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M A G Y A R S Z O C I A L f M U N K Á S P Á R T L A P J A 

Folytatja munkáját 
a népfrontkongresszus 

Gáspár Sándor átadta az MSZMP 
Központi Bizottságának üdvözletét 

Csütörtökön fél kilenc óra-
kor megkezdődött a Haza-
fias Népfront V. kongresz-
szusának második tanácsko-
zási napja, az Építők Rózsa 
Ferenc Művelődési Házában. 
A plenáris ülésen folytató-
dott a vita a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsa ál-
tal beterjesztett jelentésről 
és a főtitkári referátumról. 
Egyidejűleg munkához láttak 
a kongresszus témabizottsá-
gai. A népfront gazdaságpo-
litikai feladatait elemző bi-
zottság munkájá t Szabó 
Kálmán. a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egye-
tem rektora és dr. Romány 
Pál, az MSZMP Bács-Kis-
kun megyei bizottságának 
első titkára, a város- és köz-
ségpolitikai szekcióét Dallos 
Ferenc nyugalmazott mi-
niszterhelyettes, a művelő-
déspolitikai témabizottságét 
Darvas József író és Gosz-
tonyi János művelődésügyi 
miniszterhelyettes, az alkotó 
szocialista hazafiság és nem-
zetköziség kérdéseivel fog-
lalkozó szekcióét Mód Ala-
dár, az ELTE tanszékvezető 
professzora és Darvast Ist-
ván, a Magyar Hírlap fő-
szerkesztő a népfrontmoz-
galom munkastílusát és 
munkamódszereit elemző 
szekcióét pedig Bodonyi 
Pálné, a budapesti népfront-
bizottság titkára és Izsáki 
Mihály, a Komárom megyei 
népfronlbizottság t i tkára ve-
zette. 

A plenáris ülésen tovább 
folytatódott az élénk vita. 
Ebben részt vett Vári Eszter 
pedagógus, Csongrád megyei 
küldött is. A tanyai nép-
frontbizottságok fontosságát 
emelte ki. A Hódmezővásár-
hely környéki tanyavilágban 
— tanári működésének szín-
helyén — szerzett személyes 
tapasztalatai alapján el-
mondta, hogy a tanyasi em-
berek örülnek az információt 
szállító és a véleményüket 
továbbító népfrontcsoportok-
nak. Egy-egy ilyen tanyai 
népfront részükre közösségi 
fórumot jelent, a városi dol-
gok, megyei, országos kér-
dések megismerését teszi le-
hetővé, és biztosítja a tá r -
sadalomhoz való kötődést. 

A kongresszuson részt ve-
vő külföldi testvérszerveze-
tek több vezetője melegen 
üdvözölte a tanácskozást, 
résztvevőit. 

Tegnap délután a kong-
resszuson beszédet mondott 
Gáspár Sándor, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a SZOT főtitkára. Egye-
bek között megállapította: 

— Megtisztelő megbízatá-
som. hogy átadjam önöknek, 
s önökön keresztül a Ha-
zafias Népfront valamennyi 
aktivistájának, tisztségvise-
lőjének a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottsága üdvözletét. Kádár 
elvtárs megkért, hogy az ő 
nevében külön is köszönt-
sem a kongresszust. 

— Pártunk Központi Bi-
zottsága egyetért a Hazafias 
Népfront politikai tevékeny-
ségével, az elvégzett munka 
értékelésével, helyesli és tá-
mogatja mindazokat a célo-
kat, feladatokat, amelyeket a 
beszámolóban, a határozat-
tervezetben kitűztek. Pár-
tunk. népünk egészével 
együtt kiemelkedő jelentősé-
gűnek tekinti o népfront-
mozgalom szerepét a szocia-
lizmus építésében. A Haza -
fias Népfront léte és min-
dennapos tevékenysége ösz-
szefonódik szocialista építő-
munkánk azon alapelvének 
valóra váltásával, hogy min-
den erőt össze kell fogni 
nagy társadalmi céljaink 
megvalósítására. 

Az elmúlt harminc év ta-
pasztalata cáfolhatatlanul 
bizonyítja, hogy a társa-
dalmi összefogás nemcsak az 
elnyomás éveiben, s nem-
csak a nagy forradalmi vál-
tozások időszakaiban szük-
séges A párt, a munkás-
osztály számára a nemzeti 
összefogás nem, 'taktika, ha-
nem mindig létkérdés volt 
és marad. A népfrontpoliti-
kát egy egész történelmi kor-
szak politikájának tekintjük, 
a szocialista építés alapelvé~ 
nek. 

— A Magyar Szocialista 
Munkáspárt szövetségi poli-
t ikáját az a törekvés irányít-
ja, hogy népünk tevékeny-
sége és szorgalma, alkotó 
munkája egyre teljesebbé 
váljék. E szövetségi politikát, 
amelyet az élet igazolt, a 
Magyar Szocialista Munkás-
pál t X. kongresszusának ha-
tározata alapján kívánjuk 
változatlanul folytatni és 
tovább erősíteni. 

