
A berlini ülésszak újabb hozzájárulás 
a KGST további fejlődéséhez 

Visszaérkezett az NDK-ban járt magyar kormányküldöttség 
Csütörtökön Apró Antal tott új gyártmányaink. Lip-

dvtársnak, a Miniszterta- csében egyébként a nagy-
nács első elnökhelyettesének kiállítással egyidejűleg a va-
vezetésével hazaérkezett a ros több pontján rendeztünk 
Német Demokratikus Köz- kisebb kiállításokat is — s 
társaságban járt magyar kül- ezeket is nagy tetszéssel fo-
döttség, amely részt vett a gadták. Különösen nagy si-
Kölcsönös Gazdasági Segít- kefe van textilipari, cipő-
ség Tanácsának 14. üléssza- ipari pavilonunknak, de a 
kán és az NDK kormányá- magyar ipar többi termékét 
nak vendégeként a lipcsei szemléltető részlegnek is. 
tavaszi műszaki és árumin- Talán nem tűnik dicsekvés-
tavásár megnyitásán. nek, ha hozzáteszem —, hisz 

Apró Antal elvtárs, a ma- m á s o k véleménye is ez —, 
gyar küldöttség vezetője hogy a divatbemutató gyö-
megérkezése után nyilatko- nVö r" v o l t ~ fejezte be nyi-
zott az MTI munkatársának latkozatát Apró Antal elv-
a delegáció útjáról és a 
KGST berlini tanácskozásá-
ról. 

— A Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsának ülés-
szakán sok olyan napirendi 
pont szerepelt, amely a szo-
cialista országok gazdasági 
együttműködésének további 
fejlesztését hivatott elősegí-
teni — mondotta. Ezekben a 
napirendre tűzött kérdések-
ben a tárgyalások során tel-
jesen egységes álláspont ala-
kult ki: fontos megállapodá-
sokat kötöttünk, jegyző-
könyveket írtunk alá. El-
mondhatjuk, hogy a berlini 
ülés újabb hozzájárulást je-
lent a KGST tevékenysége 
fejlődéséhez. 

— Mi magyattóc aktívan 
részt veszünk a hozott hatá-
rozatok végrehajtásában, 
mert 'meggyőződésünk, hogy 
további előrehaladásunknak 
— saját erőfeszítéseink mel-
lett — záloga a nemzetközi 
együttműködés. 

A lipcsei vásár magyar 
vonatkozásairól szólva a mi-
nisztertanács első elnökhe-
lyettese elmondta: 

— Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a magyar kiállításnak 
szép sikere van. Egyöntetű 
a vélemény: elismerésre 
méltóan szép, kultúrált a 
magyar tárlat, s sok dicsére-
tet kaptak a bennük muta-

társ. 

Talajvizsgálat 
négymillió holdon 

A gépállomásokon műkö-
dő 102 laboratórium több 
mint fele bekapcsolódott az 
országos talajismereti térkép 
elkészítésének munkájába. 
Az elmúlt évben kétmillió 
holdról vettek fel talajmin-
tákat, s ezek feldolgozása e 
napokban fejeződik be. A 
tavasz beköszöntével Ismét 
megkezdődnek a mintavéte-
lek a közös gazdaságok terü-
letein. Ebben az esztendőben 
összesen négymillió hold 
termelőszövetkezeti terület-
ről vesznek talajmintát. A 
télen feldolgozott minták 
alapján már részletes taná-
csokat kapnak a termelőszö-
vetkezetek vezetői. Az 1: 
25 000-es térképeken ugyanis 
feltüntetik, hogy az adott 
területen milyen növények 
díszlenek a legjobban. 

