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A hét 3 kérdése 
9 Miről tanácskozott 

Moszkvában a párt 
Központi Bizottsága 
cs a szovjet parlament? 

A hagyományos évi m é r -
legkészítés he te za.ilott 
Moszkvában, tanácskozott 
az S Z K P Központi Bizott-
sága — Leonyid Brezsnvev 
adot t alapos helyzetértéke-
lést a plénumnak —. a 
Szovjetunió l eg fe l sőbb Ta -
nácsa pedig a jövő évi t e r -
vet és költségvetést v i ta t ta 
meg, nem kevés figyelmet 
szentelve az idei tapasztala-
toknak. Mindvégig a nép-
gazdaság problémái álltak 
előtérben, s az eredmények 
számbavétele mellett sok 
szó esett a hiányosságok és 
fogyatékosságok kiküszöbö-
léséről. 

Nehéz esztendőként be-
széltek az 1970-es évről, az 
ötéves terv negyedik eszten-
dejéről. Különösen így volt 
ez a mezőgazdaságban, ahol 
a termésátlagok ugyan Je-
lentősen megnövekedtek a 
korábbi ötéves terv számai-
hoz viszonyítva, de a rend-
kívül kedvezőtlen időjárás 
következtében az előirány-
zottnál mégis jó negyven-
millió tonna gabonával ke . 
vesebbet tudtak csak beta-
karítani. Az energiaíronton 
ls bonyolult a kép. A föld-
gáz-előirányzatot minden 
bizonnyal túlteljesítik. v i -
szont némi lemaradás mu-
tatkozik a szén- és olajbá-
nyászatban. (A Szovjetunió 
közismerten a világ legna-
gyobb olajtermelője, s Idei 
teljesítménye megközelíti a 
600 millió tonnás mennyisé-
get. ennek ellenére 7—8 mil -
liós kiesés mutatkozik az 
eredeti elképzelésekkel 
szemben. Ezért hangsúlyoz-
ták mindkét tanácskozáson 
a takarékosságot s az olaj 
pótlását más energiahordo-
zókkal.) Kritikus és önkri-
tikus hangon említették a 
szállítás és közlekedés nem 
kellő szervezettségét ami 
különösképpen Szibérli ha-
talmas területein alkot 
„szűk keresztmetszetet". 

Nemzetközi kérdésekről 
ezúttal kevesebb szó esett, 
igaz a szovjet sajtó folytat-
ta elítélő kommentár tarnak 
közlését a NATO új rakéta-
telepítési terveivel kapcso-
latban. s nyilván e kérdé-
sekről Is szó lesz a Varsói 
Kzerzódes közelgő értekezle-
tein. (A kül ügym inszlerl bi-
zottság Berlinben ülésezik 
majd. a honvédelmi minisz-
terek Varsóban tanácskoz-
nak.) Mégis elhangzott egy 
rendkívül fontos jelzés 
Moszkvából: a költségve-
tésben mintegy másfél szá-
zalékkal csökkennek maid a 
katonai kiadások. A tett 
mindig ékesebben beszél a 
szónál: ha a nyugati olda-
lon ls ezt a gyalcorlatot 
folytatnák, lehetővé válna a 
fegyverkezési verseny korlá-
tozása. sőt visszafordítása. 
Természetesen csak a köl-
csönösség alapján: az egyol-
dalú kezdeményezések jó In-
dítást Jelenthetnek. hosz-
szabb távon azonban pozi-
tív választ kívánnak a foly-
tatáshoz. 
* Kfk álltak a mekkai 

mecsetfoglalás 
hátterében? 

