
Négyezernél több vendéget várna 
az eszperantó világkongresszusra 

Zm 
Kisházi Ödön, a Népköz-

társaság Elnöki Tanácsának 
helyettes elnöke, a Budapest-
re összehívott eszperantó vi-
lágkongresszus fővédnöke 

Kisházi Ödön 

nyilatkozata 

lyes megnyitóval 
nemzetközi eseményről. a Magyar Eszperantó Szö-

Valamennyi korábbi esz- vétség és a rendező bizottság 

Menetrend-pontosságú 
programjegyzéket állított 
össze a rendezőbizottság, s a 
listát rögtön a megérkezés-

„csak" 3800-an gyűltek ösz- kor minden részvevő kézhez 
kapja. Augusztus 6-ig bezá-
rólag, tiszta eseményidőt szá 
mítva, összességében 120 

hivatalában fogadta az MTI sze az eszperantó hívei, 
tudósítóját, aki tájékoztatást Elismeréssel kell szólnom 
kert a julius 31-én ünnepe; a r r ó l a s o k i r a n y ú ^ alapos 

kezdődő előkészítő munkáról, amelyet ó r a s m u s o r készült, megpe 
dig olyanformán, hogy a 
kongresszusi hét nem egy 

perantó világkongresszusnál 
nagyobb szabású lesz a bu-
dapesti találkozó — kezdte 
nyilatkozatát Kisházi Ödön, 
s nyomban hozzátette: — 
örömmel mondhatom ezt, 
mert az összehasonlítás ke-
reken ötven olyan világ-
kongresszusra vonatkozik, 

végzett — körülbelül egy napján párhuzamosan zajla-
esztendőn át — a budapesti n a k a rendezvények, választ-
világkongresszus sikeréért tehát ki-ki tetszése sze-
Glauco Pompilióval együtt- rint. 
működésben, az állami ve- A nyelvi nemzetköziség 
zetés és a társadalmi szer- elősegítésével, ezáltal a né-
vezetek, a szakszervezetek pek barátságának elmélyíté-
messzemenő támogatásával, sével járul hozzá Magvar-

amelyet 1905-től, a boulogne- Elmondhatom: minden álla- ország is az országhatáro-
sur-mer-i első eszperantó * S ™ ^ ™ " ^ 1 k o " * ^ L f t l ? ™ ! 6 * ? 
nemzetközi találkozó óta tar-
tottak számos ország fővá-
rosában. 

Négyezernél több vendég 
érkezését várjuk hivatalosan, 
tehát az Egyetemes Eszpe-
rantó Szövetség (UEA) rotter-
dami központjában felvett 
jelentkezések alapján. Több 
száz eszperantista turista-
ként jön hozzánk. így a lét-
szám hozzávetőlegesen 5000-

megértésre találtak az esz-
perantisták. 

me hirdetéséhez, 
séhez. .(MTI) 

terjeszté-

Eszperantó ifjúsági 
világkongresszus Pécsett 
Pécsett tartja 22. ülését az badtéri színpadon. Közös 

Eszperantó ifjúsági világ, lampiomos felvonulás, kirán-
kongresszus. A találkozón dúlások, üzem-, gyárlátoga-

re alakul. Körülbelül fele- több mint 20 ország mint- tások, futballmeccs, nemzet 
fele arányban érkeznek a egy 900 eszperantista fiatal- közi esztrádműsor szerepel 
vendégek a szocialista orezá- ja vesz részt. A ma kezdődő a programban, valamint kü-
gokbol, illetve nyugati álla- és julius 30-ig tartó talal- , . 
mokból meg más kontinen- kozó gazdag programmal l o n W > z ő csoportok 

várja vendégeit Az ünne- eszperantó nyelvű előadásai, 
pélyes megnyitót ma dél- sőt ..Mis® Eszperantó" vá-
előtt tartják Pécsett a sza- lasztása is. 

sekről. Az eddigi „legnépe-
sebb" világkongresszusra, 
amely Nürnbergben volt, 

A dolgozók színe-java 
Újonnan jelentkezett munkásőrök találkozója 

Több mint nyolcvan fiatal szélt Ismertette a szegedi zéssel és a szolgálati beosz-
férfi és nő. csaknem negv- munkásőrzászlóalj fejlődését tással iáró nehézségeket ala-
ven szegedi munkahely dol- s azt. hogy a munkásőrök a pos megfontolás után. ko-
gozója jött össze tegnap dél- szocializmust építő munká- moly elhatározásból állt a 
után a városi pártbizottság nak is a legiobb harcosai. Az sorba, hogv őrzője legven a 
tanácstermében, hogy mégis- üzemek dolgozói között az népi hatalomnak. Velük, a 
merkedien a munkásőrség utóbbi időben egymásután most megkezdődött előkép-
szervezetével. feladataival és alakultak szocialista címért résen frissülni erősödni fog 
rendeltetésével. S mivel első versenyző munkásőr brigá- p á r t ö n k é n l e s < fegyveres 

dok, a zászlóalj tagjainak je-ízben került így össze ez a 
nyolcvan ember, egymással lentős része kanott idén is testülete. 
is ez alkalommal isrnerked- kiváló dolgozó kitüntetést K. J. 

