
Közelebb a fogyasztóhoz 
i 

A vaOalatot ktHön nem 
fontos bemutatni, hiszen a 
kenderfeldoLgozás hazai fel-
legvárát jól ismerik határa-
inkon túl is. Gyártmányai 
között megtaláljuk a ken-
der-, juta- és szántétikus 
fonalat, varrócérnát, zsinór-
féleségeket, zsinegeket, kö-
telet, hálót, továbbá ken-
derből, jutából és szántétikus 

t AM nem rugdalt 
i gyermekkorában kő-

darabot sima beton-
úton, nem tudja mi-
lyen nagy élvezet az. 

Figyelemre méltó kezdeményezés 

a Kenderfonó- és Szövőipari Vállalatnál 

derfor.ó- és Szövőipari V81- gyártó és a fogyasztó köz-
lalat, illetve a HUNGARO-
TH1X közös munkája nyo-
mán. A gyár szakemberei 
itt bekapcsolódnak a kül-
földi piackutató munkába. 

fonalakból készített szövete- Nemrégiben a szovjet, a 
ket, amelyek közül legismer- francia, az angol és a belga 
tebb a ponyva és a műsza- vevőket látogatták meg a 
lei szövet. gyár szakemberei. Sőt kép-

A gyár fogyasztói ugy- viselőjük most indul afri-
nevezett nagy fogyasztok: útjára, Szudánba és 
gyárak, vállalatok, s persze Etiópiába. Az ilyen közvet-

vetilen kapcsolata révén 
alakulhat ki és elősegíthe-
ti a gyártmányfejlesztést. A 
gyártó vállalat „kínálni tud-
ja" áruját., vagyis a válla-
lat vállalkozhat — újra, 
jobbra, gazdaságosabbra. 

A közvetlen kapcsolat ré-
vén a termelő a gyakorlat-
ban LS tanúja lehet a fel-
használó lehetőségeinek és 
fordítva. Egymás belső éle-

kalmazkod hatnak 
hoz, mindkettőjük 
re. 

egymas-
előnyé-

Fokozatos megvalósulás 

Amit már a kezdet-kez-

a külkereskedelem, valamint i e n kapcsolat kedvezően hat tét ismervén, könnyen al-
ktsebb mennyiségben a bel- a gyártmányfejlesztésre és 
kereskedelem, vagyis a la- m<jg több mindenre, amely 
kassáé önkéntelenül is ér- meghatározza a termelő 
deküődik az ember, vajon előrehaladását, versenyké-
milyen kapcsolata lehet a pesrégét a piacon, 
termelőnek a fogyasztóival. A belkereskedelemben a 
Ez esetben felemás a hely- kapcsolatok megteremtése 
Zet, alig van közvetlen kap- jóval egyszerűbb és elérhe- detén dicsérni keil az, hogy 
esolat, inkább csak áttéte- több. Ehhez a gyárnak tel- a vállalat szakemberei a 
les a kontaktus. Persze jesen be kell kapcsolódnia kibontakozó lehetőségeken 
mindez múlt időre vonatko- a piackutató munkába és nemcsak vitatkoznak, rne-

vevöszolgélatot biztosítani, ditálgatnak, hanem úgy-
Magvarán: azokkal n vevők- , n o n d „elébe mennek" a 
kel. akikkel eddig közvetett' gazdaságirányítási rendszer 
kapcsolatot tartottak, ez- reformjában várható köve-
után közvetlen kapcsolatot, (élményeknek. A későbbi 
teremtsenek. Ehhez a kész-
letező vállalatot ki kell ik-
tatni a sorból. 

zik, mivel a jövő mást ígér: 
megismerni a vevőtábort kö-
zelebbről is. 

Párhuzamosság 

A vállalat üzemgazdasági 
főosztályvezetője, dr. Er-
délyi Ferenc nagyon hasz-
nos tanulmányt készített a 
termelő és a fogyasztó köz-
vetlen kapcsolatának meg-
teremtéséről. A 
pont a Gazdasági Bizottság 
tavaly júniusi határozata, 
amelyben a következőket ol-
vashatjuk: „A termékgaz-
áálkodási rendszer elvi, köz-
ponti irányítása mellett, a 
végrehajtásban növelni kell 
az országos értékesítésért 

generális változás így nem 
érheti felkészületlenül e 

/ AM SORRY 
e'Jfcve a szót Í9 
hangjában őszinte 
sajnálattal. 

