
A Dél-Vietnami Nemzeti 
Felszabadítási Front irodája 

Budapesten 
Hazánkba érkezett az iroda vezetője 

Budapesten is megkezdi 
működését a Dél-vietnami 
Nemzeti Felszabadítási Front 
irodája. Dinh Ba Thi, az iro-
da vezetője szerdán hazánk-
ba érkezett. Dinh Ba Thi nyi-
latkozott az MTI munkatár -
sának: 

— Szeretném átadni a Dél-
vietnami Nemzeti Felszaba-
dítás: Front, Dél-Vietnam 
népének szívélyes üdvözletét 
a magyar népnek — mon-
dotta. Dél-Vietnam dolgozói 
csaknem tizenegy éve har-
colnak az amerikai agresszió 
ellen, ugyanakkor a vietnami 
nép békéjéért, függetlenségé-
ért. A Dél-vietnami Nemzeti 
Felszabadítási Front vezeté-
sével Dél-Vietnam népe győ-
zelmesen harcol, s igazságos 
harcát a szocialista országo-
kon kívül is támogat ják a 
világ haladó erői. 

— Eddig a Dél-vietnami 
Nemzeti Felszabadítási 
Frontnak két küldöttsége jár t 
Magyarországon. Ezek a lá-
togatások is hozzájárultak 
ahhoz, hogy még szorosabb-
ra fűzzük népeink kapcsola-
tát. Az. hogy most állandó 
irodát létesítünk Budapesten, 
szintén bizonyítja, milyen ak-
tív támogatást nyúj t a ma-
gyar nép a dél-vietnami nép 
harcához. A Dél-vietnami 
Nemzeti Felszabadítási Front 
nevében fogadják leghálá-
sabb köszönetünket ezért a 
támogatásért. 

— Engedjék meg, hogy a 
felszabadítási f ront nevében 
ú j abb sikereket k ívánjak a 
magyar népnek a szocializ-
mus felépítésében — fejezte 
be nyilatkozatát Dinh Ba 
Thi. (MTI) 

Országos fanácslíozás 

az iskolareform 

feladatairól 

A megyei tanácsok elnök-
helyetteseinek és művelődés-
ügyi osztályvezetőinek rész-
vételével országos értekezlet 
kezdődött szerdán reggel a 
Művelődésügyi Minisztéri-
umban. A tanácskozáson, 
amelynek Lugossy Jenő mű-
velődésügyi miniszterhelyet-
tes volt az előadója, az ú j 
határozatokból fakadó, az is-
kolareformmal kapcsolatos 
legfontosabb további tenni-
valókról tárgyaltak. így na-
pirenden szerepelt a körze-
tesítés, a diákotthonok, a 
szakrendszerű oktatás fe j -
lesztése, a szocialista nevelés, 
a továbbképző iskolák, a kü-
lönböző középiskolatipusok, 
ezek között is különös hang-
súllyal a szakközépiskolák 
kérdése stb. (MTI) 

Tízéves a marxizmus-leninizmus esti egyetem 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

párttagsági alapon valamifé-
le megkülönböztetés jelent-
kezne. A régi szemlélet és 
gyakorlat megváltoztatása 
egészségesen hatott a pártra , 
a pártonkívüli tömegekre és 
segítette kapcsolatuk kedve-
ző formálását . Ennek éppen 
jelenlevő bizonyítéka, hogy a 
pár t egyetemén tanulóknak 
több mint fele nem tagja a 
pár tnak. Azonban a kor esz-
méjét , a marxizmus—leniniz-
must a k a r j á k alaposan 
megismerni. 

— De úgy látszik, hogy 
akadnak közöttünk az or-
szágban és a megyében is 
— párttagok és pár tonkívü-
liek —, akik túlbuzgóságban 
eltorzítják a pártonkívüli és 
a párttag egészséges viszo-
nyát, olymódon, hogy a párt-
tagságból hellyel-közzel hát-
rányos helyzet is kialakul-
hat. S ez ott történik, ahol 
párttagok, kommunista ve-
zetők dolgoznak, ahol műkö-
dik a kommunisták pártszer-
vezete! 

