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Munkásból - vezető 

ÜJévl számunkban hírt ad tunk arról, hogy Szegeden felépült egy kacsalábon forgó 
szálloda a Maros utca és Lenin körút sarkán, de ez természetesén csak szilveszteri 
t réfa volt. A valóság még másképpen fest. Nagy területen folyik itt a bontás, több 
ház helyén már csak téglarakások vannak, s azokat is fokozatosan el takarí t ják. Kell a 

hely a szállodának is 

Magyar-
koreai 
árucsere 

A Magyar Népköztársaság 
és a Koreai Népi Demokrati-
kus Köztársaság kereskedel-
mi delegációi között a ba-
rátság és kölcsönös megér-
tés légkörében lefolyt tár -
gyalások eredményeképpen 
szerdán Budapesten aláír ták 
az 1974. évi magyar—koreai 
árucsere-forgalmi és fizetési 
megállapóűást, A mostani 
megállapodás a tavályihoz 
képest a kölcsönös áruszál-
lítások mintegy 10 százalékos 
növelését irányozza elő. Ma-
gyarország különféle műsze-
reket, híradástechnikai cik-
keket, gyógyszereket, vegy-
szereket és egyéb á rúka t 
szállít a KNDK-ba. s onnan 
többek között szerszámokat, 
magnezit klinkert, vegyicik-
keket, könnyűipari á rukat 
vásárol. A megállapodást 
Tordaj Jenő és Pang Gt 
Jong külkereskedelmi mi-
niszterhelyettesek írták alá. 

A koreai miniszterhelyet-
test fogadta dr. Bíró József 
külkereskedelmi miniszter. 

(MTI) 

E N S Z - d e l e g á c i ó 
hazánkban 

A számítástechnikai oktatást 
tanulmányozzák 

Sikeres évet zárt a számí-
tástechnikai szakembereit 
magyarországi képzésében, a 
nemzetközi számítástechnikai 
oktató központ — állapítot-
ta meg Leonce R. Bloch, az 
ENSZ fejlesztési programja 
(UNDP) európai hivatalának 
helyettes igazgatója, akinek 
vezetésével ENSZ-delegáció 
érkezett Magyarországra. 

Mint ismeretes, Budapes-
ten három éve alakult meg 
a nemzetközi számítástech-
nikai oktató központ. Célja, 
hogy "néhány éven belül a 
hazaj szakemberek képzése 

; mellett nemzetközi oktató-
! bázissá váljék. Erre a cél ja 
11973 és 1977 között 2—2 m ü -
I lió dolláros támogatást kap 
, az UNDP-től a központ az 
i oktatógárda továbbképzésé-
re, és az oktatás berendezé-
sinek korszerűsítésére. Az 

1973-as oktatási év befeje-
zése alkalmából az ENSZ-
szakértők most tájékozódnak 
az eddigi eredményekről, és 

j tárgyalnak a továbbfejlesz-
| tésról, valamint az ENSZ 

hozzájárulásainak kiterjesz-
téséről. 

Az 1973-as oktatási évben 
csaknem 8 ezer hallgató vett 
részt a számok tanfolyamain. 

A tervek szerint jövőre a 
fejlődő országok számítás-
technikai szakemberei is 
részt vesznek á tanfolyamo-
kon. 

Milyen természetességgel 
hangzott az államosítás utá-
ni esztendőkben: munkásfjól 
— vezető. Gyakorta megesett, 
hogy egyik napról a másik-
ra az esztergapadtól vagy 
más műhelyből az igazgatói 
székig ívelt fel a munkáskar-
rier. Olyanok kerültek a ve-
zető posztokra, akiknek még 
tanulniok kellett az irányí-
tás művészetét, sőt sok szak-
mai dolgot is, a néphez, a 
párthoz való tántorí thatat lan 
hűségük azonban többségü-
ket átsegítette ezeken a ne-
hézségeken. 

S mi a helyzet manapság? 
Emelkedésük kevésbé látvá-
nyos ugyan, de a munkások 
legjobbjai közül mostanában 
is szép számmal kerülnek ki 
vezetők, irányítók. Mint pél-
dául a Tisza Bútoripari Vál-
lalat szegedi gyárában, ahol 
Juhász László igazgató és 
Fortuna István párt t i tkár 
egész sor munkásból lett ve-
zetőt neveztek meg. S né-
hány olyan kiváló fizikai dol-
gozót is, akiknek előrehala-
dását egyengetik, a gyár fe j -
lődésével összhangban. Mos-
tani nagy beruházásuk nyo-
mán nő a termelés, több ve-
zetőre lesz szükség, s ők hí-
vei a „saját nevelésnek". 

