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Közgazdasági 
tapasztalat-
csere 

Plenáris záróüléssel fejező-
dött be pénteken a Magyar 
Tudományos Akadémián a II. 
magyar—olasz műszaki-tudo-
mányos konferencia, amelyen 
• hazai és az olasz tudósok 
három szekcióban foglalkoz-
tak egyebek között a konté-
neres zöldségszállítás, az ipa-
ri folyamatok automatizálása 
és az árrendszer közgazdasá-
gi kérdéseivel. A tanácskozás 
közgazdasági jellegű kerek-
asztal-megbeszélésein a szak-
é r t ő i a különböző közületi 
szolgáltatások árainak alaku-
lásával kapcsolatos közgazda-
sági problémákról cserélték ki 
tapasztalataikat. Az ülésszak 
befejezéseként Köpeczi Béla 
akadémikus, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia főtitkárhe-
lyettese zárszavában a ha-
gyományosan jó magyar— 
olasz tudományos kapcsolatok 
jelentőségét hangsúlyozta. 

A zárókonferencián megje-
lent Giulio Bilancioni. az 
Olasz Köztársaság budapesti 
nagykövete is. (MTI) 

Szíria budapesti 
nagykövete Szegeden 

Baráti látogatásra Szeged- Egyetemre látogatott dr. 
re érkezett tegnap Saddik Tamasi Mihálynak, a megyei 
Saddikni, Szíria budapesti pártbizottság osztályvezető-
nagykövete. A megyei pár t- jének kíséretében. Az egye-
bizottság székházában fel- temen — ahol dr. Petri Ga-
kereste Szabó Sándort, a rae- bor rektor fogadta a vendé-
gyei pártbizottság titkárát, ge t . — jelenleg tizennyolc 
aki táiékoztatta Csongrád szíriai diák készül az orvosi 
megyéről, a szocialista épí- hivatásra. Velük is találko-
tésben elért eredményeink- zott a nagykövet, aki a to-
rol. vábbiakban Szegeddel is-

Ezt követően a nagykövet merkedett, majd a városi • 
a Szegedi Orvostudományi tanácsnál tett lá togatást 

Bővülnek 
a magyar—finn kapcsolatok 
Marjai József fogadta Ulf Sundqvist 

Sikeres volt a f inn müsza- el ezekre, s több iparágban 
ki napok rendezvénysorozata, megkezdődtek a kereskedelmi 
az elhangzott szakmai előadá- tárgyalások, a kooperációs 
sok a lapjan sok témában vet- lehetőségek feltárásai, 
ték fel a kapcsolatot a két * 
ország vállalatai — mondotta A finn műszaki napok al-
ííari Talvitie. a budapesti kalmából Marjai József. a 
finn nagykövetség kereske- Minisztertanács elnökhelyet-
delmi * tanácsosa az esemény- tese fogadta Ulf Sundqvist 
sorozat befejezése alkalmából finn kereskedelmi és ipar-
pénteken adott nyilatkozatá- ügyi minisztert. Átfogó tár-

„ , , „ „ , gyaiásokat folytattak a kéfc-
A finn műszaki fejlesztese- , „ . . . . , . . . 

ket ismertető 41 előadás iránti o i d a l u kapcsolatok kérdesei-
irdeklődést mutat ja , hogy röI~ s a továbbfejlesztés lehe-
tőbb mint 3000 résztvevő jött tőségeiről. (MTI) 

A gazdaságpolitikai 
t e v é k e n y s é g r ő l 

Ülést tartott a Haza fias Népfront Országos Tanácsa 
Pénteken a Par lament va- a belkereskedelmi és az á l - vetően Sarlós István emeL. 

dásztermében ülést tartott a lami pénzüéyi törvények kedett szólásra. Hangsúlyoz-
Hazafias Népfront Országos tervezetének megvitatására, ta, hogy bár a népfront tö-
Tanácsa. Az elnökségben A széles körű fórumok ered- megmozgalomként nem a 
foglalt helyet Sarlós István, ményeit az elvi és a konk- termelőegységekben működ-
ez MSZMP Politikai Bizott- rét szövegmódosító javasla- teti bizottságait, mégis fon-
tógának tagja, a Hazafias tokát az országgyűlés m a - tos feladatai vannak a gaz-
Népfront Országos Tanácsá- gáévá tette. Az elmúlt két daságpolitikában. 
nak főti tkára és Korom Mi. évben a Hazafias Népfront Ezt követően a Hazafias 
hály, az MSZMP Központi Országos Tanácsának t i tkár- Népfront Országos Elnöksé-
Bizottságának t i tkára is. sága ugyancsak számos fon- gének megbízásából Szent-

