
Reform 
és céltudatosság 

* T e m egészen négy hónap választja el népgazdaságun-
kat a gazdaságirányítás általános reformjának be-
vezetésétől. Az előkészületi munkák új, minőségi-

leg magasabb szakasza következik; a vezetők mellett a 
dolgozó emberek által is elfogadott, szükségesnek ítélt 
általános elvek, s az ezekre épülő jogszabályok vállalat' 
szintű konkretizálása. Néhány hét múlva az összes, a 
tényleges önállóságot biztosító új gazdasági év előkészí-
téséhez, megtervezéséhez szükséges alapvető információk-
nak s rendelkezéseknek a birtokában lesznek vállalataink. 
És ahogy a több mint másfél éve tartó eddigi előkészü-
letek során nem nélkülözhették egyetlen órára sem az 
üzemekben és a falvakban a pártszervezetek és a kom-
munisták kezdeményező készségét, előrelátását, dina-
mizmusát — ugyanúgy nem nélkülözhetik az elkövetke-
zendő hetekben, hónapokban sem. A párt nemcsak kez-
deményezte a reformot, de sajátos eszközeivel szervezi, 
vezeti annak megvalósítását is. 

A reform nem egyszerűen technikai-gazdasági, hanem 
elsősorban társadalmi-gazdasági kérdés. Minden egyes in-
tézkedést ennek szellemében kell előkészíteni és foganato-
sítani. Egy vállalat belső életét, működési mechanizmusát 
lényegesen érintő változás, érthető feszültséggel, nyugta-
lansággal járhat Az egész reform szempontjából nagy-
fontosságú a jelentkező gondok gyors és érdemi elren-
dezése. 

Az élet igazolja, hogy továbbra is a kommunisták, a 
pártszervezetek feladata az új viszonyok feltárására, s 
az aktív gazdasági, kereskedelmi, s műszaki kezdeménye-
zésekre való ösztönzés, tehát olyan légkör kialakítása, 
melyben ki-ki a saját területén tervez, számol, keresi a 
jobbat, a hatékonyabbat. Több pártszervezetnél máris 
nagy lendülettel hozzáfogtak az alacsony színvonalú mű-
szaki fejlesztés okainak megvizsgálásához, a termék-
korszerűsítés tárgyi és személyi akadályainak feltárásá-
hoz, a vállalati és társadalmi szempontból egyaránt 
egészségtelen „nyugalom" megszüntetéséhez. E munkát 
óhatatlanul viták kísérik. És ez nem baj. Fontos, hogy 
a pártszervezetek ügyeljenek e viták elvi megalapozott-
ságára, a jelent és a jövőt jobbító következményeire. Ha 
vállalataink ilyen szellemben fognak hozzá a jövő évi 
munkák előzetes átgondolásához, rendszerezéséhez —, az 
csak hasznára lesz az ügynek. 

Vállalataink legtöbbjénél folyik a belső mechanizmus 
korszerűsítése, az új követelményekhez való igazí-
tás. Mint minden területen, úgy itt is meghatározó 

jelentőséggel bír az előzetes elemzés és a céltudatosság 
Határozottan érvényt kell szerezni annak az elvnek, hogy 
a reform bevezetésének nem az átszervezés a legdöntőbb 
eleme. Nincs szükség semmiféle öncélú, s elsietett át-
szervezésre —, de a tétlenségre sem. A tanácsadók körét, 
a közgazdasági osztályokat, a műszaki fejlesztési osztá-
lyokat úgy kell kiépíteni, az embereket úgy kell meg-
válogatná, hogy munkájuk a legrövidebb időn bc 
anyagi erőként hasson az egész vállalat tevékenységében. 
Ennek érdekében minden területen pontos munkarendet 
kell megkövetelni. Azt, hogy ki-ki ismerje a feladatát, 
munkakörét, rendelkezzen annak ellátásához szükséges 
feltételekkel, ismerje a követelményeket, de a számon-
kérés formáit is. 