— Hogyan tör ténhet ilyes-
mi? Hogyan alakul ki egyes 
helyeken ez a neofita, kis-
polgári túlbuzgóság? Ez az 
eszmei, politikai műveltség 
gyengeségére vezethető visz-
sza és arra a közszellemre, 
ami helyenként érvényesül, 
hogy a párttagok, a kommu-
nisták nem állnak ki igaz-
sagukért és tisztességes elv-
társaik mellett. A párt tagsá-
gi cím tegnap, ma és holnap 
is — az eszmei meggyőző-
désért kiálló, azt védelmező 
és a pár t poli t ikáját nyíltan, 
határozottan segítő —, a 
tiszta jellemű, őszinte, bátor 
harcos címe. És nemcsak a 
párttaggyűléseken, de min-
denütt és minden helyzet-
ben! Nem előnyök kilincse. 

hanem a cselekvő kommu-
nista igazolványa a pár t tag-
sági könyv és a párttagsági 
cím. De nem is hátrányos 
értékű „nehezék", amikor a 
becsületes munka jutalmá-
ról, előléptetésről, prémium-
ról, vagy kitüntetésről van 
szó. 

— Az emberek általában 
így ítélik meg a döntéseket: 
megdolgozott-e a juta lomért 
a jutalmazott vagy nem? Al-
kalmas-e a szóba került 
munkakör re vagy nem? Igaz-
ságos elveink szerint tör-
tént-e a döntés vagy vala-
milyen szubjektív tényezők 
dominál tak? S ha ez utóbbi 
tapasztalható, akkor a kom-
munisták nem hagyhatják 
szó nélkül, mer t nemcsak a 
társadalmi igazságtalanságot 
kri t izáljuk, de nem tűrhet-
jük meg a személyi igazság-
talanságot sem. Hiába lép 
fel valaki a társadalmi igaz-
ságok mellett, ha közremű-
ködésével személyes igazság-
talanság történik. Ilyen ese-
tekben és helyeken a tá rsa-

dalmi igazságok hangoztatá-
sa üres frázisként hat. 

— Egyetemünk jubi leumát 
emlékezetessé tevő tudomá-
nyos ülésszakon közvetve 
ezek a kérdések is szerepel-
nek. S jó, nagyon jó, hogy 
szerepel többek között az 
etika is, ami a szocialista 
erkölcs széles körű, tömegmé-
retű térhódítása, boldogulá-
sunk egyik leglényegesebb 
tényezője. Célkitűzéseinket, 
gazdasági elképzeléseinket 
csak a marxista erkölcs vi-
lágában lehet megvalósítani, 
s ennek is az ember a hor-
dozója, formálója. Ezért az 
ember felé fordul a figye-
lem; az ember egyéni és kö-
zösségi életére terelődnek a 
tudományok kémlelő, vizsgá-
ló górcsövei. Hiszen minden 
termelési tény, a számok s 
a győzelmek mögött az em-
ber áll, a maga tudásával, 
szellem: erejével és érzelmi 
világával. A dolgozó ember, 
aki megérti és megvalósítja 
sa já t korának modern társa-
dalmát : a szocializmust. 

Tudományos előadások 
Ezután a filozófiai tanszék 

programjának keretében dr. 
Kalocsai Dezső tanszékveze-
tő docens, a filozófiai tudo-
mányok kandidátusa Az in-
dividualizmus és kollektiviz-
mus néhány kérdéséről cím-
mel tar tot t előadást. Két 
korreferá tum is elhangzott. 
Kovács Ferenc, az MSZMP 
KB munkatársa , a filozófiai 
tudományok kandidátusa 
Ember-koncepció a marxis-
ta filozófiában címmel, dr. 
Tóth Miklós, az esti egye-
tem igazgatóhelyettese pedig 
A közösségvállalás problémái 
a jelenlegi irodalomban cím-
mel tar tot t előadást. 

