5
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Szegeden játszik Magyar—bolgár
idegenforgalom Új terv — új szabályozók
a Szabadkai
Ni
Népszínház
Szabadkára utazott tegnap,
• helyiek külön meghívására. a Szegedi Nemzeti Színház 150 tagú operai társulata. A z együttes este a Népszínház épületében Donizetti: Lammermoori Lucia című operáját mutatta b e
A két színház közötti
együttműködési
megállapodás
értelmében
holnap,
szombaton. Szegeden
vendégszerepel a Szabadkai Népszínház szerb-horvát tagozata, mely évekkel ezelőtt járt
már nálunk. Este 7-től Goldoni-komédiát
játszanak
Halász perpatvar
címmel,
három felvonásban. Vjekoslav Vidosevic rende'és'ben,
Hubko
István díszleteivel.
Főbb szereplők: Mirko Huska. Jelka Asic. Milán Marodic. Radisa. Vuckovic, Irena Jakocevic.

A magyar turisták egyik
kedvelt üdülőhelye a bolgár
tengerpart. Ezt jelzi, hogy
idén az év. első tíz hónapjában több
mint 110 ezren
utaztak Bulgáriába.
Budai
András, az Országos Idegenforgalmi Tanács főtitkára, és
Mincsó Csuntov, a Bolgár
Idegenforgalmi és Üdültetési
Bizottság
elnökhelyettese
megállapodást írtak alá Bu-

dapesten, a két ország idegenforgalmának további fejlesztéséről, az 1976—1980-as
időszakra.
A megállapodás értelmében mindkét fél elősegíti a
szervezett csoportos
turizmus, az egyéni és aut'sturizmus, és többek között
az
egyéni és szakmai utak szervezését egymás országaiba.

hozzájárulást kell kifizetni, Nyilvánvaló: ha növekszik a
levonni a bruttó nyereség- tiszta jövedelmek — egyebek
ből, továbbá —,
ha van között a nyereség — közpoirakkor a
ilyen — a nagyberuházások- tosított hányada
hoz kapott állami kölcsön vállalatoknál maradó — fejés a fejlesztési alapjuttatás lesztésre és személyi jöveesedékes részletét, járadékát. delem növelésre ténylegesen
Ezután következik az általá- felhasználható — összegnek
csökkennie kell. Ha nem így
nos nyereségadózás.
Két dologra utalunk ezzel lenne, aligha tudnánk biztokapcsolatban: mindeddig a sítani a felhalmozás és a foköltségvetés és a vállalatok gyasztás népgazdasági tervkb. 67:33 százalékos arány- vel összhangban történő és
ban osztozkodnak a nyere- az eddigieknél mérsékeltebb
r
ségen; 1076-tól tehát nem- növekedését.
csak a nyereség tömege, haA vállalatok valószínűleg
nem általános adója is ala- annak alapján ítélik majd
csonyabb. Ennek a későbbi- meg a módosításokat, menyek során lesz gyakorlati je- nyiben könnyítik, illetve nelentősége: a nyereség-növek- hezítik az ú j szabályozók
A
nagy
mezőgazdasági világhírű ős „tiszteletére"
ményének nagyobb hányada gazdálkodásuk
feltételeit.
múlttal rendelkező országok- szobrot is állítanak. Legtöbbmarad a vállalatoknál, mint Nos, általában nem könnyíban gondosan számontartják ször nem valamelyik híres
a korábbi és a jelenlegi nye- tik, hanem szigorítják. Ena tenyészállatok kiemelkedő versenyló — például a ma-eségadózási
szisztémában. nek ellenére sem mellőzhetteljesítményéit,
rekordjait. gyar Kincsem (a VerhetetEzért növekedni fog a vál- jük az ú j szabályozás —
Olyannyira,
hogy
olykor len), vagy a közelmúlt nagylalatok érdekeltsége a nye- vállalati nézőpontból is —
egy-egy kiváló képessegű ál- sága, Imperial — kerül a
reség, a jövedelem gyarapí- előnyös vonásainak kiemelat, dinasztiát megalapozó jelképes vagy valóságos szotásában, avagy
más néző- lését. A fizetések és az alapbor talapzatára, hanem jó_
_
_
_
_
pontból, nagyobb lesz a költ- képzés, valamint a felhaszval „egyszerűbb" állat, pélA gazdasági
növekedés ségek
csökkentéséhez kap- nálás
kötelező
sorrendje
dául egy valóságos tejgyár- szinte egyetlen
forrása a csolódó érdekeltségük.