Szövetségi politikánk tar-
talma: szövetség a szocializ-
musért. E szövetség annál 
erősebb, minél jobban és ha-
tékonyabban érvényesül a 
munkásosztály vezető szere-
pe és tevékenysége, hiszen 
céljai és érdekei kifejezik a 
társadalom minden rétegé-
nek szükségletét, érdekét. 

A munkásosztály, a párt 
vezető szerepének érvénye-
sülése egyben feltétele is 
szövetségi politikánk sikeres 
megvalósításának, és feltéte-
le annak a társadalmi ki-
egyenlítődési folyamatnak is, 
amelynek során a munkás-
osztály világnézetével, forra-
dalmi példájával és tettei-
vel, szervezettségével és fe-
gyelmével. áldozatvállalásá-
val és odaadásával egyre 
jobban befolyásolja vala- í 
mennyi osztály és réteg vi-
lágnézetét, magatartását, és 
azokkal együtt megváltoz-
ta t ja élet- és munkakörül-
ményeikel. Ez ugyanakkor 
forrása és kiindulópontja és 
feltétele annak is, hogy a 
társadalom különböző osztá-
lyai és rétegei közötti kü-
lönbségek fokozatosan csök-
kenjenek, megszűnjenek. 

Szövetségi politikánk má-
>ik fontos feladata a kü-
lönböző osztályok és rétegek 
érdekeinek egyeztetése, el-
lentmondásaik, konfliktusaik 
feloldásának segítése, azaz a 
társadalmi összhang megte-
remtése és állandó új ra te-
remtése. Ez nem könnyű fel-
adat. Mindezek alapján csak 
helyeselni lehet, hogy a 
kongresszuson központi kér-
désként szerepel a szocialis-
ta nemzeti egység erősítése. 

A népfrontkongresszus ma, 
pénteken folytatja tanácsko-
zását. 

H j o m u t ó l c o e l i s m e r é s e 

Élüzem a szőrmeáru-
r r 

gyár és a DEMASZ 
szegedé üzeme 

A Pannónia Szőrmekiké-
szítő és Szörmekonfekció 
Vállalat négy gyáregysége 
közül tavalyi munkájával 
ismét kimagaslott a szegedi 
üzem. ő k nyerték el az 
élüzem címet — immár 
harmadízben. A május el-
sejét köszöntő ünnepségen 
— melyet tegnap délután 
tartottak a Hungária Szálló-
ban — Malovecz Gyula ve-
zérigazgató adta át a kitün-
tetést Riegel Viktornak, a 
szegedi gyár igazgatójának. 
Az üzem egyebek között 

gazdaságos, termelékeny 
munkájával , kiemelkedő ex-
porttevékenységével szolgált 
rá az élüzem címre. 

A Délmagyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat 
szegedi üzeme jól dolgozott 
tavaly. Mintegy 333 és fél 
millió forint értékű terme-
léssel 86,8 millió forintos 
nyereséget ért el, jól ellátta 
szolgáltatói feladatait. A jó 
eredmény alapján az üzem 
elnyerte a megtisztelő „él-
üzem" címet, amelynek al-
kalmából tegnap ünnepséget 

rendeztek. A Kossuth Lajos 
sugárúti központban rende-
zett ünnepségen — amelyen 
megjelent, s a dolgozókat 
köszöntötte Veres Ferenc, 
az MSZMP Szeged városi 
bizottságának munkatársa — 
Petri Pál, a DEMÁSZ válla-
lati igazgatóhelyettese adta 
át az élüzem cím elnyeré-
sét tanúsító oklevelet Ko-
vács János üzemigazgatónak. 
21-en kapták meg a Kivá-
ló dolgozó jelvényt és okle-
velet, a munka élenjárói kö-
zött 132 ezer forint pénz-
jutalmat osztottak ki. 

Dicsérő oklevél vállalatoknak 

& nyugatnémet 
jobboldal vereséget 

szenvedett 
Brandték győzelme — Az ellenzék 

tovább támad 

A Vízmüvek és Fürdők 
dolgozói tegnap délután tar-
tották ünnepi tanácskozásu-
kat Vállalatuk nagytermé-
ben. Abból az alkalomból 
került erre sor, hogy a Víz-
művek és Fürdők tavalyi 
gazdasági eredményei alap-
ján elnyerte a városi tanács 
végrehajtó bizottsága és a 
Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsa elismerő 
oklevelét. Az ünnepi tanács-
kozáson részt vett cr. Varga 
Dezső, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának titká-
ra, Takács János, a városi 
tanács elnökhelyettese, dr. 
Csala Mihály, a HVDSZ 
Csongrád megyei bizottsá-
gának titkára. 

