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Tájékozódás és döntés 
j l f a még nem általánosan jellemző, de a jövőt jól mo-

tató utasítást adott ki egyik gyárunk igazgatója: 
csakis akkor írja alá végső jóváhagyásként a gépmegren-
delő lapokat — akár belföldi gyártmányú, akár import-
gépről van szó —, ha a műszaki fejlesztési főosztály és a 
beruházási főosztály szakreferensei mellett azok a dolgo-
zók is véleményezték, akik a gépekkel majd termelnek. A 
gyakorlati tapasztalatok késztették erre az igazgatót: meg-
történt ugyanis, hogy a megrendelt és leszállított gépek 
hónapokig hevertek a raktárban, mert kiderült utólag, 
hogy — bár műszaki mutatóikat tekintve jobbak a jelen-
legi masináknál —, beállításukhoz át kell rendezni az 
üzemrészt, kialakítani az ún. technológiai sorrendet, vál-
toztatni a belső anyagmozgatáson stb. Ha mindezt előze-
tesen számításba veszik — s ehhez „csak" annyi kellett 
volna, hogy az üzemvezetővel, szakmányvezetőkkel megbe-
széljék. s kikérjék a présgépkezelők véleményét — elke-
rülhetik a fiaskót, a jogos bírálatok tucatját kiváltó, el-
sietett rendelést. 

A gépek végül ls — nyolc hónapos késéssel — dolgoz-
ni kezdtek: a tanulságok levonását — a többi kőzött — az 
igazgatói utasítás kiadása jelezte. Naponta tapasztalhatjuk, 
milyen jelentősége van a kellő tájékozódásnak, a döntések 
előtti tanácskozásnak, véleménykérésnek, az érintettek fo-
kozott bevonásának. A szocialista demokrácia — mert 
hisz' erről van szó — erősödése, kiteljesedése bonyolult, 
összetett dolog. Az említett esetben az emberek vélemé-
nyét sem kérték ki; máskor ez ugyan megtörténik, csak 
éppen nem veszik azt figyelembe, s érthető, ha emiatt a 
végrehajtáskor a lehetségesnél jóval kisebb a támogatás: 
a dolgozók nem érzik a maguk ügyének a feladatot, pusz-
tán kényszerű kötelességet látnak benne. 

A szocialista demokrácia erősítésében, a mindennapok 
valamennyi területén való megszilárdításában történelmi 
jelentőségű állomás a gazdaságirányítás új rendszerének 
megvalósítása. As új gazdasági mechanizmus tág teret 
biztosít a helyi Önállóságnak, tehát annak, hogy helyben, 
a körülményeket legjobban ismerők döntsenek céljaikról, 
feladataikról — természetesen az országos, társadalmi 
méretű érdekekkel összhangban. Az önállóan meghozott 
döntés csakis akkor lehet helyes, megalapozott, ha kellő 
felmérés, tájékozódás előzi meg, ha a kollektíva vélemé-
nye kristályosodik ki benne, más szóval — ha valóban de-
mokratikusan hozzák meg. Az ilyen döntés egyben biztosí-
téka is annak, hogy mindenki magáénak érezze a felada-
tot: értelmi és érzelmi szálak kötik hozzá, hiszen a maga 
véleménye, nézete is hozzájárult a végső döntés meghozá-
sához. 

A döntési jogkörök nagyfokú decentralizálása — az 
új gazdasági mechanizmus egyik legfőbb jellemzője — a 
szocialista demokrácia érdemi érvényesülésének biztosíté-

. ka: tág lehetőségek nyílnak a helyi kezdeményezésre, az 
alkotókedv, a rugalmasság, az ötletesség kamatoztatására. 
Az eddigiekhez mérten ugyanakkor összehasonlíthatatla-
nul egyértelműbb lesz a helyi vezetők felelőssége, nem 
hangzik el unos-untalan, hogy „felülről rendelték el". Ez-
zel megteremtődik a dolgozók, az állampolgárok ellenőr-
zési jogának fokozott lehetősége la. 

