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Magyar-lengyel 
gazdasági tárgyalások 

Január 9-től 11-ig Varsó-
ban Incze Jenő magyar és 
Witold Trampczynski len-
gyel külkereskedelmi mi-
niszter megbeszélést folyta-
tott a két ország árucseré-
jének távlatairól. 

Incze Jenő minisztert fo-
gadta Stefan Jedrychowski, 
az Állami Tervhivatal elnö-
ke is. 

A tárgyalások a barátság 
és a kölcsönös megértés 
szellemében zajlottak le. 
(MTI) 

M e g d r á g u l t 
a k e n y é r é s a l i s z t 

A u s z t r i á b a n 

Lapjeleritések szerint Auszt-
riában január 2-án életbe 
léptek az ú j kenyér- és liszt-
árak. Az egy kilogramm sú-
lyú cipó, amelynek ára ed-
dig 3,80 schilling volt, ezen-
túl csak 970 grammos lesz 
és 4,10 schillingbe kerül. 

A liszt kilogrammonkénti 
ára az eddigi 4,30 schilling-
ről 4,50 schillingre emelke-
d e t t (MTI) 

Több mint négymillió forintot 
fordítottak községfejlesztésre 

a III. kerületben 1960-ban 
A III. kerületi tanács vég-

rehajtó bizottsága a múlt esz-
tendőben kétmillió 308 ezer 
forintot fordított a község-
fejlesztési alapból felújítá-
sokra, kommunális létesít-
ményekre. E jelentős ösz-
szegből 

8529 négyzetméter asz-
falt- és 2470 négyzetmé-
ter tcglagyalogjárdát épí-
tettek 

a kerület különböző utcái-
ban. Kőburkolattal látták el 
a kocsiutakat 4304 négyzet-
méternyi területen. Több 
mint két és fél ezer méter 
hosszú nyílt csatornát hoz-
tak rendbe, s 519 méter zárt 
csatornát építettek. E mun-
kálatok során csaknem 1800 
köbméter földet mozgattak 
meg. 

A gyalogjárdák és kocsi-
utak rendbehozatalán kívül 
nagy összeget fordítottak 
egvéb közösségi célokra is. 

Százhét közvilágítási lám-
pát szereltek fel. 

Mihálytelken felújították az 
anyakutat, bővítették a böl-
csödét, az óvodák részére ta-

karókat, fektetőket szerez-
tek be stb. Több munka, 
melyet már megkezdtek, át-
húzódott erre az évre, így a 
Szabadság téri óvoda bővi-
ftpse, a Ságvári telepi üzlet-
ház építése és a Marx tér 
parkosítása. 

Egymillió 941 ezer forintot 
fordítottak a múlt évben a 
III. kerületi tanács költség-
vetésének terhére is a fen-
tiekhez hasonló célokra, 
utak, járdák építésére, isko-
lák, óvodák felújítására — 
összesen tehát több mint 4 
millió forintot. 

A kerület lakossága nagy-
arányú társadalmi mun-
kával segítette a felada-
tok megvalósítását. 

Ennek értéke a tervezett 340 
ezer forinttal szemben 738 
ezer volt. Különösen kitűnt 
a társadalmi munkában a 
Karhatalom, az Építőipari 
Technikum, a Hajójavító 
Vállalat, Hattvas telep la-
kossága, a MÁV tervezőcso-
port, a mozdonyvezető, a 
fűtőtanfolyam és a Szegedi 
Tervező Vállalat. 

Legyenek a tsz-ek munkadíjazási 
és jövedelemelosztási módszerei 

méginkább ösztönzők 
A Földmüvelésügyi Minisztérium javaslatai 

% a termelőszövetkezetek jelentős• része az elmúlt évben 
különböző ösztönző jövedelemelosztási és munkadíjazási for-
mákat vezetett be. A Földművelésügyi Minisztérium 
megvizsgálta ezeket a módszereket s tapasztalatait javas-
latgyűjteményben foglalta össze, útmutatással a termelő-
szövetkezetek legjobb jövedelemelosztási rendszerének ki-
alakításához. A javaslatgyűjteményt a földművelésügyi mi-
niszter a Mezőgazdasági Értesítő idei második számában 
tette közzé. _ 

Elöljáróban a földműve-
lésügyi miniszter felhívja a 
termelőszövetkezeti vezetők 
figyelmét, hogy a tagság egy-
ségét kialakító politikai mun-
ka erősítésével és a terme-
lés szervezésével egyidőben 

fordítsanak fokozott gon-
dot az anyagi ösztönzést 
elősegítő, a munka szerinti 
elosztás szocialista elvé-
nek megfelelő munkadí.ia-
zási formák alkalmazására 
és tökéletesítésére. 
A javaslatok megállapít-

ják, hogy a munka szerinti 
elosztás elve a termelőszö-
vetkezetekben általában a 

munkaegység alkalmazása 
révén érvényesül. 