— Kérlek — vála-
_ romszor is belerúgott tettem egyet ezzel az szóltam kellő megér-

Az "én kis baráto- aP™ cipőjével, de a egésszel. Volt ben- fossel, elfelejtve a 
mat nem kell félteni kődarab makacsul nem olyan gondolat, haragot. 

tartotta magát, nem mit szólnának a szü- Miközben tovább 
ugrott a járdára. lök, ha látnák mit mentem, eszembe ju-

A gyerek önfeledt művel a gyerek. A tptt. hogy a közei-
játékában nem vett szülőkön és rajtam múltban egy útibe-
észre. Én pedig, mint esett sérelmet a bo- számolóban azt hal-

Szegeden, a főtér mondom, érdeklődve kámnál érzett nyilai- fottam, hogy Ameri-
egyik útjának járda- vártam mikor sike- lássál eevidőben. erő- kában minden ballé-

és rül a rúgás. A türe- sen koncentráltan pést megbocsátanak, 
lem rózsát terem, konstatáltam. A sze- ha elhangzik a szinte 
gondoltam magam- memből csillagok és varázserejú bocsánat-
ban. Ez egyébként villámok ugráltak. kérés: I am sorry. 

ugyanis, szándékom marhaság. Pontosan A gyerek a kő út- Lám, nálunk is 
végrehajtását, egy öt a bokámhoz vágódott ját köYetve meglátta van I am sorry. Még-

a kődarab, elég erő- a lábomat, aztán fel. hozzá szívre szorított 
sen ahhoz, hogy fáj- kapta a fejét, kis kéz mellett kimon-
jon és piszkos olda- kezét önkéntelenül a dott I am sorry. Bol-

sott maga előtt egy iával bekenje a nad- szivére szorította: dogan sántikáltam hát 
jókora kódarabot. A rágom. Egyébként — Bocsánat — tovább, 
járdaszegélynél há- már az előbb sem ér- mondotta, tisztán S. M. 

Drága ár a kölcsönért-... 
Beszélgetés egy modern szegedi „világvándorral" 

attól, hogy valamit 
is eírmilaszt megis-
merni az élet gyönyö-
rűségeiből. Erre gon-
doltam, miközben 

szegélyén álltam 
türelmesen vártam, 
hogy átmehessek a 
túloldalra. Egyelőre, 

év körüli kisfiú aka 
dályozta, aki nagy 
igyekezettel rugdo-

A vállalat vállalkozhat 

Milyen előnyökkel jár e 

Nagy „barangoló" dr. 
Moholi Károly főiskolai do-
cens. az Általános gazda-
ságföldrajz, s a Magyaror-
szág gazdaságföldrajza cí-

• mű főiskolai jegyzetek szer-
monopolhe yzetben levő ter- , z ö j e , M i n d c n alkalmat meg-
melo vállalatot, s helyt tud- , r a g a d a r r a , hogy gazdaság-
nak majd állni a forgalom, 
az eladás teljes bonyolítá-
sában. A megvalósítás foko-

termelö é.s a fogyasztó köz- zatosan történik. Egyes cik-
, . . vetlen kapcsolata? Első kéknél máris a vállalat vég-

kunduJo- eredmény, hogy a párhuza- zi az igények gyűjtését. 
mosság megszűnhet, egy fe-
lesleges és fékező tényező 
eltűnik, gyorsabbá és ru-
galmasabbá válhat a forga-
lom. az értékesítés folyama-
ta. Másodszor: sokkal egy-
szerűbb az egész körforgás 
és ami nem lebecsülendő, 

földrajzi tapasztalatait gya-
rapítsa. 