Kállai Gyulának. a HNF tos kérdésben, egyebek kö- istványi Gyuláné, a HNF 
OT elnökének megnyitója zött a lakossági szolgáltatá- OT titkára terjesztette elő a 
után Márton János, a HNF sokról, a távlati lakásépítési népfrontmozgalomnak a VI. 
OT alelnöke, a gazdaságpo- terv irányelveiről és az ötö- kongresszus állásfoglalásai-
litikai bizottság elnöke ta r - dik ötéves terv megvalósító- ból adódó 1980. évi feladat-
totta meg beszámolóját a tónak eddigi tapasztalatairól tervét. Kiemelte: a Magyar 
mozgalom gazdaságpolitikai és további feladatairól fog- Szocialista Munkáspárt jö-
tevékenyságéről. Kiemelte: a lalt állást. A tennivalókról vő évben összeülő kongresz-
népfront ez irányú tevé- szólva Márton János r á m u - szusa a mozgalomra is meg-
kenysége az utóbbi években tátott : a népfront gazdaság- tisztelő és nagy kötelezett-
egyenlő rangot nyert a moz- politikai munkájának tartal- ségeket ró. 
galom többi ágazatával. Az mát elsősorban a szervezési A tanácsülés a beszámoló-
ok mindenekelőtt abban ke- tennivalók és feltételek szé- kat elfogadta, ma jd Gyúró 
resendó. hogv Magyarorszá- les körű társadalmi vitáid- Ferencet, a Kistenvésztők és 
gon a társadalmi tennivalók val kívánja bővíteni. E te- Kertbarátok Országos Tár-
a gazdálkodás területére rületen még szélesebbre ki- sadalmi Szövetségének elnö-
összpontosulnak. ván ják tárni az a j tó t a köz- két, a Kertészeti Egyetem 

A népfront gazdaságpoliti- vélemény bíráló, új í tó meg- tanszékvezető tanárát és 
kai munkájában új tartalmi nyilvánulása! előtt. Napi- Köpf Lászlónét, a KISZ 
elemek es új módszerek rendre tűznek olyan kérdé- Közoonti Bizottságának tit— 
egész sora jelent meg. Fon- seket is, mint amilyen a kárát a HNF Országos Ta-
tos változás, hogv a régebbi, nagy jövedelmeké, a repre- nácsának é s egyben elnöksé-
néha kissé egyoldalúan fo- zentációé, valamint a köz- gi tagjának megválasztotta, 
gyásztól nézőpontú vitákkal P°nti irányítás felelősségéé. 
Bzemben a termelési kérdé- A beszámolót követő vi-
sek tárgyalása került egyre tában jövőnk biztos alap-
inkább az előtérbe. Nem k e - jaira, a munkásság egyet-
vésbé jelentős az, hogy a értő és cselekvő tamogatásá-
népfronttanácskozások és az ra hívta fel a figyelmet Ko-
ott kimunkál t javaslatok vács Bertalan olajmunkás, 
egy-egy társadalmi réteg aki a szegcdi olajipari dol-
vagy földrajzi körzet szű- gozók nevében kért szót. A 
kebb érdekhatárai közül ki- szigorúbb gazdálkodás, a 
lépve szélesebb területet nehezebb körülmények kö-
érintenek. vetkezményeit egyaránt vál -

Az előadó a népfront gaz- lal ják a fizikai dolgozók — 
daságpolitikai tevékenységé- mondotta —, s ezt tükrözik 
nek eredményeit elemezve a szocialista brigádoknak a 
a láhúzta: a HNF OT gazda- pár t XII. kongresszusa és 
ságpolitikai bizottsága társa- hazánk felszabadulása 35. 
dalmi vi tákat szervezett a évfordulójának tiszteletére 
szövetkezeti törvény módosí- tett versenyvállalásaik is. 
tása, valamint a vállalati, Márton János válaszát kö-