A termelés fejlesztése 
azonban szükségessé teszi 
az eddig meghonosodott 
munka mérési és díjazási 
módszerek továbbfejleszté-
sét, 

úgy, hogy azok az eddiginél 
jobban ösztönözzék a tago-
kat és családtagjaikat a jobb 
minőségű, eredményesebb 
közös munkára. 

Az ösztönző munkadíjazás 
jelenleg elterjedt formái kö-
zül a legegyszerűbb és a ta-
gok számára is a legköny-
nyebben érthető a prémium-

Csak megjön a tél 

Régen volt decemberben és januárban olyan tavaszias 
időjárás, mint ezen a -télen*. De a tél előbb-utóbb csak 
megérkezik. A hegyekben má r mindenütt megjelent 
első hírnöke, a hó. Az Alföldön még nem élvezhették a 
gyerekek a tél játékos örömeit, de mint képünk mutat-
ja, a fővárosban, a Szabadság hegyen már igazi hócsa-

tát is vívhatnak. 

mai kiegészített munkaegy-
ségrendszer. 

Ezt tavaly a termelőszö-
vetkezetek több mint 60 
százalékában jó eredmény-
nyel alkalmazták 

és a lapasztalatok szerint 
bármelyik szövetkezet már 
az idén bevezetheti. 

A tapasztalatok szerint 
egyes termelőszövetkezetek 
sikerrel alkalmazhatják az 
úgynevezett eredményességi 
munkaegységet. 

Ennek lényege, hogy a 
megtermelt mázsák, vagy 
az értékesített áruk után 
irják jóvá a munkaegysé-
get, illetve a munkadíjat. 
Számos tapasztalat igazol-

ja, hogy a kapásnövények 
termesztésénél a területfel-
osztás a gépesítés jelenlegi 
foka mellett lényegesen elő-
segíti a családtagok munká-
ba vonását, jelentős mérték-
ben hozzájárul a termésho-
zamok növeléséhez. Ezért 

helyes, ha — különösen az 
ój, vagy területileg meg' 
növekedett termelőszövet-
kezetekben — továbbra is 
alkalmazzák ezt a mód-
szert. 

Hasonló formák alakultak ki 
1960-ban a szőlő, a dohány 
és a köztesnövények ter-
mesztésénél, ahol az egyes 
parcellákat -családi* műve-
lésre adták ki, s a jövedel-
met a helyi lehetőségekhez 
képest határozták meg. 

Elsősorban a régi, de a 
gazdaságilag már megerősö-
dött ú j termelőszövetkeze-
tekben is sikerrel alkalmaz-
hatják a munkadíjas havi fi-
zetéses módszert, amely sze-
rint a teljesítményeket köz-
vetlenül készpénzzel díjaz-
zák. 

Ennek bevezetéséhez ter-
mészetesen rendszeres 
pénzbevétel, nagyobb pénz-
tartalék és több más gaz-
dasági feltétel szükséges. 
1960-ban a termelőszövet-

kezeteknek csaknem 80 szá-
zaléka fizetett tagjainak 
rendszeres évközi előleget. 

Ez az anyagi ösztönzés 
egyik legjobb módja, 

ezért a Földművelésügyi Mi-
nisztérium javasolja, hogy az 
alkalmazott munkadíjazási 
módszertől függetlenül az 
idén minden termelőszövet-
kezetben törekedjenek rend-
szeres előlegfizetésre. 

