
Gazdasági alapfogalmak 

Nemzetközi fizetési mérleg 
A „mérleg" a gazdasági keletkezhet úgy is. hogy egy 

életben gyakran használtéi- ország beruházásokat végez 
számolási, összehasonlítási más ország területén. Ilyes-
módszer, amely egy-egy,gaz- mire pl. segély keretében 
dasági jelenséget úgy vizs- kerülhet sor (mint az asszu-
gál, hogy az erőforrásokat és áni gát építése Egyiptomban 
a felhasználást — tételesen a Szovjetunió által), vagy ha 
részletezve — szembeállítja több ország, közös haszná-
egymással. így kiderül: hi- latra létesít beruházást más 
ány, vagy felesleg mutatko- ország területén. Az ilyen 
zik-e? Minden évben össze- nemzetközi tőkemozgás, va-
óllítják pl. a legfontosabb lamint a törlesztésekkel, to-
anyagok, termékek népgaz-
dasági mérlegét, a munkerő 
mérlegét stb. 

A nemzetközi fizetési mér-
leg az ország egy év alatti 
külföldi pénzkifizetéseinek 
és külföldről származó pénz-
bevételeinek szembeállítása. 
A különböző. tételek felso-
rolása után elkészítik az 
egyenleget, ami nem más, 
mint a mérleg két oldalá-
nak, a bevételek és kiadá-
sok végösszegeinek különb-
sége. Az egyenleg aktív, ha 
a bevételek meghaladják a 
kiadásokat, mlg ellenkező 
esetben passzív. 

Milyen tételek szerepelnek 
a nemzetközi fizetési mér-
legben? Legjelentősebb a 
külföldre szállított és a kül-
földről vásárolt áruk ellen-
értéke. Ezeket a kereskedel-
mi bevételeket és kiadáso-
kat külön is számba veszik 
és külkereskedelmi mérleg-
nek nevezik. Ez összegsze-
rűen a fizetési mérleg legnai-
gyobb része. Az ország nem-
zeti jövedelmét alkotó ter-

vábbá az esetleges kamat 
vagy osztalékkiegyenlítéssel 
összefüggő fizetések szintén 
szerepelnek a nemzetközi 
fizetési mérlegben. 

Az áruk szállításával, a 
biztosítással stb. járó szol-
gáltatások, az ajándékozás, 
örökösödés, a diplomáciai 
képviseletek fenntartása 
mind szükségessé tesznek 
országok közötti fizetéseket, 
s így szerepelnek a nemzet-
közi fizetési mérlegben. 
Jelentősek lehetnek az ide-
genforgalommal összefüggő 
tételek is. 

Egy ország fizetési mérle-
gében természetesen sok or-
szággal kapcsolatos fizetések 
szerepelnek. Hazánk fizetési 
mérlege is tartalmaz szocia-
lista és kapitalista országok-
kal kapcsolatos tételeket. 
Ami a szocialista országokat 
illeti, nem szükséges, hogy 
mindegyikkel külön-külön 
fizetési egyensúlyban le-
gyünk. Az ún. klíring elszá-
molási rendszer lehetővé te-
szi, hogy az egyes országok-
kal kapcsolatos tartozásain-

Jó napot. 
Magyarország ! 
Ezzel a címmel 64 oldalas, 

gazdagon illusztrált, színes ! 
füzet jelent meg a Szovjet j 
Híradó április 4-i, ünnepi 
számának mellékleteként. A j 
Novosztyi sajtóügynökség 
gondozásában megjelent kis 
füzetben visszaemlékezése-
ket találunk olyan kima-
gasló szovjet politikai és 
közéleti személyiségek tollá-
ból, mint R. Malinovszkij 
marsall, a Szovjetunió hon-
védelmi minisztere, aki „A 
magyar nép szabadságáért" 
című cikkében Visszaidézi 
a felszabadulás napjait; to-
vábbá P. Fedoszejev akadé-
mikus, a Szovjet—Magyar 
Baráti Társaság elnöke, aki 
„Örök barátság" címimel 
méltatja a két nép megbonts 
hatatlan barátságát, együtt-
működését és történelmi 
kapcsolatait. 