Az új irányítási rendszer egyik alapvető jellemző 
vonása, hogy minden eddiginél szélesebb lehetőségeket 
teremt a tömegek alkotókészségének a kibontakozásához, 
a dolgozó tömegek beleszólásához, a szocialista demok-
rácia erősítéséhez. A vezetőkben és a dolgozó emberek-
ben egyaránt megvan az akarat és törekvés a közös kez-
deményezésre, a tapaszlalatok többoldalú elemzésére, a 
különböző elgondolások gyakorlati kontrolljára. Mindez-
zel együtt a szocialista demokrácia hatékonyabb kibonta-
kozásának útjából még számos elméleti, szokás- és mun-
kastílusbeli akadályt kell elhárítani. Ennek egyik legfőbb 
módja a demokratizmus különböző társadalmi intézmé-
nyeinek szilárdítása, erősítése. A pártszervezet bátorít-
hatja, ösztönözheti, segítheti a leghatékonyabban a külön-
böző társadalmi szervezeteket, a konstruktívebb mun-
kára, a nagyobb következetességre. A kommunistáktól 
mindenütt azt igénylik a feladatok, hogy legyenek kez-
deményezőek, s mutassanak példát a különböző szövetke-
zeti bizottságokban, tanácsokban és a szakszervezeti bi-
zottságokban. Erősítsék, szilárdítsák a gazdasági vezetők-
kel való — a dolgozók véleményének pontos ismeretén 
nyugvó — elvszerű együttműködést, ami a szakszerveze-
tek munkájában új módszereket követel, ugyanakkor új 
normákat alakít ki e munka végzőivel szemben. A párt-
szervezeteknek bátorítani, erősíteni kell az utakat, mód-
szereket kereső tömegszervezeteket Kezdeményező poli-
tikai munkával el lehet és e l is kell érni, hogy a külön-
böző társadalmi szervezetek tudjanak, merjenek, s akar-
janak is élni jogaikkal, reálisan határozzák meg felada-
taikat, s az emberekkel való foglalkozásban magasfokon 
biztosítsák az anyagi és erkölcsi hatások egységét 

A politikai követelmények mellett gazdasági igény-
ként is jelentkezik egész közéletünkben a dolgozók 
erkölcsi nevelése. Az időszerű reform-munkák szer-

ves része az egyenlősdi, a munkanélküli jövedelemszerzés, 
az anyagi ösztönzés eltorzítása, a munkaverseny lebecsü-
lése, a vállalati ügyek társadalmi kérdésekké való nagyí-
tása elleni fellépés. Számolni kell a pártszervezeteknek 
azzal is, hogy a termelői árak rendezésével szükségszerűen 
megváltozik egyik, vagy másik vállalat eddigi minősítése. 
Előfordulhat hogy az eddigi árarányok miatt mindig nagy 
nyereséget realizáló vállalatoknak a jövőben sokkal töb-
bet kell dolgozni hasonló eredményesség eléréséért Vilá-
gos valaszt kell adni arra, hogy az új árrendszerben a 
társadalom értékelése érvényesül, s nem az irányító szerv 
— a vállalatot rövidítő — elgondolása. 

Mindezek olyan soronlevő politikai feladatok, ame-
lyek megoldása nélkül egyetlen területen sem vezethetnek 
tényleges eredményre a gazdasági-technikai intézkedések. 
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A Nagy Október tiszteletére 

Oj szakasz a jubileumi versenyben, 
kitűnő eredmények 

A Nagy Októberi Szociar 
lista Forradalom 50. évfor-
dulójának közeledtével az 
eddig is szép eredményeket 
hozó munkaverseny új erő-
re, lendületre kap. A sze-
gedi üzemek, vállálatok több 
ezres munkásserege egész 
sor kézzel fogható jelét adja 
tiszteletének és lelkesedésé-
nek; az eddigieknél is na-
gyobb munkasikerekkel kö-
szönti az évfordulót. Az 
egész 1967-es esztendőt át-
fogó mozgalom közvetlenül 
a nagy ünnep előtt új sza-
kaszába lépett. 

Először 
a Szovjetunióba 

A nagyszerű törekvések 
reális alapokon állnak. A 
Szegedi Ecset- és Seprűgyár 
dolgozói például az év ele-
jén nem kisebb célt tűztek 
maguk elé,' mint azt, hogy 
elérik a Szocialista Munka 
Vállalata megtisztelő c ímet 
Az elmúlt nyolc hónap alatt 
beigazolódott, hogy a kol-
lektíva nem ígérget felelőt-
lenül. Fontos és az eddigi-
eknél jelentősebb exportfel-
adataikat túlteljesítették; ösz-
szességében 1 millió 635 ezer 
forintot érnek el a terven 
félül, nyugati piacra eladott 
seprűk, ecsetek. S ő t az el-
múlt hónapok újabb sikert 
hoztak a kollektívának: a 
Szovjetunió először jelent-
kezett megrendelőnek, s a 
kérésnek határidőre sikerült 
is eleget tenni. 