A Földművelésügyi Mi-
nisztérium javaslatai végül 
hangsúlyozzák: 

a termelőszövetkezetek az 
1961. évi jövedelemelosz-
tási formákat az évi tervet 
tárgyaló közgyűléseken vi 
tassák meg, 

s mindenütt a tagság döntse 
el, hogy a helyi adottságok 
figyelembevételével melyik 
módszert vezetik be. (MTI; 

Széthullóban a gyarmati világ 
Az ENSZ-közgyülés múlt év őszén 

megkezdett és ez év március 7-én ismét 
folytatódó 15. ülésszakát egyebek között 
az tette történelmi jelentőségűvé, hogy 
napirendre tűzte és megvitatta a gyar-
mati rendszer megszüntetésére tett szov-
jet határozati javaslatot, amelyet Hrus-
csov terjesztett elő a közgyűlés 1960. 
szeptember 23-i teljes ülésén. a szovjet 
kormányfő akkor elmondott nagy beszé-
de, amelyben részletesen kifejtette kor-
mánya és az egész haladó világ gyarma-
tosítás-ellenes álláspontját, az egyik leg-
nagyobb hatású okfejtés volt, amely va-
laha is elhangzott a világszervezet köz-
gyűléstermében. S amikor az ENSZ-köz-
gyűlés 1960. október 12-én egyhangúlag 
— tehát tartózkodó- és ellenszavazat nél-
kül — úgy döntött, hogy plenáris ülésein 
vi tat ja meg a szovjet határozati javas-
latot, 15 éves történetében szinte példa 
nélkül álló határozottsággal fejezte ki a 
szovjet kormányfő álláspontjával való 
egyetértését, azt, hogy a gyarmati rend-
szer az emberiség további fejlődése előtt 
álló egyik legnagyobb akadály, amelyet 
a legsürgősebben fel kell számolni, el 
kell tüntetni. 

A Szovjetunió kezdeményezése és en-
nek eredményeként az ENSZ-közgyűlés 
egyöntetű állásfoglalása, szinte mindenki 
előtt érthetővé tette és a figyelem közép-
pontjába állította azokat a veszélyeket, 
amelyeket a gyarmati rendszer léte je-
lent napjaink, különösen problematikus 
és feszültséggel teljes nemzetközi helyze-v 
tében. Ebből következik, hogt a kommu-
nista- és munkáspártok múlt év novem-
berében tartott moszkvai értekezlete is 
az emberiség előtt álló, egyik alapvető 
és a legsürgősebben megoldandó feladat-
ként határozta meg a gyarmati rendszer 
gyors megszüntetését, felszámolását és a 
legteljesebb támogatásról biztosította a 
még gyarmati elnyomás alatt élő és a 
szabadságukért harcoló népeket. 

Sajátságos jellemzője a gyarmati rend-
szer megszüntetéséért folyó, most már 
világméretű küzdelemnek az a körül-
mény, hogy ez a harc jelenlegi, igen elő-
rehaladott szakaszában válik mind heve-
sebbé. A magyarázata e ténynek az, 
hogy éppen a második világháború óta 
eltelt 15 esztendő, az azóta szuverén ál-
lammá lett 38 ázsiai és afrikai ország 
legtöbbjének rövid idő alatt elért nagy-
szerű eredményei bizonyították a világ-
nak szemléltetően, érezhetően és kétség-
bevonhatatlanul, hogy ez az út vezet 
századunk immár minden ország által 
elérhető eredményeihez. A Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom óta eltelt 
időszak, a Szovjetunió, majd a népi de-
mokratikus országok ez idő alatti káprá-
zatos sikerei kézzelfoghatóan igazolták, 
hogy csak a szocialista rendszer gyakor-
lata képes a gyarmatosítás-előidézte tech-
nikai, gazdasági és kulturális lemaradás 
gyors felszámolására és ezen keresztül az 
emberek egyenjogúságán alapuló társa-
dalom megteremtésére. A gyarmati rend-
szer felszámolásáért napjainkban indult 
hatalmas roham tehát annak a felisme-
résnek a következménye, hogy az embe-
riségnek nincs vesztegetni való ideje: 
minden népnek a leggyorsabban hozzá 
kell jutnia az emberhez méltó, a techni-
ka és a tudomány által egyébként bizto-
sítható életfeltételekhez. S ehhez a gyar-
mati rendszer megszüntetésén át vezet a 
legrövidebb út. 

