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Nemcsak a népgazdaság köz érdekében 
nyer vele Takarékoskodás a beruházási pénzzel 

Az volna az eszményi, ha 
minden beruházás pontosan 
annyiba kerülne, mint 
amennyit a költségvetés elő-
re megszab. Csakhogy beru-

termelésben jelentkezik az 
újítás gazdasági eredménye. 

Ha a kivitelező vezetett be 
módosítást a tervhez viszo-
nyítva, mint például a kon-

házási rendszerünk koránt- z e r vgyár raktárának alapo-
sem olyan tökéletes még, z a Sakor, az újítás haszna a 
hogy ezt meg lehetne kove- vállalat nyereségét növeli. 
telni. Egyelőre az is kitűnő 
dolog, ha egy beruházás a 
tervezettnél olcsóbban való-
sul meg. A beruházónak, 
tervezőnek, kivitelezőnek 
egyképpen erre kell töreked-
nie. • 

A kezdet kezdetén 
Nemcsak az üzemekben, 

a technika és a technológia 
fejlesztésével kapcsolatban 
van nagy jelentősége az újí 

Végeredményben azonban 
akár a beruházó, akár a ter-
vező, akár a kivitelező "pénz-
tárcájában* jelentkezik a 
haszon, a népgazdaság nyer 
vele. 

A beruházások ésszerű 
megvalósítására ösztönöz a 

alakítása pedig 140 ezer fo-
rinttal került kevesebbe. 

Sok kicsi 
sokra megy 

Milliós nagyságrendű meg-
takarításokról nem beszélhe-
tünk a beruházásokkal kap-
csolatban, dehát sok kicsi 
sokra megy. A cél az, hogy 
minden rendelkezésre álló 
eszközzel növeljük az újítá-
sok, ésszerűsítések számát. A 
lehetőségek szinte korlátla-
nok, és remélhetőleg a kö-
zeljövőben etekintetben is 

beruházók egyszeri jutalma" javulás következik be. 
zásának rendszere, amit 
1959-ben vezettek be. Azóta 
13 ízben tűztek ki jutalom-

_ feladatot, de mindössze két 
tásoknak, hanem a beruhá- esetben került sor kifizetés-
zásoknál is. Itt már újításnak 
minősül az is, ha a jóváha-
gyott tervhez képest jelent-
kezik módosítással valaki. 
Ebből az enyhe elbírálási 
módból is látszik, hogy a 
kezdet kezdetén jár csak a 
beruházási újítómozgalom. A 
Kelemen utcai áramátalakító 
állomás tervdokumentációjá-
ban például a külső homlok-
zat vakolásához teljes áll-
ványzat felépítését írták elő. 
a kivitelező azonban úgyne-
vezett függőállványt alkal-
mazott. Annak ellenére, hogy 
ilyen megoldást nemcsak a 
külföldi, hanem a magyar 
építőipar is ismer, mégis újí-
tásnak könyvelték el. 

Meglehetősen kevés a be-
ruházási újitások száma. Az 
a néhány példa, amelyről 
szó lesz, az elmúlt két év 
csaknem valamennyi újítá-
sát magában foglalja, termé-
szetesen szegedi, illetve 
Csongrád megyei viszonylat-
ban. 

A Délmagyarországi Rost-
kikészítő Vállalat vajháti 
üzemének rekonstrukciója 
közben változtattak az ázta-
tókocsik konstrukcióján, más 
szigetelési eljárást alkalmaz-
tak, és így tovább. A Szege-
di Konzervgyár raktárának 
alapozását sem a terv sze-
rinti módszerrel végezték. A 
kábelgyár 17-es épületének 
átalakításakor olcsóbb kivál-
tót szerkesztettek. A DÁV 
dolgozói a tervező intézet ál-
tal megadott oszlop-transz-
formátor helyett iker trafó-
oszlopokat használtak. 

