
A világ-
kereskedelmi 
konferenciáról 

Dr. Biró József külkeres-
kedelmi miniszter, aki Új-
Delhiben részt vett a máso-
dik világkereskedelmi kon-
ferencia első hetének ülé- , 
Bein, a konferencia eddigi 
tapasztalatairól a következő 
nyilatkozatot adta: 

— A konferencia csaknem 
két hónapon át ülésezik, s 
a fontosabb kérdések alapos 
tárgyalása még hátra van. 
Az eddigiekről leglényege-
sebb benyomásom az, hogy 
a fejlődő országok mind 
nagyobb nyugtalansággal ál-
lapítják meg: helyzetük az 
első világkereskedelmi kon-
ferencia óta nem javult, 
hanem bizonyos tekintetben 
romlott. Ez indítja a fej-
lődő országokat arra, hogy 
még nagyobb erővel köve-
teljék a gazdasági előreha-
ladásukat szolgáló együtt-
működést a világ többi ré-
szével. 

— A fejlett tőkés orszá-
gok nem fukarkodnak az 
általános jellegű nyilatko-
zatokkal, de amikor konk-
rét intézkedésekre kerül 
sor, magatartásuk már más. 
Az ünnepi üléseken ígére-
tet tesznek, a munkaülése-
ken pedig azt mondják: 
mindezek a nyilatkozatok 
helyesek, de megvalósítá-
suknál három feltételt köt-
nek ki: nem most, ne Itt, 
és ne így. 

— A szocialista országok, 
élükön a Szovjetunióval, 
maguk voltak előharcosai 
egy világkereskedelmi kon-
ferenciának. Politikájukat a 
szavak és a tettek egysége 
jellemzi. 

— Magyarország szerepét 
nemcsak gazdasági ereje, 
területének nagysága szabja 
meg, hanem mindenekelőtt 
az, hogy szocialista ország 
és a szocialista tábor tagja, 
s mint ilyenre, bizalommal 
tekintenek a fejlődő orszá-
gok. Hazánk a konferencia 
életrehívása óta aktív sze-
repet vállalt az ott vitatott 
kérdésekben és ezt a szere-
pet ugyancsak elismerik a 
fejlődő országok. Ennek 
egyik jele az, hogy már az 
első konferencián és a két 
konferencia közötti tanács-
üléseken, valamint most, 
több alkalommal választot-
ták meg hazánk képviselőit 
vezető tisztségekre. 

Á kollektív szerződések 
tapasztalatai 

Interjú dr. Beckl Sándorral, a SZOT titkárával 
A párt és kormány hatá-

rozatai alapján, az új gazda-
ságirányítási rendszer beve-
zetésével összhangban, 1968. 
január elsejét követően sor 
került a vállalati kollektív 
szerződések megkötésére. Bár 
a szakszervezeteknek és vál-
lalati, gazdasági embereknek 
kevés tapasztalat állt rendel-
kezésére ehhez a nagy mun-
kához, ma már elmondható: 
okosan élve az önállósággal, 
eredményesen oldották meg 
ezt a bonyolult, újszerű fel-
adatot. E tapasztalatokról 
kérdeztük dr. Beckl Sándor 
elvtársat, a SZOT titkárát 

0 A kollektív szerződé-
sek megkötésénél mi-
lyen kérdésekről volt 
a leggyakoribb a vita 
a szakszervezetek és 
vállalatok között? 

— A szerződések előkészí-
tésénél és megvitatásánál az 
üzemi szakszervezeti szervek 
szinte minden kérdéshez hoz-
zászóltak. Egyes témákhoz 
hevesebben, nagyobb vita-
készséggel. Például: a juta-
lomszabadság és egyéb jut-
tatások mértékének megha-
tározása során, vagy a mun-
karuhakeret meghatározásá-
nál alakultak ki nagyobb vi-
ták. 