Ma, a politikai gazdaság-
tan tanszék programjában 
dr. Nagy Lajos tanszékveze-
tő egyetemi docens, a köz-

gazdaságtudományok kan-
didátusa A jövedelmi-érde-
keltség és a jelenlegi gazda-
sági mechanizmus a mező-
gazdaságban címmel tar t 

előadást. Korreferensek: dr. 
Csendes Béla, a közgazda-
ságtudományok kandidátu-
sa, az MTA KGTI-nak fő-
munkatársa , Tóth Károly 
egyetemi adjunktus , és Égető 
Emese egyetemi tanársegéd. 

Holnap a munkásmozga-
lom története tanszék elő-
adásaira kerül sor. 

Ahogyan a miniszter látja 

Viszontagságos falujárás 
Az ÉDOSZ Szeged népiegyüttesének falusi körútján 

Rövidnek tűnik Sze-
gedtől Szatymazig az 
út. Alighogy megérke-
zünk, máris készen áll 
az ÉDOSZ Szeged né-
piegyüttes a műsor 
megtartására. Délután 
három óra, s ez a tag-
gyűlés időpontja. Pon- , 
tosak vagyunk, de a 
helyi fmsz-tagok nem. 

Lassan azért mégis-
csak szállingóznak az 
emberek. Vannak már 
közel százan, de az új, 
gyönyörűen berendezett, 
modern kul túrház nagy-
te rme még igy is üres-
nek tűnik. Megkezdjük 
a műsort , s száz em-
ber élénk, ütemes tap-
sa ismételteti produk-
ciónkat: különösen a 
cigánytánc a ra t nagy 
sikert . 

— Milyen szép ez 
kérem — jegyzi meg 
mellettem egy kis zö-
mök ember. — De kár, 
hogy ilyen kevesen 
lá t ják ezt a műsort! — 
teszi hozzá. 

— És miért ilyen ke-
vesen? 

— A szajtymaziak 
passzívak, „befelé for-
dulnak". Itt csak a pénz 
érdekli az embereket , 
nem a kul túra — 
mondták többen. 

Úgy érzem azonban, 
hogy talán a szatyma-
ziak haragszanak meg 
legjobban azért, ha így 
vélekednek róluk. Ma 
még itt sem lehet el-
várni, hogy az iskolás 
gyerekek ellenőrzököny-
vébe való beíratással és 
három megállítótáblával 
intézzenek el egy nép-
művelési rendezvény 
megszervezését; mer t ez 
történt! No, dc az egy-
begyűlt földművesszö-
vetkezeti tagok azért 
meghálál ták az együttes 
műsorát , mely kétségte-
lenül színvonalasan tol-
mácsolta a szeged-kör-
nyéki népi táncokat, da-
lokat és népi játékokat. 

Sándorfalván kelle-
mesebb, s egyben „hi-
degebb" fogadtatásban 
részesültünk. A helyi 

földm ü vessző vet kezeti 
tagok a tervezett gyű-

lés előtt televíziónézés-
sel várakoztak, s der-
medten kellett tudomá-
sul vennünk, hogy a 
művelődési ot thonban 
nincs meleg öltöző. A 
színpadot is a földmű-
vesszövetkezet igazga-
tósága elnökének kellett 
felsöpreni, hogy tiszta, 
elfogadható ál lapotban 
legyen. Sebaj! Az iga-
zi népművelők előtt 
nem akadály mindez. 