Ünnepváró falvakban 
Régi emberi szokás: az pontosított képek sora szem-

ünnepváró legszebb öltöze- lélteti a termelőszövetkezet, 
tével tiszteli meg a jeles na- a gépállomás, az állami gaz-
pot. A faluk ősi hagyomá- daság. a földművesszövetke-
nya is. hogy frissen meszel- zet. az iskolák, a népmű-
ve, tisztára söpörve, virá- velés húszéves eredményeit, 
goisan fogadják a nép ben- Nemcsak impozáns vagy 
söséges ünnepeit. A felsza- kedves pillanatokat örökíte-
badulás 20. évfordulója nem- nek meg a fényképes tab-
csak az emlékezés országos lók. hanem tartalmazzák 
ünnepnapja, egyben új tör- két évtized teremtő mun-
ténelmünk teremtő erejének káját is. Grafikonok, szá-
felmérése is. Mivel gazdagí- mok jelzik, mivel gazdagí-
tott húsz esztendő? — helyi dott a község, 
kiállítások, műsoros rendez- A gondosan. ízlésesen ren-

dezett kiállítás beszédes 
gyűjtőlencséje 20 éves sza-
badságunknak. Az egyik 
tabló a bölcsődét, mozit, a 

vények szólnak erről. 

A legszebb köszöntő 

Dorozsmán vasárnap nyi-
tották meg a község húsz-
éves fejlődését bemutató ki-
állítást. A tanácsháza nagy- íomás fejlődését csupán 
termében szépen elrende- egyetlen adattal érzékeltet-
zett, témakörök szerint cso-

Dorozsma község méltóan 
köszönti e kiállításon a fel-
szabadulási évfordulót. 

Valóságos virágok 
— jelképes virágok 

Szőreg. Tiszasziget, Űj-
szentiván. Kübekháza. Kis-
kundorozsma — ez volt az 
útirány. Hogyan készültek 
fel a községek a felszabadu-
lás ünnepére'.- — nézegettük 
az utcákat. Több helyen 
parkokat igazító, csemetéket 
üitető emberekkel találkoz-
tunk. Szőregen iskolások ka-
pálták a parkot a hősök em-
lékműve előtt. Tiszaszige-

buszközlekedést, a felszaba- ten facsemetéket ültettek a 
dúlás óta épült 435 családi 
házat szemlélteti. A gépál-

A költészet napja 
szegedi eseményei 

méktömegben vannak olyan k a t m á s országokban fenn-
áruk, amelyeket az ország- á u ó követeléseinkkel egyen-
ban nem használnak fel, s l í t s ü k ^ E z a l e h e tőség ka-
ugyanakkor szükség van egy pitalista országokra nem vo-
sor olyan termékre, amelye- natkozik, velük országon-
ket az országban nem állí- ként kell megteremteni a 
tanak elő. Hazánk pl. gyógy- tartozások és a követelések 
ezereket, műszereket stb. egyensúlyát, 
sokkal többet termel, mint Hazánk gazdasági helyze-
amennyit felhasználhatunk, tének szilárdsága abban is 
míg pl. vasérc-, koksz-, pa- tükröződik, hogy nemzetközi 
nrnt- stb. szükségletünket fizetőképességünket a leg-
leginkább külföldről fedez- bizalmatlanabb, a legna-
zük. Így a nemzeti jövede- g y o bb biztonságra törekvő 
lem egy része a külkereske- tőkés cégek, országok sem 
delemben kicserélődik. Ma- vonják kétségbe. Ugyanak-
gyarország nemzeti jövedel- k o r nagyon fontos, hogy 
mének kb. egyharmadát maximális importtakarékos-
cseréli más termékekre, ami sággal és a tervben meg-
niagas aránynak számit és s z a bot t exportfeladatok pon-
azt jelenti, hogy a külkeres- t o s és megfelelő minőségű 
kedelem lényegesen befolyá- teljesítésével is tovább ja-
solja az ország egész gazda- vítsuk nemzetközi fizetési 
sági életét mérlegünket 

Nemzetközi pénzmozgás (B. Gy.) 

A költészet napja alkal-
mából rendezett szegedi ün-
nepségek április 9-én kez-
dődnek. Este 7 órakor író— 
olvasó találkozó színhelye 
lesz a Zeneművészeti Szak-
iskola nagyterme. Itt Ben-
jámin Lászlóval, Budai Fe-
renccel, Nagy Lászlóval és 
Simái Mihállyal találkozhat-
nak majd a szegedi verssze-
retők. Előadást tart dr. 
Szauder József tanszékvezető 
egyetemi tanár. Közreműkö-
dik Mádi-Szabó Gábor, Bern-
jén Gyöngyvér, Csíkos Gá-
bor, Hőgye Zsuzsa. Szabó KISZ 
Miklós, Király Levente és rendez 
Csala Benedek, a Szegedi 
Nemzeti Színház tagjai. 
Rendező Sándor János. 