Személyes 
példával 

— Mik az előnye! annak, 
ha valaki a sa já t műhelyé-
ben előbbre lép, ha az egy-
kori társból „főnölt" lesz? — 
Nem könnyű kérdés ez, hi-
szen bizonyos hátrányokkal 
is számolni kell. Főleg az 
idősebb dolgozótársak részé-
ről elhangzottak már csípős 
megjegyzések is: „te nemrég 
még itt dolgoztál velem, most 
meg mit akarsz?" S nehéz az 
ilyen feszélyezett, kényes 
helyzetben megtalálni a meg-

Kádár-kölet Jugoszláviában, 
Tito-köíet Magyarországon 

Jugoszláviában a Belgrádi 
Komuniszt és az újvidéki 
Fórum Könyvkiadó gondo-
zásában szerb—horvát nyel-
ven megjelent Kádár János, 
az MSZMP Központi Bizott-
sága első t i tkára 1957 és 
1972 közötti beszédeinek és 
cikkeinek válogatott gyűj te-
ménye „A ' szocialista Ma-

gyarország poli t ikája" cím-
mel. 

A Kossuth Könyvkiadó 
megjelentette Joszip Broz 
Tito, a Jugoszláv Kommu-
nisták Szövetsége elnöke vá-
logatott beszédeinek gyűjte-
ményét. A kötet Tito 1969 
és 1973 közötti legfontosabb 
beszédeit tartalmazza. (MTI) 

áremelkedések terhét. Ez is hozzájá-
rul t ahhoz, hogy az infláció ellen, a 
baloldal által szervezett tiltakozó 
megmozdulásban a munkások mellett 
tömegesen vettek részt kiskereskedők, 
továbbá értelmiségiek, kisiparosok és 
parasztok is. 

A kommunisták ezt az összefogást 
igyekeznek átfogó jellegűvé fejlesz-
teni. Nagymértékben elősegítheti ezt 
a szocializmus franciaországi megva-
lósításának programja, amelyben 
fontos helyet kap az ú j kul túra ki-
alakítása, valamint az a gondolat, 
hogy a f rancia viszonyok között a 
kisvállalkozók is megtalálhat ják a 
maguk helyét a szocializmus építésé-
ben. Hasonló szellemben fogalmazta 
meg a társadalom strukturál is á tala-
kításának koncepcióját az Olasz 
Kommunista Pár t is. 

A szövetségi politika, ta r ta lmát te-
kintve, osztályok és rétegek összefo-
gását jelenti, de a politikai tevékeny-
ség gyakorlatában ez mint pártok és 
szervezetek kapcsolata jelentkezik a 
fej let t tőkés országokban. A kommu-
nista pártok jelenleg még nem tűzhe-
tik célul, hogy sa já t zászlajuk ala t t 
tömörítsék valamennyi dolgozó osz-
tály és réteg nagy többségét Még 
azokban az országokban sem lehetsé-
ges ez, ahol a kommunisták nagy tö-
megpárttal , jelentős szavazó táborral 
rendelkeznek. 

\ Mexikótól az 
NSZK-ig politikai harcok színterén 
je i -mos sZ' . i-^-i juun-unaic a uoigo-
zó osztályok, az értelmiség, a diákság 
olyan mozgalmai, amelyek a hagyo-
mányos pártkereteken kívül állva 
küzdenek a monopóliumok uralma, a 
szabadságjogok korlátozása, az impe-

rializmus hidegháború törekvései el-
len. A kommunisták számára nagy 
fontosságú, hogy szót értsenek e moz-
galmak vezetőivel és tagjaival, s esz-
mei bizonytalanságaik, tévedéseik bí-
rálatával egyidejűleg kialakítsák az 
együttes frontot, a közös fellépést. 
Ám emellett az is nyilvánvaló, hogy 
a nagy tömegek politikai tevékenysé-
ge továbbra is elsősorban a pártok 
keretei közöt zajlik,, s ezért a szövet-
ségi polit ikának alapvetően fontos 
eleme a különböző pártokhoz való 
helyes viszony kialakítása. 

Ebben a tekintetben továbbra is a 
legfontosabb a szociáldemokratákkal 
kialakított kapcsolat. Ez nemcsak a 
munkásegység megteremtése miat t 
fontos: e pártok jelentős alkalmazot-
ti, értelmiségi rétegeket is tömöríte-
nék, a szociáldemokrata tömegek 
megnyerése a közös harcra, tehát a 
szövetségi politika megvalósításának 
nélkülözhetetlen formája . Nem köny-
nyű feladat ez, hiszen e pártok veze-
tői jelenleg is a polgári társadalom 
védelmére sorakoznak fel. A konkrét 
társadalmi, politikai viszonyok ala-
kulása azonban egyre több helyen 
teszi lehetővé bizonyos korlátozott 
célokért történő összefogás megte-
remtését. E gondolat jegyében támo-
gatták és támogatják a skandináv or-
szágok kommunista pár t ja i a szociál-
demokratákat a kormány megszerzé-
sében, vagy megőrzésében, s e támo-
gatást nemegyszer nélkülözhetetlenné 
teszi, hogy ők töltik be a par lament-
ben a „mérleg nyelvének" szerepét. 
A legjelentősebb esemény e tekintet-
ben a francia baloldal — a kommu-
nista, szocialista és a radikális pár t 
—- közös kormányprogramjának meg-

fogalmazása volt, melyhez hasonló 
összefogásra a hidegháború kezdete 
óta nem volt példa Nyugat-Európá-
ban. 