\ ormarendezés és kerese l 
Néhány adat a Délrost ái szegedi telepének temezüzeméböl 

A CÉL: A normarende-
zésnek, az elavult, idejét-
múlt normák kiigazításának 
magától értetődően nem az 
volt a célja, hogy a dolgo-
zók keresetét csökkentse. 
Hanem egész természetesen 
az, hogy növelje a termelé-
kenységet. Egyes üzemekben 
mégis főképp amiatt támadt 

latai bebizonyították, hogy mindössze két munkahelyen 
csökkent a kereset a lemez-
üzemben, de a három mű-
szakot számítva ez összesen 
csak hat dolgozót érintett. 

azoknál a vállalatoknál, ahol 
a normarendezést helyesen 
hajtották végre, ott a dol-
gozók többségének keresete 
nem csökkent. Legfeljebb 
mindössze néhány munka-
helyen a gyáron belül, azon-
ban ott' sem lényegesen, és 
csak átmenetileg. A norma-

kisebb-nagyobb nyugtalanság rendezést néhány elenyé-
a normarendezés idején, hogy 
többen azt hitték, csökkenni 
fog majd a keresetük, s ke-
vesebb lesz a borítékban a 
normarendezés után, ' mint 
addig. 

TAPASZTALATOK: A 

szően kevés esetben követte 
csak tartós keresetcsökke-
nés: akkor például, ha a ko-
rábbi norma túlságosan laza 
volt és a teljesített munká-
hoz képest emiatt igazság-
talanul magasra szökött egy-

legtöbb szegedi üzemben ja- egy dolgozó fizetése. 
nuár elsején életbeléptek az 
űj normák. Az azóta eltelt 
hetek és hónapok tapaszta-

Termelőszöyetkezeti gépeket javítanak, 
művelődési termet építenek 

a szegedi ipari tanulók 
A "Móra Ferenc* iparita- az építkezésnél is ott lesz-

nuló Intézet életében már nek. 
hagyományos, hogy minden A legnagyobb feladat az is-
kikerülő évfolyam fiataljai kola építőipari tanulóira vár, 
maradandó emléket hagynak akik szakoktatójuk irányítá-
maguk után. Évfől évre sával építik majd fel a ter-
szebb lett az iskola, a mű-
hely, a diákok ugyanis tár-
sadalmi munkával csinosí-
tották. 

A legutóbbi KlSZ-gyűlé-
sen ismét nagy elhatározás 
született. A fiatalok úgy 
döntöttek, hogy 

az "Ifjúság a szocializ-
musért* mozgalom kere-
tein belül "Munkával In-
tézetünkért* jelszóval klub-
szobát építenek. 

Nem akármilyen klubról 
van szó, hiszen az iskolá-
nak több mint kétezer tanú-

mét, 
A terveket Haller Zoltán 

szakoktató készítette társa-
dalmi munkával. A fiatalok peit. 
és az iskola nevelőtestüle-
tének elképzelése szerint 

ez év júliusában megkez-
dik az építkezést. 

Az iskola tanulói 
Csongrád megye 29 terme-
lőszövetkezetével alakítot-
tak ki szoros kapcsolatot. 

Február végén az iskola 
KISZ-szervezete és a neve-
lőtestület megbeszélésre hív 

Űj Élet, a deszki Kossuth, az 
apátfalvi Búzavirág, a hód-
mezővásárhelyi Lenin és a 
tápéi Ady Endre Termelő-
szövetkezet küldte be erő-
gépeit. Az intézet 50 száza-
lékos kedvezménnyel javítja 
a termelőszövetkezetek gé-

CSOPORTOK: Mint a leg-
több üzemben, a Délrost új-
szegedi telepének lemezüze-
mében is helyesen rendez-
ték a normákat, s nem is 
csökkent utána a dolgozók 
többségének keresete. Átme-
netileg, az űj normák beve-
zetésének első hónapjában, 
januárban ugyan többen ke-
vesebb fizetést kaptak, mint 
régebben, de februárban, 
amikor az űj normák telje-
sítésében gyakorlottabbak 
lettek a dolgozók, vagyis tel-
jesítették . és túlteljesítették csökkent. A normájukat 

AZ OKOK: Miért csök-
kent tartósan ezeknek az 
embereknek a fizetése? A 
borítópréskezelóknek például 
azért, mert a normájuk túl-
ságosan laza volt és ennek 
következtében a fizetésük — 
a munkások többségének 
véleménye szerint is — 
egészségtelenül és igazságta-
lanul magasra emelkedett. 
Az adagolóknak pedig azért, 
mert a munkájuk viszony-
lag könnyű. Igazságos, ha 
ez a keresetben is megmu-
tatkozik. De hogy nem va-
lami ijesztően nagymértékű 
keresetcsökkenésről van itt 
szó, mutatja és bizonyítja, 
hogy például a borítcprés-
kezelők most is megkeresik 
havonként az 1500—1600 fo-
rintot. 