— Ez teljesen érthető, hi-
szen az év elején még nagy 
a bizonytalanság amiatt, 
hogy a kollektív szerződés-
ben vállalt, kötelezettségek 
teljesítésének gazdasági alap-
ját, a vállalati nyereség er-
re fordítható részét az év 
végéig, a gazdálkodás ered-
ményeként hogyan, s milyen 
mértékben lehet majd elő-
teremteni. Ez a bizonytalan-
ság tükröződött abban, hogy 
egyes gazdasági vezetők a 
jutalomszabadság és egyéb 
juttatások mértékének meg-
határozásakor néha túlzott 
óvatosságra is törekedtek. 

— Éles volt a vita a ré-
szesedési alap felosztásánál 
érvényesítendő dolgozói ka-
tegóriákba sorolásnál is. Kü-
lönösen az volt problema-
tikus, hogy az adott válla-
latnál mely munkakört be-
töltő dolgozók kerüljenek az 
L és a II. kategóriába. 

— Ezen túl még leginkább 
vitatott kérdések a munka-
idő-csökkentéssel, a bérszín-
vonal növelésével, a felmon-
dási idő mértékének megha-
tározásával, valamint a túl-
munka megváltásának mód-
jával kapcsolatban vetődtek 
feL 

0 A kollektív szerződé-
sek tartalmát illetően 
milyen kérdések sza-
bályozásában észlel-
hető legnagyobb óva-
tosság ma még a tör-
vény adta lehetősé-
gek kihasználásában? 

— Az elkészült kollektív 
szerződések többségében a 
vállalatok hatáskörébe utalt 
kérdéseket — a helyi adott-
ságok és igények, valamint 
a törvény adta lehetőségek 
figyelembevételével — reáli-
san szabályozták. A nem 
alaptalan óvatosság mellett 
azonban tapasztalható né-
hány esetben csak részben 
indokolt óvatosság is. Ezekre 
egy-egy példát szeretnék em-
líteni 

— Mint ismeretes, a Mun-
ka Törvénykönyve lehetővé 
teszi, hogy a vállalat igaz-
gatója jutalomszabadságban 
részesítheti azokat a válla-
lati dolgozókat, akiket ki-
emelkedő társadalmi, gazda-
sági tevékenységük és pél-
damutató magatartásuk arra 
érdemessé tesz. Ezzel a le-
hetőséggel a vállalatok több-
ségénél éltek is, és a kollek-
tív szerződésekben szabá-
lyozták, hogy a törzsgárda-
tagok, a szocialista brigádta-
gok évenként hány munka-
nap pótszabadságot kapnak. 

— Az egyik jól gazdálko-
dó könnyűipari vállalatnál 
azonban úgy határoztak, 
hogy csak kivételesen indo-
kolt esetben adnak jutalom-
szabadságot A vállalat kol-
lektívája a kővetkezők mi-
att határozott így: a válla-
latot 1968. január 1-ével 
csökkentett munkaidő beve-
zetésére jelölték ki, ami fo-
kozott műszaki-szervezési in-
tézkedéseket követel mind o 
műszakiaktól mind a fizikai 
dolgozóktól. A Munka Tör-
vénykönyvében biztosított 

fénycsövek a tSelvévosbnn 
Szeged gyors fejlődése és 

ragy idegenforgalma meg-
kívánja, hogy központját 
még reprezentatívabbá, 
nagyvárosibb jellegűvé te-
gyük Igaz. hogy a belvárosi 
iizletnegyed, a Kárász utca. 
Oskola utca, Széchenyi tér 
és a Lenin körút üzleteinek 
kevés kivétellel van fénycső-
feliratuk, mégis esténként 
erre járva, s összehasonlítva 
más nagyvárosok hasonló 
részeivel, kicsit szegényes-
nek. köznapinak tűnik 

Változtatni, javítani ezen 
próbáltak már légebben is; 
hol több. hol kevesebb si-
kerrel. A Kárász utca leg-
elején például nappal és 
este egyaránt jól mutat a 
Képcsarnok, s a másik ol-
dalon a két könyvesbolt ki-
rakata. Hozzájárul ehhez a 
fénycső-betűkön kívül az is. 
hogy ezeknek az üzleteknek 
a portálja is korszerű. 

