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Dr. Tímár Mátyás miniszterelnök-helyettes nyilatkozata
Vasárnap este hazaérkezett terv szerinti építésének elő- lések napirendjén szerepelt 

Jugoszláviából dr. T ím ár M a- teltételeiről, a bauxit- és tim - az árucsere-forgalom  kölcsö
földipari együttműködés to
vábbfejlesztéséről, szóba ke-

tyás, a M inisztertanács el
nökhelyettese, aki a jugo-

nös bővítése, valam int a m a
gasabb szintű együttműködés

szláv korm ány meghívására rü lt a vasúti járm űipari és formáinak, a kooperációnak
néhány napos hivatalos, ba- általában a gépipari koope- 
ráti látogatáson vett részt. A rációs kapcsolatok továbbfej- 
m iniszterelnök-helyettes tár- lesztése, a cellulózipari együtt- gyár—jugoszláv
gyalásokat folytatott a két

és szakosodásnak a további 
fejlesztése. Szlovénia a ma- 

együttműkö- 
előrelátható-dés keretébenműködés, a foszfor-m űtrágya

ország gazdasági együttm ű- ipari együttműködés, továbbá lag évi 40 000 tonna celluló- 
ködésének időszerű kérdései
ről, s egyben folytatta a Bu
dapesten megkezdett eszme
cserét a  kapcsolatok bővítésé
ről a szerb, a szlovén és a 
horvát kormányfőkkel.

Megérkezésekor dr. Tímár 
M átyás nyilatkozott az MTI 
m unkatársának.

a jugoszláv kikötők korsze- zét szállít m ajd M agyaror- 
rűsítésében való magyar rész- szagnak, faalapanyag ellené
vétel.

— A Szerb Köztársaság ve
zetőivel folytatott megbeszé
lések jelentőségét húzza alá 
az a tény, hogy a Jugoszlá

ben. A kapacitás bővítéséhez 
magyar részről hitellel já 
ru lnak hozzá. Megbeszélé
seink egyik fontos tém ája 
volt a m agyar—jugoszláv ko-

v i k ^ r t e b Ä ö  ” mintegy operációban készülő m otorvo
natok szállítása Szlovéniába.150 millió dolláros árucsere- -  Tárgyalásokat folytattam  forgalm unknak 53 százalékat

Bonszav Seferrel, a Jugo- Szerbiaval realizaljuk. Meg-
szláv Szövetségi Végrehajtó beszéléseink napireJndjén sze. 
Tanacs (kormány) elnokhe- ^ J
lyettesével a m agyar—jugo
szláv gazdásági együttműlcö 
dés időszerű kérdéseiről — 
mondotta T ím ár Mátyás. —
Tavaly országaink kölcsönös 
áruforgalm a 150 millió dől- szamtasaVdl 
lár értékű volt, ebben az esz
tendőben 170 millió dollárra 
növekszik. Az áruforgalom 
m ellett tárgyaltunk az együtt
működés korszerűbb form ái
ról is, így az ipari kooperá
ciós lehetőségekről, a te rv 
szerűbb hosszú távú együtt
működés lehetőségeiről. Kö
zös vállalatok alapításáról, a 
több oldalú együttműködés

repelt a jugoszláviai Duna— 
Tisza vidék mezőgazdasági 
program jába való bekapcso
lódásunk, beruházási javak 
— gépek, berendezések "■ —

Hazánk sertés- 
és szarvasm arhatartási te le
peket, takarm ány-konzerv
gyárat ..szállít” Jugoszláviá
nak, s cserébe mezőgazdasá
gi term ékeket kapunk. A ta 
nácskozáson szó volt magyar 
m otorvonatok értékesítésé
ről a szerbiai vasutak részé
re. Nagy figyelmet fordítot
tunk a cellulózipari és a 
foszfor-m űtrágyaipari együtt
működésre.keretében harm adik piacokon rí'í̂ 'ViTtí»!î ®rx?®re êSj ^ogya*,«« i„ w x _  hazank hitellel já ru l hozza avaló közös értékesítés lehető 

ségeiről. Meggyőződésem, hogy 
mindez kellő biztosíték a r 
ra : országaink gozdasága ne 
csak az áruforgalom ban, h a
nem a term elés szférájában

szerbiai cellulózipar rekonst
rukciójához.