AHOL A KERESET NEM 
CSÖKKENT: A . lemezüzem 
nagyprésénél dolgozók ke-
resete például a normaren-
dezés bevezetésével sem 

azokat, a fizetésük ezzel 
együtt emelkedett Február-
ban már a jól dolgozó mun-
kások semmivel sem keres-
tek kevesebbet, mint a nor-
marendezés előtt. Tartósan 

lója van. Egyelőre 150 fé- ta össze a termelőszövetke-
rőhelyes művelődési termet 
építenek majd a repülőtéren 
a mezőgazdasági gépszerelő 
részlegnél. 

Az intézet tanulói elhatá-
rozták, hogy szabad idejük-
ben hasznos munkát végez-
nek — vagonokat raknak ki, 

zetek elnökeit és agronó-
musait. Itt az iskola fel-
ajánlotta segítségét, 

vállalták több mezőgazda-
sági gép kijavítását. 
A közös megbeszélés igen 

eredményes volt. Ezideig 70 
termelőszövetkezetekben, ál- mezőgazdasági gépet szállí 
lami gazdaságokban a nö- tottak a Móra Ferenc Ipari-
vényápolásban segítkeznek tanuló Intézet repülőtéri 
— és a munkáért járó pénzt részlegéhez. Többek között 
az építésre fordítják. Az az ujszegedi Haladás és Ró-

kí- zsa Ferenc, a szegedi Fel-
szabadulás, a mihályteleki 

Épül az olajvezeték 

anyagiak Előteremtésén 
vül természetesen 

Gépkocsi ötezer és tízezer forintért 
Gépkocsi-nyereménybetétkönyv — Kedvezőbb feltételek, több 
nyeremény a betétkönyv-húzásokon — Évenként betétkönyv 

„fősorsolást" is tartanak 

A takarékoskodók száma rom, vagy a hat hónap köz- re az átlagbetét 200, egyre a 
hétről hétre növekszik. A ben veszi ki tulajdonosa, a 100, kettőre az 50 és husgon-
pénzt azonban jelenleg két- sorsolásban nem vesz részt, egyre 25 százalékát sorsol-
téle betétben — kamatozó Ha viszont az összeget csak • ják. Az átlagbetét maximu-
és nyereménybetétkönyvben a sorsolás hónapjában veszi mot tízezer forintra emelték. 
— gyűjthetik. Ezért az OTP ki, a húzáson a könyv még Igy a legnagyobb —.200 szá-
régóta foglalkozik a takaré- érvényes. Aki nyert, a pénzt zalékos — nyeremény 20 000 
kosság szélesítésével. Most felveheti, vagy továbbra is forint lesz. 
— a közönség kívánságait takarékban tarthatja, s ak- A szokásos negyedévi sor-
is figyelembe véve — a pénz- kor újból részt vesz a kö- solásokon kívül évenként 
ügyminiszter rendeletet adott vetkező húzáson. Minden egyszer úgynevezett fősorso-
ki, amely újabb takarékossá- ezer betétkönyvre egy gép- lást is rendeznek- Ezen min-
gi forma bevezetését, s a ré- kocsit sorsolnak. Azt, hogy den tízezer nyereménybetét-
gi feltételeinek kedvezőbb a nyertesnek Warszawa, könyvre egy ezerszázalékos, 
változtatását írja elő. Ezzel Moszkvics, Skoda-Octavia, tehát tízszeres, nyereményt 
kapcsolatban az országos vagy Trabant kocsi jut-e, húznak. A fősorsolás legna-
takarékpénztárnál a követ- ugyancsak sorsolással döntik gyobb nyereménye így — az 
kezőket mondották az MTI el. évi 10 000 forintos átlagbe-
munkatarsának. Gépkocsi nyereménybetét- tétet figyelembe véve — 

