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M A G Y A R S Z O C l A L I S T A M ü N K Á S P Á R T L A P J A 

Kádár János vezetésével 
magyar párt- és kormány-

küldöttség ntazik Romániába 
A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának 

és a Román Szocialista Köztársaság kormányának meg-
hívására a közeit napokban Kádár János elvtársnak, a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első 
titkárának vezetésével magyar párt- és kormányküldött-
ség utazik Bukarestbe, hivatalos baráti látogatásra. (MTI) 

Vonzó a KGST 
programja 

Faggyejev sajtóértekezlete Moszkvában 
A KGST komplex prog-

ramjának erejét mindenek 
előtt az adja, hogy ez a 
program híven tükrözi a szo-
cialista világ gazdaságában és 
az egész világgazdaságban 
végbemenő objektív folyama-
tokat — jelentette ki szerdai 
moszkvai sajtóértekezleten 
Nyikolaj Faggyejev, a KGST 
titkára. 

A moszkvai KGST-palota 
konferenciatermében Faggye-
jev több száz 6zovjet és kül-
földi újságíró előtt összegez-
te a komplex program elfo-
gadása óta eltelt néhány hó-
nap legfőbb eredményeit. 
Számos tényt sorolt fel an-
nak bizonyítására, hogy a 
szocialista integrációban ért-
hető módon veszélyt szima-
toló nyugati vélemények és 
szándékoltan szkeptikus meg-
nyilatkozások ellenére már 

az eddigi tapasztalatok is a 
szocialista kooperáció és 
specializálás életrevalósá-
gát, a sikeres indulást bi-
zonyítják. 

Különösen nagy jelentőségű-
ek az olyan sokoldalú meg-
állapodások, mint a Bulgária, 
Magyarország, az NDK. Len-
gyelország, Románia, a Szov-
jetunió és Csehszlovákia ál-
tal januárban aláírt multila-
terális egyezmény a Szam-
program vezérlésű szerszám-
gépek közös kifejlesztésére. A 
megállapodás révén a szu-
permodern fémfeldolgozó gé-
pek forgalma a tagországok 
között 1975-ig ötszörösére nő. 
A munkamegosztás pedig át-
lagosan 3—5 évvel rövidíti le 
az egyes géptípusok kifej-
lesztésének időtartamát. Egy 
másik, már aláírt sokoldalú 
egyezmény üveg- és kerá-
miaipari berendezések gyár-
tásáról intézkedik, s záros 
határidőn belül az összes tag-
országok teljes ellátottságát 
garantálja ezekben az ipar-
ágakban. 

Távlatilag valamennyi tag-
ország energia- és anyagellá-
tása szempontjából elsőrendű 
jelentőségűek azok az előké-
születben levő tervezetek, 
amelyek alapján 

közös tőkével, közös mű-
szaki erővel létesítenek 
nagy kohászati, vegyipari 
és cellulyzipari, színes-
fémipari és egyéb objektu-
mokat 

a Szovjetunió területén és 
más tagországok területén. 

Érdekes adatokkal illuszt-
rálta Faggyejev, a Nemzetkö-
zi Gazdasági Együttműködé-

si Bank sikeres tevékenysé-
gét. 1971-ben a bank forgal-
ma 10 százalékkal növeke-
dett és elérte a 40 milliárd 
konvertibilis rubelt. A KGST 
valutájának szilárdságára 
vonatkozó kérdésre válaszol-
va Faggyejev hangoztatta: a 
dollárválság e valuta hely-
zetet nem befolyásolta, mint-
hogy a konvertibilis rubel 
erejét a mögötte levő arany-
alap és árualap szabja meg, 
amely ma stabilabb, mint va-
laha. A KGST bankja jelen-
leg a világ több mint 200 
pénzintézetével bonyolít le 
sikeres ügyleteket. A magyar 
államvasutaknak és az Ika-
rus gyárnak nyújtot t hitele-
ket hozta fel a KGST titká-
ra példaként arra, hogy igen 
eredményesen mutatkozott be 
a tagországok másik közös 
pénzintézete, a Nemzetközi 
Beruházási Bank is. 

A szocialista országok gaz-
dasági integrációjának vonz-
erejét bizonyítja, hogy 

az utóbbi időben több 
..harmadik ország" érdek-
lődött a KGST-együttmű-
ködésben való részvétel le-
hetőségei iránt 

Nemrégiben finn delegáció 
jár t Moszkvában, hogy egy-
előre csupán „tapogatózáskép-
pen" tájékozódjék a szerve-
zettel való együttműködés el-
képzelhető formáit illetően. 
Hasonló érdeklődés mutatko-
zott Algéria, néhány dél-
amerikai ország részéről is. 