— A Szlovén Szocialista 
Köztársaságban Andrej Ma- 
rinccal, a Szlovén Szocialista

is erőteljesebben összékapcso- Köztársaság Végrehajtó Ta-
lódjék. Megbeszélést fo lytat
tunk az Adria-olajvezeték

nácsának (kormányának) el
nökével folytatott megbeszé-

— Ugyancsak kölcsönösen 
eredm ényesnek ítéltük  meg 
dr. Jakov Szirotkovicscsal, a 
Horváth Szocialista K öztársa
ság Végrehajtó Tanácsának 
(kormányának) elnökével
folytatott tárgyalásainkat. 
A tanácskozáson szó volt a 
M agyar Népköztársaság és a 
H orvát Szocialista K öztársa
ság közötti árucsere-forga
lom bővítéséről. Hazánk je 
lenleg Jugoszláviával folyta
to tt árucsere-forgalm ának 
mintegy egynegyedét Hor
vátországgal bonyolítja le. 
Ezen belül is a legjelentő
sebb az adriai kőolajvezeték 
építése: ennek határidőre va
ló m egvalósításáról megbeszé
léseket folytattunk. Szóba ke
rü lt az obrovaci timföldgyár 
építésében való részvétel: en
nek tervezését m agyar válla
la t végzi, tárgyalásainkon 
szóba kerü lt a rijekai kikö
tő korszerűsítése és bővítése 
magyar közreműködéssel — 
fejezte be nyilatkozatát dr. 
Tím ár Mátyás m iniszterel
nök-helyettes. (MTI)

Nézsai „kiválók”

...Senki sem döngeti a mellét...
Négy évvel ezelőtt a nézsai Közlekedési Nyomda, a  rom - — A siker többek között 

és a  nógrádi termelőszövetke- hányi H íradástechnikai Anya- annak  tulajdonítható, hogy a 
zetek építőbrigádjai eszközei- gok G yárának új csarnoka ta- m unkások és vezetők között 
két és ere jüket egyesítették, s núskodik errő l többek között, jó kapcsolat a laku lt ki. Az 
így lé trejö tt a  nézsai T ö - de a  nézsai építők kezei nyo- eredm ényeken és a  gondokon 
VÁLL, am ely ez év elejétől m án épül Balassagyarm aton is osztozunk. H a valakinek 
m ár vállalatként tevékenyke- a  szociális otthon is. panasza van, nincs .,suttogás”,
dik. Nem is akárm ilyen válla- — K apacitásunkat jól ki- nyíltan  veti fel, s ha lehetőség 
latként: nem régiben nyerték használjuk. Ebben nagy sze- adódik, m egoldják — mondja 
el a Kiváló címet. repe van a  meglevő belső Kővári János, aki a m unká-

A vállalkozás dolgozói kö- tartalékainknak  s a  dolgozók sokat a  m unkahelyre és ha- 
zül annak  idején kevesen igyekezetének. Az • építőipar záig szállítja, 
gondoltak arra, hogy ily ro- olyan m unkahelyként él a Fábián László három  éve 
hamos fejlődés részesei lesz- köztudatban, ahol lehet lázi- dolgozik a  vállalatnál: 
nek. Az ism eretlenség homá- tani. V állalatunknál nem ta- 
lyából szinte máról- holnapra pasztaljuk ezt. Ellenkező pél- . Kiváló címet örömmel
szereztek nevet és rangot az dákat tudnék felsorolni, am i- fogadtuk, de senki sem don-
építőiparban. kor a  m unkások m unkakülönösen getl a . mell,é t  Közös
_ Mindez nem  a  véletlen átadás előtt addig nem m en- eredm ényeként fogtuk fel,
—  Mindez n e m  a  veletien m inden amelyből a  segédmunkás is es

müve. Egy-egy epulet kivite- haza’ m unkahelyed  az igazgató is kivette részétlezesere intézkedési terveket renaDen a m unaaneiyen. _ magyarázza
készítettünk egészen a  brigá- M iként sikerült a  n é ^ a i-  w „ tó b b i ' termelési ta-
dokra lebontva, hogy a dől- aknak idáig elju tn iuk? _ n á tk o z ls  is e szellemben
gozók is ism erjék, milyen fel- A két és fél száz dolgozo, j ° Za* Nem értékelik  túl 
adatok végrehajtása vár rá- egy „mag”, a törzsgardatagok R e d ő n y e i k e t  1 m ert
juk. Ezzel sikerült a term elés- köré csoportosul. A csoport- f  í tbbh iZ Z J  kénesek 1
irányításba a  m unkásokat is vezetők, brigadvezetok önal- tudJak. toooie is kepesea.
bevonnunk, s javult a  műsza- loan, a művezetők irányítása, Erről pedig a szocialista
ki előkészítő m unka is — so- állandó felügyelete nélkül is brigádnaplókban leírt válla- 
ro lja Czellahó László műsza- ellátják  m unkájukat. Tenni- lások mesélnek: a Szondy, 
ki vezető azokat a tényezőket, akarásuk szakértelem m el pá- Kandó, Allende, Kossuth és 
am ely hatására a kiemelkedő rosul. A szakm ai ism eretek Petőfi nevét viselő kollektí- 
eredm ényeket elérték. gyarapítására sokat adnak a vák m ár azon „törik fejüket”,