Meglehetősen elmosódot-
tak még mindig a mekka i 
események, 'mintha"egy pol i -
tikai fátyol borítaná az. isz-
lám szent városában lezaj-
lott drámát. l ega lább öt-
ször jelentették már be a 
harcok befejeződését, de az-
után ismét „hadi je len tések" 
érkeztek, ha n e m m á s h o n -
nan, hát a stadion kiterje-
déséi nagymecset katakom-
bálból. Nem lehet egyelőre 
pontos képet _ alkotni a tá-
madók. Illetve az áldozatok 
számáról som — zavarosak-
nak tűnhetnek a letartózta-
tottak vallomásai. 

Az igazi ellentmondás 
azonban a támadók szemé-
lye és céliai körül mutatko-
zik. A szaúd-arábiai hivatalos 
jelentések gondosan ismétlik, 
hogy hitehagyott muzulmá-
nok. eretnekek akciója ment 
végbe, s különböző mahdis-
t« fmessiásváró) szektákat 
emlegetnek. Mindezt kapcso-

latba hozzák azzal, hogy a 
támadás éppen az iszlám 
újév napján játszódott le, 
márpedig egyes i rányzatok 
a most kezdődött m o h a m e -
dán XV. századra jövendöl-
ték a megváltó feltűnését. 
Más hírek viszont politikai 
töltést tulajdonítanak az 
eseményeknek — több olyan 
szervezet jelentkezett, amely 
megváltás helyett fo r rada l -
mi fellépést sürgetett, leg-
a lábbis nyilatkozataikban. 
Általában a nyugtalanság 
Jelei tapasztalhatók Szaúd-
Arábiában, nőhessen ellen-
őrizhető hírek érkeztek tör-
zsi elégedetlenségről, sőt ka-
tonai csoportok mozgolódá-
sáról. 

A szaúd-arábiai belpolitika 
Itt kap erőteljes világpoliti-
kai összefüggést. Az iráni 
fordulat — Washington és 
Teherán viszálya — nyomán 
ugyanis páratlan mértékben 
értékelődött fel Szaúd-Ará-
bia, mint a Közel-Kelet 
egyik nyugatbarát bástyája, 
az olajpiac stabilizátora. Az 
országban kirobbanó min-
den nyugtalanság ezért még 
nagvobb nyugtalanságot kelt 
az Egyesült Államokban. Jól 
mutatja a washingtoni ag-
gályokat. hogy a mexikói 
bejelentés után. miszerint 
az ex sahot nttti kívánják 
-visszafogadni", Kairó kí-
nálkozna Reza Pahlavi szin-
te utolsó menedékhelyeként, 
de az Egvesült Államok még 
ezt a változatot sem szíve-
sen látná. Washingtoni véle-
mények szerint ugyaivts ez-
zel új bonyodalmak kelet-
kezhetnek a közel-kelett tér-
ségben. ahol máris van be-
lőlük elég. A szaúd-arábiai 
fejlemények, még a maguk 
tisztázatlanságában te. csu-
pán megerősíthetik az ame-

r ikaiak bizonytalan érzé-
seit . . . 
0 Mi történt az ír 

fővárosban? 
A dublini vá r híres 

György- te rme a kilencek 
á l l am- és kormányfőinek, a 
Közös Piac csúcsértekezle-
tének adot t o t thont a héten. 
A vita és az a lkudozás kö-
zéppont jában az a br i t be-
jelentés állott , hogy nem 
a k a r j á k folytatni az eddigi 
befizetéseket a Közös Piac 
mezőgazdasági kasszájába. 
(Ebbe az a lapba főként Lon-
don és k isebb mér tékben 
Bonn a befizető, míg P á -
rizs, Róma. Koppenhága s a 
Benelux á l lamok részére 
tör ténnek a kifizetések. Az 
angolok azt nehezménye-
zik, hogy a régi dicsőség ha -
nyatlásával m a m á r csak 
hetedik helyen á l lnak az 
egy főre eső nemzeti jöve-
delmet i l le tően. a kilenc 
tagál lam közül, mégis ők 
játsszák a „bá lanya" szere-
p é t A pa r tne rek viszont 
úgy vé lekednek: az angolok 
pontosan tudták , mi t vá l -
lalnak, amikor a közös pia-
ci belépésért fo lyamodtak. 
Más panaszlistát is e lőter-
jesztettek. Nehezményezték 
például, hogy London töb* 
bet ké r az északi-tengeri 
olajért, mint az OPEC: a 
f rancia elnök a két ország 
birkaháborúját említette: a 
dánok a halászati gondokat.) 