minden bizonnyal megakaként számon tartott tehén.
társadalmi termelés és hadályozza — a mindeddig elég
Az adózást követő
el- gyakori — túlköltekezést és
Hazánkban a háború előtti tékonyságának fokozása, ami
években néhány fajnak, faj- vállalati szinten a gazdálko- járást tömören foglaljuk ösz- eladósodást, kiküszöböli az
tának világhírű törzsállomá- dás javuló hatékonyságával sze: a
vállalatnál maradó egyedi beavatkozások szükaz élőmunka termelénya alakult ki. Legjobb egye- —
ségességét
deiket sajnos elvitte a há- kenységének növelésével, az nyereség 15 százalékát a tartizedek alatt széles körben ború, és megmaradt utódaik eszközök és az anyagok jobb talékalapba kell
helyezni,
A fejlesztési és részenépszerűvé váltak, hiszen csak részben voltak képesek hasznosításával — biztosítha- ezután az előírt fizetési, kép- sedési alap közötti megoszezekben múltunk évszáza- teljesítményeik reprodukálá- tó. A szabályozó módosítá- zési
sorrend
tiszteletben tás kiiktatasa
ahhoz mindait, az emberiség világtör- sára. Augusta, Belfa, Ruca. sok ezeket a hatékonysági
ténelmi és mondai örökségét Dáma — ezek a nevek való- követelményeket
„mondják tartásával dönthet a válla- denesetre elegendő, hogy a
és saját nemzedékének testi ban nem sokat mondanak e i r a vállalatoknak. Példá- lat, mennyi nyereséget fordít nyereséghullámzás személyi
és szellemi kalandjait dol- ma már, de az állattenyész- nak okáért: az ésszerű mun- fejlesztési-, illetve részesedé- jövedelmekre gyakorolt kágozta föl.
tők jól emlékeznek rájuk. kaerőgazdálkodást segíti — si alapképzésre. A vállalaros hatását semlegesítsék.
a bérszabályozás mellett —
Igy
SARKADI IMRF* NOVFI
P é l d á u l Dámára. „aki" a bérjárulék-költségek — tok csak bizonyos mozgás- Valószínűsíthető az a hatás
,
l 9 3 2 . b e n i 9 6 6 4 literes telje- SZTK-Járulék
és illetmény- téren belül dönthetnek sza is, hogy a vállalatok közöts í t . Czine Mihály ttja a s £ t m é n y é v e i
világrekordot
adó — növekedése. Ugyan- hadon, mert a fejlesztési ti bérszínvonalszóródás mérkönyv előszavaban: „Sarka-I t a r t o t t a t e j e l ő t e h e n e k k ö
di
a nagy jellem kóvetke- ; ^ t t . A háború utáni években ezt a célt, az ésszerűen ta- alapképzésnek van bizonyos
sékeltebb lesz. A biztonságot,
zetessegével nézett szembe | aa tenyésztők lassú,
szívós , karékosM.gazdálkodást kíván kötelező
minimuma
is, és a rugalmasságot szolgálja
önmagával.B ™
" •
percre sem m e g ' m u n k á v a l
egy ideig éppen- Í L ^ m o z d í t a n i . ^ a n y a g o k amelynek fedeznie kell az
a
tartalékalapképzés
első
tekintetében a termelői árlázas elszántsággal k ^ e s t e a z ! J f ^ é n y S A közel rendezés, amely csökkenti a állammal, a bankokkal és a helyre történő sorolása, felélet érielmét, az újrakezdés
^ k t n ^ ^ o T s n ^ r e k o r d h u l - belső és a külkereskedelmi más vállalatokkal kapcsola- használódási lehetőségeinek
azonban
lehetőségét, mint régebbi hő- jövőben
közötti különbséget és tos fizetési kötelezettségeket.
'ás
várható.
Az élő tehenek aárak
Problematikus
se, Bíró Máté, aki a tanyai közül a Lajtahansági
termelési célú import do- Lényeges körülmény, hogy a kitágítása.