Hétezerötszáz kilométer 

Nemrég tért vissza len-
gyelországi tanulmányút jé-

baóba, Burgoszba, Madrid- olajvezetékeket állítottak 
ba, aztán Mezeta érintésé- fel, utakat javítottak. Mind-
vei az aragóniai medencéig ezt többmilliárdos amerikai 
hajtott, vég.'gsaemlélte a kölcsönből, melynek az volt 
Földközi-tengert érintő spa- az ára, hogy ellenszolgálta-
nyol partvidéket, innen Bar- tásként katonai táinaszpon-
celonán át ismét Francia- tok építésére keliett terüle-
országba ment, majd a teikből átengedniők Amint 
Rhone völgyén át, Lyon a legutóbbi pánik — a Hi-
érintésével, Genfben kötött rosimára dobott atombomba 
ki. Svájccal való megismer- hatóerejénél ezeiszer erő-
kedése után egy aprócska sebb bomba eltűnésé nyo-
állam: Liechtenstein fejede- mán keletkezett páni ré-

S végül még annyit, hogy 
az értékesítés folyamata, a H I H H I B i V B 
fogyasztóval való közvetlen ról, ahol a Turini Egyetem 
kapcsolat a termelő vállalat- i vendégeként a lengyel me-

lemség életével 
merkedett 

is megis-

ra komoly feladatokat ró; 
elsősorban közgazdasági, ke-
reskedelmi koncepciót, igazi 
vállalkozói szemléletet kö-

olcsóbb is. A félmilliót meg- ve tel, hogy a vevő igényeit 
haladó egy ezrelék megszű- valóban a lcgmesszebbmc-

felclös vállalatok hatáskörét nése és természetesen a pár- nőkig kielégíthessék. Ez ér-
és felelősségét... Határozot-
tan meg kell gyorsítani azt 
a folyamatot, amely szerint 
a készletező raktárakat ál-
talában a monopol jelleggel 
termelő és értékesítő (pro-
filgazda) vállalatokhoz kell 
csatolni.. 

Eddig mt volt a helyzet? 
A termelő vállalat és a 
közvetlen fogyasztó közé 
beékelődött egv készletező 
Ríerv. a TEXÉRT. A kész-
letező tárgyalt, a vevők kel, 
beeyűjtötte igényeiket, ad-
mintsetrálta a megrendelés, 
értékesítés folyamatát és 
kapcsolatot teremtett, a ter-
melő vállalattal, majd át-
adta az igényeket. 

A TEXÉRT által meg-
adott fogyasztói Igényeket, a 
termelő vállalat is admi-
nisztrálta. sőt a késztelező . 
majdnem ki is lépett a kör-
forgásból, mivel tranzitálta 
a lebonyolítást, azaz a ter-
melő vállalatnak megszab-
ta, hogy közvetlenül a meg-

. rendelőnek szállítson X idő-
pontban Y mennyiséget. F.gy 
bizonyos mennyiséget maga 
a készletező vett át és disz-
ponált a fogyasztóknak. 

F párhuzamosság bizonyos 
többletkiadásokkal ls jár: 
egyrészt több azonos felada-
tot látnak el a készletezőnél 
és a termetőnél, de a for-
gatom nak (az áru értéké-
nek) 1 ezreléke usrvancsak a 
késTtetoröhöz kerül az át-
vevőktől. firnel v egv évben 
meghaladja a félmillió fo-
rintot. s mindenképpen ter-
helt a gvártó vállalatot. 
Pérsr.r- a gyártó vállalat ér-
riekel'sége ls zátonvra ke-
ríti ilven szituációban: mi-
vel a fogvasztól igényekkel 

kózveWt úton van kap-
psniata. kö vétkezés kórmen 
htánvztk az a kontaktus, 
smelv feltétlenül szükséges a 
termelő és a felhasználó kö-
zött. 

Ebből következik, hogv a 
termelő vállalat érdekeltsé-
ge csunán a mutatószámo-
kig terjed, nem pedig a 
közős — termelő, fogyasztó 
— érdekeltség rugalmas 
szintiéig. Miiven kivezető 
utat ajánl dr. Erdélyi tanul-
mánya? 

