
Tanácskozás 
Dubnában 

Hétfőn kezdődik Dubná-
ban az Egyesitett Atomku-
tató Intézet tagországai kor-
mánymegbízottainak tanács-
kozása. A napirenden az in-
tézet 1968. évi terveinek 
megerősítése, a költségvetés 
elfogadása, valamint az in-
tézet szervezeti kérdései sze-
repelnek. Magyarországot 
kormánymegbízottként Kó-
nya Albert professzor, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
főtitkárhelyettese képviseli a 
tanácskozáson. (MTI) 

A tervezettnél 
3 ezer vagonnal több cukor 

Befejeződött a cukorrépa-feldolgozási idény 
A magyar cukoripar 11 A cukoripar sikerrel zárta gonnal, a műanyag tasakba 

üzeme közül nyolc szómba- az 1967 68-as idényt, amely- csomagolt porcukorból pedig 
tig végzett a cukorrépa fel- ben a tervezettnél 30 000 va- — a tavalyi 100 vagonnal 
dolgozásával. Vasárnap haj- gonnal több répa állt a gyá- szemben — 300 vagonnal ad-
nalban a hátralevő három rak rendelkezésére, s ennek nak a kereskedelemnek. 
— a petőházi, a szerencsi és megfelelőn az előirányzott- A kampányfeladata sike-
a sarkadi — cukorgyárban nál 3000 vagonnal több cuk- res teljesítésével egy időben 
is munkába veszik az utolsó rot gyártottak, 
vagon répát. Ezzel 

befejeződött a cukoripar 
szeptembertől megszakítás 
nélkül tartó répafeldolgo-
zás! idénye. 

Az elkészült 11000 vagon 
cukor a zavartalan belföl-
di ellátáshoz teljes mér-
tékben elegendő. 

É P Ü L A M E T R Ó 

A Blaha Lujza téri mélyállomás terve 

Az Astoria alatti metróállomás mozgólépcsőjének makettje 

a következő idény nyers-
anyagáról 

is gondoskodott az ipar. A 
termelési szerződéseket, az 
új feltételek mellett — pél-
dául átlagosan 5,5 forinttal 

s exportfeladatát is tudja emelkedett a répa felvásár-
teljesíteni a cukoripar. lási ára — eredményesen 

Nemcsak a mennyiségi, ha- kötik a cukorgyárak. Január 
nem a választék igényeket is eleiéig a tervezett 185 000— 
kielégíti az ipar. A kereset- 190 000 holdból 82 000 hold 
tebb cukorfaiták közül pél- répa termelésére kötöttek 
dául a „mokkából" 800 va- szerződést. (MTI) 

Périki i ldöttsétpk hazaérkezett 
a 

Pénteken késő éjszaka ha- nak vezetésével tartózkodott, 
zaérkezett a Magyar Szocia- a Szovjetunióban, 
lista Munkáspárt Központi A küldöttség megbeszélé-
BizottSágának küldöttsége, seket folytatott P. N. Gye-
amely a Szovjetunió Kom- micsev-vel. a Szovjetunió 
munist Pártja Központi Bi- Kommunista Pártja Közpon-
zottságának meghívására ti Bizottságának titkárával. 
Aczél Györgynek, az MSZMP valamint az SZKP más il-
Központi Bizottsága titkárá- letékes vezetőivel. (MTI) 

Hetven vállal atnál, 
44 órás munkahét 

Január 13-a az ország több A kedvezményt egyelőre 
tízezer dolgozója számára az csak azok kaphatták, ahol 
első szabadszombat. 1968. a leginkább megteremtették 
január 1-től 70 vállalatnál annak feltételeit, hogy a rö-
vezették be kísérletképpen a vidített idő ellenére se csök-
heti 44 órás munkaidőt, ez kenjen a termelés, a dolgo-
mintegy 120 000 embert érint zók keresete. 