Állam
kút mélyéről küzdötte föl Gazdaság VI -os kerületének tációját Az említett módo- fejlesztési alapképzést már helyzetben abból egészíthető
magát ismét a napfényre. Bébi nevű kosztromai ma sítások hatására a termelés
ki a nyereség,
dinamikus
a gazdálkodás hatékony- nem terheli további adó, ez- exportnövekedés
Utolsó műveinek is az a ta- gyar tarka tehene
példáu és
esetén a
szemben a részesedési
nulsága, hogy nyitva az út ió kilátásokkal indul
ver- ságának javítása lesz a „gaz- zel
az értelmes életbe." A ko- senybe az ú j csúcsokért. A dasági növekedés", a vállalat alapképzés után — ha túl- forgóalap, emellett á tartarábban kötetben megjelent jelenleg 18 éves állat össze- boldogulásának egyetlen for- lépi a bérköltség 2 százalé- lékalapba átmenetileg is elrása, lehetősége.
— s barmikor
kát — progresszív adó — a helyezhető
j ^ L ^ }
* sen 15 borjúnak adott életet
A
változások
érzékellegutóbb
ikerborjút
ellett'
igénybe
vehető
— a nyeretal közreadott könyv. Külön£ —, és élete során 101 535 li- tetése érdekében kockáztat- bérfejlesztési befizetés —
ség
alapképzésre
fel nem
következik,
de
ez
már
a
réciklusban szerepelnek a na- ter tejet adott. Bébi még to- juk meg azt az állítást, hogy
,.
, , ,.__. , ,
használt része.
szesedési
alapot
terheli.
pilap kba n
vábbi
vemhesítés
előtt
áll.
£ . '
folyóiratokban
szabályozó rendszer
tehát várhatóan túlszárnyal- az ú j
an nak
idején e,szórva
na
Mi lesz a
végeredmény?
Garamvölgyl István
P " ja majd az eddigi élettelje- „nyereségcentrikus", mégpevllágot
látott, elbeszélések
az értelemben,
A Sarkadi-életműsorozatnak sítmény-csúcsot, amelyet a dig abban
ez a negyedik, utolsó darab- már nem élő magyar tark" hogy minden
nyereséggel
ja egy tehetséges nemzedék fajtájú Jámbor nevű tehén összefüggő szabályozást újtartott.
Jámbor
1953—196'
tegját
^í?£^he,ségesebb
között 102 407 liter teje' rafogalmazott. Mert nemcsak
oe.
adott. Az igazsáshoz tartó a nyereség szintje változik,
UDVARY GYÖNGYVÉR— zik, hogy csak n»gvéves kor csökken az 1975. évihez kéVINCZE LAJOS: MESTRO- ban vették ellenőrzés alá, ez- pest, hanem a nyereség adóVICS. Aki Jugoszláviába uta- alatt lega'ább 25 000 liter te
zik és ellátogat Splitbe. Zág- iet adhatott. Ez azonban a zása, vállalati alapok közötrábba, Üjvidékre, felmegy az szattá'yok szerint már nem ti felosztása, sőt az alapok
Avalára, mindenütt találko- kerii'hetett rá a hivatalos felhasználása is.
zik a nagy szobrász, Ivan rekord! is'ára. mert nem volt
Megszűnik a nyereség —
Üjsághír, plakát, s há- hat a döntőnek is résztveMestrovics lenyűgöző művé- ellenőrzött eredmény.
romszáz meghívó röpítette vője lehetett. A jelentkeeszköz-bérarány szerinti —
szetével. Korunk e nagy
szét az elmúlt h '.napban zők között volt munkás és
Ami az egyetlen év alatt kötelező kettéosztása, annak
mestere nagy elődeihez kapa Simon Istvánról elneve- értelmiségi, gimnazista, főhelyébe
a
fizetések
és
az
Mérhető teljesítményt Illett:
zett vers- és prózamondó iskolás és szakmunkásképgSSSSláofS£5£
Z Dáma a maga 19 667 liter- alapképzés kötelező sorrendverseny hírét A rendező zőbe járó. Csak egyetemisIfjúsági Ház
szeptember ta nem. Együtt Indult, izszovjet kritikus szerint az ő iével még mindig tartja a je lép. Elsőként a változatóta számos
kezdeménye- gult és versenyzett a válan mértékű községi—városi
rekordot
zéssel jelezte; ú j utakon rosunk ifjúságának csakművészete által fordult a vijár, tudatosan készül bir- nem minden rétegét képilág figyelme a jugoszláv nétokba venni a szegedi fia- viselő versbará'ok csoportpek sorsára. Legjobb szobrai
talok jövőbeni Tisza-parti ja. Szám szerint a gimnaa nagy népi hősök és szabadszékhelyét.