Hasonló tágas kirakatokat 
kellene kialakítani a többi 
üzletnek is. ügyelve, hegy-
ezek összhangban legyenek 
az épületek homlokzatával. 
Természetesen nem lehet ezt 
öncélúan csinálni, lehetőség 
akkor lesz erre. ha az el-
hanyagolt. elöregedett épü-
letek felújításra kerülnek. 
Akkor viszont feltétlenül na-
gyobb gondot kell fordítani 
az új portálok kialakítására, 
nem feledkezve el a fénycső-
feliratokról, reklámokról 
sem. 

Utóbbiaknak ötleteseknek, 
mozgalmasaknak kell len-
oiük mint minden reklám-

rak, melyekkel a figyelmet 
akarják felkelteni. Eddig a 
fénycső feliratokat főként 
úgy helyezték el, hogy az 
csupán az üzlettel szemben 
állva volt olvasható. Van 
néhány olyan reklám is — 

•mint például a postáé, az 
OTP-é. a Tisza Szállóé —. 
amely kiemelkedik az épüle-
tek síkjából, de ez kevés. 
Néha pedig annyit „árt" is, 
mint használ: a Lakberen-
dezési Áruház a Kárász utca 
sarkán nemrégiben cserélte 
ki elavult feliratát, s felsze-
relték függőleges fényreklá-
mot is az épületre. Szó ami 
szó. megérte, de mennyivel 
jobb lett volna, ha nem fe-
lejtenek el engedélyt kérni 
a munkára. Akikor talán 
nem esett volna az a hiba, 
hogy esténként a neonfeliraí 

fénye homályba burkolja az 
üzlet fémbetűs feliratát. Se-
gíteni persze lehet ezen utó-
lag is: egy fénycső-sorral 
meg lehet világítaniuk a be-
tűket. 

Érdemes lenne mihama-
rabb összefogni a Belváros 
képének szebbé tételéért, hi-
szen a kereskedelmi szer-
veknek, az épületek tulaj-
donosának, az IKV-nak a 
hirdetni kívánó vállalatok-
nak, a tanácsnak egyformán 
érdeke ez. Az építési ható-
ságok nemhogy csak enge-
délyeznék. hanem támogat-
nák is az effajta kezdemé-
nyezést. Csupán az első. 
„legbátrabb" kezdeményező-
nek kellene már előállnia. 

H. Zs. 

Burgonyakonferencia 
Szombaton Keszthelyen, 

az agrártudományi főiskolán, 
tudományos tanácskozáson 
beszélték meg a hazai bur-
gonyanemesítés és termelés 
időszerű problémáit. A 
szakemberek állásfoglalása 
szerint burgonyatermeszté-
sünk fellendítését csupán 
az ezzel foglalkozó kutatá-
sok összefogásával lehet 
megvalósítani a probléma 

megoldását most már ege-
tővé teszi az a küfülmény, 
hogy a különböző vírusok 
valamint az agrotechnikai 
hibák évente megközelítően 
1 milliárd forint kiesést 
okoznak. A tanácskozáson 
különböző tudományos in-
tézmények szakembereinek 
részvéteiével 30 tagú tudo-
mányos burgonyakutató kol-
lektívái alakítottak. 

jutalomszabadság alkalmazá-
sa azonban további munka-
időalap kiesését eredményez-
né, ez viszont veszélyeztetné 
a csökkentett munkaidő be-
vezetésének sikerét Ebben 
az esetben tehát a tapasztalt 
óvatosság helyénvaló, a nép-
gazdaság és az érintett dol-
gozók érdekeivel összhang-
ban van. 