(MTI) 

a munkás? 
Néhány évvel ezelőtt egy észak-len- főbb tartópillére, és viselkedése körkörö-

gvelországi gyufagyárban — ahol sen hat az egész társadalomra, 
akkor 2900 zloty volt a kétkezi dol- Számok, adatok tömkelegevei tamaszt-

gozók átlagbére — nekiszegeztem az igaz- hatnánk alá. hogy ez a szerszámforgató 
gatónak, hogy miből élnek itt a munkások, hadsereg milyen sokat változott a Eelsza-
Nevetett és visszaadta a kérdést: és Ma- badulas három es fél évtizede alatt. Te-
gyarországon miből? Azt válaszoltam, hogy nyes bizonyítják, hogy mindig megértette, 
természetesen a keresetükből, s ezzel azt sőt vállaira vette az ország b a j a i t Nem 
hiszem, cseppet sem hamisítottam meg az túlzás hogy áldozatokat vállalt a válságos 
igazságot. korszakokban, s egeszében véve ma is tud-

A téma. persze, azóta is foglalkoztat, ia. érzi. miféle nyűggel küszködik nepgaz-
Aligha találnánk olyan tudós koponyát, ságunk. Illetékes szegedi fórumon azt is 
vagy tudományos testületet, aki. vagy kiemelték, hogy a munkásság nemcsak a 
amely meg tudná mondani, hogy mennyi a mindennapi termelésben jeleskedik, hanem 
tényleges jövedelme annak a munkásem- abban a társadalmi murikában is példát 
bernek. aki állami munkahelyen van stá- mutat,- ameiyért egyetlen fillért sem szo-
tuszban. de ezen a kereseten kívül még kott kapni. Óvodák, bölcsődék, játszóterek 
egvéb pénzeket is bevételez. . épüllek föl munkáidé után úgv. hogy szo-

Bizonyos. hogy vannak kiegészítő for- cialista brigádok tagjai osszeneztek: ..Kell 
rások. különben miből vásárolna úgy a a gyerekeknek, megcsináljuk." Vállalati 
lakosság, mintha az ár senkit nem érde- igazgatók vallanak arról, hogy amikor be-
kelne. Drága a cipő. fölment a bútor ára, szorultak a terv tel jiesítéssel, a legjobb 
magánépítkezéshez aranyér t is vennének munkások példájára a többiek is vállal-
cementet, borsos áron mérik az alkoholt, ták a piuszfáradságot. Ahol már osszeszo-
mégis zsúfoltak az áruházak, az elárusító- kott a garda. ott. általános a vélemény: ha 
raktárakban nyüzsög a nép. tömve vannak kellene, hegyeket tudnának elmozdítani, 
a kocsmák. A munkások átlagkeresete ez Mindez azonban csak általában, egészé-
idő szerint 3800—4000 forint körül mozog, ben véve igaz. A bizalom szemlátomást 
de ebből aligha lehet venni a kamasz- gyarapodik, epíthetünk rá nyugodtan, de 
lánynak 1500 forintos csizmát, bajos do- látni kell a hézagokat is. A munkásság 
log kicserélni a régi fekete-fehér tévét szí- soraiba állandóan áramlanak olyanok is, 
neme. Szóba elegyedek az elektromosüzlet akik tegnap, vagy tegnapelőtt még kétes 
egyik makacs vevőjével, aki azért mérge- egzisztenciák voltak, vagy törvénysértésért 
lődik. mert zsebben a pénz, mégsem kap börtönben ültek. Különféle fölmérések és 
érte japán magnót. Érdeklődöm, mi a fog- tapasztalatok arról is vallanak, hogv a 
lalkozása. azt mondja, sarus a vasútnál, munkafegyelem változatlanul gyatra egves 
Egy buszsofőr pianínót simogat a hang- munkahelyeken sót a közömbösség sem 
szerboltban — az unokájá t a k a r j a meg- adta még föl hadállásait* A keresetek 
lepni vele. Azt hittem, rosszul hallok, ami- munka szerinti elosztásának szándékát 
kor egy fekete körmű, csenevész emberke korántsem fogadta kitörő lelkesedés. Igaz. 
a kétszáz-valahány forintos Káma-szútra a nyitott szemű munkás most magától ér -
miat t nyaggatta az an t ikvár ius t tetődőnek veszi a fokozottabb minőségi 