Az újdonsült kiváló válla- vállalatnál, s ebben a szoci- hogyan tudnák a mostani si- 
lat vezetői előtt lehetőség a lista  brigádok — m int meg- kert megismételni, 
adódik, hogy m utatóikat ősz- annyi másban járnak  az
szehasonlíthassák más hason- élen. • y-
ló jellegű v á l la la tié v a l .
Mindebből kitűnik: em elke
dett a hatékonyság, javult a 
munkaszervezés, az üzemi 
tervezés. E tényezők együtte
sen segítik, hogy a termelés 
üteme évről évre emelkedjék.
1970-ben 24 millió forint, ta 
valy m ár 45 millió forint volt 
az éves term elési érték. Az 
elmúlt évi nyereség majdnem 
elérte a négymillió forintot.
Szám ításaik szerint ennek s 
szintnek a ta rtásá ra  reális 
lehetőségeik vannak.

— Termelési tanácskozása
inkon a  dolgozók nem tartják 
m agukban véleményüket. J a 
vaslataikkal hagym értékben 
hozzájárulnak a kivitelezések 
határidőre való befejezéséhez 
— magyarázza a  műszaki ve
zető.

Nemcsak a határidők betar
tásában jeleskednek. A beru
házók elégedettek a  végzett 
munka minőségével is. Ezt 
rendszerint az átadás-átvételi 

• jegyzőkönyvekben megemlítik.
A nógrádi és nézsai tehené
szeti te1°oek, a rétsági új la- 
kötelep 72 lakása, a pásztói

M ű te te tő k ,  tech n iku sok , kö zve tlen  te r m e lé s irá n y í tó k

A munkásosztály fogalm ához
A MUNKÁSOSZTÁLY fogalm ának helyes 

értelmezése m indenkor elvi jelentőségű kér
dés, m eghatározásakor a m arxizm us—leniniz- 
mus ezzel kapcsolatos iránytm utató tanításait 
és társadalm unk jelenlegi helyzetét kell fi
gyelembe venni. Anélkül, hogy elébe vágnánk 
a kérdésről folytatott tudományos vitáknak, a 
m ár eddig elért eredmények alapján is meg
határozható a m unkásosztály köre tudom á
nyos, szociológiai értelem ben (a term elés tá r 
sadalmi rendszerében elfoglalt helye szerint) 
és szélesebben, politikai értelem ben is.

A munkásosztályhoz tartoznak a term elés
ben elfoglalt helyük szerint az állami és szö
vetkezeti ipar (bányászat, gyár-, építőipar), 
az állam i mező-, erdőgazdaságok és a vízgaz
dálkodás; a közlekedés, szállítás és hírközlés; 
az állam i és szövetkezeti kereskedelmi és 
egyéb szolgáltatások fizikai dolgozói, vala
m int a felsorolt ágazatok művezetői és tech
nikusai, illetve az ennek megfelelő szintű 
(funkciójú) közvetlen term elésirányítók. Az 
összes foglalkoztatottaknak így 58 százaléka, 
mintegy 2,9 millió fő tartozik a m unkásosz
tályhoz.

Politikai értelem ben a munkásosztályhoz 
tartoznak a fenti ágazatok nyugdíjas m un
kásai, valam int azok, akik korábban m unká
sok voltak és jelenleg a politikai, állam i és 
kulturális élet posztjain dolgoznak. Velük k i
egészülve a munkásosztály létszám a mintegy 
3,5 millió. „

A korábbi elméleti, szociológiai vizsgálatok 
nyomán a munkásosztályhoz soroljuk a m ű
vezetőket, technikusokat, illetve az ennek 
megfelelő szintű (funkciójú) term elésirányí
tókat is. A hivatalos statisztika korábban 
csak a fizikai állom ányban levőket sorolta a 
munkásosztályhoz.

