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Magyar— 
indonéz 
tárgyalások 

Púja Frigyes külügymi-
niszter szombaton a Külügy-
minisztériumban fogadta 
Adam Malikot, az Indonéz 
Köztársaság külügyminiszte-
rét, s ezzel megkezdődtek a 
két ország külügyminisztere 
közötti hivatalos tárgyalások. 
A megbeszéléseken részt vett 
Rácz Pál külügyminiszter-
helyettes, dr. Kós Péter fő-
osztályvezető, dr. Kázmér 
Zsigmond főosztályvezető-
helyettes és Debreczeni Ist-
ván, a Külügyminisztérium 
főelőadója. 

Az indonéz tárgyaló dele-
gáció tagja Noermatias, a 
külügyminisztérium bizton-
sági és hírközlési főigazgató-
ja, .1. Muskita, az indonéz 
k " " ereskedelmi minisztéri-
um. kereskedelmi főigazgató-
ja, Alex Alatas, a külügymi-
nisztérium titkárságának ve-
zetője, Nana Sutrisna, a kül-
ügyminisztérium szóvivője, 
továbbá Iljas Hamzah, az 
Indonéz Köztársaság Buda-
pesten akkreditált, nagyköve-
te és Sos Wisudha követta-
nácsos. 

Adam Malik, az Indonéz 
Köztársaság külügyminisztere 
— a kíséretében levő szemé-
lyiségekkel együtt — szom-
baton megkoszorúzta a ma-
gyar hősök emlékművét. A 
koszorúzáson megjelent Rácz 
Pál külügyminiszter-helyet-
tes, valamint a Külügymi-
nisztérium több vezető be-
osztású munkatársa. Ott volt 
I l jas Hamzah, az Indonéz 
Köztársaság Budapesten 
akkreditált nagykövete is. 

Az indonéz külügyminisz-
ter szombati programja so-
rán Budapest nevezetességei-
vel ismerkedett. Adam Malik 
— a kíséretében levő szemé-
lyiségekkel együtt — megte-
kintette a Halászbástyát, a 
Mátyás-templomot, s elláto-
gatott a Budapesti Történeti 
Múzeumba. Este megtekintet-
te az Állami Népi Együttes 
műsorát, az együttes Corvin 
téri székházában, ahol az 
indonéz diplomácia vezetőjét 
és kíséretének tagjait Rácz 
Pál külügy miniszter-helyet-
tes fogadta. A vendégeket el-
kísérte Nagy Lajos, a kül-
ügyminisztérium protokoll 
osztályának vezetője és dr. 
Kós Péter, a külügyminiszté-
rium főosztályvezetője. (MTI) 

Harmincezerrel 
több lakás 

Túlteljesítjük a IV. ötéves tervet 
a lakásépítésben 

A lakásépítés idei tervének A IV. ötéves tervben az 
megtetézésével, a várhatóan állami lakásépítés aránya — 
89 ezer lakás átadásával már bár jelentősen növekedett — 
a IV. ötéves terv első négy elmaradt az előirányzattól, 
évében jóval több ú j otthon- de ezt a hiányt pótolta a 
nal gazdagodik az ország, magánlakás-építés, a lakás-
mint az előző tervidőszak öt építő szövetkezetek, az OTP-
esztendejében. Akkor — az öröklakások, a vállalati la-
előirányzatot ugyancsak túl- kások építési előirányzatai-
teljesítve — 327 ezer lakás nak túlteljesítése. Az állami segíti 

lás, és az idén már tőbb mint 
1 milliárd forint értékű tá-
mogatással, mintegy 20 ezer 
lakáshoz jut ta t ják dolgozói-
kat. Így az országban már 
majdnem minden negyedik 
ú j lakás vállalati támogatás-
sal épül. Különösen sok ked-
vezmény, vállalati támogatás 

épült, s ezt mintegy 12 ezer 
lakással haladjuk meg 1971— 
1974-ben. 