Dublinben végül is egyet-
len megállapodás született: 
megegyeztek abban. hogy 
nem történt megállapodás, 
és Jövőre folytatják a meg-
beszéléseket. Nem ígérkezik 
könnyű futam, az álláspon-
tok merevek, és a vitatott 
pénzösszegek (hiszen nem-
csak elvekről van szó!) 1980-
rs még magasabbak lesz-
n e k . . . Réti Ervto 

Gyenes András 
hazaérkezett 

Rómából 
0 Budapest (MTI) 
Az Olasz Kommunis ta Pá r t 

Központi Bizottságának meg-
hívására Gyenes András, az 
MSZMP Központi Bizottságá-
nak t i tkára november 28—30. 
között látogatást tet t Rómá-
ban. Ott- tartózkodása során 
megbeszéléseket folytatott 
Giorgio Napolitanóval, az 
O K P vezetőségének és t i tkár-
ságának tagjával . Paolo Bu-
falinival. a vezetőség tag já -
val, Antonio Rubbi és Ser-
gio Segre központi bizottsági 
tagokkal, és az olasz testvér-
pár t több más vezetó képvi-
selőjével. 

A szívélyes, elvtársi légkö-
rű megbeszéléseken tájékoz-
tatták egymást a két párt 
helyzetéről, munkájáról, vé-
leményt cseréltek a nemzet-
közi é l e t * nemzetközi kom-
munista mozgalom idósaeriT 
kérdéseiről. Áttekintették az 
OKP és az MSZMP közötti 
együttműködés eredményeit 
és megállapodtak abban, hogy 
a kölcsönös internacionalieta 
szolidaritás szellemében to-
vább erősítik pártjaik kap-
csolatait 

Simon Pál 
Varsóban 

0 Budapest (MTT) 
Simon Pál nehézipari mi-

niszter tegnap, szombaton a 
lengyel fővárosba, Varsóba 
utazott ahol két partneré-
vel. a vegyipari és a bányá-
szati miniszterrel tárgyalá-
sokat folytat a távlati 
együttsnűködésrőL 

NÉPSZAVAZÁS IRÁNBAN 
Iránban vasárnap, ma 

népszavazás kezdódlk az Isz-
lám köztársaság új alkotmá-
nyáról, amely az 1906-os al-
kotmány helyébe lép. A két-
napos referendumon szava-
zásra jogosult valamennyi 16. 
életévét betöltött állampol-
gár, azaz a 35 milliÓ6 ország 
több mint 22 millió lakosa. 

SZAVAZÁS 
PORTUGÁLIÁBAN 

Vasárnap, ma reggel meg-
nyílnak a szavazóhelyiségek 
Portugáliában, és az ország 
6 millió 775 ezer szavazópol-
gára megválasztja a köztár-
sasági gyűlés, a portugál 
parlament 250 képviselőjét. 
A most megválasztandó tör-
vényhozás 10 hónapig, 1980 
szeptemberig fog működni, 
mert a vasárnapi választá-
sok Időközi jellegűek, meg-
tartásukat az 1976-ban meg-
választott parlament időelőtli 
feloszlatása tette szükségessé. 

KÍNAI PROVOKÁCIÓK 
Hanoiban tájékoztatót ad-

tak ki a Vietnam ellen vég-
rehajtott legutóbbi kinai pro-
vokációkról. Ezek színhelye 
elsősorban a Ha Tuyen és 
Hoang Lien Son határtarto-
mányokban voltak. A beszá-
moló összesen hét esetet so-
rol f e l A . legutolsó novem-
ber 26-án zajlott le, amikor 
Hoang Lien Son egyik ha-
tarfalvában a behatoló na-
gyobb kínai egységet a vi-
etnami erők meghátrálásra 
kényszerítettek. 