íj j útjai 
A Kölcsönös Gazdasági mészetesen nem azt jelenti, fémipari termékek gyártá-

Segítség Tanácsában, a hogy a külkereskedelem hát- sának összehangolásában, 
különböző bizottságok- térbe szorul, — hanem azt, Közvetlen célul tűzhet-

ban és vezető szervekben hogy előtérbe kerülnek a te ki az eredmé-
íolyik az európai szocialista nemzetközi szocialista mun- nyék alapján a fémhenger-
országok új ötéves tervel- kamegosztás fejlettebb for- művek optimális nemzeíkö-' 
nek összehangolása. Már ké- mái. Éppen ezért időszerű zi programjainak kidolgozá-
szen állnak azonban azok 
a döntések is, amelyek e 

megvizsgálni a jelenleg mű- sát. A maga területén ha-
ködő szocialista kollektív sonlóan komoly eredménye-

munka befejezése után újra gazdasági szervek tevékeny- ket ért el a golyóscsapágy-
napirendre tűzik az egyes ségét, miután ez alkotja a gyártás nemzetközi megszer-

fejlesztésének KGST munkájának gazda- vezésére alakult szervezet. 
leghaladóbb Az első eredmény az volt, 

elemét. hogy gyorsan fokozódott a 
Igen nagy jelentősége van specializálódás az egyes or-

önmagában is jelzi, hogy a ezek sorában az európai szo- szagok között. Magyarország 
KGST országai milyen nagy cialista országok közös ener- például a nemzetközi együtt-
utat tettek meg a nemzetkö- giahálózatának, amelynek működés erősödésével két-
zi szocialista gazdasági központi elosztó állomása harmadával tudta csökken-
együttműködés fejlesztésé- Prágában működik. Az teni az előállított típusok 
ben. A gazdasági szervezés energiahálózat ilyen nemzet- számát, ami a gyártási költ-
és együttműködés eredmé- közi kihasználása lehetővé ségek gyors csökkentéséhez 
nyeinek alapvető anyagi bá- teszi a villanyenergia feles- vezetett. Az 1966—70-es 
zisa természetesen a szocia- leg átirányítását azokba az évekre a szervezet már tel-

országokba, amelyeknek az jesen kidolgozott specializá-
Az utób- adott időpontban legnagyobb lási ajánlásokat nyújt át aa 

évtizedben szükségük van rá. Így stabi- egyes KGST tagállamoknak, 
lábbá vált az európai szocia- amelynek alapján a terme-

százalékkal növelték lista országok villanyenergia lési költségek további 11—15 
termelésüket a tőkés ellátottsága, jelentősen nö- százalékkal csökkennek. 
110 százalékos nőve- vekedett az erőművek kapa- Különösen fontos helyet 

kedésével szemben. 1965-ben citásának kihasználási foka foglal el a KGST nemzet-
a KGST-országok 700 mii- és a kisebb erőforrásokkal közi szerveinek sorában a 

villamos- rendelkező országok számá- közös vasúti kocsipark, 
mint ra is lehetővé vált a gazda- amely kétesztendős tevé-

szenet, ságilag jobb hatásfokú, na- kenysége alatt jelentősen 
több mint 250 millió tonna gvobbméretű erőmüvek épí- hozzájárult a nemzetközi vas-
olajat és 120 millió tonna tése. (Érdemes egyébként úti teherszállítás racionali-

megjegyezni, hogy az euró- zálásához. Hogy fogalmat al-
pai villamosenergia terme- kössünk ennek gazdasági je-
les történetében első és lentőségéről, elég megemlí-
egyedülálló lépés volt a kö- teni, hogy körülbelül száz-
zös erőműrendszer prágai ezer vasúti kocsit bocsátot-
központjának létrehozása.) tak a KGST-országok a kö-

„ öviddel ezelőtt ünne- z ö s k o c f i p f r k rendelkezésé-
i g pelte megszervezésé- re> amelyek együttes szállí-

nek egyéves évfordu-

tagországok 
távlati — tehát 1970 utáni ságpolitikailag 
problémáit. 