Kinek mit hoz 
az újítás 

Kézenfekvő, hogy az újitá-
sok gazdasági eredményt is 
hozhatnak. A vajháti Dél-
rost-telep csaknem 700 ezer 
forinttal került kevesebbe a 
tervezettnél. A DÁV újítói-
nak munkája 400 ezer forin-
tot eredményezett. Az újítók 
minden esetben megkapják 
a munkájukért járó dijat, 
kérdés csupán az, hogy a 
fennmaradó összeg kié lesz? 
Ha a beruházó vagy a terve-
ző újított, három eset lehet-
séges. A beruházásból meg-
maradt pénzt az irányító ha-
tóság használja fel, belátása 
szerint. Előfordulhat, hogy 
nincs pénzügyi haszon az 
újításból, mert még a terve-
zés előtt jelentkezett, s már 
eszerint valósult meg a be 
ruházás. Van azután, hogy a 

re. Tavaly a konzervgyár 

Tudott dolog, hogy a beru-
házás csak akkor nevezhető 
igazán jónak, ha hamar meg-
valósul, s nem kerül többe, 
mint amennyit rá szántak. 
A beruházási pénzzel való 

»paradicsomvonalát« olymó- takarékoskodással elsősor-
don helyezték üzembe, hogy ban a népgazdaság jár jól, 
292 ezer forintos beruházási és ez egyúttal azt jelenti, 
megtakarítást hozott. A MÁV hogy az egész társadalom, 
kecskeméti fűtőházának át- F. K. 

Elutazott hazánkból 
a szovjet pártmunkásküldöttség 

A szovjet pártmunkás- MSZMP Központi Bizottsá-
küldöttség, amelyet Ny. gának titkárai, a Politikai 
Seljepin, az SZKP Központi Bizottság tagjai, Sándor Jó-
Bizottságának titkára veze- zsef, a Központi Bizottság 
tett csütörtökön elutazott tagja a KB párt. és tömeg-
hazankbol. . , . . . , , 

szervezetek osztalyanak ve-
A küldöttség bucsuztata- . . . . , , ,, . T 

sánál a Ferihegyi repülőté- z e t o - f e e s H o l l a i I m r e ' a 

ren megjelentek: Nemes De- Központi Bizottság külügyi 
zső és Fehér Lajos, az osztályának vezetője. 

t » t incs olyan nap a Szov-
í j e t u n i ó b a n , hogy az 

emberek ne hajtaná-
nak végre valamilyen ki-
emelkedő munkahőstettet, 
hogy ne aratnának egy-egy 
ú j győzelmet a kommuniz-
mus építésében. A munka-
hősiesség valóban tömegmé-
reteket öltött. 

Mi készteti a szovjet em-
bert a köz érdekében vég-
zett lelkiismeretes, valóban 
önfeláldozó munkára? 

Mindenekelőtt annak felis-
merése, hogy nem kizsákmá-
nyolóknak, hanem önmagá-
nak, társadalmának dolgo-
zik, s a jövő felől való bizo-
nyosság érzése. Nos, a mun-
kahősiességnek, az alkotó 
kezdeményezéseknek, a tö-
megméretű szocialista ver-
senynek ez a fő forrása. 

A tömegek munkahősies-
sége csodákra képes, hatal-
mas erő. A párt a kommu-
nizmusért vívott harc min-
den történelmi szakaszában 
erre támaszkodik. Bölcs po-
litikájával, intézkedéseivel 
mindig bátorítja és fejleszti 
az emberek alkotó aktivitá-
sát. 

Puszta lelkesedéssel azon-
ban a kommunizmust nem 
lehet felépíteni. A párt abból 
a lenini tételből indul ki, 
hogy a kommunizmus építé-
sének az anyagi érdekeltség 
elvén kell alapulnia. 

A Szovjetunióban meg-
valósult a szocializ-
mus elve: "Mindenki 

képességei szerint, minden-
kinek munkája szerint*, s 
ez lehetővé teszi, hogy az 
egyéni és a társadalmi érde-
keket a legteljesebb össz-
hangba hozzuk, egyszersmind 
a munkatermelékenység, a 
népjólét hatalmas emelő kar-

Hagyományos magyar—bolgár napot 
rendeztek a Szegedi Tudományegyetemen 

A Szegedi Tudományegye-
tem és a Szófiai Jogtudomá-
nyi Egyetem között fennál-
ló kölcsönös együttműködés 
jegyében tegnap rendezték 
meg Szegeden a hagyomá-
nyos magyar—bolgár napot. 
Az Állam- és Jogtudományi 
Karon dr. Fonyó Antal dé-
kán »A Bolgár Népköztársa-
ság büntetőjogáról*, a Böl-
csészettudományi Karon dr. 
Gulya Károly adjunktus 
• Fejezetek Bulgária történe-
téből*, a Természettudo-
mányi Karon pedig 
dr. Andó Mihály adjunk-
tus "Bulgária földrajza* 
címmel tartott előadást. 