ÜLÉSEZIK A SZEJM 
A legfelsőbb lengyel párt-

és állami vezetők részvéte-
lével kezdte meg ülését a 
lengyel parlament szómba-

i RÁOlDTíLEX 

ton délelőtt A tanácskozás 
legfontosabb napirendi pont-
ja a jövő évi népgazdasági 
terv és költségvetés megvi-
tatása. 

CHILE VÁDJAI 
A chilei junta a nemzet-

közi jog megsértésével és im-
perialista politikával vádolja 
az Egyesült Ál lamokat A 
chilei diktatúra, amely létét 
köszönheti az eredeti wa-
shingtoni döntéseknek, az-
után jutott erre a következ-
tetésre, hogy az amerikai 
kormány közöle: leállítja a 
chilei rendszernek nyújtott 
katonai és gazdasági támo-
gatást mert az nem ad ki 
három terroristát aki 1976-
ban részt vett Orlando Le-
tel iemek, a népi egység kor-
mánya egykori külügymi-
niszterének Amerikában vég-
rehajtott meggyilkolásában. 

KÜLÖNBÍRÖSAG 
NICARAGUÁBAN 

Decemberben Nicaraguá-
ban megkezdik munkájukat 
azok a különbíróságok, ame-
lyek megvizsgálják a somo-
zista nemzeti garda jelenleg 
fogságban levő katonáinak 
és tisztjelnek, valamint azok-
nak a személyeknek az ügyét, 
akiket valamilyen módon fe-
lelősség terhel a megdöntött 
rezsim népellenes bűneiért 
— közölték sajtóértekezletü-
kön az elnöki teendőket el-
látó kormányzó tanács tag-
jai. 

MONGOL—VIETNAMI 
TÁRGYALÁSOK 

Vietnami—mongol kor-

mányfői tárgyalások kezdőd-
tek szombaton Hanoiban. A 
mongol párt- és kormány-
küldöttség Zsambin Batmönh 
miniszterelnöknek, a Mongol 
Népi Forradalmi Párt Politi-
kai Bizottsága tagjának ve-
zetésével szombaton reggel 
érkezett a vietnami főváros-
ba. A vietnami tárgyalókül-
döttség vezetője Pham Van 
Dong miniszterelnök. 

Laosz nemzeti ünnepén 

Magyar vezetők 
üdvözlő távirata 

Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottságának első titkára; Losonczi P á l a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke; 
Lázár György, a Magyar Népköztársaság Miniszterta-
nácsának elnöke; Apró Antal, a Magyar Népköztársa-
ság országgyűlésének elnöke üdvözlő táviratot küldött 
a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság nemzett ün-
nepe alkalmából Kaysonc Phomviharw elvtársnak, a 
Laoszi Forradalmi Néppárt Központi Bizottsága főtit-
kárának, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság mi-
niszterelnökének; Szufanuvong elvtársnak, a Laoszi 
Népi Demokratikus Köztársaság elnökének, a Legfel-
sőbb Népi Tanács elnökének. 

Kedves Elvtársak! 
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltá-

sa negyedik évfordulója alkalmából a Magyar Spocto-
ltsta Munkáspárt Központi Bizottsága, 
köztársaság Elnöki Tanácsa, a 
országgyűlés, valamint a dolgosé 
ben testvéri üdvözletünket küldjük Önöknek, a 
Forradalmi Néppárt Központi Bizottságának, a Laasri 
Népi Demokratikus Köztársaság kormányának, a Leg-
felsőbb Népi Tanácsnak és a laoszi népnek. 