A tények egynémelyikének felisme-
rése Ítésztette a gyarmattartó hatalma-
kat, közülük is elsősorban az angolokat, 
majd a franciákat, hogy valamit változ-
tassanak korábbi módszereiken. Az an-
golok például a szuverénitás úgyneve-
zett fokozatos átruházásával látták biz-
tosítottnak gyarmati érdekeik, lényegé-
ben gazdasági befolyásuk átmentését. 
Ezzel szemben a franciák kezdetben — 
például Vietnamban — katonai erővel 
próbálták hatalmukat megőriznj. A szer-
zett tapasztalatok azonban arra késztet-
ték most már de Gaulle-t és rendszerét, 
hogy az angol recept -francia változatá-
val* kísérelje meg elsősorban afrikai 
gyarmati pozícióinak megtartását. Ez a 
magyarázata annak, miért adtak oly 
nagyhirtelen korábbi, közév- és nyugat-
afrikai gyarmataiknak -függetlenséget^: 
így lett szinte az egyik napról a másikra 
-önálló* Csád, Dahomey, Niger, Felső 
Volta, a volt Francia Kongóból lett Kon-
gói Köztársaság, vagy Mauritánia —, 
hogy csak a legkirívóbb példákat említ-
sük. Pedig még a valamelyes földrajzi 
tájékozottsággal bírók számára sem szo-
rul bizonyításra, hogy a felsorolt orszá-
gok éppen ivari fejletlenségük, lakossá-
guk átlagosan 90 százalékos írástudatlan-
sága és kétségbeejtő szociális és egész-
ségügyi körülményeik folytán egyszerűen 
képtelenek a szuverénitás minimális gya-
korlati ismérveinek alkalmazására. A pá-
rizsi kormány szemfényvesztése tehát 
nem más, mint az anyagi érdekeltség 
megőrzésének nagyon is átlátszó kendő-
zése. Hogy a degaullista politika e téren 
milyen ellentmondásokba keveredett, ta-
lán az algériai példa mutatja. Amíg az a 
Mauritánia, ahol a rendkívül gazdag vas-
érclelőhelyeket kiaknázó egyik amerikai 
érdekeltség megbízottja három napi ke-
resés után sem talált írástudó -benszü-
lőttet«, szinte az egyik óráról a másikra 

megkapta -függetlenségét*, addig az év-
százados kultúrájú, afrikai vonatkozás-
ban nagy lélekszámú — 10 milliós — 
Algéria számára semmi áron sittes füg-
getlenség: a francia monopoltőke irtózik 
még a gondolatától is annak, hogy meg-
ossza a páratlanul gazdag algériai olaj-
éi érckincsek kiaknázási jogát, a szintén 
dúsgazdag francia telepesek pedig halla-
ni sem akarnak primőrárukból, borból és 
déligyümölcsből származó hatalmas jöve-
delmük csökkentésének lehetőségéről, 
feladásukat pedig el sem tudják képzelni. 
Márpedig Algéria esetében nem járhat-
nak el úgy, mint Közép- és Nyugat-Afri-
kában — a dolgok katonai eszközökkel 
történő -megoldását* lát ják csupán le-
hetségesnek. A Vietnamban elszenvedett 
katasztrófális vereségek tanulságát tehát 
elfelejtették Párizsban. 

A gyarmati politikának azon-
ban nem kizárólagos kritériuma, hogy ko-
rábban. vagy jelenleg is katonai fennha-
tóság alatt álló területen gyakorolják. Az 
Egyesült Államok eljárása példa arra, mi-
ként lehet „modern« eszközökkel függősé-
get teremteni egy ipari nagyhatalom és a 
fejlődésben megrekedt országok között. 
Amíg — hogy az említett tényeket a ku-
bai—amerikai viszony keretében tekintsük 
át — Kuba szinte teljes cukortermését, 
(ami pedig a világtermés viszonylag nagy 
részét teszi ki), az Egyesült Államokba 
szállította, egyre katasztrófálisabb gazda-
sági helyzettel volt kénytelen szembenézni. 
Pedig a kubai cukor talán a világ leg-
jobb minőségű ilyen áruja s ha más orszá-
gokba exportálta volna, tisztességes árat 
kaphatott volna érte. amellyel fedezhette 
volna iparcikk-szükségletét. Az Egyesült 
Államok azonban diktált áron vette át a 
kubai cukrot és korábbi szerződésekből 
adódó monopolisztikus helyzetét kímélet-
lenül érvényesítve a neki legmegfelelőbb 
áron szállított árukat és ezzel a gyarmati 
állapotoknál is elviselhetetlenebb függő-
ségbe kényszerítette Kubát. Amikor pe-
dig Kuba elhatározta, hogy a Szovjetunió-
val és más szocialista országokkal létesít 
egyenlőségi alapokon üzleti kapcsolatokat, 
a washingtoni kormány nagyhirtelen 
-kommunista-barát*-nak kiáltotta ki Fi-
del Castrot és rendszerét és az egész 
amerikai kontinensre kiterjedő felforgató 
tevékenységgel vádolta. Pedig Fidel Cast-
ro semmi mást nem tett, mint azt, hogy 
az eladott cukorért ugyanannyi értékű ipa-
ri berendezést és fogyasztási cikkeket vá-
sárolt. Ez azonban néhány hónap óta ; ok 
arra, hogy — persze mindig -időzített in-
dokkal* — idegháború folyjon Kuba el-
len, a katonai megtámadási veszély állan-
dósításával. 