— Viszont az alábbi ta-
pasztalat a túlzott óvatos-
ságot mutatja. A részesedési 
alap felosztásával és a fel-
használásával kapcsolatos 
rendeletek előírják hogy a 
kollektív szerződésben kell 
szabályozni a munkakörök 
kategóriába sorolását, a ré-
szesedés egyéb formáit, el-
veit és a felhasználás rend-
szerét. Ennek ellenére a ré-
szesedési alap felhasználását 
tartalmazó szerződésfejeze-
tek többsége hiányos, csak 
elvétve lehet találni olyan 
szabályozást, hogy a része-
sedés terhére terveznének 
premizálást, jutalmazási bér-
színvonal-emelést Ennek 
egyik oka, hogy az idevonat-
kozó rendeletek későn jelen-
tek meg, sőt egyes kérdések 
még ma sincsenek rendezve 
(például a bázisbérszínvonal 
jóváhagyása a vállalatok ré-
szére). A másik ok az, hogy 
most még teljes biztonsággal 
nem látható, hogy az év ele-
jén vállalt kötelezettségek 
gazdasági alapját milyen 
mértékben lehet majd előte-
remteni. Ennek a problémá-
nak a megoldása a nehézsé-
gek ellenére sem volt lehe-
tetlen. Véleményem szerint a 
helyesen eljáró vállalatoknál 
ezt úgy rendezték el, hogy 
egyes kérdések szabályozása 
előtt gazdasági számításokat 
végeztek és annak figye-
lembevételével döntöttek az 
évközbeni premizálás, a bér-
színvonal növelése, és más 
problémák tekintetében. 

0 a kollektív szerződé-
sek végrehajtásának 
ellenőrzésére milyen 
gyakorlati intézkedé-
seket tettek, vagy 
szándékoznak tenni a 

szakszervezeti szer-
vek? 

— Különösen a kezdeti 
szakaszban nagyon lényeges 
feladat, hogy elsősorban a 
vállalati szakszervezeti szer-
vek rendszeresen ellenőriz-
zék a kollektív szerződések 
rendelkezéseinek végrehaj-
tását Figyelemmel kell kí-
sérni a vállalati intézkedé-
seket s ha úgy találják, 
hogy törvénysértő, gyors és 
hatékony orvoslásra kell tö-
rekedniük. Ha az orvoslás 
másként nem megy, a dol-
gozó részére a munkaügyi 
döntőbizottsági eljárás során 
kell megadni a segítséget 
vagy végső esetben kifogá-
solási joggal kell élni a dol-
gozó érdekében. 

— Fel kell figyelni arra, 
hogy a kollektív szerződés 
egyes rendelkezései hiányo-
sak. félreérthetők, vagy nem 
egyértelműek. Ilyen esetek-
ben a kollektív szerződés 
menet közben történő kiegé-
szítését, vagy módosítását, 
illetőleg elvi állásfoglalás ki-
dolgozását célszerű kezdemé-
nyezni. 

— A felsőbb szintű szak-
szervezeti szervek is közre-
működnek az ellenőrzésben. 
A szakszervezeti központok 
az illetékes minisztériummal 
együttműködve valamennyi, 
a tárca felügyelete alá tar-
tozó vállalat kollektív szer-
ződését megvizsgálják és a 
feltárt hiányosságokat, rövid 
úton közlik a vállalatokkal. 
A SZOT Titkársága és El-
nöksége is megtárgyalja a 
kollektív szerződések megkö-
tésének tapasztalatait s ab-
ból levont általános jellegű 
következtetéseket majd min-
den érdekelt szakszervezeti 
szerv rendelkezésére bocsát-
ja, elsősorban abból a cél-
ból. hogy a következő kol-
lektív szerződések megköté-
sének munkálatait megköny-
nyítse és a jó tapasztalatok 
felhasználását általánossá te-
gye. 

GT. 7„ 

A testvéri barátság 
okmánya 

Nemzeti törtérielmünk fontos dátumáról emléke-
zünk meg a mai napon: húszéves az 1948-ban megkö-
tött első magyar—szovjet barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segély nyújtói egvemény. E szerződés a ma-
gyar felszabadulás betetőzését jelentette, és azóta is 
szocialista fejlődésünk egyik legfontosabb garanciaja. 

