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Reformpárti esték 

„Irány a demokratikus 
szocializmus!" Nagygyűlés 

Budapesten 

Több ezer fiatal — fővárosban tanuló 
egyetemista, főiskolás, középiskolás, dol-
gozó értelmiségi — gyűlt össze hétfőn, ké-
ső délután a Budapesti Műszaki Egyetem 
központi épülete előtt, hogy hitet tegyen 
a reformok átfogó és következetes megva-
lósítása mellett, követelve, hogy a re-
formretorikát kövessék a reformtettek, 
hogy a változások ne álljanak meg a me-
gyehatárokon, az intézmények kapujánál. 

Az Irány a demokratikus szocializmus! 
gondolatisága jegyében megrendezett po-
litikai nagygyűlésen vette kezdetét a Re-
formpárti esték egy héten át tartó prog-
ramsorozata. A KISZ Központi Bizottsá-
ga és BME-szervczete közös kezdeménye-
zésű rendezvényén elsőként Orosz Csaba, 
a Műegyetem KISZ-bizottságának titkára 
lépett a mikrofonhoz, és köszöntötte a 
nagygyűlés résztvevőit. 

Hámori Csaba 

Gazdaságilag hatékony, teljesítmény 
elvű társadalomra van szükség 

Ezt követően Hámori Csa- form gyümölcseiből — ez a sadalomban van vezető erő. 
ba. a KISZ KB első ti tkára, az Reformpárt i esték ielmonda- Az átfogó reformokat a Dárt 
MSZMP Politikai Bizottsá- ta. A magyar társadalom tíz- vezetésével óha j t juk . és tud-
gának tagja szólt a demonst- tizenöt év késésben van az- iuk. hogv ehhez a pár tnak is 
ráció részeseihez, megálla- zal a válasszal, ami t a világ- á t kell alakulnia. Kortársai, 
pítva. hogy gazdaságilag ha- gazdaság átrendeződése igé- tanúi és kivitelezői vagvunk 
tékony. teljesítménvelvű tár- nyel. Ha lemaradunk, folv- az ál lam és a pár t formális 
sadalomra van szükség, tatódik népünk kulturál t ki- szétválásának. Ez szükség-
olyanra. ameiy értékén mé- zsákmányolása. Ha kapcso- szerű folyamat. Szükség van 
rí a tudást, a szakértelmet, lódunk. akkor modernizálni rá. hogy a pár t valódi, poli-
amely nem ad ia fel az élet- kell társadalmunkat . Ehhez tizáló párt lehessen, 
esélyek egyenlőségének esz- — egyebek között — szűk- — Minden generáció any-
méjét. amely működési elvé- ség van a közmegegyezésre, nyit ér. amennyi valós ered-
ben demokratikus. Olyan ez azonban nem olyan lesz ményt utódai számára átörö-
szocializmusra. amelyben a már . mint tíz-tizenöt évvel kit. Akit önzö szempontok, a 
kreativitás. a vállalkozó- ezelőtt volt. Az átalakulás- túlélés vágya vezérel, a tör-
kedv, az alkotóvágv iól nak"vannak és lesznek vesz- ténelem számára percem-
megfér a f iatal közösségek tesei és győztesei. Lesznek bér ré válik. Az i f júság nem 
és az egész társadalom de- társadalmi csoportok, ame- lehet az átfogó reformok fő 
mokráciáiával. Ivek előnyösen, s olyanok is. ha j tóere je és mozgatója. 

A továbbiakban emlékez- amelyek hátrányosan kerül- nem lehet, mer t megtéveszt-
tetett a legutóbbi harminc nek ki belőle. Ha erről nem hető. De az i f júság lehet se-
év megújulási szándékaira, beszélünk nyíltan, ha a vitát gédcsoport. amelv a k a r j a a 
m a j d kijelentette: tovább nem erről folytatjuk, a mo- változásokat, azokhoz kíván 
m á r nem görgethet jük ma- dernizáció ismét késni fog. csatlakozni, akik valóban de-
gunk előtt gondjainkat . A Arról, hogy miiven vezető mokrat ikus szocializmust 
válság terheit ne hárítsuk á t erővel kell végigvinni ezt az óhaj tanak. Kívánom, hogv az 
a kővetkező generációkra. Mi átalakulást, az if júság több- if júság ezt a z u ta t válassza 
is szakítani aka runk a re- sége azt vallja, minden tá r - — fejezte be Hámori Csaba. 