Író—olvasó találkozót 

rendeznek a Somogyi Könyv-
tár móravárosi fiókjában is 
13-án, délután 6 órakor, me-
lyen először találkozik az 
újonnan alakult szegedi 
Versbarátok Köre három 
szegedi költővel, Lődi Fe-
renccel, Papp Lajossal és Né-
meth Ferenccel. 

Április 15-én Garai Gá-
bor költő látogat Szegedre. 
A ruhagyár klubjában dél-
után fél 3 órakor találkozik 
a gyár versszerető dolgozói-
val. 

27-én délután 5 órakor a 
ifjúsági könyvtára 
író—olvasó találko-

zót három fiatal egyetemista 
költő, Rigó Béla. Kelemen 
János és Veres Miklós rész-
vételével. 

Kisiparosok és kiskereskedők 
megemlékezése 

Tegnap délután 5 órai Népfront városi elnökségé-
kezdettel a Hazafias Nép- nek tagja mondott ünnepi 
front Szeged városi bizott- beszédet. Ezután Juhász 
sága és a Kiskereskedők László, a KIOSZ Szeged vá-
Csongrád megyei Egyesüle- rosi és járási titkára Mül-
te, valamint a Kisiparosok ler Erzsébet kézimunka elő-
Szeged városi csoportja ün- nyomó kisiparosnak 50 éves 
nepi gyűlést rendezett ha- kisipari munkásságáért dísz-
zánk felszabadulásának 20. oklevelet és jelvényt adott 
évfordulója tiszteletére a a t-

. j. , „. . .. , . . Végül a Tisza-parti Gim-
neplront Vörösmarty utcai n á z i l f m & a vízügyi Szak-
székházában. középiskola tanulói adtak 

Oltvai Ferenc, a Hazafias műsort. 

tanácsháza előtt, friss virág-
ágyások díszítették a Lenin 
teret. Kübekházán a község 
központjában levő parkot 
tisztogatták meg. 

A legtisztább, legfrissebb 
„oklevelet" a 

700-ról 1300-ra növekedett. 

Több ruha, élelem 

jük: a vagyoni érték 1948-
ban 400 ezer forint volt. 
most pedig 67 millió 783' 
ezer forint. Mozgalmas ké- . . . , . . . . . 
pek szólnak az iskolai élet kozepuieteK 
sokszínűségéről. A tanulók földművesszövetkezet ven-
létszáma 1952 és 64 között déglőit, boltjait illeti. Di-
csaknem megkétszereződött, c s é r e t e s ez a gondos épület-

szépítkezés. Dorozsmán Fe-
jes Sándorral, a földműves-
szövetkezet elnökével beszél-
gettünk az ünnepi készülő-
désről. A társadalmi bizott-
ságok és a boltok dolgozói 
valamennyi helyiséget meg-

mintegy 20 
ezer forint értékű önkéntes 
munkát végeztek " az utóbbi 
három hét alatt. A földmű-
vesszövetkezetek mindenütt 
példát mutattak. hogyan 
kell a középületeket ünnepi 

Számos kép, grafikon, va-
lódi árucikkek szemléltetik 
a kiskereskedelmi és ven-
déglátóipari áruforgalmat. 
Ez legközvetlenebbül fejezi 
ki a lakosság életszínvona- f í a t a l í to t tak 
Iának növekedését. Íme né-
hány adat: 1964-ben 2 mil-
lió 700 ezer forinttal több 
ruhát, csaknem 6 millióval 
több élelmiszert, 5 millió 
forinttal több vegyesipar-
cikket vásároltak a dorozs-
maiak a földművesszövetke-
zeti boltokban, mint 
ban. 

1960- köntösbe öltöztetni. 
B. ö. 