Tekintettel arra, hogy a könyvet bármelyik OTP fi- 100 000 forint lehet. A fosor-
takarékoskodók közül igen ókban s a postahivatalokban rotast minden ev januárjá-
sokan gyűjtenek autóvásár- már lehet váltani. Az április a negyedevi sorsolaso-
lásra, részükre most elő- 30-ig váltott 10 000 forintos kat pedig januarban, apn-
nyös, új takarékossági for- gépkocsi takarékkönyv első hsban, júliusban es okto-
mát, gépkocsi nyereménybe- húzását augusztusban. az perben tartják. A legkoze-
tétkönyvet vezetnek be. Eh- 5000 forintos könyvekét pe- Iebbi — áprilisi —_ nyerő-
hez két különleges takarék- dig novemberben rendezi az 
betétkönyvet készített az Országos Takarékpénztár. 
OTP. Az egyikre 5000 forint, A pénzügyminiszteri ren-
a másikra pedig 10 000 forint delet kedvezően változtatta 
betétet lehet elhelyezni. Az m e g az eddigi nyereménybe- . 
új betétkönyvre további ösz- tétkönyv sorsolás feltételeit K o n y V K o z u l n > e r" 
szeget nem lehet tenni, s js Eddig ugyanis negyed-
ugyancsak nem lehet rész- évenként minden ezer be-
összegeket kivenni. A teljes tétkönyv közül tizennégyet 
összeget — 5000 vagy 10 000 sorsoltak ki nyereménnyel, 
forintot — azonban az OTP A nyereményalapot a sorso-
bármikor visszafizeti. Erre a jást megelőző negyedévi át-
nyereménybetétkönyvre ka- fagbetét képezte, ami leg-
matot nem fizetnek, ellen- feljebb 3000 forint lehetett, 
ben nyereményként különfé- s Xgy a legnagyobb nyere-
le típusú személygépkocsikat m ény 6000 forint volt. Az új 
sorsolnak ki. A 10 000 forin- rendelkezés növeli a nyerési 
tos könyvekre háromhavon- e$élyeket és a nyeremények 
ként. az 5000 forintosokra számát. A jövőben ugyanis 
pedig hathónaponként sor- minden ezer nyereménybe-
solnak. Ha a betétet a há- tétkönyv közül 25 nyer, egy-

(MTI Külföldi Képszolgálat) 

A barátság és az együttműködés nagy terve a transz-
európai olajvezeték, amely a szovjet olajat szállítja a 
baráti országokba. A képen: elszállításra kész csövek a 
Chomutov hengermű rakodóterén. Ezeket a csöveket a 

csehszlovák olajszállító szakaszon építik be 

ménybetétkönyv-sorsolást 
még a régi feltételekkel tart-
ják, júliusban azonban már 
az új módszer érvényes, 
amikoris minden ezer betét-

Arbb mezőgazdasági főiskolások érkeztek 
Magyarországra 

A Magyar Népköztársaság és az Egyesült Arab Köz-
társaság közötti kulturális egyezmény keretében az idén 112 
arab mezőgazdasági főiskolai hallgató folytat tanulmányo-
kat hazánkban. Az arab diákok első csoportja csütörtökön 
érkezett meg Budapestre. Az arab főiskolások már csütör-
tökön elutaztak tanulmányi helyükre: a bábolnai és a nagy-
bereki állami gazdaságba, illetve a hajdúszoboszlói egye-
temi tangazdaságba. 

Külföldi államférfiak látogatása 
a lipcsei vásár magyar pavilonjában 

"A technika olimpiászán*: tünk könyvelő- és számoló-
a lipcsei tavaszi műszaki és gepeket. 
árumintavásáron a jelek sze- A magyar pavilont egyéb-

«„, -j;,. „ ként sűrűn látogatják a va-
fokozodik a magyar s á r v á r o s b a n t . J t 6 z k o d ó h a r_ 

gyártmányok iránti erdeklo- r n i n c külföldi kormány, par-
dés. lamenti es kereskedelmi kül-