A gyűlés végeztével 
fellebben a függöny, s 
a Pátfalvi szvit, Cite-
rabál , Cigánytánc és a 
többi műsorszám gyor-
san meghódít ja a sándor-
falviak szívét. Nini, már 
teljesen tele van a kul-
túrház terme, még a 
mellet tünk levő italbolt 
vendégei is átléptek ide, 
s mintegy 250-en vas-
tapssal ismétlésre szó-
lí t ják az együttes lel-
kes leányait és fiait. 
Láthatóan elégedettek a 
megjelent tagok, mint -
ha azt mondanák: érde-
mes volt eljönni. 

Czukár György 

— A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDO-
SÍTÁSÁNAK EREDMÉNYEIT 

— A MUNKAFEGYELEM MEGSZILÁR-
DÍTÁSÁT 

— A NORMARENDEZÉS TAPASZTALA-
TAIT 

— A LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ANYA-
GI ÖSZTÖNZÉSÉNEK KÉRDÉSEIT 

Időszerű kérdésekkel kapcsolatban kér-
tünk információt Veres József elvtárs mun-
kaügyi minisztertől, az MSZMP Központi 
Bizottsága tagjától. Az újságíró kérdéseit 
és a miniszter válaszait az alant iakban kö-
zöljük: 

0 Milyen tapasztalatai vannak a mi-
nisztériumnak a j anuárban életbe-
léptetett módosított Munka Törvény-
könyve alkalmazásával kapcsolatban; 
kihasznál ják-e eléggé az üzemekben, 
a vállalatoknál a munkafegyelem 
megszilárdítását célzó, a korábbinál 
bővebb lehetőségeket? 

— A Munka Törvénykönyve módosítása 
mind a fegyelmi, mind az anyagi felelős-
ség területén lényeges változósokat hozott. 
Fzek a változtatások orvosolták a gazda-
sági vezetőknek azt a régi panaszát, amely 
szerint azért nem tudnak fegyelmezni, mer t 
nem állnak rendelkezésükre megfe elö, 
differenciál t fegyelmező eszközök. Tapasz-
talataink szerint a vállalatoknál az elmúlt 
évhez képest valami javulás mutatkozik a 
felelősségrevonás tekintetében. 

Ha az alkalmazott szankciókat vizsgál-
juk, akkor azt lát juk, hogy a vállalatok 
elsősorban a korábban is rendelkezésükre 
állt eszközökkel élnek, az annyira sürgetett 
és a Munka Törvénykönyve hatálybalépet t 
módosításával bevezetett ú j lehetőségeket 
kevésbé használ ják fel. Jól muta t j a azt, 
hogy az általunk, vizsgált vállalatoknál az 
1965. év első kilenc hónapjában kirótt fe-
gyelmi büntetések háromnegyed része szi-
gorú megrovás és megrovás volt. Ezzel 
szemben az ú jonnan bevezetett büntetés-
f a j t ák (a különböző juttatások, kedvezmé-
nyek megvonása, illetve csökkentése) a 
büntetések 10 százalékat alig haladták meg, 
az áthelyezés fegyelmi büntetés pedig ösz-
szcsen 7 százalékot tesz ki. Hasonló a hely-
zet a kár tér í tésre kötelezés a lkalmazásá-
nál is. 

0 Az ú j Munka Törvénykönyve életbe-
lépése óta ál talában milyen módon 
sértik meg a rendelkezéseket? Gon-
dolunk itt mindkét félre — a válla-
latokra és a dolgozókra — egyaránt. 

— Számos helyen tapasztal juk, hogy a 
vállalatok a munkaviszony megszűnésekor 
a dolgozók munkakönyvébe a valóságnak 
nem megfelelő bejegyzést tesznek, s a kilé-
péskor a személyi a lapbér és át lagkereset 
rovatokat nem, vagy hiányosan töltik ki. 
Ez megnehezíti az ú j munkahelyen fizethe-
tő bérekre vonatkozó rendelkezések betar -
tásét. Tapasztal juk azt is, hogy „felmon-
dás a dolgozó részéről" és „kilépett" mun-
kakönyvi bejegyzéssel munkaviszonyukat 
megszüntetők részére — a tilalom ellenére 
— magasabb bér t f izetnek belépésükkor, 
mint ami előző munkahelyükön volt. E 
szabálytalanságok akadályozzák a rendel-
kezések maradékta lan végrehaj tásét . 