Pártunk és népünk nagy figyelemmel kísért és 6 4 -
vözli azokat az eredményeket, amelyeket a népi ha-
talom megszilárdításában, a társadalom forradalmi át-
alakításában a laoszi nép. marxista—leninista élcsapa-
ta. a laosz i Forradalmi Néppárt vezetése alatt e lért 

Nagy megelégedéssel látjuk, hogy az országaink és 
népeink együttműködése tovább erősödött Ennek a 
folyamatnak szilárd alapját képezik megkötött egyez-
ményeink és megállapodásaink, amelyek végrehajtása 
eredményesen folyik. 

Negyra értékeljük és támogatjuk a laosz i Népi 
Demokratikus Köztársaság erőfeszítéseit amelyeket az 
indokínai térség békéjének, az ott élő népek imperia-
listaellenes összefogásának, szoros együttműködésének 
elmélyítése érdekében kifejt. 

Meggyőződésünk, hogy pártjaink és népeink test-
vért barátsága és sokoldalú együttműködése, a mar-
xizmus—leninizmus és a proletár internacionalizmus 
elvei alapján, a béke és a biztonság megszilárdítását, 
a szocialista országok egységét szolgálja mind az in-
dokínai térségben, mind az egész világon. 

A magyar kommunisták és az egész magyar dol-
gozó nép változatlan szolidaritásáról biztosítja a laoszi 
népet abban a harcban, amelyet országa függetlensé-
ge. területi integritása és szuverenitása, belső vívmá-
nyai megőrzése érdekében folytat. 

Nemzeti ünnepük alkalmából ismételten forró üd-
vözletünket tolmácsoljuk Önöknek és a testvéri laoszi 
népnek, újabb kiemelkedő sikereket k ívánunk hazá juk 
békéjéért és biztonságáért, a társadalom szocialista á t -
alakításáért folytatott küzdelmükben. 

* 
A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, az Orszá-

gos Béketanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a 
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bi-
zottsága és a Magyar Nők Országos Tanácsa az év-
forduló alkalmából táviratban köszöntötte laoszi test-
vérszervezetét. 

Elutazott a spanyol 
szakszervezeti küldöttség 

0 Budapest (MTT) 
Szombaton elutazott Bu-

dapestről a Spanyol Mun-
kásbizottságok Szakszerve-
zeti Szövetségének küldött-
sége. amely Serafin Alia-
gának, a szervezet országos 
titkárának vezetésével a 
SZOT meghívásara hivatalos 

látogatást tett hazánkban. A 
vendégek tanulmányozták a 
szakszervezeteknek, a szocia-
lista társadalomban betöltött 
helyét, szerepét. Látogatást 
tettek ipari és mezőgazda-
sági üzemekben, ahol esz-
mecserét folytattak szak-
szervezeti tisztségviselőkkel. 

Az anyag ne yesszen el... (5.) 

D konstruktőr lelkiismerete 
Meg a technológusé. Mert 

ők ketten — ők: sok 
ezren — elválaszthatat-
lanok. Ha együtt akarnak va-
lamit, az a siker ígérete. Ha 
az egyik vagy a másik azt 
nézi, mit lehet „megoldha-
tatlan", „most ez nem megy" 
és hasonló fölkiáltásokkal el-
utasítani, szinte biztosra ve-
hető a kudarc. Sokszereplős 
darab kulcsfigurái ók; eh-
hez mért felelősségük is. Es 
a lelkiismeretük? 