Ez a hatalmas munka már 

lista országok gyors gazda-
sági fejlődése, 

másfél 
országok 

bi 
ezek 
370 
ipari 
világ 

liárd kilowattóra 
energiát, jóval több 
egymilliárd tonna 

acélt termeltek. 
Együttműködésük fejlődé-

sének legközvetlenebb mu-
tatója természetesen az egy-
más közötti külkereskede-
lem fejlődése — amely a 
KGST-országok ipari növe-
kedésénél is 'nagyobb ütem-
ben fejlődött. 1965-ben a 
KGST-országok közötti áru- lóját a KGST-országok két 
csere értéke körülbelül öt- igen fontos nemzetközi ipari 
szőr akkora volt, mint más- szervezete, az Intermetall 
fél évtizeddel ezelőtt. és a golyóscsapágy-gyártás 

A KGST fejlődésének az összehangolására létrehívott 
utóbbi években kibontakozó organizáció. Alig egyéves 
új vonásai közül azonban munka után megállapítható, 

hogy mindkettő igen jelen-éppen az a legjelentősebb, 
amelynek lényege a kétol-
dalú kapcsolatok fokozatos Intermetall megtette az elsó 

tási kapacitása mintegy 100 
millió tonna. A közös kocsi-
park felállítása megterem-
tette a feltételeket a teher-
kocsik üresjáratának csök-
kentésére, a szállítási kapa-
citás teljesebb kihasználásá-
ra. Mindennek óriási jelen-
tősége van a szocialista or-

tős" eredményeket ért el. Az « * £ * gazdasági együttmű-
ködésé szempontjából. Hi-

kiegészítése a többoldalú 
gazdasági kapcsolatokkal és 
a nemzetközi termelési 
együttműködéssel. Ez 

szen a vagonok üresjáratá-
nak egyetlen százalékos 
csökkentése egymillió tonná-

tek meg. 
A szegedi 

Nagy Ilona a textilmű-
Gera Sándor vek dolgozója 1962 óta. Ki-

munkásőrzászlóalj tagjai so- lene éve KISZ-tag, s leve-
rába jelentkeztek valameny- lezőként középiskolai tanul-
nyien. azok helyére, akik mányokat foiylat. Szülei a 
szolgálati idejük leteltével, felszabadulás óta párttagok. 
vagy idősebb koruk miatt 
már leszereltek és tartalék- kor munkásőr 
állományba 
munkahelyi 
javaslatai alapján nárttagok, 
KISZ-tagok, a különböző 

s ő példájukat követi, ami-
akar lenni, 

kerültek. A ..Az ellenforradalom alatt 
pártszervezetek szüleimet kommunista vol-

tuk miatt zaklatták, én nem 
szeretnék még egvszer olyan 

társadalmi szervezetek leg- helvzetbe kerülni. Ezért le-
jobb aktivistái kerülnek most szek munkásőr" — mondja, 
majd be a munkásőrségbe. Varga János az újszegedi 
miután sikeresen részt vesz- kendergyárban segédmunkás, 
nek a hat hónapig tartó eló- Tíz éve párttag. 1956-ban 
kén résben. 

Kelemen Sándor zászlóalj-
karhatalom tagiaként védte 
a munkáshatalmat. Vezetője, 

parancsnok a munkásőrség Meleg Ferenc, régi munkáis-
létrejöttének körülményeiről, 
az ellenforradalom utáni 
konszolidációban, s azóta a 
belső rend megszilárdításá-

őr. beszélgetéseikben sokszor 
esik szó a munkásőrökről, s 
ő ezért jelentkezett közéjük. 

S a többi mind. aki vál-
ban betöltött szerepéről be- lalta a feladatokat, a kikép-