Ism eretes a tőkésországok kommunista 
ideológusainak a munkásosztály fogalmáról 
folytatott vitája. A vita egyik főkérdése az 
volt, igaz-e, hogy a m arxizm us—leninizmus
csak a fizikai m unkát végző bérm unkásokat 
tekinti munkásnak. A vitázók többségének az 
volt a véleménye, hogy az alapvető osztályis
mérvek, a m unkásosztály m arxi m eghatározá
sa alapján a legfejlettebb tőkésországokban 
az üzemi műszaki dolgozók zöme a munkás- 
osztályhoz sorolandó, m ert 1) ezek a dolgozók 
sem rendelkeznek a term elés és a csere esz
közeivel; 2) a m unkaerejük eladásából élnek, 
tehát bérm unkások; 3) értéktöbbletet term el
nek a tőkésnek, tehát kizsákm ányolt dolgo
zók.

Különben maga M arx sem csak a fizikai 
m unkásokat tekin tette m unkásnak. Az „össz- 
m unkás” fogalm ába azokat sorolta, akik részt 
vesznek a term előm unkában. Ugyanak
kor rám utatott, hogy a technika fe j
lődésével a term előm unka fogalma k i
szélesedik: a term ék elkészítésében részt 
vesz a segédmunkás, a szakmunkás, de a te r
vezőmérnök és az igazgató is. Valamennyiük 
m unkája a term ék elkészítéséhez szükséges 
„összmunka” része. S mivel a term elés felté
telezi a szállítást is, M arx term előm unkásnak 
tekintette a szállítás, a közlekedés dolgozóit 
is.

Az „összmunkás” közgazdasági fogalma 
azonban sokkal szélesebb a munkásosztály fo
galmánál, am ely politikai kategória is. A te r
melőmunka kritérium a csak egyik ismérve a 
munkásosztály m eghatározásának s pusztán 
aszerint, hogy valaki term előm unkát végez, 
vagy sem, nem lehet eldönteni az illető osz
tályhelyzetét.

Az osztályismérvek fontos tényezője ugyan

is a term elés rendszerében elfoglalt hely is 
(nevezetesen, hogy beosztott részm unkát vég
ző, vagy vezető), és a jövedelemszerzés mód
ja  (bérjutalék, osztalék) és m értéke is. így az 
elm aradott országokban a mérnök, a tech
nikus olyan m értékben kivételezett helyzet
ben van, olyan magas a jövedelme (amelyet 
különben tőkésíthet is), hogy ez m ár szociá
lis különbség a munkásosztály zömét képező 
fizikai dolgozókhoz képest

M unkásosztályunk ennek megfelelő kép
zettsége, anyagi-szociális helyzete m ellett a 
term elés közvetlen irányítói — ideértve a 
technikusokat is —- a munkásosztályhoz tar» 
toznak. Az üzem műszaki, közgazdasági ve
zető értelmisége és a m unkásosztály között is 
csökken a különbség, jelentős közeledés ment 
végbe az előbb em lített tényezőkön túl a tá r 
sadalm i kapcsolatok, származás vonatkozásá
ban. Ez a folyam at azonban még nem fejező
dött be, így a műszaki értelmiségnek ez a 
része nem sorolható a munkásosztályhoz.

A m unkásosztály különböző kategóriáinak 
felsorolása bizonyítja, hogy nem értünk egyet 
a munkásosztály határa it leszűkítő nézetek
kel. így azzal az állásponttal sem, amely a 
m unkásosztályt azonosítja az ipariján foglal
koztatott fizikai munkások sta tisz tikai. össze
gével. Részben horizontálisan válnak széle
sebbé e határok ' a szállítás, a kereskedelem, 
a szolgáltatások és a mezőgazdaság dolgozói
nak egy része is a munkásosztályhoz sorol
ható. A technikai fejlődés következtében pe
dig ma m ár a közvetlen irányító személyzet 
(művezetők, technikusok) irányába vertikáli
san is tágulnak e határok.