Magyar—szovjet fegyverbarátság 
A s z o v j e t küldöttség látogatása a s z e g e d i h e l y t r s é g n é , 

A felszabadításunkért küz- húsz év előtti harcok is. A 
dött szovjet harcosok Szege- szovjet vendégek és a má-
dén tartózkodó hattagú kül- gyar vendéglátók méltatták 
döttsége A. J. Jakovlev altá- a szovjet és a magyar hadse-
bornagy vezetésévei pénte- reg fegyver barátságának je-
ken délelőtt dr. Kovács La- lentőségét. Megtekintették a 
jósnak, a megyei pártbizott- csapatmúzeumot, ahol érde-
ság főelőadójának és Deák kes dokumentumok mutatják 
Bélának, a városi pártbizott- be az alakulat történetét, 
ság osztályvezetőjének társa- A vendégek találkoztak a 
ságaban a szegedi honvéd helyőrség katonáival, s tudo-
helyőrséget kereste fel. Itt a mányos alapossággal vázolták 
helyőrség parancsnoka és a fel a felszabadító harcok had-
helyőrség vezető lisztjei me- mozdulatait. Válaszoltak a 
leg szeretettel fogadták és kö- katonák kérdéseire, majd 
szöntötték a szovjet vendége- megnézték a honvédek elhe-
' ' lyezését, klubjukat, ahol kel-

lemesen tölthetik szabad ide-
jüket. A tapasztalatokról el-

ket. 
A kötetlen, baráti eszme-

cserében felelevenedtek a 

Szovjetunió Hőse kitüntetést. Egysége Sz. Köl-
esük hadseregéhez tartozott. 

A harcok során a fasiszták ellen küzdő ma-
gyar partizáncsoporttal is találkozott. 

— A magyar partizáncsoport résztvett a fa-
siszták elleni támadásban is és segített Ezt 
nem f e l e j t j ü k . . . 

Beszél arról, hogy a dolgozó magyar embe-
rek barátként fogadták a szovjet katonákat, 
akik fáradtan, lőporfüstösen, harcokban vérez-
ve, sok megpróbáltatás után érkeztek. Nem 
volt kenyér és cukor a magyar házakban, mert 
mindent elraboltak a fasiszták. A szovjet ka-
tonák megosztották kis cukor- és kenyéradag-
jukat. Magvarok, akik közül jónéhányat elbó-
dított a vad, ellenséges propaganda, a háború 
napjaiban kezdtek ismerkedni a szovjet em-
berekkel. 

Sz. V. Fedotov 1959-ben járt Magyarorszá-
gon. Most újból itt van, és a valóság tényeiből 
megállapítja: a magyar nép kommunista párt-
jának vezetésével eredményesen építi a szocia-
lizmust, ami nem egyszer nehéz. 

V. GLUSKOV 
alezredes. A ma-
gyarországi har-
cokban alegyseg-

parancsnokként 
vett részt. Hete-
ken át harcolt 
Budapest felsza-
badításáért. 

— A házak pin-
. céin át nyomul-

tunk előre. Szinte 
minden házért, 
háztömbért meg 
kellett küzdeni .... 
S a pestiek a pin-
cében? Sápadtak, 
éhesek voltak. Amikor szabad lett egy ház-
tömb. egy utca. a harcok percnyi szünetében 
mondtuk: nincs már fasiszta, nyilas. lehet 
szívni egy kis friss, szabad levegőt. Az elcsi-
gázott pestiek kezdetben hitték is, meg nem is. 

Fiatalon kezdett harcolni. Most 43 éves és 
megjárta a szovjet hadsereggel Ausztriát is. 
Édesapja szintén küzdött a Szovjet Hadsereg-
ben és 1943-ban a Moszkva—Leningrád közötti 
területen vesztett* életét. 

— Apám elesett és én — tör fel belőle mély-
ről — helyette is harcoltam. 

V. M. Gluskov a szovjet hadsereg aktív 

Felgyógyulva tovább harcolt. Említi Balassa-
gyarmatot, ahol szintén magyar emberekkel kö-
tött barátságot. Fényképet is cseréltek. Sajnálta, 
hogy a fényképre nem írták rá a magyar barát 
nevét és így nem tud vele találkozni, levelezni. 
További mondatai a hazánk felszabadulásáért 
küzdött szovjet katonák érzéseit fejezi ki: 

Maradandóak a húsz évvel ezelőtti találkozá-
tisztje, fontos beosztásban van. Krasznodárban sok a magyar emberekkel. Mos újból beszélge-
ti ra-A-T—i i A- a —i„*i -i tünk. Múltról, jelenről, jövőről. Ezek az újabb 

találkozások ugyancsak felejthetetlenek, erősítik 
a széttéphetetlen testvéri barátság szálait. 