zisták álltak az élen. mégságküzdelmek korát, eseméA Tanácsköztársaság úti is jóleső érzés volt így
pinceklubban megpezsdült együtt látni a fiatalokat. Á
nyeit idézik, független álaz élet, ú j csoportok szer- pódiumon váltakozó sikerlamban egyesülésre ösztönözszerepeltek, a döntő;
veződtek, s aktívabbak let- rel
ve
a népeket. Az analfabéta
tek a régiek is. Ma már azonban a munkásfiatalok
egyre több fiatal beszél az sikerét hozta. Nem lehe-;
dalmáciai pásztor-fiúból lett
ú j Ifjúsági Házról, s tet- tett ott mindenki, de akik
alkotó óriás életerői, munkásvettek a döntőn,
tekre
váltja
szándékát: részt
ságáról szól a Gondolat Kigyőztesnek
méltónak lenni a regen- mindannyian
adónál megjelent könyv. A
várt otthonra. Ennek
je- tekinthetők. Rendező, verÜnnepi közgyűlésre hívta munkájuk elismeréseként tigyében született a gondo- senyző, hallgató, zsűritag
szerzők rámutatnak, hogy
tegnap délelőtt tagjait a zenöten termelőszövetkezeti
lat; legyen a háznak ama- és elnö k igazolhatja ezt S
Mestrovics életpályája egy- szatymazi Ftnn—Magyar Ba- kiváló dolgozó kitüntetésben
tőr színjátszó csoportja, s a majdani színjátszó csoszerre tartozik a mesék biro- rátság
Fehér
Termelőszövetkezet. részesültek, köztük
legyen ez a szegedi fiata- port
Farkas
Sándor,
dalmába és példázza a jel- A huszonöt
évvel ezelőtti István
loké! Ma ugyanis ritkán
Mert a verseny csak a
József és Szilágyi
hallat magáról
városunk kezdet volt. Jövőre a néo-'
legzetes 20. századi művésze- Szabadság és a Fehér-tó Tsz Zsemberí
Károlyné
alapító
tagok
is.
amatőrmozgalmának
ez
az
költészet köréből válogattet. Szülőföldjének fenséges alapítóira, a mostani szövetA tegnapi közgvűlés újjáága. Az Ifjúsági Ház nem- nak, addigra azonban a
kezet két ePdjének küzdeltájai, népének hősi harcok- mes munkájára emlékeztek, választotta a szövetkezet ticsak a folvtatást. hanem mostani versenyzők
egy
kai zsúfolt történelfne művé- számba vették az egyesülés zenegy tagú vezetőségét is. A
az újrakezdést vállalta ma- részéből, s a további jeszövetkezet
legfőbb
irányító
gára A szaval versennyel lentkezőkből m-ga'akul aj
szetének örök ihletői marad- utáni fejlődés főbb állomá- testületiben tú'súlyba
keaz érdeklődők kórét föl- s>ín játszó csoport. A 7 Ifjútak. Egy kortárs magyar mű- sait, és körvonalazták a to- rültek a fizikai
öolsw/k
mérve, a tehetségről ls tá- sági Ház Simon Tstván-szalehet *s igeit ts. Elnökké ismét Széli Jíntat,
vész így jellemezte az ő rend- vábblépés
jékoz dott
valóversenye méltó vo't a Részt vett a közgyy'ésen az ellenőrző bizottság tagkívüli hatású szobrait: a ho- Szendrei Sándor, a
MÉM iává Tóth Dezsőt, a döntőA felhívásra közel szá- alkalomhoz. Nem°s a szánrizont pereméről szökkennek munkatársa, Szilágyi
Ernő, bizottság tagiává Széli Istzan jelentkeztek, a selejte- dék, váljék azza a jövő
fel tekintetünk elé, mint a a megyei tanács és Tóth Fe- vánt, a területi szövetség
zőkön hatvanötén
léptek céljaiban ls!
pódiumra,
akik
közül
tizenrenc,
a
járási
pártbizottság
Nagy László
küldöttévé
pedig
Széli
Ansziklák, hegygerincek és az
osztályvezetője is.
