén már 800 holdon vetnek 
belőle. Természetesen a mar-
tonvásári és a szegedi hib-
rid is földbe kerül, össze-
sen 1200 holdon terem ez a 
növény. 

Jelenleg öt vetőgép szor-
goskodik. Kijelölték a kí-
sérleti parcellákat is, össze-
sen 150 holdat. I t t 20 fa j t a 
kukoricát termesztenek, köz-
tük hét jugoszláv faj tát . Ez 
a kísérletezés megszabja 
majd azt is, hogy az elkö-
vetkezendő években a tápéi 
határban milyen kukorica-
fa j ta lesz az uralkodó. 

# Moszkva (TASZSZ) 
A Szovjetunióban pénte-

ken földkörüli pályára jut-
tatták a Kozmosz—215 jelzé-
sű mesterséges holdat, a 
szovjet űrkutatási program 
folytatása céljából. 

A szputnyik rátért pályá-
jára. Berendezése kifogásta-
lanul működik. 


