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Indira Gandhi látogatása 
Kádár Jánosnál - Munkásgyűlés 

az Egyesült Izzóban 
Indira Gandhi, az Indiai út és az Egressy út sarkán cialista Munkáspárt Közpon-

Köztársaság miniszterelnöke levő Orient bisztrót, és a ti Bizottságának elsó titká-
és kíserete szerdán délelőtt Közért ABC-áruházat, majd ránál, a Központi Bizottság 
a Hősök terén megkoszorúz- a Füredi úti lakótelepet ke- székházában, 
ta a magyar hősök emlék- reste fel. Itt a Csertő parki A sz ívéiyes, baráti találko-
muvet. ovodaban az aprosagok vi- ; ; ó n ; e [ e n v o l t P é t e r J a n o s 

A koszorúzásnál jelen volt rággal fogadták a kedves külügyminiszter, dr. Kós Pé-
Feher Lajos, a Miniszterta- vendeget. ter, a Magyar Népköztársa-
nacs elnökhelyettese, Szép- A belvárosban Indira Gan- úi-delhi navvkövete t/>-
völgyi Zoltán, a fővárosi ta- dhi gyalogsétát tett a Váci K a r £ ta-
nács elnöke Holtat Imre utcaban, s betért a Népmű- d i a i m i n i s z tere lnöki titkárság 
külügyminiszter-helyettes, dr. vészetx es Hazupan Vállalat vezetője és C B Mutham-
Kós Péter, a Magyar Nép- boltjába. m a ^ I n d i a i köztársaság 
koztarsasag uj-delhi nagy- Ezt kővetően Budán a Ha- b u ( i a p e s t i nagykövete, 
követe, Pesti Endre vezeror- laszbastyaról — majd a Má-
nagy, a budapesti helyőrség tyás templom megtekintése Tegnap, szerdán délután 
parancsnoka és a Külügymi- után —, a Citadelláról Bu- Indira Gandhi Fock Jenő 
nisztérium több vezető mun- dapest panorámájában gyö- miniszterelnök társaságában 
katarsa. nyorkodótt az indiai kor- _ .... , .. , , , ° „ 

Indira Gandhi és kísérete mányfő, aki végül elmon- 0 2 Egyesült Izzóba latogatott. 
a koszorúzás után Budapest dotta, hogy nagyon tetszett Itt munkásgyűlést tartottak, 
nevezetességeivel ismerke- neki a szép főváros, s mély s beszédet mondott Indira 
dett A városnézésre elkísér- benyomásokkal volt rá. Gandhi, valamint Fock Jenő. 
te Szépvölgyi Zoltán, Hollai Indira Gandhi, az Indiai . . . . . 
Imre és dr. Kós Péter. Köztársaság miniszterelnöke A m a n munkasgyulesrol la-

Első állomásként megte- szerdán látogatást tett Ká- punk 2. oldalán számolunk 
kintette a Nagy Lajos király dár Jánosnál, a Magyar Szo- be. 

Találkozó az MSZMP 
Központi Bizottságának 

székházában 
Az MSZMP Központi Bi- MSZMP Központi Bizottsá-

zottsága szerdán vendégül gának titkára üdvözölte. 
látta azokat a pedagóguso-
kat, tudósokat, párt-, állami 

A baráti hangulatú össze-
jövetelen Kádár János, a 

és társadalmi funkcionáriu- Központi Bizottság első tit-
sokat, akik jelentős részt k a r a tolmácsolta az MSZMP 
vállaltak a Központi Bizot.t- Központi Bizottságának elis-
ságnak az állami oktatás m e rését és köszönetét a 
helyzetéről és fejlesztésének résztvevőknek, és útjukon 
feladatairól szóló határozata mindazoknak, akik segítették 
előkészítésében. A részvevő-
ket Aczél György, az 

a Központi Bizottság határo-
zatának előkészítését. 

Az Olasz KP 
kiiliittsége 
hazánkban 

Az MSZMP KB meghívá-
sára szerdán Budapestre ér-
kezett az Olasz Kommunista 
Párt küldöttsége, ideológiai, 
kulturális és tudománypoli-
tikai kérdések tanulmányo-
zására. A küldöttséget Gior-
gio Napolitano, a párt Poli-
tikai Bizottságának tagja ve-
zeti. Tagjai: Cesare Luporini 
és Giuseppe Vacca, a KB 
tagjai, egyetemi tanárok, 
Protogene Veronesi szenátor, 
atomfizikus, Adriano Seroni, 
a párt Központi Bizottságá-
tól és Aggeo Savioli, az Uni-
ta-tól. 