Pártunk politikájában a szocialista demokrácia kez-
dettől fogva szerepel a feladatok között Napjainkban arról 
van szó, hogy a szocialista demokrácia következetes to-
vábbfejlesztése útján kimerítve eddigi lehetőségeinket új 
fejezetet nyitunk. A túlzott centralizmus, az adminisztra-
tív Irányítási módszerek a gazdasági életben, az anyagi ér-
dekeltség elvének nem kellő érvényesülése sok tekintet-
ben formálissá tette a szocialista demokráciát, fékezője 
volt a gyorsabb haladásnak, az alkotóerők maximális ki-
bontakoztatásának. Hasonló akadályok nehezítették a vá-
lasztott szervek és választóik kapcsolatát; s bár volt rá 
példa, a választók alig éltek a visszahívás jogával. 

Jogos a feltételezés, hogy mindebben pozitív változást 
hoz a gazdasági mechanizmus reformja: növeli az érde-
keltséget és a felelősséget, áttekinthetővé teszi mind a gaz-
dasági élet különböző folyamatait, mind a társadalmi élet-
re ható erőket, s ezzel a szocialista demokrácia továbbfej-
lesztésének bő forrásalt nyitja meg. 
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Nádpalló, fólia, hőSégfúvó 
Télen is dolgozni akarnak az építők 

A hosszú, szép ősz véget el a felhasználás színhelyére, valamint a Tarjánban épülő 
ért, mert már kétségtelenül Az ipari építkezések közül lakótelep helyének terepren-
a tél küszöbén állunk. Az téli munkára rendezkednek n-zése is 
építőiparnak egyre kevesebb be többek között a kábel-
esélye van csapadék nélküli gyárban, a tejüzemben, a A felsorolás korántsem t d -
és fagymentes napokra, ami- Patyolatnál, a Szerszámko- Jes. Az építők, ahol csak le-
kor falazni, betonozni a sza- vács Ktsz-nél, a Vas- és hetségea, dolgozni akarnak 
hadban is lehet Ha a ke- Fémipari Ktsz-nél. s részben ^ ^ i s A p r o g r a m m e gvan , 
meny telben is akar dolgoz- a gumigyárban is A kábel- . . . . *1 J T * . . „ 2 
ni, akkor meg kell teremtenie gyárban zsaluznak majd, a s . JO * szervezés es nem 
hozzá a lehetőségeket. tejüzemnél különböző mély- túlságosan zord az időjárás, 

A felkészülés időszaka lé- építési munkákat végeznek, akkor a célt el is érhetik: 
nyegében november 15-ével s ponyva alatt, gőzöléssel be- előrehaladhatnak a munká-
ért véget 

Fejlődik a műszaki 
és tudományos együttműködés 

az NOK-vai 

a Csongrád Me- tonoznak is. A Patyolat épít-
gyei Építőipari Vállalatnál, kezésén válaszíalaznak. bur-
A téliesítés idén ls azt a célt kolnak, aljazatbetont készí-
szolgálja, hogy minél maga- tenek. A Szerszámkovács 
sabb termelést érjenek el. Ktsz új telepén befejezik a 
mégpedig úgy, hogy csarnok szerelését, s itt élő-

folyamatos szervezéssel a regyártásra rendezkednek be. 
lehető legnagyobb lét- A Vas- és Fémipari Ktsz 
számnak adjanak munkát, üzemházában vakolnak, bur-
s egyúttal a gazdaságossá- kolnak. 
got is biztosítsák. A gumigyár! építkezés ala-
A technikai-technológiai pozással, felvonulással kez-

íelszerelések adatai között dödik meg 1967 márciusá-
tallózva többek között ilyen ban. 
számok ragadják meg a fi- Sok lakóépületen ls foly-
gvelmet: 16 ezer négyzetmé- tatják a munkát Üjszege-
ter ponyva, 15 ezer négyzet- den, a Fürj utcában, ahol a 
meter nádpalló, 31 ezer négy- KISZ-esek szamára 80 lakás 
zetméter PVC-fólia. 12 ezer készül, a B és a C jelű há-
mázsa szén, 325 kályha, 110 zakban válaszfalaznak és 
kokszkosár, 450 folyóméter szerelőipari munkát végez-
göztömlő, 18 termoventillá- nek, az A és D jelű házak 
tor, 34 olajtüzelésű hőléefú- falait magasítják. A Lenin 
vó. Ezek segítségével zárják korút 51. szám alatti emelet-
el a külső hőmérséklettől az ráépítésnél, a Bécsi körúti 
építkezéseket, illetve biztosi- építkezés l -es ütemében és 
tanak olyan körülményeket, az l -es ütem B jelű épüle-
melyek között télen is lehet tében, valamint a Károlyi 
dolgozni, építkezni. utcai építkezés l -es és 2-es 

Néhány helyen ftz építtető épületében válaszfalakat húz-
blztosít megfelelő fűtést, má- nak, vízvezetéket, villanyt, 
sutt a hideg beállta előtt fűtést szerelnek. A 3-as épü-
üzembe helyezik a végleges létnél felmenő falakat épí-

tenek. csakúgy, mint a Ró-
mai körúti KlSZ-lakásépít-
kezésen, ahol az alapozás 
után megépítik a földszintet 
A Tolbuhin sugárúton 107 
lakás építéséhez kezdenek. 