Budapesten jó ütemben ha-
lad a földalatti építése. A 
város alatt egyre hosszabbo-
dik a metró pályája. Most 
készítette el az UVATERV 
a metró mélyállomásainak 
általános tervét. A földalatti 
állomása különben már épül 
a Blaha Lujza tér alatt is. 

Új anyag — lánghegesztéssel 
titvenmillió forintos szerződés Csongrád megyével 

Évente hárommii iá méier iamina.t textília 
kamásnit, kalapot. 

A különféle műanyagok kö- sapkát az újfajta nayagból. 
zött is hamar nagy népsze- A kereskedelem és a közön-

Maris késik 
Átalakítják a Royal Szállót 

Sok embernek szemet kivitelező Szegedi Építőipari 
szúrt hogy míg a legtöbb Vállalatnak, de nem tehette: 
földszintes házat lebontották, a lebontásra váró földszintes 
üres telkét beépítették Sze- épületben még működött a 
ged belvárosában, a Kölcsey képkeretező kisiparos műhe-
utcában mind a mai napig lye a Royal földszintjét pe-
ott csúfoskodott egy kis vis- dig még irodák is lakták, 
kő, a Royal Szálló épület- Érthető, hogy a szállodát 
monstrumának tövében. Ar- csak az új év első munkanap-
ra spórolták, hogy adott al-
kalommal legyen hely a szál-
loda bővítésére. 

Naponta vagyunk tanúi, szalonokat és a közönséget, házatot, 
amint új műanyagok, texti-
liák hódítják meg a divat-

rűségre tett szert a poliure- ség érdeklődéssel várja a 
tán-hab — a habszivacs, kézműipari vállalat nagyon 
Most újfajta hazai felhasz- szép és ízléses áruit. Erre az 
nálásának voltunk tanúi érdeklődésre utal az a tény 
szombaton a Fővárosi Kéz- is, hogy a kétnapos bemu-
müipari Vállalatnak a sajtó tatójukon számos üzletet kö-
és a kereskedelem szakem-
berei részére rendezett áru-
és divatbenutatóján. 

A selyemnek, a gyűrődős 
szövetnek, a lenvászonnak. 
a frottírnak ragyogó tartá-
sa lett. A tetszetős gyűrhe-
tetlen praktikus anyagokat, 

töttek. A Luxus Áruház 
például megvette a divat-
bemutató egész kollekcióját 
A Csongrád megyei Ruhá-
zati Bolt Vállalattal évi 50 
millió forintos keretszerző-
dést kötöttek. Ebből félmillió 
forint értékben konkrét 

is született. a hagyományos textíliák és megrendelés 
a habszivacs egyesítésével Csak Csongrád megyének 
nyertek. A kézműipari vál- évente 40 ezer méter anya-

Mi van a tervben? 
Az alkalom most elérke-

zett A Hungária — mely a 
Royal Szálló üzemben tartó-
ja is — mintegy 15 millió 
forint költséggel felújíttatja 
a régi épületet, s felépítteti 
az új szárnyat is. A terv 
szerint — mely Maár Már-
tonnak, a Csongrád megyei 
Tanácsi Tervező 
mérnökének alkotása 

ján, január 2-án zárták be. 
bár még ez is korai időpont-
nak bizonyult. Az építkezést 
még akkor sem lehetett el-
kezdeni. Értesülésünk szerint 
a Hungária vállalat biztosít 
végül is a ki költözőknek 
műhelyt, irodát. 

Előre nem látható 
A kezdeti huza-vona már 

csak azért is szomorú, mert 
a tapasztalatok szerint jog-

Vállalat lehet tartani tőle, hogy 
a z építkezés közben is jelent-

eddigi 64 "szoba helyett 103 kéznek majd olyan akadá-
lesz a szállodában, nagyrészt ^o*. melyek a határidőt ki-
két személyesek, fürdőszoba- tolják — ha nem is a végte-
sak. Az új szárny alatt nyílik l enbe —, jó néhány hónap-
a bejárat, s ebből a két épü n f l l f y v v n , t p* a n n a k 'de-
li (részt összekapcsoló 
cf őház és lift. A szálloda 
fi idszintjén 250 
e zpresszót rendeznek be. 
Az udvaron gépkocsi-parko-
lot alakítanak ki, s ide ke-
rülnek a vállalat Irodái is. 