Általános jelencég, hogy siránkozunk és igényeket, a takarékosságot az ésszerűség 
költekezünk. Természetesen nem minden- követelményét is, sokan azonban ugyanúgy 
ki. Aki már garmadába hordott haza olyan legyintenek, mint korábban. Vége a mű-
holmit. amellyel dicsekedni lehet, gyakran szaknak? Bizony, tőlük összeomolhat a vi-
azoknak a nevében bírál ja az életszínvonal lág, csak minél előbb rohanhassanak ma-
emelkedé"ét. akik még elemi szükségletei- szekolni. vagy netán poharazgatni vala-
ket is csak szűkösen tud ják kielégíteni, hová. 
Mindene-etre az tény. hogy ma m á r nem- A szegedi üzemekbe 15—20 ezren jár -
csak a „doktor ú rnak" meg a gebinesnek nak be a környékről, bizonyos hányaduk 
áll módiában költekezni, hanem a mun- azonban inkább csak a fizetésért u tazga t 
kások igen jelentős részének is. Szegeden Hogy ez túlzás? Korántsem, ha figyelem-
sok ezer lakos bír ház körüli kerttel, vagy be veszünk egyfaj ta betokosodott f ö l í o 
200 négyszögöles telekkel, s az ott termelt gást (és mai tapasztalatot), amely szerint 
saláta, földieper is hoz valamit a konv- rendes' munkával bajosan lehet meggaz-
hára. Mások sertést hizlalnak a gyári dúlni. K. I még csak tapogat ja a vil lany-
munka mellett, aztán kolbászt töltögetnek szerelést, de már annyi t keres, mint egy 
otthon, s az asszony hordja a piacra. Van- régi, kiváló szakmunkás. S elégedett? Jó is 
nak. akik téeszben vállalnák délutánon- volna! Gyakran kiesik még kezéből a fogó, 
kent gvomlálást. szüretelést Ezermester mégis ő a leghangosabbak egyike.' ha a 
ismerősöm az asztalosiparban dolgozik, de megéihetés nehézségeit kell ecsetelni, 
amit ott keres, ar ra azt mondja, hogy só- Kommunisták nehezményezték a DÉLÉP-
ra-. paprikáravaló. Igen. mer t 80 ezerért nél. hogy néhány, vidékről be já ró fiatal 
vállalta föl egy épülő társasháznak a belső bejelentet te: nem kíván részt venni a 
famunkáit , s öt hónap alat t összeüti. KISZ-mozga!omban és a társadalmi mun-
Nyugdíja^korű szobafestő ül be ebédelni a 
kiskocsmába, ahol bizonygatja: az isten-
nek sem dolgozik száz forintos órabérnél 
olcsóbban. 

Látnivaló tehát, hogv — akár a pihenés 
és a művelődés rovására is — ki igv. ki 
úgv szedegeti össze a pénz vastagát, mert 

kában, inkább etthon meccset néz he-
lyette. Nincs ebben semmi meglepő. Ha 
egy még alig-munkás f iatalember tízórás 
műszak után még egy-két órát utazgatni 
is kénytelen, nyilván eltörödik. s szóra-
kozni akar. Az ilyenek elmarasztalása he-
lyett inkább azt kellene elérni, hogv a 

a hai lam. szorgalom, szakértelem szinte munkaidejét ki-ki munkával töltse el. ne 
korlátlanul bevethető manapság. S ez na- pedig erőgyűjtéssel a külön munkákra, 
gyor. fontos számunkra. Ha ismerjük, z azonban korántsem csak a párt-
miként él. boldogul a hatalmon levő osz- vezetőség, vagy a kommunisták 
tálv. nem véthetünk súlyos hibát megter- feladata. Kezdő munkást csak t a j -
melt javaink elosztásában. Ezért t a r t juk súlyos szavú, tekintélyes szakik formái-
szer, ímel folyamatosan, hogyan alakul lét- hatnak fegyelmezetté, majd öntudatossá, 
számban, szakmai és politikai képzettség A hanyag, ide-oda csellengő építőipari 
tekintetében: érvényesül-e a vezető sze-
repe: jól érzi-e magát a gyárban; mivel 
foglalkozik műszak után; mekkorát nő 
egy-egv időszakban a műveltsége, öntuda-
ta. s főleg gvaraoodik-e rendszeresen élet-
színvonala. Politikusaink nagy türelemmel 
ta r t ják kezüket a munkásosztály pulzusán, 
mert ez az osztály megújul t életünk leg-

szere'ővel a csapattársa tudja legjobban 
megértetni, hogy naplopásért megrovás 
jár. nem pedig béremelés. Az úgynevezett 
maszekolás magánügy ugyan, de csak ak-
kor. ha előtte kifogástalanul elvégeztük 
azt. arqire a fő munkahelyen vállalkoz-
tunk. 