Van az építőknek az el-
mondottakon kívül sok más 
munkájuk is a télre. A Sza-

val, nem marad 
tavaszra, nyárra. 

a 
minden 
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fűtőberendezéseket. Az abla-
kokat, nyílásokat részben 
üveggel, részben műanyag-
fóliával fedik le. 

Gondoskodnak a dolgozók 
számára megfelelő helyi-
ségekről, védőruházatról, 
védőitalokról. 

Fokozottabban ügyelnek a 

Befejeződött 
a Bolgár Kommunista Párt 

kongresszusa 
Megválásai ott ák a pórt új vezető szerveit 

— Első titkár ismét Todor Zsivkov elvtárs 
A Bolgár Kommunista Üdvözölte a Vietnami De-

Párt kongresszusának szom- mokratikus Köztársaságot a 
baton helyi idő szerint 12 Dél-vietnami Nemzeti Fel-
óra 30 perckor kezdődött szabadítási Frontot <a a* 
ülésén bejelentették, hogy egész vietnami népet, amely 
az előzőleg megtartott zárt hősi harcot vív az ameri-
ülésen megválasztották a kai imperializmus agressz 6-
párt új vezetőit Első titkár- ja ellen, 
rá ismét Todor Zsivkovot Ezután a nemzetközi mun-

kásmozgalom egységéről sz 1 -
va hangoztatta: a kongresszu-

választották. 
A Politikai Bizottság tag-

következők: Bojan »on kifejezésre jutott az jai 
Blgaranov, Borisz V elese v, 
Zsivko Zsivkov, Ivan Mi-
hajlov, Ivan Popot), Pencso 

balesetelhárításra, nagy súlyt badság moziban folytatják a 
helyeznek a balesetvédelmi renoválást az MTA Oskola 
oktatásra. A munkások szál- utcai székházában falaznak. 
Htását munkahelyükre és ha- vakolnak, burkolnak, miután 
za fedett gépkocsikkal, autó- üzembe helyezik a végleges 
buszokkal oldják meg. fűtést. Az Orvostudományi 

A téli építkezésre precíz Fgyetem új kollégiumának 
programot dolgozott ki a vál- építkezésén a földszinten és 
lalat • az első emeleten válaszfala-

A téliesíthető munkák hat húznak, a másodikon, a 
jegyzékén mintegy 80 épít- harmadikon és negyediken a 
kezés szerepel, s ezeknek felmenő szerkezetet készítik 
tőbb mint a fele Szegeden el. A szabadtéri színpad épít-
lesz. kezésénél falakat, födémeket 

Hogy a munkák ellátása za- építenek. Folytatják a járási 
vartalan legyen, téliesítik a tanács Széchenyi téri szék-
központi telephelyet, illetve házának és a Lenin körút 
az ott működő betongyárat 27. számú háznak a feiúji-
is. Ahol mód van rá, az épü- tását. 
let pincéjében felszerelt ha- Még a téli Időszakra jut 
barcstelepen állítják elő a több lakóház-építkezés el-
habarcsot, s innen juttatják kezdése, 

A magyar—német gazdasá-
gi és műszaki-tudományos 
együttműködési bizottság no-
vember 14—19 között Buda-
pesten tartotta 5. ülésszakát 
Az NDK delegációját Her-
mán Grosse szerszámgép- és 
járműipari miniszterhelyet-
tea, a Magyar Népköztársa-
ság delegációját dr. Hetényi 
István, az Országos Tervhi-
vatal elnökhelyettese vezette! 

A bizottság elsősorban a 
racionalizálás terén folyta-
tandó együttműködés elmé-
lyítésének feladataival fog-
lalkozott, különös tekintettel 
a részegységek kutatásában 
és termelésében megvalósí-
tandó kooperációra. Az 
együttműködés a híradás-
technikára, a gépiparra, a 
vegyiparra — különösen a 
gyógyszeriparra — továbbá 
a könnyűiparra és a mező-
gazdaságra összpontosul. 