A chilei réz, a bolíviai ón, az argentin 
mezőgazdasági termékek, a közép-amerikai 
országok banán- és déligyümölcs termésé-
nek, vagy a brazíliai kávénak ugyanilyen 
módszerekkel való megszerzése megma-
gyarázza egyrészt, miért tudnak szert ten-
ni a washingtoni mammut-vállalatok há-
romszoros profitra. Másrészt érthetővé te-
szi az egyre nagyobb aggodalomra okot 
adó közép, és délamerikai szociális hely-
zet kialakulását. A világon ugyanis Dél-
Amerikában a legmagasabb az évi nép-
szaporulat — évi 3 százalék, néha még 
ennél is több — (pedig ez az arány a Föld 
legnagyobb lélekszámú országában, Kíná-
ban sem több két százaléknál), emellett a 
legmagasabb a munkanélküliség is. S ha a 
washingtoni érdekeltségek úgy lát ják jó-
nak, hogy az ón, a réz, vagy a kávé fel-
vásárlási árának csökkentése az egyetlen 
módja a nyereség további fokozásának, 
úgy lelkiismeretfurdalás nélkül valósítják 
meg elhatározásaikat. Ez pedig az olyan 
országokban, ahol csak egyfajta növény, 
vagy nyersanyag eladása jelenti a fő nem-
zeti jövedelmet, borzalmasabb következmé-
nyekkel jár, mint egy középkori járvány: 
újabb tiz. és százezrek vesztik el munká-
jukat, vagy néznek még nagyobb kétség-
beeséssel a holnap elé. m 

Közép- és délamerikai szociológusok ki-
számították, hogy ha az Egyesült Államok 
annak az összegnek egy negyedét, ame-
lyet az Eszakatlanti Szövetség megalakítá-
sára, illetve fenntartására eddig fordított, 
segélyképp, vagy tisztességes kamatú köl-
csönként a latin-amerikai országok ren-
delkezésére bocsátotta volna, ezek az or-
szágok ma nem állnának a legszörnyűbb 
kilátástalanság előtt. S ugyanezek a szo-
ciológusok állapították meg azt is, hogy 
ha ezekben az országokban belátható időn 
belül nem történik az iparilag és gazda-
ságilag fejlett országok részéről össze-
hangolt és bőkezű intézkedés, akkor ez 
kiszámíthatatlan következményekkel jár-
hat a. világ békéjére és biztonságára is. 

A gyarmati rendszer fennmara-
dása a tartós béke legnagyobb veszélyez-
tetője is. Csak át kell gondolnunk a pil-
lanatnyi helyzetet: az algériai háborút, a 
laoszi, a kubai és a kongói eseményeket 
és különösebb magyarázat nélkül is meg-
értjük, hogy a pillanatnyi háborús veszé-
lyek forrása is a megoldatlan gyarmati 
problémák sora. Márpedig a béke szük-
ségessége mindenekelőtti s ez teszi napja-
ink központi problémájává — a leszelés-
sel együtt — (az ott megtakarított összeg 
felhasználásával együtt pedig mielőbb le-
hetővé) az emberiség további fejlődését el-
sősorban gátló gyarmati rendszer felszá-
molását. Perényi István 