Pozsgay Imre 

A demokratikus szocializmus 
megfelel nemzeti identitásunknak 

Közgazdászok találkozója Gyulán 
Gyulán, az Erkel Ferenc Művelődési Központban hét- tek az egyes rétegek és cso-

főn megkezdődött a 26. közgazdász-vándorgyűlés, amely a portok életszínvonalbeli kü-
gazdasági stabilizáció időszakában szükséges vállalati stra- lönbségei és az ebből szái -
tégiákkal foglalkozik. A tanácskozás mintegy 900 résztve- mazó feszültségek. Érdem-
vője előtt Csikós-Nagy Béla, a közgazdasági társaság elnö- ben nem tudtunk változtatni 
ke mondott megnyitót. Ezután a vendéglátók nevében Gyu- a társadalmi minimum szini-
lavári Pál megyei tanácselnök üdvözölte a vándorgyűlést, jén élő. csaknem 1.5 millió 
A plenáris ülésen a vitaindító előadást Németh Miklós, az ember életfeltételein. Ü j ie-
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizolt- lenségként kell szembenéz-
ság titkára tartotta. 

Németh Miklós beszéde 

— A demokrat ikus szocia- pató pálok országából könv-
lizmust lehet választani, nyen csinálhat hübele ba-
mer t megfelel nemzeti iden- lázsok országát. Mert az a 

ta a közvéleménytől, a kö-
zösségtől. könnyen vál that á t 
meggondolatlan és a nemzet 

Utasunknak. önazonossá- p a t ó pálkodás. amelv görget- lövőjét veszélyeztető csele-
gunknak. mert megfelel lel 
kiismeretünknek. 
ónnak a célszerűségnek, 
amely egy megosztott nem-
zetben is egységet tud te-
remteni. sőt megújí tani ké-
pes azt az egységet — kezdte 
beszédét Pozsgay Imre á l -
lamminiszter. a Politikai Bi-
zottság tagja, aki nagy taps 
közepette lépett az emel-
vényre. 

— Az az eszme és gondo-
lat. amelyre a Budapest i 
Műszaki Egyetem KISZ-bi-
zottsága és Budapest KISZ-
vezetői ezt az a lka lmat meg-
teremtették. közmegegyezé-
ses a lap is lehet számunkra 
— jelentette ki. majd utalt 
a r ra . hogy a Duna két par t -
ián politikai események za j -
lanak. mégis szorongás és 
r iadalom helyett ezekből va-
lami közös elgondolásra is 
lehet következtetni. Arra. 
hogy az országban többség-
ben vannak azok. akik e vál-
ságokkal terhelt helyzetben a 
nemzeti egység és nem a po-
litikai válság felé kívánjál ; 
terelni a z országot. Nem 
azért, mer t a válság nem 
hozhatna valamiféle meg-
újulási lehetőséget. Ám eb-
ben a helyzetben, a nyílt po-
litikai válság ellenségünk 
mi-2bénít bennünket , s a 

_ t e maga előtt a p rob lémáka t ,,„_ „ s megfelel ^ a z a Z Q k m e g o l d á s á h o z kon. a 
kedetekbe. Este a fórumo-

héten a különböző 
szükséges eszközöket elvon- (Folytatás a 2. oldalon.) 

nünk az egyes térségekben 
koncentráltan ielentkező 
foglalkoztatási gondokkal. 

Németh Miklós a gazda-
ságra vonatkozó program 

Bevezetőben áttekintést az ű j elemek alapvetően a sa rkpont jának nevezte a tu-
adott az elmúlt másfél évti- kívánt i rányban hatnak, lajdonviszonvok átalakí tását 
zed nemzetközi folyamatai- Megközelítőleg teljesülnek ez amelynek középpontjában a 
ról a tudomány, a technoló- évi tervünk fő törekvései ér társadalmi tulajdon működő-
gia. a gazdaság és politika céljai., képes formáinak kifejleszté-
területén. elemezte a kelet- — Kiemelkedő jelentőségű se. és a magántulajdon, va-
európai szocialista országok az a mintegy 500 millió doi- lamint az egyéni tulajdon 
— köztük hazánk — helyze- láros fordulat, amelyet az el- egyenjogúsítása áll. — Nagy 
tét, s részletesen szólt az a r - múlt évhez viszonyítva a tő- hangsúlyt kell helyezni a 
ra irányuló törekvésekről, kés áruforgalmi mérlegben bürokratizált , a z elszemélv-
hogy a magyar népgazdaság — előreláthatólag — sikerül telenedett tulajdon megsze-
a stagnálás, a világgazdasági megvalósítani — hangsú- mélyesítósére — mondotta 
térvesztés után elindulhas- lyozta Németh Miklós. — A — . a z egyének bekapcsolásá-
son a kibontakozás, a fejlő- kereskedelmi szaldó az év ra a tulajdon ellenőrzésébe 
dés út ján. végére várhatóan eléri a ter- és működtetésébe. Versenv-