Á KSZV-hez csatolták 
a rostkikészítőt 

1973. január l-től lép hatályba 
A rostipar az elmúlt évek- nisztérium, valamint a Köny- kikészítő telepeinek átvételé-

ben válságos helyzetbe ke- nyűipari Minisztérium egyet- re, kidolgozzák az új szerve-
iült. A Rostkikészítő Válla- értésével úgy módosítják a zeti és vállalati ügyrendet, 
latnál a gazdaságtalan ter- kenderkóró beváltási árát, Mivel a Rostkikészítő Válla-
melés miatt évek óta nem hogy annak termesztése lé- lat központi irányító appa-
keletkezett nyereség. Bár a nyegesen kedvezőbb lesz. Az rátusa túlméretezett, az el-

A kormány és a SZOT 
vezetőinek tanácskozása 

A kormány és a SZOT 
vezetői tanácskozást tartot-
tak, megállapították, hogy a 
legutóbbi megbeszélésükön 
elhatározott célok és tenni-
valók teljesültek, illetve a B l H 

[Végrehajtásukhoz szükséges egyes szövetkezetek hasonló 
| intézkedések megtörténtek, munkakörében. Különböző 

• I Á kormány és a SZOT ve- okok hatására egyik, évről a 
' fzetői mostani tanácskozásu- másikra a bérből és fizetés-

'kon elsősorban az életszín- bői élők egyes csoportjai-

íoglalkozni kell. Fokozuto- A kormány és a SZOT 
san ki kell küszöbölni azt, vezetői megbeszélést foly-. 
hogy az állami ipar egyes 
vállalatainál a munkáskere-
setek indokolatlanul alacso-
nyabbak legyenek, mint 

közelmúltban a Könnyűipari alapanyag-termelés fellendí-
Minisztérium a Rostkikészítő tése érdekében 50 korszerű, 
Vállalattól leválasztotta a arató-kévekötő gépet vásá-
lenrostfeldolgozó apparátust, rolnak külföldről. 

következendő hónapokban 
összehangolják a két válla-
lat létszámgazdálkodását. 
Várhatóan ú j osztályokat 

Mivel a Rostkikészítő Vál- hoznak létre az összevont 
lalat jelenlegi felépítése el- nagyvállalatnál, valamint Üj-

am a kedvezőtlen tendencia 
változatlanul megmaradt: 
1971-ben a súlyos visszaesés maradott, ezért 1973. január szegeden önálló kutatórész-
24 millió forint alaphiányt 1-ével beolvasztják a gazda- leget. Mint Tóth László hang-
okozott. A kialakult helyzet ságosan működő Kenderfonó súlyozta: körültekintően, a 
nyomán a Könnyűipari Mi- és Szövőipari Vállalat kere- vállalati párt- és szakszer-
nisztérium bizottsággal vizs- tébe. Ezzel megszűnik a két vezeti 
gáltatta felül a bajok okait, vállalat közötti 
s a vizsgálat tapasztalatai anyag-termelő és felhaszná-
alapján javaslatot dolgozott ló) érdekellentét, megszün-
ki. Egyúttal Tóth Lászlót, a tethető a párhuzamos admi-
Szegedi Kenderfonó és Sző- nisztratív és irányító tevé-
vőipari Vállalat vezérigaz- kenység. A két vállalat egye-
Ratóját, e beosztásának érin- sílésével rentábilis fejlesz-
tetlenül hagyásával megbíz- tést valósíthatnak meg; a 
ta a Rostkikészítő Vállalat kenderrost belföldi felhasz-
vezérigazgatói teendőinek el- nálásának, valamint export-
látásával. Tóth László teg- jának és importjának leg-
nap, szerda délután a Rost- kedvezőbb arányát népgaz-
kikészítő Vállalat művelődési dasági szempontból csak kö-
termében adott tájékoztatót zös irányítással 
a kidolgozott tervekről, 
vállalati átszervezésről, 
július 1-én hatályba lépő Vállalat több 
személyi változásokról. tart fenn és 

lehet 
a oldani. A rostkikészítő és a 
a Kenderfonó és Szövőipari 

szervek, a dolgozók 
(mint alap- véleményének meghallgatá-

sával és egyetértésével hajt-
ják végre az átszervezést. 