Délután 2 órai kezdettel 
mutatták be — hazánkban 
először — a Szabadság Film-
színházban az Üj Bulgária 
cimü színes dokumentum-
filmet, amely a szocializ-
must építő Bolgár Népköz-
társaság nehéz- és könnyű-
iparát, mezőgazdaságát és 
kulturális életét ismerteti, 
különös tekintettel a váro-
sok és falvak gyorsütemű 
fejlődésére. Külön kis szí-
nes film ismertette a tenger 
melletti Várna gazdag éle-
tét. az ott folyó nagyszabású 
kikötöépitkezést, valamint 
hajó- és idegenforgalmat. 
Gyönyörű képeket láthat-
tunk a Marica és a Duna 
menti tájakból, s a szín-
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A kongresszusi 
monkaversenyröl tanácskozott 

a Csongrád megyei vasutas aktíva 
A MÁV Csongrád megyei 

állomásainak, szolgálati he-
lyeinek vezetői, pártszerve-
zeti és szakszervezeti titkárai 
részére tegnap aktívaülést 
tartott a szegedi igazgatóság 
és a Vasutas Dolgozók Sz.'ik-
szervezete Csongrád Megyei 
Bizottsága. Az ülésen megje-
lent és felszólalt Kardos Já-
nos. az MiZMP Csongrád 
megyei bizottsága ipari osz-
tályának vezetője. 

Kis Károly, az igazgatóság 
helyettes vezetője értékelte 
az állomások és szolgálati 
helyek első negyedévi mun-
káját. majd vázolta a to-
vábbi féladatokat. Hangsú-
lyozta, hogy az első ne-

gyedevben a szokatlan időjá-
rás miatt az igazgatóság nem 
teljesítette tervét. Három hó-
nap alatt 356 vonat késett 
hóakadályok miatt. A nem-
zetközi gyorsvonatok menet-
rendszerűségét sem tudták 
száz százalékosan biztosítani. 
Ezután arról beszélt, milyen 
feladatokat kell megoldani, 
és hiányosságokat megszün-
tetni az év hátralevő idősza-
kában, s kérte, hogy az egy-
re erősödő kongresszusi mun-
kaversenyben résztvevők fi-
gyelmét ezekre a problémái-
ra hívják fel a párt- és szak-
szervezetek. az állomások, 
szolgálati helyek vezetői. 

J I 
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( S o m o g y i n é f e l v . ) 

Fiatalok körében az egyetemi KISZ-klubban. Közé-
pen M. Pesev elvtárs, a Bolgár Kulturális Intézet 
igazgatója, mellette (jobbról balra) dr. Andó Mihály 
adjunktus és a fiatalok, akikkel hosszan beszélgetett a 
bolgár vendég. 

jának szerepét tölti be. A 
szovjet társadalomban az 
anyagi és a kulturális java-
kat a társadalmi termelés-
ben felhasznált munka meny-
nyisége és minősége alapján 
osztják el. Minél többet és 
minél eredményesebben dol-
gozik valaki, minél nagyobb 
részt vállal a társadalmi ter-
melésből, annál többet kap 
munkájáért. 

A kommunista párt és a 
szovjet állam szüntelenül tö-
kéletesíti a munkabér for-
máit és rendszerét. Különö-
sen sokat tett ezen a téren 
a legutóbbi esztendőkben. 
Visszaállította azt a lenini 
elvet, hogy a kolhozparasz-
tokat, a szovhozmunkásokat 
és a szakembereket anyagi-
lag érdekeltté kell tenni a 
mezőgazdasági termelés nö-
velésében. A kolhozokban és 
a szovhozokban bevezették a 
kiegészítő juttatások külön-
féle formáit. Nagyszabású 
intézkedésekkel rendezték a 
béreket. A munkabér mini-
mális szintje emelkedik. Ed-
dig már körülbelül 40 millió 
munkás és alkalmazott kap-
ja munkabérét az ú j feltéte-
lek szerint. Igen érzékelhető 
keresettöbblethez jutnak a 
dolgozók az adók fokozatos 
megszüntetésének eredmé-
nyeként. Mindezt a szovjet 
nép munkaerőfeszítései, a 
munkatermelékenység növe-
kedése tette lehetővé. Ezért 
minden becsületes dolgozó-
nak érdeke a munkatermelé-
kenység szüntelen növelése. 