Bővül a gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézmények hálózata 

A művelődésügyi tárca a gombán. Kalocsán. Aszódon, 
harmadik ötéves terv idősza- Szegeden és Rákospalotán, 
kában több mint 270 millió Zala mecvében pedig új 
forint felhasználását irá- gyermekvédelmi intézmény 
nyozta elő gvermek- és ifjú- építését készítik elő. ahol 
ságvédelmi célokra. Ebből az százhatvanan jutnak ma id 
összesből építik meg többek otthonhoz Épületátcsoporto-
között Komáromban a 320 sftással Budapesten és Nyír-
pvermek befogadására al- egyházán mintegv hatszáz 
kalmas új otthont. Mintegy gvermek elhelyezésére bizto-
14 millió forint költséggel sí tónak lehel őségéi a kövot-
bóvítik az abonvi és kapós- koré öt esztendőben. Már 
vári gyermekotthonokat. A működő gvermek- és ifiú-
tervidőszak végén megkez- sá<*védelmi otthonok felsze-
dik a miskolci gvermokott- rolésénok. berendezésinek 
hon építését, ahol szintén 320 korszerűsítésére. továbbá 
arra rászorulónak tudnak egv-két megvei gvermekott-
majd helvet adni. Debrecen- hon folyamatban levő bőví-
ben 150 személves új gvógy- lésére a tervidőszak alatt 
pedagógiai intézet létesül mintegv 60 millió forintot 
gyengén látó gvermekek szá. kö'ionok. 
mára. száz hellvel bővítik Összességében a harmadik 
Vácott a süketnémák inté- ötéves terv végrehajtásánál a 
zetét. gvermek- és iflűságvédelmi 

Jelentős összegeket fordít in'ézménvekbon úiabb. több 
a tárca a harmadik ötéves mint kétezer ráutaltat tud-
terv ideien már működő la- nak elhelyezet. Ezenkívül az 
vító-nevelő intézetek, illetve eml'tett Intézetekhez egy-
ifiúsáei otthonok bővítésére, idejűleg csaknem 30 tante-
konraenösftétére. Ilven íeile- rem éc körülbelül 40 neda-
gü munkát végeznek Eszter- góguslakás építését tervezik. 

J O B B A V A L Ó D I N Á L 
• Műszálak a kenderfeldolgozó iparban 

A textilipar fejlődésére a tételei meg ls valósultak. A fejlődési szintet az idén a 
mesterséges szálas anyagok, 8,5-ös finomságú kenderszál- mesterségesen előállított fő-
főként a szintétikus szálas- hoz 33 százalékban polyami- nalak tekintetében 16 szá-
anyagok felhasználásának dot keverve új tetőponyvát zalékkal múlja felül a vál-
gyors térhódítása is jellem- mintáztunk ki. Ez a régi lalat. Ezen belül a ezinté-
ző már. Nem kivétel ebben fajta ponyvánál négyzetmé- tikus fonalak alkalmazása 40 
a Kenderfonó-, és Szövőipa- terenként egy kilóval köny- százalékkal növekszik a 
ri Vállalat sem. Ez az irány- nyebb, s tízszer olyan tartós, kenderszöveteknél. Külön 
zat már a második ötéves kopásálló. A 9-es finomságú hangsúlyozni kell azt a tö-
terv idején jelentkezett: tiszta polyamid szintétikus fekvést, hogv a saját előál-
míg a kenderszövetekhez fonalat szintén felhasznál- lítésú szintétikus fonalak 
felhasznált fonalak meny- t.uk, a kőolajipar már al- mellett mind nagyobb mér-
nyisége 1960-hoz képest kslmazza a belőle készült tékben kell más hazai elő-
1965-ben 27,5 százalékos volt, szűrőszövetet. Ugyanebből a állítású szintétikus selyem-
a mesterséges szálfonalak szintétikus fonálból gyár- fonalakat is felhasználni, s 
mennyisége több mint két tottunk a pamutnyomóipar ezzel az importot a mini-
és félszeresére emelkedett. A számára nyomószövetet. S málisra csökkenteni, 
mesterséges szálas anyagok míg a korábban használt , . . . . 
két nagy csoportját használ- szövettol százezer tolyómé- IH[!0rl Helyett Itazai 
ja fel a gyár. Az egyik a tor selymet tudtok lenyom- A z e m l í t e t t ^kitűzés g ^ . 
természetes alapanyagú, m. az ujjal kereken ötszáz- k o r I a t i megvalósítását szol-
nagy szilárdságú muse- ezret. gálja többek között, hogy a 

Gyors fejlöd Ss K p a r h a 7 a i . f i n ; 
' 1 tétikus tonalbol gyártunk 
A saját előállítású szinté- n ő i cipőkhöz való felső-

tikus fonalakkal nemcsak r e s z t- A z élelmiszeriparnak 
óa jobb szövetalapanyagok jöt- ajánlatot tettünk arra, hogv 

felhasznalas mérteke 2,4- ^ ^ ^ ^ ^ az i m a t t o n álból való szűrő-
gyártásra to kiválóan alka.1- szövet helyett hazai szárma-
masak. A 9-es polyamid to- zAsút gvártunk részükre. A 
nálból készült az úgyneve- timföldfeldolgozó ipar szá-
zett négyszögletes kötél, 