A bizottság határozatokat 
hozott a kutatási és terme-
lési együttműködés gazdasá-
gi hatékonyságának fokozá-
sáról, a termelés további 
szakosításáról a híradástech-

nika, a vegyipar és a kőny-
nyűipar területén. 

Hermán Grossét, a német 
delegáció vezetőjét fogadta 
Apró Antal, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettese és megbeszélést 
folytattak az új gazdaságirá-
nyítási rendszer kérdéseiről, 
valamint a két ország közötti 
gazdasági és műszaki-tudo-
mányos együttműködésről. 
(MTI) 

Eredményhirdetés 
Lipcsében 

Szombaton este Lipcsében 
ünnepélyes keretek között 
hirdették ki a 9. nemzetkö-
zi dokumentum- és rövid-
filmfesztivál eredményeit. A 
negyedik kategóriában, a 
népszerű tudományos fil-

mek mezőnyében örök meg-
újulás című filmünk ezüst-
galambot nyert. Ebben a 
kategóriában az első díjnak 
megfelelő aranygalambot 
nem osztották ki. 

Több modern bútor készül 
A bútoripaari idei felada-

tainak teljesítéséről és jövő 
évi terveiről a Könnyűipari 
Minisztériumban a követke-
ző információt adták: A ter-
melés színvonala ez évben 
várhatóan 4—5 százalékkal 
lesz magasabb az előző évi-
nél. A vizsgálatok igyekez-
tek eleget tenni a külkeres-
kedelem soronkívüli igényel-

nék és így előreláthatólag 
mintegy 33 millió forinttal. 
23 százalékkal teljesítik tűi 
exportszállítása kötelezettsé-
geiket. 

A bútoripar ez évi terme 
lésének értéke előrelátható-
lag egymilliárd-kétszázötven-
egy millió forint lesz, a jövő 
évben a tervek szerint 66 
millió forint értékű bútorral 

többet gyártanak majd. 1967-
ben a belkereskedelem vala-
mennyi igényét kielégíti az 
ipar. A fényezett, a kárpito-
zott és a műanyag bevonatú 
bútorokból egyaránt több új 
típust már nagy szériában 
bocsát a kereskedelem ren-
delkezésére. A hazai üzletek-
ben forgalomba kerülő búto-
rok 80—90 százaléka modern 
típusú. (MTI) 

törekvés és elhatározottság, 
hogy le kell győzni a nézet-

^ __ eltéréseket, közösen meg 
Kubadinszkí, Srtanko*Todo- "??f k e I 1 vitatni • harc tá-
rót), Tano COIQV, Todor talfnos problémáit hely e 
Zsivkov, Todor Pavlov, Co- k e l 1 á " ' t a m é s erősítem k-n 

h a nemzetközi kommunista 
mozgalom és az egész and-
imperialista front egység* t 

Az SZKP s a Szovjetunió 
szerepéről és jelentőségéről 
szólva kijelentelte: 

— A történelemben nincs 
még egy ország, még egy 

la Dragoicseva. 
A Központi Bizottságba 

137 tagot választottak az 
eddigi 101 tag helyett. 

Sztojan Gjurov után, aki 
ismertette a párt központi 
vezető szerveinek új ösz-
szetételét, Todor Zsivkov párt, még egy nép, amely 
mondott záróbeszédet. Meg- ilyen sokat tett volna az 
elégedését fejezte ki a kong- emberiség javára, ilyen *>k 
resszus eredményeivel, szólt áldozatot hozott volna a \1-
az ötödik ötéves tervről. Kö- lág népeinek boldogsága ér-
szönetet mondott a külföldi dekében. 
felszólalóknak azért, hogy A BKP IX. kongresszusa 
olyan nagyra értékelték a az Internacionálé eléneklé-
BKP mai tevékenységét sével ért véget. (MTI) 

Segítség Olaszországnak 

A Magyar Vöröskereszt útnak indította teherautóval a 
segélyszállítmányt Veronába, ahonnan majd az árvíz súj-
totta városokba, Firenzébe, Velencébe és Grossetoba irá-
nyítják. A Magyar Vöröskereszt takarókat, tréningruhákat, 
tetanusz és tífusz elleni oltóanyagot, vízfertőtlenítő és láz-
csillapító gyógyszereket küldött. 