Közvetlen kapcsolatot 

Ha a termelő és a fo-
gyasztó kapcsolata nem át-
tételes, hanem közvetlen, 
egészen más helyzet alakul-
hat ki. Erre már gyakorla-
ti példák is vannak a kül-
kereskedelemben, a Ken-

huzamosság felszámolásával 
elérhető létszám-megtaka-
rítás ugyancsak jelentős le-
het. 

Az anyagi oldalnál van-
nak értékesebb előnyök is. 
Többek között a rugalmas-
ság a termelésben, mely a 

dekc az egész szocialista 
gazdaságnak és a két part- 1 

nőknek is munkája során. A 
közvetlen kapcsolatnak eb-
be nz irányba kell hatnia 
a kölcsönös előnyök biztosí-
tásával. 

Gazdagh István 

zőgazdaságföldnajz jelenlegi 
helyzetét vizsgálta. Rövid 
egy-két esztendő leforgása 
alatt nem csupán Jugoszlá-
via, Bulgária. Románia me-
zőgazdasági jellegű vidéke-
in nézett körül, hanem au-
tóján benyargalászta Auszt-
riát, Svájcot, az NSZK nyu-
gati vidékeit, Hollandiát, 
Belgiumot. Bejárta Párizs. , 
Bordeaux, a Viscaiai-öböl a r m a r w , r a s z , i . fo"neles a 

Jövedelem 
a k íváncs i ságból 

7500 kilométeres útja so-
rán főként a mezőgazdaság 
új jelenségeit, az életszínvo-
nal alakulását, a közlekedé-
si, szállítási adottságokat, s 
a foglalkoztatottságot ta-
nulmányozta. Pontos naplót 
vezetett a tapasztaltakról. 
Ennek részletei — főként, 

környékét, alaposan körül-
nézett Észak-Spanyolország 
partvidékén, ellátogatott Bil-

nagyüzemi kertészet, a ke-
reskedelmi lehetőíségek fel-
mérését illeti — rendkívül 
színesek, izgatóan újak, 
éles szemre, nem minden -

mület — bizonyítja: a spa-
nyol nép drága ar it fizetett 
a kölcsönért, s erre mind 
többen döbbennek rá kö-
zülük . . . 

— S mi történik azoK-
kal a spanyolokkal, akiket 
nem ragyogó palotasor kör-
nyékére, s nem termékeny 
folyóvölgyekbe, hanem csőt-
len, sziklás, zord vidékre so-
dort a sors szeszélye? 

— Ezek olykor hónapok-
ra elszegődnek Franciaor-
szágba és Svájcba, mint 
olcsó munkaerő. Svájcban 
750 ezer modern rabszolga 
él, mint nehéz fizikai mun-
kát aránylag olcsón végző, 
mezőgazdasági dulgozó. Ola-
szok, törökök, görögök is 

Már nem ismeretlenek 
Leleplezték a telefonrongálókat 

Az elektrotechnika iránti budapesti mérnök nagybácsi zás. a telefonfülkék látoga-
rajongasnak sajnos olyan igazolta, hogy azokat ő a.ión- tása városszerte Az előre-
tör* kinövése is van az is- dékozta testvére szeretett gyártott alibi és a zsebekből 
kolaskoruak kőzött, mint a fiának. Mit mondanak a szü- ilyenkor előkerült újabb al-
nyilvános távbeszélők rongá- lók, akik között van földmű- katrészek között nem véltek 
lasa. leszerelése. Lapunkban vesszövetkezet osztályvezető, a szülők ellentmondást7 

csak nemregiben írtunk a csereberélő tanúk szülei Sajnos, nem. Csak a rendőri 
ezekről a z ..ismeretlen tet- között, pedig nagyüzemi igaz- ségi házkutatás eszméltette 
lesekről. A Szeged városi es gató is? Nem tudnak semmi- őket arra, hogy valahol elvé-
járssi rendőrkapitányság ról, nem vettek észre rend- tették gyerekeik szabad ide-
azóla kézre kerítette a város ellenességet. Az iskolai poli- jénck ellenőrzését Ehelyett 
külonbozo pontján vandal- technikai oktatásból eredő vakon istenítették a 14—15 

szükséges tárgyaknak, alkat- évesek vonzódását a techni-
reszeknek vélték a lopott kához. A módosabb, a gye-
holmikat, Nem tűnt fel előtt rekek nevelésére több időt 
tűk a zsebből lebonyolított gondot és hozzáértést nyúj-

espre-hern" adás-vétel tó szülőket ebben nem lehet 

napi megfigyelókészségre a k a d ^ ^ d k 
ám legtöbb köztük a 
nyol. 