A dolgozók szabálytalanságai között egyik 
legsúlyosabb az igazoltatón mulasztás, il-
letve a munkahely fe lmondás nélküli el-
hagyása. Ezek száma alacsonyabb ugyan, 
mint az elmúlt év hasonló időszakában, 
de ezer dolgozóra számítva még mindig 
mintegy 16 jogszabálynak meg nem felelő 
munkaviszony-megszüntetés tör tént há -
romnegyed év alatt . 

0 Hogyan alakult a háromnegyed év 
alatt a termelékenység? Milyen se-
gítséget adott a tartalékok fel tárásá-
hoz az 1965. év munkaügyi intézke-
désekről hozott kormányhatározat 
végrehajaása? 

— A tapasztalatok szerint az utóbbi évek-
ben jelentős belső tar talékok halmozodtak 
fel. Ezért az 1965. évi népgazdasági terv — 
teljesen reálisan — azt tűzte ki céiul, 
hogy a növekvő termelési feladatokat dön-
tő mértékben a meglevő belső tar talékok 
fel tárásával teljesítsük. A háromnegyed 
év tapasztalata azt igazolja, hogy a terv 
ezen célkitűzését túlteljesítettük". Az állami 
iparban a munka termelékenysége az elő-
irányzott 2.5 százalékkal szemben 5 száza-
lékra emelkedett és így a termelés emelke-
désének az előirányzott 70 százalékkal 
szemben mintegy 90 százalékát biztosítot-
ta; ez a termelékenységi hányad jó ered-
ménynek és a későbbi években is köve-
tendő példának tekinthető. 

A munka termelékenységének kedvező 
alakulásához segítséget adtak az ismert 
munkaügyi intézkedések. Ilyen volt min-
denekelőtt a normafelülvizsgálat . 

A munka során többszázezer normát 
vizsgáltak felül és a rendezéssel kapcso-
latban biztató eredmények születtek. A 
rendezés előtti 103—104 (egyes vállalatok-
nál 110—120) százalékos tel jesí tményszint 
az állami ipar egészében ezév augusztusá-
ra 100.6 százalékra mérséklődött. Megálla-
pítható. hogy a normarendezés következ-
tében a keresetek á ' ta lában nem csökken-
tek, sőt némileg emelkedtek. A Központi 
Statisztikai Hivatal adatai szerint az állami 
iparban a bérszínvonal lényegében azonos 

a tavalyival; ez azonban némi emelkedés* 
nek felel meg, ha figyelembe vesszük, hogy 
ebben az évben lényegesen kevesebb a 
túlóra és az ilyen címen kifizetett munka -
bér. A normarendezés — többségében — 
nem volt mechanikus, hanem a fe l tárható 
tartalékok nagyságrendjéhez igazodott. 

Az MSZMP KB legutóbbi ülése mégia 
joggal állapította meg, hogy a normaren-
dezés során hibák is felmerültek. A nor-
marendezés során elsősorban a munkástól 
függő veszteségidók csökkentek, g a veze-
tés hibájából adódó veszteségek kevésbé. 
A műszaki dolgozók — bár sokkal inkább 
részt vettek a normarendezés munká jában , 
mint korábban bármikor — nem tettek 
kellő erőfeszítést annak érdekében, hogy a 
munka termelékenységéi műszaki fejlesz-
téssel, szervezéssel emeljék. 

0 Az üzemekben gyakran a* a véle-
mény, hogy a tel jesí tménybérben 
dolgozókkal szemben támasztott na-
gyobb követelményeket kl kellene 
terjeszteni az alkalmazotti kategó-
r iákra és az Időbérben dolgozó mun-
kásokra is. Erről a kérdésről szeret-
nénk bővebben hallani véleményt. 