Az építőipar munkaerő-
gondjai miatt a lakásépítés 
dinamikus növekedése elkép-

támogatás hitelpolitikai és 
szociálpolitikai kedvezmé-
nyeinek növekedése és a 
vállalatoktól, munkahelyek-
től kapott mind nagyobb 
arányú támogatás alapján az 

zelhetetlen lett volna a ház- építési költségek növekedésé- mintegy 4000 lakásba. A kü-
gyári hálózat nélkül, amely nek ellenére is jóval nagyobb lönböző építőközösségek fo-
többszörösére növelte a ter- a lakosság lakásépítési ked- kozott támogatása révén a 

a munkáslakások épí-
tését. Az 1973-ban kezdett 
munkáslakás-építési akciók 
alapján tavaly 2184 ú j ott-
honba költöztek be a mun-
káscsaládok, s az idén — az 
előzetes adatok szerint — 

melékenységet. Jelenleg 
nyolc házgyár és öt panel-
üzem dolgozik, és rövidesen 
a veszprémi és a kecskeméti 
házgyár is megkezdi az 
üzemszerű munkát, tehát eb-
ben a tervidőszakban feje-
ződik be a házgyári hálózat 
létrehozása. E korszerű gyár-
tóbázisok már az ország min-
den nagyobb települését el-
láthat ják házgyári termékek-
kel. 

A IV. ötéves ' terv első 
négy évében átadott ú j ott-
honok nagyobbak és korsze-
rűbbek, mint a korábbiak. 
Az 1961—1965 között épített 
lakásoknak még csak 73,3 
százaléka volt kettő és kettő-
nél többszobás, a III. ötéves 
tervben ez az arány 85,6 szá-
zalékra, a jelenlegi tervidő-
szakban pedig már több mint 
90 százalékra növekedett. 
Természetesen ennél szeré-
nyebb ütemben javult az or-
szág lakásállományának 
komíortösszetétele, bár ehhez 
az is hozzájárult, hogy a 
településrendezés, az ú j la-
kóterületek előkészítése ér-
dekében évente átlagosan 20 
ezer, többségében komfort 
nélküli régi lakást szüntettek 
meg. 1970—1974 között a 
komfortos lakások aránya 
24-ről 33, a félkomfortosoké 
10-ről 11 százalékra emelke-
dett, és. ugyanakkor a kom-
fort nélkülieké 66-ról 56 
százalékra csökkent 

Elutazott hazánkból 
P. N. Fedoszejev 

December 8—14-ig — az MTA meghívása alapján — 
P. N. Fedoszejev akadémikusnak, a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája alelnökének, az SZKP KB tagjának ve-
zetésével Magyarországon tartózkodott a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiájának társadalomtudományi kül-
döttsége. 

A delegáció magyarországi tartózkodása során a Ma-
gyar Tudományos Akadémián a két akadémia közötti tár-
sadalomtudományi együttműködés továbbfejlesztésének 
kérdéseiről tárgyalt. Megbeszéléseket folytatott az MSZMP 
KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályán, s meg-
látogatta az MSZMP Központi Bizottságának társadalom-
tudományi intézetét. A küldöttség tagjai ellátogattak szá-
mos akadémiai, társadalomtudományi intézetbe, s előadá-
sokat tartottak az akadémiai és pártintézményekben. 

A hivatalos tárgyalások befejeztével P. N. Fedoszejev 
és E. M. Zsukov akadémikusok, valamint V. G. Afanaszjev. 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának levelező tagja, 
a Komunyiszt főszerkesztője szombaton elutazott hazánk-
ból. 

Búcsúztatásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent 
Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke. Köpeczi Béla, az MTA 
főtitkára, Korcsog András, az MSZMP KB tudományos, 
közoktatási és kulturális osztályának osztályvezető helyet-
tese. valamint Pozsgai Imre, a Társadalmi Szemle főszer-
kesztő-helyettese. A delegáció búcsúztatásánál jelen volt 
B. D. Sevikin, a szovjet nagykövetség követtanácsosa. 

h í d é p í t ő k 

A L A P O Z N A K 
A Petőfi Sándor sugárúttal," a Shell-benzinkúttól a vá-

rosközpont felé levő területen immár tavasz óta dolgoznak 
a Hídépítő Vállalat dolgozói: alapozzák az élelmiszeripari 
főiskola ú j épületét. A cölöpalapok elkészítését a napokban 
fejezik be, az utolaő cölöpöket helyezik a földbe. A 106 cö, 
löpöt több mint 'hat méter mélyre süllyesztett acélcsövek-
ben készítik ei. Erre az eljárásra a talajvíz speciális össze-
tételé miatt van szükség. 