Megállapította. hogv a v e z e t t 250 millió dolláros semleges feltételek mellett a 
gazdasági változtatások iránt többletet. Az útlevél liberali- gazdaság értelmesen befo-
türelmetlenség tapasztalha- zálásához kapcsolódó deviza- lvásolt önmozgására kel! 
tó. kritikai észrevételek kiadásaink a számítottnál bízni, hogv a különböző tu-
hangzanak el. Szakértelmi- nagyobbak lesznek, a kamat- la jdonformák miiven a r á -
ségünk körében is erősödik kiadások valamelyest meg- nyai alakulnak ki a gazda-
a gazdaságirányítást érintő haladiák a tervezettet, s 
elégedetlenség. Ezt érthető- emiat t az akt ív kereskedelmi 

mérleg mellett a folvó fizeté-
si mérleg hiánva 700 mil.ió 
dollár körül alakulhat . Ez ki-
sebb a tavalyinál, de a C S Ö K -
kenés mér téke elmarad a 
számítottól. A szocialista or-
szágokkal lebonyolított ru-
belelszámolású forgalmunk-

jnek minősítette, á m emlé-
keztetett a r ra . hogy prog-
ramja ink elfogadásakor a 
vezetés nem ígért — nem is 
ígérhetett — gyors fordula-
tot. látványos eredményeket 
Ugyanakkor mindent megte-
szünk azért — mondotta —. 
hogy a kilencvenes évek ele- b a n Pozitív, hogy az import 
jére a vegyes tulajdonú gaz- iobban nő a tervezettnél, 
daság talaján, teljesítmény- — A termelés növekedése 
orientált, a nemzetközi ver- várhatóan a tervezett 1—1.5 
senyben helytállásra képes, a százalékos tar tományban 
vállalkozás feltételeit javító lesz. Ebben jelentős szerepe 
társadalmi-gazdasági köze- van a számítottnál kedve-
get hozzunk létre, amelv zőbb mezőgazdasági terme-
egyidejűleg hordozza a hu- lésnek. Az ipari teliesítmé-
mánum. a z igazságosság, a / nyek elsősorban az alap-
emberi méltóság, az autonó- anyag-termelő ágazatokban 
mia és a közösségi élet ér - nőnek. A termelői árak 
tékeit. emelkedése előreláthatóan 

Németh Miklós ezután meghaladja a tervezettet, a 
mérleget vont arról, hol tar- fogyasztói á rak növekedése 
tunk ma stabilizációs célja- 1 7 százalék körül prognoszti-
ink. az 1988-ra tervezett vál- zálható. Az állami költsée-
tozások megvalósításában v e t é s hiánya mintegy 5—9 
Alapvető minősítésként azt milliárd forinttal lesz maga-
emelte ki, hogv lefékeztük s a b b a tervezettnél, 
az eladósodás ütemét, a eaz- A z előadó megállapította: 
daságirányitás ú j elemeinek 
bevezetése nem okozott tö-
rést a folyamatokban, s — a 
kétségtelenül meglevő, felol-
dásra váró feszültségek, el-
lentmondások mellett is — 

Őszi csúcsforgalom előtt 

Az exportáruk fuvarozása 
Az ősz a vasútnak minden 

évben visszatérő nagy erő-
próbája: ilyenkor csúcsosod-
nak a mezőgazdasági betaka-
rítások, fokozott ütemben 
termelnek az üzemek, és 
megnőnek a lakosság ellátá-
sát szolgáló fuvarozások. A 
megnóvekedett feladatok a 
MÁV szegedi igazgatósága 
területén is jelentkeznek, 
amely tudvalevőleg főleg 
mezőgazdasági területeket 
érint . A vasűtigazgatóság 
áruszállítási feladatai t növeli 
az is, hogy az év első felét 
mintegy 311 ezer tonna le-
maradással zárták. Ennek 
oka elsősorban a tranzit 
szállítások és az expor táruk 
fuvarozásának csökkenése 
volt. 

Most az év hátralévő ré-
szében azt tervezik, hogy á 
lemaradásokat pótolják, il-
letve minimál is szintre 

csökkentik. Nem kis feladat-
ról van szó, hiszen a tervek 
szerint december végéig még 
közel 3 millió tonna á r u t 
kell az igazgatóság területé-
ről elszállítani, ebből ex-
portra 730 ezer tonnát. Ked-
vező tény, hogy augusztus 
10-én feloldották az export-
fuvarozást é r in tő áruforgal -
mi korlátozást. Ez az t jelen-
ti, hogy igény szerint lehet 
rakodni, kivéve a gabonát, 
amelynek feladását megyén-
ként, irányvonatos továbbí-
tással szabályozták. A Dél-
Alföldről induló exportszál-
lítások közül a gabonaáruk 
fuvarozása a legjelentősebb. 
A szállítások gyorsítása é r -
dekében szovjet tengelyese-
rés kocsikat is igénybe 
vesznek, elsősorban Békés 
megye területén. A Szovjet-
unión kívül kisebb mennyi-
ségben Csehszlovákiába és 

az NDK-ba is e l ju t a magyar 
gabona. Csongrád megyéből 
a tervek szerint szeptember-
ben mintegy tízezer tonnát 
küldenek a csehszlovák meg-
rendelőknek. A gabona mel-
lett számottevő a konzerv-
áruk export ja , s élénkülés 
tapasztalható az italáruk ki-
vitelénél is. 