A felszabadulás után a dolgozó tömegek előtt fo-
kozatosain rajzolódtak ki az új, népi demokratikus, 
szocialista Magyarország körvonalai. A magyar—szov-
jet szerződésnek döntő része volt abban, hogy ez nem 
maradt ábrándkép, hogy népünk sikeresen meg tudta 
vívni szocialista forradalmát, képes volt kemény osz-
tályharcfcain megvédeni népi demokratikus rendjét 
helyt tudott állni az imperialista hatalmak nagy ere-
jű nyomásával szemben is. 

Húsz esztendő nem nagy idő a történelem mércé-
jével mérve. E két évtized alatt azonban a magyar 
társadalom gyökeresebben átalakult, mélyrehatóbban 
megváltozott, mint korábban, egymást váltó egész tör-
ténelmi korszakok, századok folyamán. Eredményeink 
amelyekre visszatekinthetünk elválaszthatatlanok a 
Szovjetunióval való szoros baráti együttműködéstől 

A magyar—szovjet kapcsolatok olyan új típusú 
viszony iskolapéldái, amelyek elképzelhetetlenek a tő-
kés rend körülményei között. Ez olyan szövetség, ame-
lyet a célok az eszmék és az érdekek közösségének 
tudata éltet. Bebizonyította, hogv- a szovjet állam min-
denkor melletünk állt: sikereink időszakában és a 
kritikus órákban egyaránt. E szövetség örökre veget 
vetett annak a történelmi periódusnál;, amikor né-
pünk — mint. más kis népek is — egyszerű gyalog-
figura volt a történelem sakktábláján. Világszerte 
megrövekedett hazánk tekintélye, s ebben alapvető 
része van annak, hogv az MSZMP és kormányunk 
politikájának megfelelően — egész népünk ügyé-
nek tekintjük barátságunk erősítését a Szovjetunió-
val. 

Napjainkban, amikor az imperializmus fokozza 
agresszivitását a szocialista közösség országai ellen, 
amikor a Pentagon hadiköltségvetései rekordmagas-
ságot érnek el, e barátság jelentősége különöskép-
pen nyilvánvaló. Hazánk tagja a Varsói Szerződés-
nek és szövetségese annak a Szovjetuniónak amely-
nek népe — nem kis áldozatok árán — a legkorsze-
rűbb katonai erőt a világon páratlan védelmi esz-
közöket hoz létre. Ez a döntő biztosítéka határaink 
sérthetetlenségének, annak hogy népünk a békés 
építőmunkára, a szocialista Magyarország megterem-
tésének történelmi feladataira összpontosíthatja al-
kotóerőit 

A szovjet—magyar kapcsolatok dinamikus fej-
lődése áthatja életünk minden területét A magyar— 
szovjet hosszú lejáratú és éves megállapodások jelen-
tősen hozzájárulnak népgazdaságunk egészséges, 
tervszerű fejlődéséhez, az életszínvonal emeléséhez. 
Szüntelenül erősödjek kulturális és emberi kapcso-
lataink. Évről évre több szovjet vendéget köszönt-
hetünk országunkban, s mind több hazán fia látogat 
Moszkvába, Leningrádba, Kijevbe. 

Két évtized nem nagy idő egy nemzet életében. 
Mégis alkalmat ad arra, hogy ismét levonjuk újabb-
kori történelmünk legfontosabb tanulságát: a ma-
gyar—szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös 
segélynyújtási szerződés legfontosabb diplomáciai 
okmányunk, további felemelkedésünk biztosítéka. 

Munkában is csinosan 
Minden lány, asszony szeret szépen öltözni, megvan 

erre az igény a munkahelyen is. A Szegedi Textilmüvek 
nemi-égiben ajándékozta meg nődolgozóit ezekkel a színes, 
csinos munkaruhákkal, köpenyekkel. Minden üzemrészben 
más színű öltözéket viselnek a munkásnők s mint a ké-
pünkön látható öt alkalmi manöken — F O J T Ó Júlia. Sebők 
Erzsébet. Noel Margit Gajdács Józsefné és Vajda Júlia — 
bizonyítja, igen jól festenek benne. 

Somogyi Károlyné felvétele 

V . s i r t M p . 1968 f e b r u á r 1*. D £ L . M á * r A K O A * Z A * 3 