De az exporton túl a ha-
zai keresletet i s jobban 
igyekszik szolgálni a ver-
senymozgalom. Szintén ter-
ven felül több ecset került 
a boltokba, s ezek értéke el-
éri az 1 millió 502 ezer fo-
rintot. A seprűgyár kollek-
tívája — élen a szocialista 
brigádokkal — csaknem ele-
get tett az egész évi válla-
lásoknak. A dolgozók azon-
ban a hátralevő hónapok-
ban még jobb eredményeket 
szeretnének elérni: export-
ból 515 ezer forint értékű, 
a belkereskedelem számára 
pedig 100 ezer forint értékű 
áruval adnak többet 

Takarékossággal 
9 millió 

A vasutas dolgozókra ha-
talmas értékeket bíznak na-
ponta, Felelősségük szaka-
datlanul növekszik. A MÁV 
szegedi igazgatóságának te-

rületén valamennyi dolgozó 
becsületesen igyekszik meg-
felelni a fokozódó követel-
ményeknek. A 728 szocia-
lista brigád 6844 tagja ki-
emelkedő eredményeket ért 
el: augusztusig az igazgató-
ság területén 21 millió 687 
ezer embert utaztattak, 1,2 
százalékkal többet, mint 
1966 hasonló időszakában. A 
szállításban szintén figye-
lemre méltó — 4, illetve 3,4 
százalékos — az emelkedés. 
Az év első nyolc hónapjá-
ban 2 millió 671 ezer tonna 
áru indult útnak az igazga-
tóság területéről, s 5 millió 
625 ezer tonna áru érkezett. 
A vonatok pontosan, menet-
rend szerint közlekedtek. A 
vasutas dolgozók emellett az 
eddigieknél gazdaságosabban 
kiaknázták a rakodás lehe-
tőségeit, átlagosan 0,3 tonná-
val több áru került egy-egy 
vasúti kocsiba. 

Ide tartozik a jobb ener-
giagazdálkodás eredménye: 
összesen 9 millió forint ér-
tékű olajat és szenet taka-
rítottak meg a vontatás dol-
gozói. De ezzel nincs vége 
a vasutasok áldozatkészsé-
gének. Az őszi csúcsforga-
lomban, az elkövetkező hó-
napokban is vállalások ga-

rantálják 2 millió 400 ezer 
tonna áru elszállítását. 

Egyéni verseny 
A Kenderfonó- és Szövő-

ipari Vállalat újszegedi gyá-
rában az első félévben nem 
sikerült teljesíteni a terme-
lési feladatokat. Az itt dol-
gozó üzemek nehéz hely-
zetbe kerültek, hiszen az 
export- és belföldi megren-
deléseket mindenképpen ki 
kellett elégíteni. A helyzet 
megváltoztatásáért augusz-
tusban új szakasz kezdődött 
a jubileumi versenyben; a 
brigádmozgalom mellett 
egyéni munkaverseny indult 
a Kenderfonó- és Szövőipari 
Vállalatnál. 

Az új versenyszakaszban 
máris sikerek születtek: a 
cérnázó üzemrész 0,3 szá-
zalékkal túlteljesítette fel-
adatait. Ebben az üzemben 
mostanában egy gép sem 
áll, a kollektíva áldozatké-
szen a hiányzók gépeit is 
kezeli. 

Az újszegedi gyáregység 
vezetői megbecsülik az új 
versenymozgalmat is: a há-
rom hónapig tartó egyéni 
küzdelmek legjobbjainak 
mintegy 140 ezer forint 
pénzjutalmat osztanak ki. 

Losonczi Pál 
látogatása 

Losonczi Pál, a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának elnöke kedden 
kétnapos látogatásra Békés 
megyébe érkezett 

Losonczi Pál szerdán reg-
gel a megye vezetőinek tár-
saságában az országoshírű 
újkígyósi Aranykalász Ter-
melőszövetkezetet látogatta 
meg. Szerdán délután 
ugyancsak a megye vezetői-
nek társaságában Orosházá-
ra utazott, ahol az üveggyá-
rat tekintette m e g (MTI) 

Fock Jeni) 
látogatása 

Heves megyében 
Fock Jenő, az MSZMP 

Politikai Bizottságának tag-
ja, a forradalmi munkás-
paraszt kormány elnöke 
szerdán Heves megyébe lá-
togatott. Visontán megtekin-
tette az ország legnagyobb 
építkezését, a kiterjedt bá-
nya- és erőműépitkezést. in-
nen a verpeléti Dózsa Ter-
melőszövetkezetbe látogatott. 
Délután Egerben a Finom-
szerelvénygyár művelődési 
házában rendezett nagygyű-
lésen bel- és külpolitikai 
kérdésekről tájékoztatta a 
részvevőket. 

Ma kezdődik az ENSZ-ben 
a politikai vita Megválasztották 

a közgyűlés alelnökeit 
Az ENSZ-közgyűlés 22. 

rendes ülésszakának első 
ülése kedden délután — ma-
gyar idő szerint 23.22 órakor 
— ért véget. Az ülésen meg-
választották a közgyűlés hét 
főbizottságának elnökeit. A 
többi között az első (politi-
kai) bizottság elnökévé Isza-
rni 1 Fahmi EAK-diplomatát. 
A különleges politiki bizott-
ság elnökévé a hondurasi 
Humberto Lopez Villamiit 
választották. 