Igen jelentős, mintegy 200 000 fős csoport
ról van szó. Nagy többségük munkás volt 
vagy m unkaközben szerzett szaktudásával, 
vagy valam ilyen iskola elvégzésével válj? a 
term elés közvetlen irányítójává. A munkások 
nemcsak szakképzettebb, legtehetségesebb és 
-igyekvőbb csoportjáról van szó, hanem po
litikailag is öntudatos rétegről. A Csepel Vas- 
és Fémművek m unkásairól végzett felmérés 
adatai szerint a művezetők 68 százaléka, a 
csoportvezetők 46.4 százaléka, a technikusok 
46,4 százaléka, míg a szakm unkásoknak csak 
21,8 százaléka és a segédmunkásoknak csak 
7,3 százaléka lett párttag  az üzemben. Ennek 
figyelmen kívül hagyása objektíve a mun
kásosztály arányának, súlyának csökkentésé
vel jár.

UGYANAKKOR ellenkező előjelű túlzá
soktól is óvakodni kell. A múltban a mun
kásosztály fogalmáról, kiterjedéséről folyta
to tt vitában a kelleténél jobban előtérbe ke
rültek a munkásosztályon belül végbement 
változások, s háttérbe szorultak a munkás- 
osztály állandó vonásai, amelyek pedig m in
den változás mellett, vagy éppen azok révén 
folytonosan jellemzik az osztályt. A munkás- 
osztály határainak, a határesetet képező ré 
tegeknek a vizsgálata esetenként háttérbe 
szorította a munkásosztály gerincét képező 
ipari munkásság, ezen belül is a nagyipari, 
nagyüzemi m unkásság kérdéseit. M árpedig a 
munkásosztály vezető szerepe és a szocialista 
építés szempontjából a legtipikusabb mun
káscsoport a nagyüzemi munkásság. Politi
kánknak ennek létfeltételeiből és érdekeiből 

kell kiindulnia. Ez természetesen nem mond 
ellent annak a ténynek, hogy a gazdasági, 
társadalm i és politikai fejlődéssel, fokozatosan 
egyre újabb és újabb csoportok és rétegek 
válnak a munkásosztály szerves részévé.

Blaskovits János

Kapunyitás az ifjúsági építőtáborokban
V asárnap ünnepélyesen 

m egnyitották kapuikat a 
KISZ nyári önkéntes ifjúsági 
építőtáborai. A 34 központi 
szervezésű " m unkahelyen 
csaknem 30 ezer egyetemis
ta, főiskolás. szakm unkás- 
tanuló és középiskolás dolgo
zik m ajd kéthetes turnusok
ban. Az utolsó csoportok ön
kéntes m unkásai augusztus 
24-én teszik le a szerszámot.

Vasárnap Bács-Kiskun m e
gye építőtáborai fogadták a 
legtöbb fiatalt. A 14 mező-

gazdasági építőtáborba h á
romezer fiatal érkezett a 
„honfoglalást” követően m in
denütt hétfőn tarto tták  az 
ünnepélyes tábornyitást. a 
zászlófelvonást. Az önkéntes 
nyári m unkások a kertésze
tekben. a szőlőültetvényeken 
segítenek, s részt vesznek a 
gvümölcsszedésben is. Az el
ső turnus további 15 000 fia
talnak adja át a stafétabo
tot. azáz a munkaszerszámot.

Csopakon a KISZ Veszp
rém megyei bizottságának ve
zetőképző táborában magvar

—NDK közös ifjúsági tábort 
nyitottak meg. A 140 magyar 
és NDK-beli i f iúkommunir,.a 
tíznapos közös program ja le
hetőséget ad arra. hogy lob
ban megismerjék egvmás éle
tét. m unkáját, törekvéseit és 
ápolják ifjúságunk hagyomá
nyos barátságát.

A táboravató ünnepségen 
Egon Dobiás. az FDJ köz
ponti tanácsának osztályve
zetőié elismerően nyilatkozott 
arról az NDK-ban dolgozó tíz
ezer fiatalról, aki becsülettel 
helytáll a munkában.

\z idén és 1975-ben további 300 millió forint értékű énii lei beruházással gazdagodik Salgótarján. A dombtetőn m ár beír 
pártiskola 
képző
pesíléssei végzik az óvoda és bölcsőde földmunkáit.

zéshez közeledik ói
>órtisko!a épülete, am elyet Tiuyusztusban átadnak. A fényképen ugyan nem látszik, de a za^yvapálfalvi részen épül a 20 tanterm es szakm unkás
képző intézet, a Bolvai Gim vizium nW lett rövidesen elkezdik az ú.j, 512 férőhelyes kollégium alapozását. Az Arany János utcában nagy gé-