Az átalakított szálloda be-

tolat 1967 óta használja azt aot laminál 
a norvég lamináló gépet, vállalat, 
amellyel a kétféle anyagot 
lánghegesztéses eljárással 
..összeházasítja". A láng fel-

Nemcsak 
szállítanak 

a Kézműipari 

készterméket 
Csongrádba, 

olvaxztia a habsrivacs eevik nyersanyagot is vár a válla-
S S E ? ® ^ b _ l a „ C S lat a meg véből. A Kender 

és Lenszövőipari Vállalat 
TlvüZZZnUZ: ^ U ^ é n f 0 kért, 

amelyet szandálokká. tás-

pal. így volt ez annalc ide-
lép- jón a pesti Royal Szálló és 

a szegedi Tisza átalakítása-
személyes kor is: bármennyire is pre-

cíz az előzetes felmérés, pon-
tos „térképet" szinte lehe-
tetlen egy régi házról készí-
teni. 

Gondolom, mindenki előtt 
rendezesének, felszerelésének világos, hogy a Royal átala-
rcszletesebb bemutatása most kítása egyelőre megfosztja a 
még korai lenne: félő, sok 64 szállodai szobától Szege-

det, s az új 103-nak csak ak-
kor örülhetünk, ha 1969-ben, 
legalább az ünnepi hetek ide-
jére át is adiák őket rendel-
tetésüknek. Ezt az évet min-

Papírforma szerint 1967. denképpen nehéz lesz átvé-
december 5-én kelleti volna s z e , n i nélkülük, 
átvennie a munkaterületet a Fehcr Kálmán 

víz lefolyik addig a Tiszán, 
amíg elkészül. 

fi K ' k ' I "ZÓ* m i a t t 

hető, rugalmas, jó tartású 
anyagot kapnak. Azokat a 
hazai alapanyagokat' is fel-
dolgozzák, amelyek 
éppen. gyűrődésük 
nem voltak kelendők. Éven-
te három millió méter 
anyagot laminál a gép, en-
nek nagyrészét a vállalat 
feldolgozza, és kész termék-
ként hozza forgalomba. A 
Kézműipari Vállalat szö-
vetéit, selyemért, vászon 
alapanyagért kapcsolatba 
lépett sok nagyvállalattal, 
gyárral. így partnerük egye-
ljek közt a Magyar Posztó-
gyár, a Pamutfonóipari Vál-
lalat. a Hazai Fésüsfonó, a 
Győri Richards-gyár, a Se-
lyemipari Vállalat és a Pa-
szomány ár agyár. 

A divatbemutató a gazdag 
felhasználási lehetőségeket 
illusztrálta. A fémszálas es-
télyi kosztümtől, a strand-
cikkekig, az esőkabáttól a 
selyemcipőig, táskáig. a 
sportöltözéktől a gyerekru-
háig, szinte minden alka-
lomra hordható a laminált 
textília. Láttunk fürdőszoba 
kellékeket frottírból, csip- j 

kákká dolgoznak fel. E ter-
. . . mékek és a laminált ruhák. 
. .f divatholmik iránt érdeklődik 

m i a w a külkereskedelem is. 
Kádár Mária 

Az árak 
és a gazdasági fejlődés 

A gazdaságirányítás új rendszerének bevezetésével egy-
idejűleg — mint ismeretes — árrendszerünk is meg-