Az ENSZ-közgyűlés szer-
dán megválasztotta a 17 al-
elnököt. Az alelnökök a kö-
vetkező országokból kerül-
nek ki; a Biztonsági Tanács 
öt állandó tagja — a Szov-
jetunió, Anglia, Franciaor-
szág, Egyesül Államok és a 
csangkajsekista klikk — va-
lamint Jordánia, Líbia. Da-
homey, Nepál, Laosz. Tan-
zánia, 
Izland, 
és Nicaragua. 

Az ENSZ-közgyűlés XXII . ü l é s s zakán Manescu r o m á n k ü l ü g y m i -
nisz ter t vá lasz to t ták meg a k ö z g y ű l é s e lnökének . K é p ü n k ö n : az 
e lnöki aszta lnál , bal ról j obb ra u T h a n t fő t i t ká r . Manescu és 

Nara-Szinhwm fő t i tká rhe lye t t e s 

Önálló export-import jogot 
kapott a szegedi Haladás Tsz 
A Gazdasági Bizottság ti export vállalat és a Hun-

most megjelent határozata garocoop SZÖVOSZ árucse-
alapján 1968. január 1-tól reforgalmi iroda külkereske-
újabb vállalatok és termelő- delmd jogköre is. 
szövetkezetek kapják meg az A Bábolnai Állami Gaz-
önálló export-import jogot, daság január 1-től önállóan 

A Csepel Vas- és Fémmű- exportálhat és importálhat 
vek — fővállalkozó irodája tenyész- és sportlovakat, na-
útján — önállóan értékesít- posbaromfit és tenyész-
het majd acélpalack-gyára- tojást. A Kertészeti Kutató 
kat. Intézet, továbbá néhány me-

A Pamutnyomóipari Vál- zőgazdasági termelőszövet-
lalat abban az esetben érté- kezet (a budapesti Sasad és a 
kesitheti szabadon termé- Rozmaring, a szentesi Üj 
keit, ha a Hungarotex mun_ Barázda és a szegedi Hala-
kájával nincs megelégedve. dás) virágok és dísznövények 

Bővül a Hungarofruct exportjára és importjára kap 
zöldség-gyümölcs szövetkeze- jogot 

Manescu román külügy- megkezdi az általános poli-
Szudán, Ausztrália, miniszter, a közgyűlés elnö- tikai vitát. 
Dominika, Ecuador ke a szerda délelőtti ülésen Corneliu Manescu román 

bejelentette, hogy kielégítő külügyminiszter, a közgyű-
elintézést nyert/ a kubai lés újonnan megválasztott 
küldöttség panasza. A kül- elnöke sajtókonferenciát tar-
döltség tiltakozást jelentett tott, s ezen kijelentette: bi-
be U Thant ENSZ-főtitkár- zik abban, hogy a fennálló 
nál, a tiltakozás hatásara az nehézségek ellenére a világ-
amerikai bevándorlási ható- szervezet tanácskozása elö-
ságok sürgősen engedélyez- segíti majd számos vitás 
ték, hogy a kubai delegáció nemzetközi kérdés megoldá-
diplomáciai postának minősí- sát, így haladást hoz majd 
tett csomagjai a nemzetközi a közel-keleti válság rende-
eljárasnak megfelelően, vám- zéseben. „Bár a vietnami 
vizsgálat nélkül kerüljenek háború nem szerepel a na-
továbbitásra. pirenden. aligha hangzik el 

A szerda délelőtti ülésen megnyilvánulás a közgyűlé-
már részt vettek a kubai s e n anélkül, hogy ne érin-
küldöttség tagjai. Manescu tóné ezt a témát. Nem hi-
külön köszöntötte a kubai s z e m u g y a n a k k o r - h o g y a 

delegátusokat. 
Délután — magyar Idő 

béke megvalósulását elősegí-
tené, ha ezt a kérdést napi-
rendre tűznénk. Vélernó-

szerint az esti órákban — nyem szerint a háború be-
az általános ügyrendi bizott-
ság a napirend megvitatásá-

fejezését a már korábban 
kialakult eszközökkel, külö-

hoz kezdett hozzá. (A bizott- nősen pedig a genfi konfe-
ság ülése esetleg csütörtökre rencia felhasználásával lehet 
is elhúzódhat. — A szerk.) elérni" — jelentette ki Ma-

Csütörtökön a közgyűlés nescu. 

» 