K i s g a z d a s á g o k 
Hol landiában 

spa-

kodó fiatalkorúakat: Cs. J. 
15 éves az értelmi szerző. Há-
rom társa: T. M., B. Gy. és 
H. Z. hetedik és nyolcadik 
osztályos általános iskolások. 
Velük egv iskolába járnak a 
tőlük vásárlók — most már 
tanúk —. számszerint tízen, 
akik közül egyik-másik talán 
gyanította is az amper- és 
nyomásmérők. hangszórók, 
mikrofonok, komplett morse-

,.csere-bere 
ugyanúgy, mint ahogy a pe 
dagógusoknak sem. 

Az „elcézft" szü ŐK 

megérteni. A gyerekéért egy-
maga küzdő özvegy édes-
anyát annál inkább. A fia 
korai boldogulását látta 
ugyanis a szerelgetésben. 
Viszont ennek az asszony-
nak is segíthettek volna a 

vallók. Tárgyilagos, ténye-
ket rögzítő napló ez. nem 
huny szemet írója sem a 
kedvező, sem a negatív je-
lenségek előtt. 

Számomra mindig meg-
fejthetetlen rejtélynek tűnt, 
hogy egy ilyen parányi. 163 
ezer négyzetkilométernyi te-
rületű állemocska, amliyen 
Liechtenstein, hogyan tud 
l é tezn i . . . Elsősorban tehát Finommechanikai, rádió-
éiról érdeklődöm. technikai, s hajóépítéssel 

kapcsolatos ipari áruik egy-
— Épp az a kíváncsiság re nagyobb hányadát kezdik 

élteti e kis államot, mely jelenteni a nemzeti jövede-

Hollandia? 
Hollandia még min-
mezógazdasagi jellegű 

államként él nálunk a köz-
tudatban, holott egyre in-
kább ipari országgá alakul. 

dig 

különféle szerelékek szertári 
és postai eredetét. 

Végig a városon 
A négytagú társaság mun-

kamegosztással „dolgozott". 
Együtt fosztogatták a saját 
és a szomszédos általános 

Nem késő! 
A törvényes felelősségre 

vonás mellett nyilvánvalóan j 
nem tanácsolják majd el a 
fiatal bűnősöket az általános 
iskolából, azt. el kell végez-
niük. Ha viszont ugyanezt 

A gyerekek vallomása sze-
• rint pedig valóságos zsibvá- .,„., „, B P H P ^ ^ a 

készülékek, csengoredukto- sár zajlott le * tízperces szü- többi szülök, ha idejében ki-
rokrok, telefonkagylók és netekben, majd tanítás után nyitják a szemüket' 

kinek-kinek a lakásón. Két 
gyerek pedig szabályos házi-
telefonon beszélgetett egy-
mással. Ötletes megoldással 
bekötötték barkácsolásukat 
a hálózati áramba, ö k vol-
tak a többiek szemében a 
„nagy menő" szakemberek, 

iskola szertárat, ketten pedig akik előtt a .szülők is elál-
köziilük a telefonfülkéket lá- mélkodtak ahelyett, hogy 
tegatták sorra. Az utóbbi 
időben megrongált vala-
mennyi nyilvános telefonké- . . _,, , , , 
szülék az ő „művük", kezd- telefonmikrofonok, az érté- m o r u következményei lenné-
ve az l -es postahivataltól kes alkatrészek, amelyek vá-
Petőfitelepig, a 11-es utcában ^ á ^ r a p ^ j g tgm^ „^p 
elhelyezett készülékig, Cs. J házasokat ' 
egvedül 44 telefont rongált Kaptat? szazasoKar. 
meg. Ezrekre tehető tehát a A délutáni és a kora esti 
postának okozott kár Meg- mozielőadósok időtartamába 
lestek, amikor a készüléke- k ö n n y e n belefért a portyá-
két ismét kijavították, aztan 
újra „akcióba" kezdtek. A — X — 
szertárakból származó és a 
házkutatásokon lefoglalat, 
valamint az alkatrészt vá-
sárlók által beszolgáltatott 
elektromos készülékek érté-
ke is jelentős. 