Fejlődésre vár a szocialista 
brigádmozgalom 

2300 kollektíva nyerte el a kitüntetést 
Hogyan tovább ? — A vezetőkön a sor 

uzem-nyos feladatokat az 
ben, a vállalatnál. Sok he-
lyütt (konzervgyár, hűsipar, 
építőipar, Kontakta) kifogá-
solták a brigádvezetők, hogy 
nem megfelelő a termelés 
menetének előkészítése, 
gyakran hiányzik az alap-
anyag és a szerszám. El-
mondták azt is, hogy bár is-
mertetik a vezetők a terme-
lési feladatokat, de nem 
olyan formában, hogy azt 
megértsék a munkások. Hiá-
nyolták a brigádvezetők, 

Szegeden és Csongrád me-
gyében az elmúlt hónapok-
ban tartották meg a szocia-
lista brigádok vezetőinek 
üzemi-vállalati tanácskozá-
sait. E munkát igen élénk 
politikai, gazdasági és egy-
ben társadalmi érdeklődés 
kísérte. A tapasztalatokat 
összegezték és értékelték a 
Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsának elnöksé- mozgalom megújulásában a 
gi ülésén tegnap, szerdán. A legtöbb tennivaló nem is a 
testület tagjai megállapítot- versenyző kollektívák tag-
ták, hogy a nemrégiben le- jaira hárul, hanem a gaz-
zajlott brigádvezetői tanács- dasági vezetőkre. Valahogy hogy a termelési kooperáció-
kozások hasznos munkát vé- így fogalmaztak: a brigádok ban a vezetők nem eléggé 
geztek, egyetértve az MSZMP tagjai erejüket nem kímélik, konzekvensek, gyakran vál-
Központi Bizottságának 1971. de a fejlődéshez, a további tozik a termelési program, 
december elsejei határozatá- sikerekhez feltételekre van tervszerűtlenség, szervezet 
val, amelyben a szocialista szükség. A munkahelyi szer- lenség is tapasztalható a 
munkaverseny, a brigádmoz- vezettség javítására, a mun- vállalatok együttműködésé -
galom továbbfejlesztését kaszervezés jobbá tételére, ben. Bírálták a gazdasági 
kérték és ajánlották a dol- magyarán mondva olyan ve- vezetőket, hogy sok esetben 
gozó kollektíváknak. zetésre, mely képes úgy irá- c s a k a kkor kérik a brigádok 

Mindenki egyetértett azzal, nyítani egy-egy gazdálkodó támogatását, ha valami baj 
hogy a szocialista munkaver- szervezetet, hogy növekedjék v a a a termeles meneteben. 
senyben a legjobb forma a a hatékonyság, amelynek A szakszervezeti tisztség-
brigádok szervezete. E kol- függvénye minden egyéb, az viselők hangsúlyoztak, 
lektívák társadalmi és mun- egyének és az egész fepllek 
kahelyi jelentősége kifejező- tíva boldogulása is. 
dik szervezettségében, akti- A brigádvezetők tanácsko-

hogy 
a szocialista munkaverseny 
társadalmi rendszerünk 
egvik legdinamikusabb se-

vitáséban, a munkahelyi fe- zásaikon" egészen pontosan g ! t° : ' e ' " a . jelenlegi gazda-
gyelem erősítésében, a szo- megfogalmazták, hogy mit S í i K í f i l ? ; : ™ ! ? 
cialista viszonyok fejleszté- kérnek és mit hiányolnak 
sében. A szocialista brigá- vállalataiknál. Igénylik töb- i5T=1 . a 7 . : c 7 " ^ 
dok vállalásai szorosan kap- bek között azt is, hogy kol- r e S 7 e K e m K e a tekintem 
csolódnak a vállalótok, gaz- lektíváikat kérdezzék meg, 

vállalati belső mechanizmus 
szerves, alapvetően fontos 

és 
kezelni. 

dasági tevékenységéhez. 
A jelenleg több mint 2300 

kollektíva, melynek kebelé-
ben körülbelül 25 ezer em-
ber dolgozik, elnyerte a szo-
cialista brigád cím valamely 
fokozatát, s 1163 brigád 
munkálkodik 11 500 résztve-
vővel azon, hogy megszerez-
ze a megtisztelő kitüntetést 

A szép termelési sikerek 
mellett a szocialista brigád-
mozgalom elévülhetetlen 
eredménye, hogy humanitás-
ban, az egymáson való segí-
tésben adott ú j jellemvonást 
a dolgozók ezreinek. Se sze-
ri, se száma azoknak a 
példáknak, amikor a szocia-
lista brigád tagjai segítséget 
nyújtanak, önzetlenül támo-
gatnak rászoruló embereket 
és áldozatot vállalva vesz-
nek részt égetően fontos szo-
ciális gondok megoldásában. 