Tóth László kérdésünkre 
elmondta, hogy az összevo-
nás következtében Fehér La-
jost, a Rostkikészítő Válla-
lat vezérigazgatóját felmen-
tették eddigi tisztségéből, s 
július l-től a KSZV sze-
mélyzeti és szociális igazga-
tójává nevezték ki. Dr. Ré-
dey Ottó, a Rostkikészítő 

meg- vállalat igazgató-főkönyve-
lője a Magyar Selyemipari 
Vállalat gazdasági igazgatója 

javítóműhelyt lett; Marcheschi Károlyigaz-
két vállalati gató-főmérnököt a Szegedi 

A Könnyűipari Miniszté- központot. A kialakítandó Magas- és Mélyépítő Válla-
rium állásfoglalása szerint vertikális szervezet megte- ja(; igazgatójává nevezték ki 
az elkövetkező másfél hó- remtésével jelentős létszá-
napban a rosfeltárás pénz- mot lehet megtakarítani, sza-
ügyi, gazdaságossági és ter- kosítással hatékonyabbá te-
meléskorszerűsitési gondjait hető a karbantartói munka, 
megoldják. Ennek érdekében A személyi jövedelmek — 
elengedik a Rostkikészítő éppen a gazdaságosabb mun-
Vállalat eszközlekötési járu- kavégzés következtében — 
lékát (mintegy 40 millió fo- az egyesített vállalatnál ma-
rint értékben), eltörlik az gasabbak lesznek azok szá-
import kenderrostra kirótt mára is, akik eddig a Rost-

M. I. 

vonal növekedésére vonat-
kozó tervek megvalósítású-
ról, a munkaidő-csökken-
tésről, valamint a szocialista 
brigádvezetők tanácskozásá-
ról, tapasztalatairól cserél-
ték ki véleményüket. 

Megállapították, hogy a 
munkások és alkalmazottak 
reáljövedelmének 1971. évi 
átlagos emelkedése megfe-
lelt a népgazdasági tervnek, 
és a nemzeti jövedelem 
emelkedésével arányosan 
alakult. Ennek megfelelően 
1971-ben a reálbérek 2,5 
százalékkal, a reáljövedel-
mek pedig 5 százalékkal 
nőttek. Az elhatározásnak 
megfelelően végrehajtásra 
került az alsó- és középfokú 
iskolákban tanító pedagógu-
sok, az egészségügy terüle-
tén dolgozók és a gyógy-
szerészek fizetésének eme-
lése. Javult a több és jobb 
munkát végző dolgozók, va-
lamint a vállalati törzsgár-
da anyagi és erkölcsi el-
ismerése, megbecsülése. 
Mind több vállalat alkal-

nak reáljövedelme nem no. 
esetleg csökken. Ennek okai 
részben a család növekedé-
se, a nyugdíjba kerülés, 
részben pedig a keresetvál-
tozások és árnövekedések, 
A tovább intézkedések so-
rán e problémára megfele-
lő figyelmet kell fordítani. 
A kormány és a SZOT ve-
zetői egyetértettek abban, 
hogy csökkent az olcsó áru-
cikkek hiánya, azonban az 
alacsonyabb vásárlóerejű la-
kosság ilyen árukkal való 

tattak a munkaidö-csökken-
tés további kiterjesztéséről 
az ipari, építőipari ágazato-
kon kívüli területeken. 
Megállapodtak abban, 1972 
második fél évében lehető-
vé kell tenni az iparhoz, 
illetve az építőiparhoz szo-
rosan kapcsolódó, kutató, 
szervező intézetek munka-
idő-csökkentésének végre-
hajtását. Az erre vonatkozó 
kormányzati döntés a közel-
jövőben megszületik, 

A többi ágazatban és te-
rületen a munkaidő-csök-
kentés előkészítésére és a 
végrehajtás feltételeinek 
biztosítására fel kell ké-
szülni. A tervezeteket a 
kormány még ez év végén 
megtárgyalja, és kijelöli az 
erre vonatkozó teendőket. 

A SZOT vezetői tájékoz-

kellőképpen. Erőteljesen 
végre kell hajtani a kor-
mány határozatait azokkal 
szemben, akik jövedelmüket 
nem munkával, hanem spe-
kulációval szerzik. 

A kormány és a SZOT 
vezetői megállapodtak ab-
ban, hogy az év hátralevő 
időszakában az illetékes ál-
lami és szakszervezeti szer-
veknek egyaránt fokozott fi-
gyelemmel kell kísérniük, 
és rendszeresen ellenőrizni-
ük kell a fogyasztói árszín-

1 •• KAr-f„„ vonal és a bérek alakulását, maz olyan osztonzo berfor- , , , . . .. ,, 
mákat, amelyek alkalmasak 
arra, hogy az atlagosnal — m p e v a l ó -
többet nyújtó dolgozok a 
rendelkezésre álló bérkeret-

ellátottsága még nem javult tatták a kormány vezetőit, 

bői és nyereségrészesedésből 
magasabb fizetést, jövedel-
met érhessenek el. 