meg a kísérleti foná.sokata amit a gyapiúipar használ, 
hazai előállítású polyamid mégpedig teljes megelége-
sz,ín tétikus műszál felhaszná- déssel. Hogy „ kötélgyártás 
lására. A cél: megfelelően munknigényesséirét csök-
fonható és szőhető szinté- kent.sük — a vékonyabb he-
tikus szállal kevert kender- lyett vastagabb fonalak fel- feladatai közé tartozik a 
fonalak. valamint tiszta használása révén — eredmé- harmadik ötéves tervben, 
szintétikus fonalak előállí- n y e s kísérletek tolvnak 3,5- hogy a hagvományos nyers-
tásia. Tavaly 4.4 tonna szá- ös és l-es finomságú po- anyagú fonalak és szövetek 
lat használtunk fel. A har- lyemid fonál előállítására. gyártásának korszerűsítósé-
madík ötéves terv első évé- A mesterséges szálas anya- vel párhuzamosan a szinté-

több c o k fölhasználásának az ed- tikus műszálak felhasználá-
diginél to gyorsabb ütemű 

. n." fejlődésével számolunk a 
harmadik ötéves tervben. 
Különösen a műszaki szöve-
tek választéka és mennyi-
sége emelésének van sze-
reke a gvártmányok konsze-
rűeítésével kppece'atban. A 
már említett jelentős tavalyi 

K 

lyem fonál, melyből 2.7-
szer többet dolgozunk fel, 
mint 1960-ban. a másik cso-
portba a szintétikus fona-
lak tartoznak, melyekből a 

szeresre emelkedett. 

Könnyű és tartós 

A múlt évben kezdtük 

hatásos lépéseket a nemzet-
közi együttműködés új tor-
máinak kialakítására a fém- , . . , . . 

ter- termelésben, s a különböző yaJ, "° v e l i évenként a szál-
lítható javak mennyiseget 

ülönleges szerepet tölt 
be a KGST-országok 
nemzetközi gazdasági 

szervezeteinek sorában a 
KGST szabványügyi intéze-
te, amelynek döntő szerep 
jut a hosszúlejáratú sokol-
dalú gazdasági együttműkö-
dés további megszervezésé-
ben. Az intézet most dolgoz-
za ki a legfontosabb ipari 
termékek KGST szabványai-
ra vonatkozó alapelveket, 
különös tekintettel a leg-
fontosabb vegyipari, gépipa-
ri és fémipari termékekre. 

Az említett, többoldalú 
együttműködés alapján álló 
KGST-szervezeteken kívül 
számos olyan nemzetközi 
szervezet működik a KGST 
keretében, amely kétoldalú 
termelési együttműködésen 
alapul. Ilyen például az im-
már hetedik éve működő, 
Magyarország és Lengyel-
ország által szervezett Hal-
dox, a lengyelországi szén 
meddőhányók hasznosításá-
ra, vagy az 1964-ben létre-
hozott bolgár—magyar Int-
ranszmas, a belső üzemi 
szállítást megkönnyítő gé-
pek közös tervezésére stb. 

A felsorolt vázlatos példák 
to jelzik, hoev a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Taná-
csának munkáját egyre in-
kább a termelés specializáló-
dásának magas toka. s ettől 
elválaszthatatlanul a terme-
lés nemzetközi kooperáció-
iénak előtérbe kerülése jel-
lemzi. 

mára to készült hasonló szű-
rőszövet. A kötélgyártásban 
szintén meghonosítjuk a 
belföldön előállított szintéti-
kus anyagok alkalmazását. 

A vállalat legfontosabb 

ben, 1966-ban. ennek 
mint hatszorosát, 30 
na feldolgozását irányoztuk 
elő. 

A kísérleteket a pécsi és 
a szegedi kenderfonoda vé-
gezte, s kétféle alapfonál 
üzemszerű gyártásának fel-

sí területét to bővítse. Ez-
zel kettős célt érhetünk el. 
jobban kielégítjük a vásár-
lókat, s devizát takarítunk 
meg a népgazdaság számá-
ra. 

Kónya Sándor, 
a Kenderfonó- és Szövőn.pari 

Vállalat osztályvezetőié 

agától értetődik, hogy 
a KGST-re éppen a 
fejlődés rendkívüli 

gyorsasága és bonyolultsága 
miatt isen "héz feladatok 
hárulnak. tolenül úiabb 
és újabb 'mákat kell 
mezoldani. • 'ezutóbbi idő-
szak eredményei azonban 
jelzik, hogv a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa 
sikeresen léoett be múl (lé-
sének úi. magasshh"»ndú. a 
nemzetközi termelési r -ütt-
m üköd és által jellem- sza-
kaszába. 

G. K 
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