Máris megtörténtek az el- dottség tagjai, valamint az 
só üzletkötések- az NDK N D K kormányának tagjai so uzletkotesek. az NDK jg_ S z e r d á n dr_ B o l z k ü l ü g y _ 
egyik külkereskedelmi vál- miniszter Rostás Istvánnak, 
lalata és egy francia cég a Magyar Népköztársaság 
nagyobb tételekben rendelt berlini nagykövetének kísé-
. . , ., • .. . . . relében tekintette meg kiál-
tolunk ízzolampakat. radio- U t á s u n k a t Látogatása v é g é n 
csöveket és öntvényeket, mi k i i e l e n t e t t € . £ x 1 d i g még min-

den évben megtekintette ki-
állításunkat, s éppen ezért 
megállapíthatja, hogy a ma-
gyar ipar rohamos fejlődést 

(mutat 

viszont az NDK-tól rendel-

ugyan felemelték, de hogy 
a keresetük ne legyen ke-
vesebb, mint azelőtt, a ki-
igazítást az órabérek fel-
emelése is követte, termé-
szetesen azokon a keretszá-
mokon belül, amelyeket a 
normarendezéskor az üzem-
résznek ehhez megadtak. 
Így jelentősen nőtt a terme-
lékenység, és a dolgozók ke-
resete sem lett kevesebb. A 
nagyprés egyik dolgozója. 
Kiss Antal például február-
ben 24 munkanapon 185 órát 
dolgozott és 1304 forintot ke-
resett. Tavaly októberben vi-
szont 26 munkanapon 204 
órát dolgozott és akkor 1335 
forint fizetést kapott 

MŰSZAKI INTÉZKEDÉ-
SEK: Kiss Antal a ledolgo-
zott órákhoz képest most 
februárban, tehát a norma-
rendezés ' után viszonylag 
többet keresett, mint tavaly 
októberben a régi normák-
kal. Még ilyesmi is előfor-
dul tehát. De hogyan lehet-
séges ez? Nincs benne sem-
mi titokzatos. Az üzem ve-
zetői a normarendezés ide-
jén, azzal mintegy párhu-
zamosan, a munka jobb 
megszervezésével, vagyis 
egész sor műszaki intézke-
déssel gondoskodtak a mun-
kafeltételek javításáról. En-
nek nyomán — csak a leg-
fontosabbakat, említve — 
jobb lett például az anyag-
ellátás, most kevesebbet áll-
nak a gépek stb. Mindennek 
természetesen nemcsak a 
termelékenységre van jó ha-
tása, hanem, mint Kiss An-
tal példája mutatja, a ke-
resetre is. Természetesen ar-
ról sem szabad megfeledkez-
ni, hogy az űj normák be-
vezetése óta a dolgozók job-
ban igyekeznek, jobban ki-
használják például a mun-
kaidejüket stb". 

ÁTMENETI KERESET-
CSÖKKENÉS: Mint már 
mondottuk, több dolgozó fi-
zetése átmenetileg csökkent. 
Például a csiszolóknál. En-
nek a részlegnek egyik dol-
gozója, Makk György, ta-
valy októberben 204 órai 
munkáért 1247 forintot ka-
pott. Januárban 212 órai 
munkáért 1266 forintot, feb-
ruárban pedig már 1342 fo-
rintot keresett 195 órai mun-
kával. Ebből a példából is 
látható, hogy ha volt is, és 
még esetleg van is ingado-
zás a fizetésekben,' ez vi-
szonylag rövid ideig tart és 
nem nagyon jelentékeny. 

TANULSÁGOK ÉS KÖ-
VETKEZTETÉSEK: Milyen 
esetekben nem csökken te-
hát a dolgozók keresete a 
normarendezések után? Mint 
a Délrost újszegedi telepé-

j riek lemezüzeméből vett pél-
Kongó törvényes kormá- dák is mutátják. akkor, ha 

nyának háromtagú küldött- a dolgo?ók teljesítik az új 
sége Kiwewa külkereskedel- normákat. S hogy ez lehet-
mi miniszterhelyettes veze- j séges, arra többek között bi-
tesével kedden érkezett meg 'onyíték, hogy a lemezüzem-
Lipcsébe, s a küldöttség tag- ben a tervtelj™rf»és márci-
jai már szerdán ellátogattak j usban eddig átlagosán 102 
a magyar pavilonba. százalékos volt. 

I 