él feleségével, fiával és lányával. A szolgálat 
után ő is, mint minden jó apa. térdén lova-
goltatja gyermekeit. Ez is a béke. Milliók és 
milliók vágya, akarata V. M. Gluskov alezre-
desé is: a gyermekek, az ú j felnövő nemzedék 
soha többé ne ismerje meg a háború borzalmait. 

P. KOPYLOV a I S f l l l l 
Szovjetunió Hőse, 
tartalékos száza-
dos. A Szovjet-
unió kereskedelmi 
életében visel 
tisztséget. Az oren-
burgi kerület Ab-
dulina városában 
él családjával. 

Huszomhárom 
éves korában, 
1944-ben kapta 
meg a Szovjet-
unió Hőse kitün-
tetést. A Deb-
recen körüli har-
cokban is részt 
vett. mint tan-
kistacgység parancsnoka. Debrecen 
súlyos tankcsata dúlt napokon át. 
pyiov több fasiszta tankot, páncéltörőt meg-
semmisített. Az ő hősiességének köszönhető, 
hogy egy szovjet harci egység nem került a 
megsemmisítés sorsára. Az itteni harcban sú-
lyos fejsérülést szenvedett, látását is elvesz-
tette hosszabb időre. Bajtársai mentették meg 
a tűzvonalból. Mikor magához tért. közölték 
vele, hogy megkapta a Szovjetunió Hőse ki-
tüntetést. De mindjárt kérdezett is: győztünk.-e 
a csatában? A válasz, ami akkor felvidította: 
igen volt. 

A. KIJALVIN, 
tartalékos sza-
kaszvezető. A ma-
gyarországi fel-
szabadító harcok, 
tomboló csaták 
részese. Most 40 
éves és 18 éves 
korában egy fel-
derítőraj parancs-
nokaként állan-
dóan az első front-
vonalban kiiadött. 

Harc és harc 
volt akkor a ré-
sze. A kis pihenők-
ben barátkozott a 
magyar emberek-

térségében 
P. I. Ko-

kéi. örül , hogy 
ismét, két évtized múltán szót válthat velük, hogy 
begyógyultak a háborús sebek. 

A. V. Kijalvin fényképeket vesz elő és mutatja. 
Szárnyashajókat ábrázolnak, ö is egyik készítője 
ezeknek Gorki városában, a Vörös Szomorvo 
gyárban. 

— Hajószerelő vagyok ott. Szép a munkám . . . 
Ha szárnyashajókat látok a vízen, akkor meleg-
ség jár át: ezt is a mi gyárunk készítette. 

Aztán szeretettel, mosolyogva a családjáról be-
szél. Feleségéről, fiáról, lányáról. A harcok rég ' temi fiatalok szerzői estje 
elcsitultak. De emlékezni kell rá. hogy még job- : " e ' z á r u l Az irodalmi bstet 
ban becsű,jük a mát. A békét. A szabad elete,. j Z^ 'dZZr^^T8 

MORVAY SÁNDOR | órai kezdettel rendezik meg. 

ismeréssel szóltak. 
A szovjet delegáció tegnap 

délután 3 csoportra oszlott és 
Makóra, Hódmezővásárhely-
re, Szentesre látogatott. 

Egyetemi Hét 
Szegeden 

Hazánk felszabadulása 20. 
évfordulója alkalmából a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
ünnepi Egyetemi Hetet ren-
dez. Az ünnepségsorozat ma 
kezdődik. Délelőtt fél 10 óra-
kor dr. Szabó Zoltán. az 
egyetem rektora megnyitja az 
aulában az egyetem 20 éves 
fejlődését bemutató kiállítást. 
Április 6-án, kedden este 7 
órai kezdettel a Ságvári gim-
názium dísztermében ünnepi 
hangversenyt rendez a Ságvá-
ri gyakorló általános iskola 
és gimnázium. Csütörtökön. 
8-án este 7 órai kezdettel a 
Tisza Szálló hangverseny-
termében József Attila em-
lékestet tartanak, a költő 
születésének 60. évfordulója 
alkalmából. Az irodalmi es-
tet dr. Szauder József egye-
temi tanár nyitja meg, majd 

a költő munkáságát dr. Ta-
más Attila tanszékvezető do-
cens méltatja. Közreműködik 
Csíkos Gábor, a Szegedi Nem-
zeti Színház tagja. Szentpál 
Mónika előadóművész, Joó 
Csilla. Bndás Péter, Delley 
József és az egyetem énekka-
ra, valamint szavalókórusa. 
Vezényel Kertész Lajos. 

Az Egyetemi Hét az egye-
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