Az anyagi érdekeltség szo-
cialista elve csupán akkor 
segíti elő a munkához való 
kommunista viszony megszi-
lárdulását és fejlesztését, ha 
a társadalmi érdekek szolgá-
latába állítjuk. Amikor vi-
szont az egyéni anyagi érde-
keltség ellentmondásba kerül 
a társadalmi érdekekkel, 
amikor az egyéni anyagi ér-
dekeltséget felváltja egyes 
embereknek a meggazdago-
dás iránti törekvése, ez a mi 
munkánkról vallott, nézete-
inktől idegen káros magán-
tulajdoni tendenciákat szül, 
s ezáltal súlyos kárt okoz a 
kommunista építés ügyének. 

Emelkedik az egyéni jó-
lét a szovjet társada-
lomban, de nemcsak 

a munkabér növekedése út-
ján, hanem a társadalmi ala-
poknak a végzett munka 
mennyiségétől és minőségé-
től való független elosztása 
útján is. Ide tartoznak a la-
kosságnak nyújtott különféle 
kedvezmények, a társada-
lombiztosítási segélyek, a 
sokgyermekes és az egyedül-
álló anyák támogatása, az in-
gyenes gyógykezelés, oktatás 
és számos más kedvezmény. 

Az SZKP programja elő-

pompás rózsaszürettel is 
megismerkedhetett a közön-
ség. 

A magyar—bolgár egyete-
mi nap rendezvényein meg-
jelent M. Kaszavetov, a bu-
dapesti bolgár nagykövetség 
kulturális attaséja és M. Pe-
sev, a Budapesti Bolgár 
Kulturális Intézet igazgatója. 
A bolgár vendégek délután 
KISZ-fiat.alokkal találkoztak 
az. egyetemi KISZ-klubban. 
Hosszan elbeszélgettek az 
egyetemi ifjúság képviselői-
vel a két népet érintő kul-
turális kapcsolatokról. 

Este 7 órai kezdettel az 
egyetem aulájában folytató-
dott a magyar—bolgár egye-
temi nap. Itt a vendégeket 
dr. Haidú Péter oktatás i 

rektorhelyettes üdvözölte, 
majd ünnepi beszédet mon-
dott dr. Antalffy György 
egyetemi tanár, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora. 
A többi között hangsúlyozta 
a népeinket összefűző barát-
ság tartalmát, amely nem 
újkeletű, hiszen a magyar 
és bolgár népet történelmé-
nek sok közös vonása is 
összefűzi, napjainkban pe-
dip a közös cél: a szocializ-
mus felépítése országaink-
ban. 

Ezt követően felszólalt M. 
Kaszavetov kulturális atta-
sé. s meleg szavakkal em-
lékezett meg a két nép ba-
rátságáról. Ezután az egye-
temi hallgatók műkedvelő 
csoportiai adtak műsort 

irányozza a társadalom tag-
jai között felosztásra kerülő 
társadalmi alapok további 
bővítését. Ezen alapok növe-
kedésének üteme felülmúlja 
a munkabér emelkedésének 
ütemét. Így tehát a húszesz-
tendős időszak végén a la-
kosság reáljövedelmének kö-
rülbelül a fele a társadalmi 
alapokból kerül ki. 

A kommunista párt és a 
szovjet állam fáradhatatla-
nul gondoskodik arról, hogy 
a munkában kiemelkedő 
eredményeket felmutató dol-
gozók ne csak megfelelő 
anyagi ellenszolgáltatást, ha-
nem erkölcsi elismerést is 
kapjanak a társadalomtól. A 
munkásembert sehol, soha 
nem állították olyan magas-
ra, nem becsülték meg any-
nyira, mint a Szovjetunió-
ban és a szocializmus útján 
járó országokban. A szovjet 
társadalom elsősorban arról 
ítéli meg az embereket, ho-
gyan dolgoznak. Minél jobb 
munkát végez valaki, annál 
nagyobb tekintély, tisztelet 
és megbecsülés övezi. így te-
hát a nép javára végzett lel-
kiismeretes munka nemcsak 
a társadalmi érdekeknek, ha-
nem minden ember szemé-
lyes érdekeinek is teljesen 
megfelel. 