Egy ötödik bűnrészes. K. 
ö kimosta magát az ügyből 
a náluk talált postai távbe-
szélőhallgató és három darab 
membrán ellenére is. Egy 

az ön kérdéséből kisüt — 
feleli mosolyogva Moholi. 
— Mindenki kíváncsi rá, 
nagy az idegenforgalom. 
Nemzeti jövedelmét tehát 
elsősorban az idegenforga-
lomból és a kapcsolatos 
szolgáltatási ágakból merí-
ti. Vaduz, a mindössze két-
ezer lelket számláló szék-
hely ezenkívül tele van bé-
lyegárusító üzletekkel is. A 
bélyegkereskedelem jelentős 
jövedelmet biztosít a törpe 
államnak. Több nemzetközi 
monopólium központja is itt 

lemnek. Kétségtelenül im-
ponálóak a nagyüzemi ker-
tészet eredményei, a meleg-

. házak tömege egy-egy elő-
várost képez a nagyobb te-
lepüléseknél, s például az 
üvegházi paradicsomter-
mesztés — lenyűgöző mére-
tű. De azt is meg kei lett 
látnom, hogy a mezőgazda-
sági kisüzemek csak az ál-
lam árkiegészítő hozzájá »tt-
lásával szabadulhatnak meg 
a def ic i t tő l . . . 

— Nyugat-Németország? 
— Túlfeszített, erős életé 

tempó*. . 

Megfesz í tett munka 

utána néztek volna: tucaté t e t t é k v o l n a a kőzépiskolá-
szárrrra honnan erednek a a n n f l k sajnálatosan sző-

nek. 
Bizonyára még nem késő a 

csorba ki köszörű lése. ha a 
leleplezett telefonrongálók 
és szüleik is úgy akarják. 

L. F. 
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Áz ellentétek országa 

— Spanyolország? 

— Franciaország? 
— Ott ma kétségtelenül a 

mezőgazdaság fellendülése 
tapasztalható; érzésem sze-
rint a franciák egyik leg-
nagyobb mezőgazdasági 
„nagyhatalmává" lettek a 
Közös Piacnak. A megélhe-
tésért itt is nagyon meg 
kell dolgozni, akárcsak 
Nyugat bármely mas álla-
mában. Rendszerint kilenc 

felé óraj megfeszített munkát kö-
vetelnek a munkásoktól, s 

— Amint látja, a spanyol állandóan ellenőrzik a tor-
parasztok sok helyen ilyen melvón.v mennyiségét es mi-
primitív módon csépelnek nőséget. 
napjainkban Ls: lovak Ital ti- — A közlekedés? 
portatják a gabonát... Az _ Különösen Brüsszelben 

— A végletes ellentetek 
hazájaként rögződött meg 
emlékezetemben. 

Több száz színes diapozi-
tívje között válogat, 
egyiket a világosság 
emeili. 

északi partvidék hipermo-
dern palotasora éles kont-
rasztban áll a mezőgazda-
ság alacsony szintjével. A 
száraz, vízszegény vidéke-
ken középkori életnívó — a 
földközi-tengeri partvidéken 
magas színvonalú déliuyü-
mölcs-kultúra. . . A fővá-
rost, Madridot 'oágadhatalln-

ottMWA eritttiítiú'á^j Istűv 

fordítanak nagy gondot rá: 
több évtizedes távlatban 
terveznek, s építkeznek, 
gyakran hármas szinten 
készítik az új utakat. 

— A további tervek? 
— Feltétlenül folyatatom 

a „vllágcsavargást". Meg-
éri . . . 

a a 

4 DÉL-MAGYARORSZÁG Vasárnap, 1966. március 71. 