ve, mint a rendelkezésre álló társasházi, illetve a lakás-
lehetőségek. Kevés ugyanis a építő szövetkezeti formában 
kisajátítással, a szanálással — előreláthatóan — a IV. 
és elsősorban az előközműve- ötéves tervre előírt 65 ezer 
sítéssel előkészített építési helyett 75—80 ezer ú j otthon 
terület. E gondok megoldá- épül fel a nagyvárosokban, 
sában segített az OTP azzal, ipari központokban. A szá-
hogy a tanácsoktól vett át mitottnál jóval nagyobb' 
területeket közművesítésre, a arányban gazdagodtak a vi-
lakáséoítés feltételeinek meg- déki kisebb települések is, s 
teremtésére. Egyébként az az előzetes számítások szerint 
idén összesen 7 milliárd, a ebben a tervidőszakban az 
jövő évben pedig várhatóan előirányzottnál 40—45 ezerrel 
8 milliárd forint értékű hi- több családi ház létesül. A 
telt nyúj t a lakásépítéshez. jövő évi terv 90 ezer ú j la-

Ebben a tervidőszakban a kás építését irányozza elő, 
dolgozók, elsősorban a mun- ennek megvalósításával tehát 
kások lakásproblémáinak túlteljesítjük a IV. ötéves 
megoldásában mind nagyobb 
részt vállaltak munkahelyeik, 
vállalataik. Tavaly 17 ezer 
lakás megszerzését, építését 
segítette vállalati hozzáj áru-

terv lakáselőirányzatát, vár-
hatóan csaknem 430 ezer ú j 
otthon épül fel az előírt 400 
ezer helyett. 

A munkagazdaság 
időszerű kérdései 

Buda István államtitkár előadása Szegeden 
Időszerű gazdaságpoliti- az üzemi demokrácia nem 

kai és munkagazdasági kér- elvont fogalom, hanem lé-
désekről tartott előadást Bu- nyeges gyakorlati kérdés, 
da István, munkaügyi mi- továbbfejlesztése feltétlenül 
nisztériumi államtitkár azon szükségszerű. Kitért a szak-
az ankéton, amelyet a Ma- szervezeti jogsegély-szolgá-
gyar Jogász Szövetség Csöng- latra is, ami több tartalom-
rád megyei csoportjának vál- mai rendelkező érdekkép-
lati szakosztálya rendezett, viseletet jelent, ugyanakkor 
Ezen megjelent dr. Antalffy gazdaságossági indítékokat is 
György egyetemi tanár, az tartalmaz. Általa megtaka-
MSZMP Csongrád megyei rítható az a sok-sok tízezer, 
végrehajtó bizottságának tag- százezer óra, amit az embe-
ja is. rek kénytelenek munkaidő 

Buda István előadásában alatt ügyes-bajos dolgaik in-
kitért azokra a tényezőkre, tézésére fordítani — a jelen-
amelyek növelhetik a mun- legi adminisztrációs-bürok-
ka társadalmi hatékonyságát, ratikus lehetőségek miatt, 
s döntőek feladataink végre- Az életszínvonal-politikát 
hajtásában az elkövetkező érintve Buda István fölhív-
években. Ezek közül kiemel- ta a figyelmet a lehetőségek 
te a rentábilisabb gazdasági és az elvárások reális össze-
szerkezet kialakítását, a ma- hangolására, arra is, hogy 
gasabb színvonalú beruházá- ezeket a lehetőségeket még 
si tevékenységre törekvést, a nagyobb hatásfokkal kell a 
racionálisabb élőmunka-gaz-
dálkodást, az idővel való ta-
karékosság fontosságát. Az 
irányítás és a gazdálkodás 
viszonyából főbb vonalakban 
érintette a közgazdasági sza-
bályozók korszerűsítését, 
hangsúlyozta a vállalati ve-
zetés színvonalának emelé-
sét, a konkrét, megalapozott 
döntések szükségességét. 

Az előadásban nagy jelen-

gazdaságosabb, termeléke-
nyebb munkára való ösztön-
zésre felhasználni, előirány-
zott politikai céljaink meg-
valósítása érdekében. Fon-
tosnak tartotta a nominál-
bér-politika megfelelő al-
kalmazását, ugyanakkor a 
szükséges szociálpolitikai in-
tézkedéseket is. 

összefoglalásként megálla-
pította, hogy az ötödik öt-

tőséget kapott a munkások éves tervben feladatunk 
.ulajdonosi érzésének növelé- jobb, fegyelmezettebb, haté-
se, egyáltalán a gazdálkodás konyább munkát végezni — 
emberi oldala. Buda István javuló életkörülmények kö-
államtitkár aláhúzta, hogy zott. 

Nehéz körülmények között dolgoznak az építők a sok csőtől 
alaposan fölázott talajon. 

Hegesztik a tekintélyes átmérőjű acélcsöveket, mielőtt elhe-
lyeznék a földben. 

S o m o g y i K a r o i y n é f e lvé t e l e i 

A földbe süllyesztett acélcsövekbe betonkeveréket töltenek; 