változott Korábban a termelői, a mezőgazdasági, a külke-
reskedelmi és a fogyasztói árak többsége hatósági ár volt, 
s a piaci feltételeket, a fogyasztó értékítéletét tükröző sza-
badárak csak szúk körben érvényesültek. A hatósági ára-
kat a stabilitás, a gazdasági változásokkal szembeni me-
revség, érzéktelenség jellemezte. Ezek az árak nem tájé-
koztattak sem a költségviszonyokról, sem a piacon végbe-
menő változásokról; nem befolyásolták sem a termelés, 
sem a fogyasztás összetételét A termelői, a külkereske-
delmi és a fogyasztói árakat egymástól is elkülönítették. 
A hatósági árak tehát alkalmatlanok voltak az értékará-
nyok kifejezésére, állandósították a társadalmi és a válla-
lati érdek ellentétét, nem adtak információkat a gazda-
sági döntésekhez, nem segítették a gazdaság belső ucár.f 
talanságainak felszámolását, végső soron a fejlődés ütemét 
is fékezték. 

A gazdaságirányítás új rendszerének az a legfőbb 
célja, hogy meggyorsítsa a gazdasági fejlődést Nyilván-
való, hogy ez a cél csak erre alkalmas árrendszer segít-
ségével valósítható meg. Ebből az összefüggésből az is ki-
tűnik. hogy az új árrendszer nem egyike a számos me-
chanikus elemeknek, hanem azok legfontosabbika, amely 
nélkül nem kapcsolható össze a tervszerű központi irányí-
tás és a piaci mechanizmus. 

M jellemzi az új árakat? 
A termelői árak általában a társadalmi ráfordításo-

kat — tehát az értékviszonyokat — veszik alapul. Szerves 
kapcsolat létesült a külkereskedelmi és a termelői árak 
között; a vállalatok exportból származó bevételét és az 
importtal kapcsolatos költségeit a külső piacok értékíté-
lete, a devizaár szabja meg. Megváltozott a fogyasztói ár-
rendszer is. Eddig a lakosság árualapjának mintegy 16 
százaléka került forgalomba az értéknek megfelelő áron; 
a fogyasztási cikkek és a szolgáltatások zöme a közgazda-
ságilag indokolt árnál drágább, vagy olcsóbb volt. A fo-
gyasztói árreform (éves szinten 3.8 milliárd forintot ki-
tevő árcsökkentéssel és 2,4 milliárdos áremeléssel) szerény 
mértékben kiszélesítette a fogyasztói, valamint a külke-
reskedelmi és a termelői árak kapcsolatát; azaz a fogyasz-
tói árakat a társadalmilag szükséges ráfordításokhoz kö-
zelítette. 

Ám mindez — az űj termelői árak kialakítása, a fo-
gyasztási cikkek jelentős részére kiterjedő ármódosítás — 
még nem árreform, csupán nagyszabású árkiigazítás, amely 
létrehozta a pillanatnyi helyzetnek megfelelő célszerű ár-
arányokat A mostani árváltozásokhoz azonban új árme-
chanizmus is társul, amely lehetővé teszi a piaci feltéte-
lekhez igazodó ármozgást. A piaci mechanizmus — a mű-
szaki fejlődés, az igények, a kereslet-kínálat árszabályozó 
hatása — a legteljesebb mértékben a külkereskedelmi és 
a termelői árak kapcsolatában érvénvesüL De jelentős sze-
repe lesz a belső piacon is a termelők és a felhasználók, 
a termelés és a fogyasztás egymásra hatásában. 

Mennyiben segíti az új árrendszer és az árak szabá-
lyozott mozgása — az ármechanizmus — a fejlődés gyor-
sítását? 

A helyesebb árarányok, s a társadalmi ráfordítások-
hoz igazodó árak reálisabb választ adnak — mind nép-
gazdasági mind vállalati szinten — az olyan kérdésekre: 
mennyibe kerül, mit ér, mennyi ráfordítást (költséget) igé-
nyel és mennyi jövedelmet biztosít? De az új árrendszer 
és a piaci hatásokat tolmácsoló ármechanizmus nemcsak 
tájékoztat, hanem a termelők és a fngvasztók maeatar-
tását is tevőlegesen befolvásolja, a termelés és a fogyasz-
tás összetételére is hatni fog. 