Ezen túlmenően azonban egyes or-
szágokban a kommunisták — nem 
utolsósorban a chilei tapasztalatok 
hatására — napirendre tűzték azt a 
kérdést is, milyen legyen a viszo-
nyuk bizonyos hagyományosan nem 
baloldali pártok tömegeihez, sőt ma-
gukhoz e pártokhoz. Elsősorban a 
kereszténydemokrata, keresztényszo-
cialista pártokról van szó, amelyek 
vallásos ideológiájukkal nem egy or-
szágban jelentékeny dolgozó tömege-
kei .uanaK. mag ok. mögé aiiitani. Chi-
le példája is tanúsí t ja , hogy e töme-
gekkel szembekerülve, akara tuk elle-
nére nem lehet előrelépni a szocializ-
mushoz vezető úton. Olasz testvér-
pár tunk ennek a lapján a r ra a kö-
vetkeztetésre jutot t : nem lenne ele-
gendő, ha a baloldal maga mögé 
tuuna al u tani az olasz íakossag, 
mondjuk 51 százalékát, hanem meg-
egyezésre, „történelmi kompromisz-
szumra" kell jutnia a keresztényde-
mokratákat támogató tömegekkel, a 
kereszténydemokrata párt tal . Mivel e 
párt polit ikájára nemcsak az ural-
kodó osztályok gyakorolnak befolyást 
hanem a párt tömegeit alkotó közép 
rétegek is, az olasz kommunisták le 
hetőséget látnak arra, hogy adott 
időszakban megérlelődnek egy ilyen 
megállapodás feltételei. 

Bonyolult társadalmi és politikai 
körülmények között igyekeznek kiko-
vácsolni a monopóliumok elleni kö-
zös frontot, a fej let t tőkés országok 
kommunista pár t ja i . 

Gyenes László 

felelő hangot, elérni, hogy ne 
, 3 górét", hanem a munka-
társat lássák az utasításadó-
ban továbbra is. 

így vélekednek a vezetők. 
Fortuna István maga is ezt 
az utat járta, 1951-ben aszta-
losként kezdte. 1957 óta mű-
vezető, s öt éve pár t t i tkár a 
több mint 160 dolgozónak 
kenyeret adó gyárban. 

Szép szakma az asztaloso-
ké — sokaktól hallottam már, 
s elnézve a gyár szép termé-
keit, nem nehéz elhinni, hogy 
a szakmaszeretetnek sok kö-
ze van a termelési kedvhez, 
az emberek fejlődéséhez. 

Asztalosból a szerelőmű-
hely vezetőjévé lépett elő 
Laczkó István. A technikum 
esti tagozatán tanult , úgy 
lett a gyártáselőkészítő ve-
zetője Kiss Károly. Hasonló, 
képp a több tudás révén ke-
rült magasabb beosztásba Ze-
lei József Is. Meg Sebők 
György is, aki 23 esztendeje 
dolgozik már a bútorgyári 
öreg falak között. 

Aki „innen indult és ide 
érkezett meg", ismeri már a 
munka csínját-bínját , a fo-
gásokat, fortélyokat, az em-
berek jellemét, érzékenysé-
gét, ambíc ió já t És ez neki is 
jó meg a közösségnek is. 
I lyenformán a „senki serr le-
het próféta a sa já t hazájá-
ban" — avagy gyárában — 
mondás ezen a téren érvény-
telen. A helyi tapasztalatok 
nagyon sokat számítanak. S 
politikai-erkölcsi tőkének 
sem kevés egy-egy ilyen sze-
mélyes példa, meggyőzőbh 
sok beszédnél, ha valaki ú j r a 
odaáll a géphez, a munka-
padhoz: „nézd, ezt így kel-
lene csinálni". Vagy: „ez és 
ez a hiba". Akit a munká-
sok annak idején munkatárs-
ként elismertek, annak te-
kintélye lesz a továbbiakban 
vezetőként is. S mer t más-
képp ítéli meg a fizikai mun-
k á t másképp tud igényt tá-
masztani vagy megítélni 
szakmabeli vagy egyéb igé-
nyek jogosultságát 

„Ez egy boldog 
év volt" 

A pár t t i tkár bemuta t ja Be-
rényi Ferencet. Fiatalember, 
alig 28 esztendős. Kisiparos-
nál szerezte meg a szakmun-
káslevelet aztán ide jö t t 
1964-ben. 1967-ben KlSZ-ti t-
kárrá választották. 1969 de-
cembere óta párttag. 