Ugyanakkor megállapítot-
ták, hogy több problémával 

vámforgalmiadót. A vállalat 
teljes szervezetét átrendezik: 
1973. január 1-ével megszű-
nik a nagyhalászi és a dá-
vod-kisszállási telep, Újsze-
geden pedig a rostfeltárás. A 
szekszárdi és hangság-újma-
jori üzem 1974. január 1-ével 
szűnik meg. Az itt dolgozók 
munkahelyéről gondoskod 

kikészítő Vállalatnál dolgoz-
tak. Amennyiben a terveket 
valóra váltják, a rostkiké-
szítő vállalat dolgozói 1973-
ban 22, 1974-ben 18 és 1975-
ben 26 napi részesedésre szá-
míthatnak. Az egyesítés után 
a vállalat létszáma eléri a 
8500 fő t 

A tájékoztatóból kiderült, 

Beszámoló 
a brüsszeli közgyűlésről 
Szerdán a Hazafias Nép- helyettese, a magyar nemze-

front Belgrád-rakparti szék- ti bizottság titkára beszá-
házában ülést tartott az molt az Európa-fórumon 

nak, a felesleges eszközöket hogy 1972 július végéig ren-
selejtezik. dezik a vállalatra vonatkozó 

Az átszervezés, a vállalati pénzügyi szabályozókat, meg-
koncentráció érdekében az teremtik a működés gazda-
állam 60 millió forint támo- sági alapjait. A Kenderfonó 
gatást nyújt, a Mezőgazda- és Szövőipari Vállalat 1973. 
sági és Élelmezésügyi Mi- január l-ig felkészül a rost-

európai biztonság és együtt-
működés magyar nemzeti bi-
zottsága. 

Kállai Gyula, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Hazafias Népfront és a 
magyar nemzeti bizottság el-

részt vett magyar küldöttség 
tapasztalatairól. 

Megállapította a bizottság, 
hogy a magyar küldöttség ér-
demben hozzájárult a köz-
gyűlés sikeréhez. A bizottság 
értékelése szerint a brüsz-
szeli közgyűlés — amelyen 

nöke nyitotta meg a ta- Európa 29 országából, 35 
nácskozást. Ezután Garai Ró- nemzeti szervezettől mintegy 
bert, az MSZMP Központi ezren vettek részt — elérte 
Bizottságának osztályvezető- célját. 

reálbér-növekedés megvaló-
suljon. Hangsúlyozták, hogy 
ennek különösen nagy a je-
lentősége a kisebb jövedel-
mű és többgyermekes mun-
káscsaládok, valamint a 
nyugdíjasok életkörülmé-
nyeinek alakulásában. 

A kormány által tett in-
tézkedések, a vállalatok ja-
vuló gazdálkodása, vala-
mint a szakszervezetek ez 
irányú erőfeszítései nyomán 
a dolgozók munkahely-
változtatásának mértéke az 
elmúlt évben csökkent. A 
munkaerőmozgás szintje 
azonban még mindig ma-
gas, ennek mérséklésére 
még további közös erőfeszí-
tésekre van szükség. A 
szervezési és vezetési szín-
vonal javulásának, valamint 
a szakszervezetek fellépésé-
nek eredményeként a túl-
órázás 1971-ben a megelő-
ző évhez képest 17 száza-
lékkal csökkent 

hogy a szakszervezeti moz-
galomban, valamint a szo-
cialista brigádvezetők köré-
ben megelégedést váltott kl 
az a két kormányzati intéz-
kedés, amelyek arról ren-
delkeztek, hogy a vállalat 
által adományozható „A 
vállalat kiváló brigádja" ki-
tüntetéssel járó pénzjutal-
mak összege költségként 
úgy számolható el, hogy a 
bérszínvonal, illetve a bér-
tömeg megállapításánál, szá-
mításba vételénél azt nem 
kell figyelembe venni. Ma-
gas erkölcsi megbecsülésnek 
minősítik azt a rendelke-
zést. hogy 1973-tól a Munka 
Vörös Zászló Érdemrendje 
Is adományozható a szocia-
lista brigádok, munkacso-
portok részére. 

A kormány és a SZOT 
vezetői megvitatták továb-
bá a szocialista brigádveze-
tői tanácskozások tapaszta-
latait, s úgy foglaltak ál-
lást, hogy azok hasznosak 
és eredményesek voltak. 

Megállapodtak abban, 
hogy a szocialista brigád-
vezetők IV. országos ta-
nácskozásán elhangzott, és 
írásban benyújtott észrevé-
teleket, javaslatokat, ame-
lyek felhasználásra alkal-
masak és intézkedést igé-
nyelnek, eljuttatják az ille-
tékes minisztereknek és 
szakszervezeteknek, akik és 
amelyek a felhasználás 
módjáról, valamint a tett 
intézkedésekről 1972. har-
madik negyedév végéig az 
illetékeseknek tájékoztatást 
adnak. 

i 