A textiliparban alapvető 
fordulatot hozott a szinte-
tikus szálak földolgozása. A 
pamutfonásnál például a hul-
íadékveszteség öt-harminc 
százalék között mozog, a 
szintetikus szálaknál ennek 
egytizede. Ugyanakkor lehe-
tővé vált olyan gépiek meg-
szerkesztése és alkalmazása, 
amelyek termelési sebessé-
ge többszöröse a hagyomá-
nyosoknak — a mesterséges 
szál szakítószilárdsága, 
egyenletessége jóval nagyobb 
—. a fonás szövés, kötés, 
hurkolás valamelyikének e l -
hagyása, az automatizálás 
gyorsítása, a kikéezítési mű-
veletek összevonása stb., 
konstruktőri és technológu-
si feladatok sokaságát kel-
lett végrehajtani, sikerreL 

Ma az ipari ráfordítások 
hetven százaléka az anyag-
és energiaköltség. Aminek 
egyetlen százaléka, forint-
ban kifejezve, 4,7 milliárd, 
azaz szerény megtakarítás 
is hatalmas összeget érne. 
Óvatosan utalunk rá: van-

nak olyan becslések és szá-
mítások, amelyek szerint — 
területektől es tevékenysé-
gektől függően — az anyag-
fölhasználás hat-harminc szá-
zaléka fölös, elkerülhető, 
gondos gyártmánytervezés-
sel, jobb technológiai körül-
mények kialakításával meg-
takarítható lenne. 

„Arra kell kötelezni és 
ösztönözni a gyártmányterve-
sőtoet, hogy konstrukciólkon 
nagyobb mértékben alkal-
mazzanak tipizált és szab-
ványosított alkatrészeket és 
részegységeket" — mondot-
ta ki a2 MSZMP Központi 
Bizottságának hatarozata a 
gépiparról. A bökkenő csak 
az, hogy ez az állásfogla-
lás az 1962. június 28—29-1 
ülésen fogalmazódot t meg, s 
bár van változás az akkori 
helyzethez képest, koránt-
sem az elvárható mértékben. 
Annak ellenére, hogy szá-
mítások bizonyítják: azép l -
tőkockaelv alkalmazása, a 
tipizált alkatrészek fölhasz-
nálása a különböző rendel-
tetésű berendezéseknél. 15— 
20 százalékkal mérsékli az 
élőmunkát, s negyedével, 
harmadával az anyagszük-
s é g l e t e t . . . ! 

Olyan ismert forrásokról 
van szó ebben az esetben — 
és más hasonló lehetőségek-
nél is —, amelyek kamatoz-
tatása gyakran csupán a 
konstruktőr lelkiismeretére 
hagyatkozott, s nem függött 
érdekeltségétől. elismerésé-
t ő l Azaz bebizonyosodott: 

csupán a le lk i i smeret re hi -
vatkozni n e m elég. kü lön -
féle módon azt is se rken te -
ni kell, hogy legyen, m ű -
köd jék ez a le lk i i smere t ; 
szakmai önérzet , önbecsü-
lés, alaposság. 

A gyár tmányfe j lesz tőnek , a 
technológusnak éppen ezér t 
igazodnia kel l a megkötések-
hez, egyebek között a köz-
gazdaságiakhoz. Csakis olyan 
módszerek, anyagok, eszkö-
zök, e l já rások hívei, a lka l -
mazói lehetnek, melyek m a -
r adék t a l anu l szolgál ják az 
eredet i célt. á m mérsékl ik , 
ésszerű ha tá rok között t a r t -
ják a rá ford í tásokat . 

Ta lán szabad legyen kons t -
ruk tőröknek és technológu-
soknak — de nemcsak azok-
nak — egy. aká r jó jelszó-
ként is é r te lmezhető meg-
ál lapí tást a f igye lmükbe 
a j á n l a n u n k . így hangz ik : „A 
m u n k a te rmelékenységének 
emelkedése éppen abban áll, 
hogy az eleven m u n k a része-
sedése csökken, a múl tbe l i 
m u n k á é növekszik, d e úgy, 
hogy az á r u b a n re j lő ösz-
szes munkamenny i ség csök-
ken : hogy tehá t az e leven 
munka többel csökken, m i n t 
amennyive l a múltbeli m u n -
ka nő." Az idézet A tőke 
III. kötetében olvasható. 

Mészáros Ottó 
(Következik: 

Divat a pazarlás.) 