Egymás után sorolja a mű-
he lyeke t melyekben dolgo-
zott. Jó iskola volt ez, ala-
posan megismert mindent — 
és mindenkit. Szakmaismeret 
emberismeret — mind a ket-
tő kell a vezetőnek. S persze 

a több tudás is: 1973-ban 
technikusi oklevelet kapott 
az esti tagozaton. Még el sera 
végezte, már kiemelték: mi-
nőségi ellenőrzés, gyártáskö-
ri ellenőrzés, végtermékátvé-
tel lett a feladatköre. 

A fiatalokról kérdezem: 
hogyan lát ja, van-e bennük 
ambició a tanulásra, a veze-
tői beosztás kiérdemlésére? 

— felég sokan elhatározzák, 
hogy tanulni fognak. De nem 
olyan könnyű ezt meg is va-
lósítani a napi munka mel-
lett. Mi is hatan jelentkez-
tünk, s végül hárman kap-
tunk oklevelet. 

— Milyen volt a program-
ja akkor iban? 

— Minden másnap reggel 
5 órától este 9-ig távol vol-
tam a családomtól. Délután 
2-ig dolgoztam, háromra 
mentem az iskolába. A sza-
bad délutánokra meg m a j d 
mindig esett valami mozgal-
mi munka. Szóval nem ad-
ták ingyen ezt a képesítést. 
Mégis azt mondom: meg-
érte. 

Felesége is a gyárban dol-
gozik. Hároméves kislányuk 
van. — Ez egy boldog év volt 
— mondja 1973-ra. Október-
ben egy 2 plusz 2-es szövet-
kezeti lakást kaptunk Ta r -
jánban. A vállalat 10 ezer 
forint kamatmentes kölcsön-
nel is segített bennünke t 

— Kit vall taní tómester^ 
nek? 

— Először Molnár Mátyás, 
aztán Csűri Mihály keze a la t t 
tan" ,*~~v 

Nagy akarattal 
Molnár Mátyás maga is 

munkásból lett vezetői. A 
hatvanas évek elején a rezsi-
asztalosoknál volt csoport-
vezető: olyan ember, aki ma-
ga is a többivel dolgozik, de 
egyszersmind irányít is. Ezt 
különben, mint a kiválás el-
ső jelét, más gyárakban, 
szakmában is nyomon lehet 
követni, például a brigádve-
zetőknél. S ha valaki meg-
ál l ja a helyét egy ilyen be-
osztásban, utat nyit magának 
föl jebb is. Molnár Mátyás 
ma a felületkezelő műveze-
tője. 

S végzett technikus. 
— Hallom, hogy kitűnővé! 

végzett? 
— Igen. Pedig ott volt a 

két gyerek már akkor is, az 
egyik még csak csecsemő — 
úgyhogy a feleségemnek is 
több gondja-dolga volt az 
én tanulásom mellett. 

Azt mond ja : akara t kell 
hozzá Mégpedig nagy. 

Akarat — ez a kulcsszava 
a munkásból vezetővé válás-
nak. Ez vezet minden tudás 
birodalmába. 

Slntai Mihály 

w 

Uj típusú 

szállítóheveder 
Bányatűzben eloltja önmagát 

Bányatuzek esetén a ve-
szedelmet növelik a gyakran 
több kilométer hosszúságú, 
gumi alapanyagú, gyúlékony 
szállitóhevederek, s azok 
égéstermékei. Ezért a súj tó-
légtől, illetve gázkitörések-
től veszélyeztetett hazai bá-
nyáinknak ú j típusú ilyen 
hevederek gyártását kísérle-
tezték k j a Taurus Gumigyár 
szegedi gyáregységében. 

Az e l járás lényege, hogy 
ezeknek a szállítószalagok-
nak a textilszövet alapanya-
gát különlegesen impregnál-
ják, amellett olyan kaucsuk-
keveréket használnak fel, 
amely nehezen fog t ü z e t 

Amennyiben mégis meggyul-
lad, akkor olyan gázokat 
fejleszt, amelyek elzár ják 
a z oxigéntől, s így a heve-
der lényegében önmagái) 
olt ja el. Ezekből az egyéb-
ként önkioltónak nevezett 
szállítószalagokból az első 
szállítmányokat Tatabányá-
ra küldték. Az év végéig 
mintegy 20 000 méter ilyen 
hevedert gyártanak, s folya-
matosan ellátiák az ország 
mindazon bányáit, amelyek-
nél — a z Országos Bánya-
műszaki Felügyelet megíté-
lése szerint is — fokozott 
tűzbiztonságra kell töreked-
ni, 

\ 