Mint minden évben, idén 
is a legnagyobb feladatot a 
cukorrépa gyárakba való 
befuvarozása jelenti. A ter-
vek szerint szeptember köze-
pén indul a kampány, s a 
tavalyinál valamivel keve-
sebb, mintegy 800 ezer tonna 
répa kerül vasúton elszállí-
tásra. A korábbi évek gya-
korlatának megfelelően 80 
ezer tonnát küldenek feldol-
gozásra a jugoszláv gyárak-
ba. 

Gellért József 

a reálbérek csökkenését a 
magasabb áremelkedések 
mellett is a tervezett kere-
tek között tudiuk tartani , a 
szociális jut tatások körében 
a nagyobb áremelkedésből 
következő többletkompenzá-
ciós intézkedések történtek, 
illetve történnek. Hozzátette 

ság különböző szféráiban. 
— A gazdaság differenci-

áltságához, az egyes részte-
rületek sajátosságaihoz csak 
sokszínű, változatos, d inami-
kusan fejlődő, folyamatosan 
ű j meg ú j alakzatokba ren-
deződő tulajdonosi rend-
szerrel lehet igazodni. Eb-
ben a rendszerben egy-
aránt helyük van az állami 
vállalatoknak, szövetkeze-
teknek, az állami-szövetke-
zeti, az állami—magán ve-
gyes vállalatoknak, a kül-
földi tőke által működtetett 
vállalatoknak, a hagyomá-
nyos magántula jdonnak és 
a nagy szervezetekhez kap-
csolódó egyéni tulajdonnak. 

— A társasági törvény ad -
ta lehetőségek keretében a 
jövő évtől formálódó tu la j -
donosi rendszer fokozatosan 
kedvező impulzusokat ad-
hat a gazdaság rugalmassá-
gának, innovatív jellegének 
erősítéséhez, a vállalatok, a 
gazdasági egységek bürokra -
tikus kötöttségeinek meg-
szüntetéséhez, egyszóval a 
szocialista piacgazdaság ki-
építéséhez. 

— Célunk a piaci felté-
telek olyan kiépítése, amely-
ben meghatározott piaco-
kon, bizonyos típusú vál-
lalkozásokba szinte bárki 
bekapcsolódhat, akinek e r -

hogy a gazdasági és a társa- r e kedve, ereje, tehetsége 
dalmi mozgások nvomán po- van. Szükséges, hogy az ál-
larizálódik a jövedelem- és 
a vagyonelosztás. felerősöd- (Folytatás a 2. oldalon.) 

A nagykövet látogatása 
A Hazafias Népfront őszi 

szolidaritási akciósorozata 
keretében tegnap, hétfőn 
Szegedre látogatott Nguyen 
Van Quy, Vietnam rendkí-
vüli nagykövete. Érdekes-
ségként megjegyzendő, hogy 
beiktatását követően első-
ként kereste föl vidéki u ta-
zásai sorában Szegedet. Kí-
séretében jelen volt Sarka-
di István, a Magyar Szoli-
daritási Bizottság t i tkársá-
gának tagja . A délelőtti 
órákban Nguyen Van Quy 
a Hazafias Népfront Csong-
rád Megyei Bizottságának 
székházába látogatott, ahol 
Nagy István, a HNF megyei 
elnöke köszöntötte, majd 
Molnár Sándor, a HNF 
megyei t i tkára adott tá jé-

koztatást Csongrád megye 
gazdasági é s kulturál is éle-
téről, a megye és Szeged 
főbb jellemzőiről. 

Délután a nagykövet a 
paprikafeldolgozó vállalat 
kollektíváját látogatta meg. 
Darázs Sándorné igazgató 
kalauzolta a vendégeket, 
megismertette a vállalat 
munkájával , m a j d bará t sá-
gi gyűlést tar tot tak. A 
találkozó ünnepélyes a lkal-
má t fölhasználva Kulcsárné 
Kiss Piroska átadta az Or-
szágos Béketanács a Béke 
érdekében végzett e redmé-
nyes munkáér t plaket t jé t a 
vállalat kollektívájának. 

A nagykövet a kora esti 
órákban utazott el Szeged-
ről 
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