— Mindenekelőtt szeretném leszögezni, 
hogy jogos a tel jesí tménybérben dolgozók-
nak az az ál láspontja, hogy a tar ta lékokat 
az egyéb munkaterüle teken ls fel kell t á r -
ni. Az időbéres, mindenekelőtt alkalmazot-
ti, i rányító és adminisztrat ív lé tszámtar ta-
lékok fe l tárásának hatása már valame-
lyest érződik is. 1965 első fél évében a 100 
munkásra ju tó alkalmazottak száma 29,4 
volt, a harmadik negyedévben 28,8 száza-
lék; ezt — az eddigi kedvezőtlen tenden-
ciákhoz viszonyítva — pozitív irányú vál -
tozást tovább kell erősítenünk, mer t igen 
sok még a fe l té rható ilyen tartalék. Szük-
ség van arra, hogy a felügyeleti szervek 
felülvizsgálják a vállalatok szervezeti sé-
máit, s az indokolatlan és bürokra t ikus 
szervezeteket megszüntessék. 

Van azonban a vállalati i rányításban és 
adminisztrációban ettől függetlenül is fel-
tá rha tó tartalék, hiszen nem ri tka a vál -
lalaton belüli párhuzamos ügyintézés, fe-
lesleges túlszervezettség. Ügyelni kell a r -
ra, hogy az alkalmazotti létszámoknál a 
takarékosság ne eredményezzen búj ta tás t , 
azaz formális megoldásokat. A műszaki és 
adminisztrat ív dolgozóknál a követelmé-
nyek szigorítása, a belső tartalékok foko-
zott fel tárása elsősorban nem létszámle-
epítési célokat szolgál. Az ilyen fe l tá r t 
tar ta lékokat fel lehet használni arra, hogy 
javí tsák a vállalaton belüli — és közismer-
ten nem kielégítő — információs rend-
szert, a termelés szervezettségét. 

0 Miniszter elvtárs említést tett a ta-
karékos létszámgazdálkodás anyagi 
ösztönzéséről. Milyen lapasztalatok 
vannak e téren? 

— A népgazdaság egészét tekintve az 
idén a tervhez mérten elég jelentős lesz 
a létszámmegtakari lás. A megtakarí tás egy 
része létszámhiányból adódik (pl. az épí-
tőiparban), illetve e lmaradt munkákból 
(pl. a mezőgazdaságban és az élelmiszer-
iparban). A megtakarí tás fennmaradó ré-
sze a takarékos létszámgazdálkodás ered-
ménye, jórészt úgynevezett tar tós megta-
karítás. Ennek fe jében a minisztériumok 
és vállalatok terven felüH át lagbéremelés-
ben részesültek. Igen jelentős például a 
megtakar í tás a vasút területén; a felsza-
baduló béralap egy részéből több munka-
körben fel tudták emelni a béreket. Ez a 
példa és a lobbi ágazathoz tartozó vállala-
ti tapasztalatok bizonyítják, hogy van le-
hetőség a sa já t erőből történő béremelés-
re, csak ehhez megfelelően fel kell kutatni 
és fel kell tárni a belső t a r t a l ékoka t 

Ügy lá t juk, hogy az említet t öeztötiaési 
rendszer eredményei fokozhatok, ameny-
nyiben a béralapmegtakar í tás vállalatnál 
maradó hányadát felemeljük. A Munka-
ügyi Minisztérium a társszervekkel együtt-
működve. jelenleg foglalkozik az 1966, évi 
bérgazdálkodási irányelvek kidolgozásá-
val, ezen belül a lé tszámmegtakarí tásra 
ható fokozottabb ösztönzés megoldásával te. 

Ü.FLAKI I ASZEO 
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