Kiderült a szakszervezeti 
tisztségviselők vitájából, 
hogy a szocialista brigád-

amikor meghatároznak bizo- G. I. 

Hegindult 
a teher-
hajó 

Több mint másfél hónapos 
kényszerpihenő után ismét 
megélénkült a nagy vízi or-
szágút, a Duna felső szaka-
szán szerdán megindult a 
teherhajózás. A jegesedés 
elől hegy-és völgymenetben 
32, áruval rakott magyar 
uszály „menekült" bécsi, 
passaui, linzi, regensburgi 
telelőbe, a vontatók haza-
hozták a személyzetet. A le-
génység jól használta fel a 
másfél hónapi kényszerpi-
henőt, továbbképző tanfo-
lyamokon, radartechnikai ok-
tatáson stb. vett részt, s 
legtöbben hosszú idő után 
jól megérdemelt szabadságu-
kat is ez alatt az idő alatt 
vették ki. 

A jégtől már korábban in-
dulhattak volna a hajók, az 
alacsony vízállás toldotta 
meg a telelési időt. Az uszá-
lyok most elsősorban a ta -
valy náluk maradt árut vi-
szik rendeltetési helyükre. 
Megkezdődött a rendszeres 
olajszállítás Százhalombatta 
és Budapest között. Szőny-
ben pedig már töltik a tar -
tályhajókat, amelyek a hé-
ten útnak indulnak az első 
benzinszállítmányokkal Bécs-
be. Budapesten bulgáriai 
rendeltetésű kokszszállit-
mányt raknak uszályokba, s 
tolóhajókkál útnak indítot-
ták az első üres vasércszállí-
tó bárkákat is. 

Jön a hideg? 
A hét első napjának me-

teorológiai prognózisa arról 
tudósított, hogy lassan visz-
szatér a tél a rendes kerék-
vágásba. A hét első felében 
a tél valóban visszatért 
Európába, de a Kárpát-me-
dencét egyelőre elkerülte. A 
meteorológiai prognózis 
azonban a viszonylagos eny-
he idő ellenére északról is, 
délről is hideg érkezését jel-
z i A böjti szelek a jelek 
szerint csak „félgőzzel" kö-
zelednek. 

Magyar-kubai 
kulturális 

együttműködés 
Szerdán a Kulturális Kap-

csolatok Intézetében aláírták 
az 1972—73. évre szóló ma-
gyar—kubai államközi kul-
turális együttműködési mun-
katervet. 

Az ú j munkaterv a koráb-
binál nagyobb lehetőséget 
biztosít a kulturális, tudo-
mányos, oktatási kapcsolatok 
bővítésére. Több tudós, ok-
tató, művész utazik Magyar-
országról Kubába, s ugyan-
akkor a baráti országból is 
lényegesen többen látogat-
nak hozzánk. A következő 

két évben több mint negy-
ven kubai fiatal kezdi meg 
tanulmányait magyar egye-
temeken, s nő azoknak a 
végzett fiatal kubai szakem-
bereknek a száma is, akik 
szakmai továbbképzésben 
részesülnek a társadalomtu-
dományok, agrártudomá-
nyok, orvosi és műszaki tu-
dományok területén, a kü-
lönböző művészeti ágakban. 
Hazánkból sokan tökélete-
sítik spanyol nyelvi és iro-
dalmi tudásukat Kubában. 

A szegedi Április 4. Cipő-
és Papucskészítő Szövetkezet 
termékei nemcsak belföldön, 
hanem Európa szinte vala-
mennyi országában megta-
lálhatók. A szövetkezeteik a 

•ficipőkkel együtt nagy 
számban gyártják a tetszetős 
szegedi papucsokat. Ezekből 
is a hazai szükségletek ki-
elégítésén túl külföldre is 
küldenek, öregbítve a ma-
gyar ipar hírnevét. A szö-
vetkezet a papucskészítést is 
gépesítette. Felvételeink a 
papucskészítés mozzanatait 
örökítették meg. Első ké-
pünkön: készül a papucs. 
— Csomagolás előtt a mi-
nőségileg ellenőrzött, kész-
termék (második képünk). 