F. Nagy István 

Gáspár Sáüfir 
hazaérkezett Berlinből 

Tegnap, pénteken hazaér- vei részt vett az SZVSZ Iro-
kezett Berlinből a SZOT dájának 21. ülésszakán. A 
küldöttsége, amely Gáspár küldöttséget a Keleti pálya-
Sándornak, a Szakszervezeti udvaron Gál László, a 
Világszövetség elnökének, a SZOT főtitkár-helyettese fo-
SZOT főti tkárának vezetésé- gadta. 

Termékszerkezet-váltással 

Közelítés a vásárlók igényeihez 
Napjaink egyik legsürge-. és fűtőberendezések gyártá- sát, s külföldi licenc a lapján 

tőbb és ugyanakkor legnehe- sára térnek á t . ' 
zebb gazdasági feladata a 
termékszerkezet megújítása. A Jászberényi Aprítógép-
Évekre szóló tennivalója ez W / r szakemberei időbért fel-

„A. figyeltek arra, hogy az ero-vállalataink tekintélyes re-
szének. Sokféle tényezőhöz 

arra, 
müvekben növekszik a 

most már acélradiál abron-
csokat is gyártanak. 

A Met.ripond Mérleggyár-
ban megszüntették a hagyo-

^IT hiányos mechanikus mérő-
eszközök gyártását, s helyet-

v 7 7 t 7 s z é n jelentősége. Ezért meg- ^ L í 
I f f ^ n u ' Ő b C v kezdték a szénőrlő malmok korszerű, elektronikus, 
felfigyeltek a követelmények á r t 3 s á t Hasonlóképpert ki- l I l e t v e mikroszámítógépes ve . 
változására es kellő koru)te- j f . . , . ' \ ^ ? 
v i r o ^ i "zetódonek ígérkezik a val-kintéssel. határozottan intéz- , , . •, ., . . . _ , . , .. , ,. . . . lalat másik ui terméke, a te-
^ S e t ő k ^ L - S m é n v i k " ' hergépkocsir^ szerelhető be-zak emelők az eredmenvek. t o n k e v e r ö forgódob. 

Több vállalatot az energia-
takarékosság követelményei 

zérlésű berendezéseket készí-
tenék. 

A Győri Kötöttkesztyú-
gyárban 130 automata kötőgép 
üzembe helyezésével most már 

^ A Taurus Gumiipari VAL. kötéssel, készülnek a koráb-
továbbá az energia összetéte- l a l a í <az utóbbi három évben ban szabott-varrott kesztyűk, 
leben világszerte megindult 8 0 olyan termék gyártó-tót így. 'elkerülik a szabászaid 
változások ösztönöztek gyors szüntette meg, amely nem volt hulladékkal járó 30 százaié-
reagálásra, a követelmények- eléggé kifizetődő. Közülük jo kos anyagveszteséget is. 
nek megfelelő, ú j típusú ter- néhánynak gyártását átadta A Tiszai Vegyi Kom.blnát 
mékek kibocsátására A Villa- 1 5 kisebb gumiipari vállalat- több, korábban elavult ter-
mes Berendezés és Készülék n a k ' szövetkezetnek, ahol a méke helyett kelendő, jól f i . 
mos Bei enaezes és Keszuiek t e r m e ] é s g a 2 d a ságosabb . Bő- zető cikkek, köztük szinte-
Művekben fokozatosan ener- vitették a világszerte k é r e - tikus- alapanyagú festékek 
giatakarékosabb sütő-, főző- sett kempingcikkek gyártá- gyártását vezették be. (MTI) 

Kitüntetés 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa Nádasdy Kál-
mánba.k, a Színház- és Film-
művészeti Főiskola haromszo. 
tos Kossuth-díjas egyetemi 
tanárának, a Magyar Népköz-
társaság Kiváló Művészének 
kiemelkedő pedagógiai és 
művészi munkássága elisme-
réseként, 75. születésnapja al-
kalmából a Magyar Népköz-
társaság babérkoszorúval éke-
rttott Zászlórendje kitüntetést 
adományozta. A kitüntetést 
Trautmann Rezső, az Elnöki 
Tanács helyettes elnöke pén-
teken adta á t Jelen volt 
Kornidesz Mihály, az. MSZMP 
Központi Bizottsága osztály-
vezetője és Molnár Ferenc 
kulturális minisztériumi ál-
lamtitkár. (MTI) 