A XXII. kongresszus hatá-
rozatai, a párt programja a 
szovjet emberek előtt meg-
nyitotta az anyagi és kultu-
rális színvonal soha nem lá-
tott növekedésének nagysze-
rű távlatait. A kommuniz-
mus anyagi-technikai bázisá-
nak megteremtésével, az 
anyagi és szellemi javak elő-
állításának növelésével kap-
csolatos grandiózus intézke-
dések megvalósítása lehetővé 
teszi a szovjet társadalom-
nak, hogy döntő lépést te-
gyen az elosztás azon kom-
munista elvének gyakorlati 
megvalósítása felé, hogy 
"mindenkinek szükségletei 
szerint*. Ez természetesen 
kivétel nélkül minden dol-
gozótól megköveteli, hogy 
megfeszített munkát végez-
zen a társadalom javára. 
Mint ahogy a XXII. kong-
resszus hangsúlyozta, az élet 
javai nem az égből hulla-
nak, mint a manna. Csakis a 
társadalom érdekében vég-
zet lelkiismeretes munka 
hozhatja meg mindenki, szá-
mára a bőséget és a derűs 
életet. 

V an miért dolgozniok a 
szovjet embereknek 
és a szocialista orszá-

gok állampolgárainak. Vilá-
gos. lelkesítő cél áll előttük, 
önfeláldozó munkájukkal 
megnyitják a verőfényes jö-
vő kapuit, lépésről lépésre 
jobbá, szebbé teszik mai éle-
tüket. 

I kábelgyárban : 

Erősödik 
a szfjcialistabrigád-mozgalom 
Sok új kezdeményezes, 

munkasiker születik a Ká-
bel- és Sodronykötél gyár sze-
gedi telepén is a kongresz-
szusi készülődés közben. A 
fiatal gyár sok új munkása 
csak most ismerkedik az 
üzemi termeléssel, lényegé-
ben a szakmával is. A szak-
mai ismeretek elsajátítása 
közben állandóan erősödik a 
szocialista munkaverseny. 
Most ezen belül a brigád-
mozgalom van fellendülő-
ben. 

Az utóbbi hetekben 12 ú j 
munkáskollektíva alakult, 
ezek közül három bejelen-
tette, hogy versenyez a 
szocialista cím elnyerésé-
ért. 
A mikroszeparátorlemez-

készitő üzemrészben Savanya 
Imréné vezetésével a Béke 
és barátság nevet választot-
ták a megtisztelő szocialista 
címért vetélkedő munkásnők. 
Vállalásuk kidolgozása köz-
ben már arra is gondoltak, 
hogy 

kapcsolatot teremtenek 
Szeged testvérvárosa, 
Ogyessza egyik vegyiipari 
üzemének kommunista bri-
gádjával. 

A szállítómunkások brigádja 
is a szocialista címért ver-
senyez. Vezetőjük Farkas 
István lett. A bányagyutacs-
vezeték-készítő részlegben 
József Attila nevét választot-

ták a brigád tagjai. Az ered-
ményes termelőmunka 

a szakmai tanulás mellett 
kulturális ismereteik növe-
lésére is gondoltak a mun-
kás asszonyok. 

Elhatározták, hogy Péter 
Lászlót, a Somogyi Könyv-
tár tudományos munkatársát 
kérik fel. hogy látogasson el 
brigádértekezleteikre és be" 
széljen nekik József Attila 
életéről, költészetéről. 

MSZB T-kii/döttség 
utazott 

a Szovjetunióba 
Csütörtökön elutazott a 

Szovjetunióba a Magyar— 
Szovjet Baráti Társasag 
négytagú kulturális delegá-
ciója: Galabárdi (Horváth) 
Zoltán József Attila-díjas 
író, Héra Zoltán József At-
tila-díjas irodalomtörténfez, 
Keres Emil Jászai Mari-di-
jas színész és Zala Tibor 
Munkácsy-díjas grafikusmű-
vész. A küldöttség a Szov-
jet—Magyar Baráti Társa-
ság vendégeként tir. napot 
tölt a Szovjetunióban. 