A vállalat múlt esztendei 
eredményeiről dr. Takács 
Antal igazgató számolt be, 
s ismertette a soron levő 
feladatokat. Ez alkalommal 
került sor kitüntetések át-
adására is. A Vízügy Ki-
váló Dolgozója kitüntetést 
kapta Antolik András háló-
zati osztályvezető. Az Orszá-
gos Vízügyi Hivatal elnöki 
dicsérő oklevelét nyerte el 
jó munkája eredményéül 
Márkus Mártonné csoport-
vezető, Hegyi József elő-
adó, Joó Pál csoportvezető. 
Kiváló Dolgozó Kitüntetést 
kaptak tizenhatan. Értékel-
ték a vállalat 11 brigádjá-
nak munkásságát is. Közü-
lük hét brigád ért el a 

munkában különösen jó 
eredményt, s ezt pénzjuta-
lommal is elismerte a válla-
lat vezetősége ugyanúgy, 
mint a többi kitüntetett 
dolgozó esetében is. Közel 
120 ezer forint jutalmat, cél-
prémiumot osztottak ki a 
vállalat számos dolgozójá-
nak. 

A Szegcdi Sütőipari Vál-
lalat a legsikeresebb esz-
tendőt zárta fennállásának 
3o. esztendőjében. .Lientő-
sen nőtt a munka termelé-
kenysége, kevesebb panasz 
érkezett be termékeire. A 
jó munka alapján a vállalat 
kollektívája elnyerte Szeged 
megyei város tanácsának és 
az SÍZMT elnökségének di-
csérő oklevelét, amelyet a 
vállalat Vár utcai központ-
jában rendezett ünnepségen 
tegnap dr. Hovorka István, 
a Szeged megyei város ta-
nácsának mezőgazdasági és 
élelmezésügyi osztályának 
vezetője nyújtott át Külüs 
Sándornak, a sütőipari vál-
lalat igazgatójának. 

Az ünnepségen az MSZMP 
városi bizottságának, a vá-
rosi tanácsnak és az SZMT-
nek üdvözletét Prágai Ti-
bor, a városi pártbizottság 
osztályvezetője tolmácsolta 
a dolgozóknak. 

A Férfi és Nói Divatsza-
bó Vállalat kollektívája 
tegnap délutón tartotta ün-
nepségét a központi üzem-

részben. A múlt évi jó mun-
káért, a kis szériás divatos 
termékek gyártásában elért 
eredményekért, a sikeres 
gazdálkodásért dicsérő ok-
levelet kaptak, melyet Zom-
bori János, a városi tanács 
ipari osztályának vezetője 
nyújtott át Vrbán István 
igazgatónak. A vállalat dol-
gozói jeleskedtek a szocia-
lista munkaversenyben is: 7 
üzemrészük közül .3 már 
elnyerte a szocialista elmet. 

Kiváló ipari 
szövetkezet 

Az ipari szövetkezetek kö-
zül a megyei munkaverseny-
ben kimagasló eredményt ért 
el a Csongrád megyei Fod-
rász Ktsz. Tavalyi tevékeny-
ségük elismeréseként elnyer-
ték a „Csongrád megye lei-
váló kisipari szövetkezete" 
címet. A szövetkezet elnöké-
nek. Horga Györgynek teg-
nap a KISZÖV klubban 
megtartott ünnepi gyűlésen 
adta át a vándorzászlót a 
korábbi nyertes Hódmodell 
Ruházati Szövetkezet képvi-
selője. 

Ez alkalommal valóban 
nem túlzás azt mondani, 
hogy idegtépő feszültsegben 
zajlott le csütörtökön dél-
előtt az NSZK parlamentjé-
ben, a Bundestagban az a 
szavazás, amely lényegében 
megerősítette Willy Brandot 
és kormányát, és rendkívül 
érzekeny vereséget mért a 
hatalomra éhes, ugrásra kész 
jobboldali ellenzékre. 

A kereszténydemokratáknak 
arra a Brandt-kormány el-
len irányuló bizalmatlansági 

indítványára, hogy Rainer 
Barzelt válassza meg a Bun-
destag kancellárnak 247 sza-
vazat esett. A szükséges 
többség 249 lett volna. A 

Barzel—Strauss—Schröder 
csoport veresége annál in-
kább szembetűnő, mert a 
Szabad Demokrata Pártnak 
legalább két, de esetleg há-
rom képviselője engedett a 
kereszténydemokrata csábí-
tásnak és saját pártja, vala-
mint a koalíciós kormány 

(Folytatás a. 2. oldalon.) 

Géppel 
a magasba 
Néhány napja egy feltűnést 
keltő géppel találkozhat az 
ember Szeged utcáin. Olykor 
egész tömeg figyeli a pro-
dukciót, amint a kar ma-
gasba emeli a kosarat, ben-
ne a szeretővel. Egy angol 
gyártmányú gép ez, mind-
össze tíz darab van belőle 
az országban, egy Szegeden. 
Ügyes masina, megkönnyíti 
és gyorsítja a DÉMASZ dol-
gozóinak munkáját, az utcai 

lámpák javítását Somogyi Károlynf t f é l r e to ló 
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Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Vigyük sikerre 
a párt X . kongresszusának határozatait I 

(AZ MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK MAJUS ELSEJEI JELSZAVAIBÓL) 