Utalnunk kell arra. hogy nemcsak az árrendszer és az 
ármechanizmus változik, hanem az irányítás eszközei és a 
vállalati gazdálkodás lehetőségei is úiak, s egvmással 
összhangban érvényesülnek. Ebben az összefüggésben: az 
árak egyrészt informálnak, de a nyereségérdekeltség ré-
vén egvúttal kényszerítenek is arra. hogv a vállalatok ter-
melését. gazdálkodását a piaci feltételekhez, tehát a fo-
gvosrtók. a felhasználók szükségleteihez igazítsa. 

M 1 árrendszerünkben — a fix áraktól eltekintve — 
v nem lesz eleve garantált vállalati nvereség; annak 

mértékét egyaránt befolvásolja a piac értékítélete és a 
tényleges termelési költség. Az új árrendszer, s a nyere-
ségérdekeltség természetesen egyéb vonatkozásban is 
(gyártmányfellesztés, választék, minőség stb.) a termelés 
és a fogyasztás egyik fő szabályozója, mozgató rugóia lesz. 

Az árak nemcsak jelzőrendszerként működnek, hanem 
a keresletnek, a piaci értékítéletnek megfelelően a külön-
féle gazdasági folyamatokra is hatnak, ott hozzák létre 
a nagyobb fejlesztési alapot és teszik kifizetővé a beruhá-
zást, ahol a termelés gazdaságos, vagy ahol a termelés 
még nem elégíti ki a társadalom, a piac szükségleteit. 

összegezve megállapíthatjuk, hogy az új árrendszer 
és ármechanizmus a gazdasági struktúra aránytalanságai-
nak folyamatos megszüntetésével — amiben természete-
sen a tervszerű központi irányításra is sok feladat hárul 
— a kiegyensúlyozott és gyorsabb gazdasági fejlődést 
segíti. 

GARAM VÖLGYI ISTVÁN 

Felvásárlás, az igények kielégítése 
Megalakult a Zötdség-Grümöles Kereskedelmi Egyesülés 

A szövetkezeti zöldség- adata a termelés és a fo- „egyeduralomra", véleménye 
gyümölcs kereskedelem, bár gyasztás egységes — a nép- hogy amelyik termelő képes 
még korántsem rendelkezik gazdasági érdekeknek is rá, közvetlenül is szállítson 
a növekvő forgalomhoz megfelelő — összhangjának az iparnak, a vendéglátóé gy-
szükséges technikai eszkö- a megteremtése. Az egyesü- ségelcnek, a hazai- és a kül-
zökkel. az utóbbi években lés iránvítja, összehangolja földi piacra, s ehhez még 
•'agy műszaki előrehaladást 22 tagvállalatnak a gazda- segítséget is adnak az egye-
ért eL Ma már minden me- sági tevékenységét. Az egye- sülés vállalatai, 
gyében van — vagy most sülés rendszeresen, figyeli a Az egyesülés a termel&-
épül — modern, hűtővel is (jel- és külföldi piaci hely- szövetkezetek . burgonya, 
felszerelt raktár. Megkezdő- zet alakulását, tájékoztatja zöldség és gyümölcs terme-
dolt s 1970-ig befejeződik a a vállalatait az értékesítési lésének feilesz.tése érdeké-
Nagyvásártelep rekonstruk- lehetőségekről. Egyezteti a ben .széleskörű szaktanács-
cioja — a mintegy 500 va- bel- és a külkereskedelmi adást szervez s egvéb fel-
gonos hutohaz mar elkészült, igényeket, javaslatot tesz adata mellett gondoskodik 

A most rozgalakült Zöld- vállalatainak a termeltetés: az értékesítéshez feltétlenül 
seg-Gyumolcs Kereskedelmi szerkezet tó alakítására. Az. szükséges szállítóeszközről. 

Keszövet kabátot, jersey ru- | Egyesülés legfontosabb fel- egyesülés nem törekszik oöngvölegről 

V a s á r n a p í m i j t m ú * M- Ú J H - M A ő t Y A R O A H I A m 3 