Eddigi talt választották;.
égis fellobbanó lángok.

Állati rekordok

Az 1976. január elsején életbe
lépő ú j szabályozók jelentős
része csökkenti — átlagosan
mintegy 35 százalékkal — a
vállalati nyereséget. A jelenlegi tervidőszakban évrőlévre módosult a tiszta jövedelem költségvetés és vállalatok közötti megoszlásának
aránya, a központosított jövedelemhányad 75 százalékról kb. 65 százalékra csökk e n t s ez is hozzájárult a
költségvetés hiányának növekedéséhez. Kétségtelen, hogy
a nyereség
színvonalának,
tömegének mérséklése, a tisz-.
ta jövedelem nagyobb mértékű centralizálása javítja a
költségvetés pozícióját és a
gazdaság belső egyensúlyi
helyzetét. Mégsem ez a szabályozók módosításának a
lényege. Ez a cél ugyanis
egyéb módon — példának
okáért csupán a nyereségadó növelésével — is elérhető.

tíj könyvek
1S5 LEVÉL „Búcsúzom az
élettől, éljen a szabad F'raneiaország! Sokszor csókolok
mindenkit, de különösképpen
Mimit, akit annyira szerettem. (Nehogy a templomban
sápítozzatok, mert én tisztességes
munkás
vagyok.)"
Etienne Cariou 42 éves francia halász 1944 júniusában
írta ezeket a sorokat, mielőtt
a német fasiszták öt társával
együtt kivégezték. Egy szovjet lányt, akit a megszállás
elleni harcban való részvétel
miatt a németek elfogtak,
iszonyatosan
megkínoztak,
majd kivégeztek, ezt írta saját vérével cellája falára:
„Marina Grizun vagyok, a
Komszoraol lanya, akit július
26-án a németek megölnek.
Barátaim és elvtársaim, boszszuljátok meg, álljatok boszszút mindenkiért, aki a németek kezén veszett e l . . . "
Ilyen és ehhez hasonló megrázó dokumentum összesen
125 olvasható a Zrínyi Kiadónál megjelent fenti című
kötetben, amelyeket Nagy
Magda válogatott és fordított.
A leveleket utolsó órájukat
élő, agyonkínzott, meggyötört
halálraítéltek írták, ezért a
fordító — nem csupán kegyeletből, hanem a szövel
gek történeti hitelességének
megtartása érdekében is —
nem törekedett a mondatok
tökéletességére, csiszolására,
csupán az olvashatóság szempontjait tartotta szem előtt.
A könyv minden sora önmagáért bes2él, és azoknak állít emléket, akik emberek maradtak az embertelenségben.
HEGEDŰS GÉZA: EURÓPA KÖZÉPÉN. N é g y ö t r e
tervezett sorozat első része
ez a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent 830 oldalas
könyv, amely három regényből és egy novellából álL A
harmincas évektől 1945-ig vezeti az olvasót. Tulajdonképpen a felszabadulás krónikája. A következő kötetekkel
együtt a megroggyant régi
világ és a szabadság elnyerése utáni élet epikus körképének ígérkezik. Az útvesztő című kisregény a fasízmusba és háborúba rohanó
országot mutatja meg két
testvér 6orsában. A Dermesztő hidegben pillanatkép a háborúról, A sötétség órái internáltak és elítéltek története. és a szabadulásé, a Bojár Bálint egy jó házasság
megrendüléséről szól a koalleiós korszak első heteiben,
A teljes négykötetnyi regénycikluson belül ez az első kötet önmagában is teljes értékű, epikusán zárt egység. Az
1912-ben született szerző műegyébkent az elmúlt év-

Fiatalok
a pódiumon

Huszonöt éves
a szatymazi téesz
Fizikai dolgozók a vezetőségben

