
Tudományos 
béke-
konferencia 

Szerdán Debrecenben a 

Déri Múzeum előadótermé-

ben rendezték meg a I I I . tu-

dományos békekonferenciát 

Dr. Szalay Sándor akadémi-

kus, a Magyar Tudományos 

Akadémia atommagkutató 

intézetének igazgatója, a tu-

dományos békekonferencia 

elnöke nyitotta meg a ta-

nácskozást 

A konferencia referátumát 

dr. Kubik István kandidá-

tus, a Marx Károly Közgaz-

daságtudományi Egyetem do-

cense tartotta A nemzeti fel-

szabadító mozgalom mai sza-

kaszának fő vonásai Ázsiá-

ban és Afrikában címmel. 

Utalt arra, hogy csaknem ne-

gyed százada annak, hogy a 

gyarmati népek felszabadító 

mozgalmai első nagy átütő-

erejű győzelmeiket aratták 

a Távol-Keleten. Az előadó 

hangsúlyozta, hogy a függet-

lenné válás folyamata még 

r.em fejeződött be. Portugá-

lia és Spanyolország jelentős 

gyarmatokkal rendelkezik. A 

világtengerek különböző 

pontjain még ma is ott ta-

lálhatók Anglia, Franciaor-

szág és az USA támaszpont 

jellegű gyarmatai. Jelenleg a 

még függő országok területe 

4,9 mil l ió négyzetkilométer 

A gyarmati szolgaságban 

szenvedő emberek száma öt-

venmillióra tehető. 

A békekonferencián beszá-

moltak többek között az af-

rikai és ázsiai országok meg-

segítésének elveiről és for-

máiról. 

Munkára fogják 
az algyői 168-as kutat 

Jól halad a helyreállítás — Gőzzel az olaj ellen 
A kitörés elfojtása után 

nem csökkent a munkások 

erőfeszítése az algyői 168-as 

elcsendesedett kút körül. 

Többszáz négyzetméternyi 

területet, épületeket, építő-

anyagokat és gépeket kell 

megtisztítani a víz-, olaj- és 

iszapkeveréktől, újra meg-

felelő körülményeket kell 

teremteni a hétköznapi fel-

adatok számára. Napjainkig 

mintegy 20 ezer köbméter 

ragacsos folyadékot szállí-

tottak el a kitöréssújtotta 

területről. Ennek nagyobb 

részéből felhasználható szén-

hidrogén származékokat 
nyernek a finomítókban. 

Három vállalat, a Nagyal-
földi Kőolaj- és Földgázter-
melő Vállalat, az Űt-Vasút-
építő Vállalat és az ÉM 31-
es Építőipari Vállalat össze-
sen mintegy 200 emberrel 
dolgozik a 168-as kút körül. 
Az NKFV olajbányászai 
közvetlenül a kút környé-
kén, az Űt-Vasút munkásai 
az ipartelep felőli barakkok-
ban, míg az ÉM 31-es mun-
kásai a Szeged felőli részen 
foglalatoskodnak, gőzzel fú-
vatják le a barakkokra, be-
tonelemekre és berendezési 
tárgyakra rakódott o la jat 

A tegnap, szerdán kapott 
tájékoztatás szerint szombat-
ra, február elsejére befejező-
dik a felhasználható folyadék 
elszállítása, ettől megtisztít-
ják a területet. A már fel-
dolgozásra nem alkalmas 
masszát homokkal keverik 
össze és billenős gépkocsik 
segítségéve] elhordják. Ju-
rátovics Aladár, az NKFV 
szegedi üzemének vezetője 
elmondotta, hogy március 
közepén — a helyreállítás 
befejezése után — újból a 
termelésbe áll ít ják a 168-as 
kutat. 
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Könyvbarátházak 
vidéken írlszövetrégi jelentés 

az olvasénépért mozgalomról 

Országos művelődéspoliti-
kai akcióként egy évvel ez-
előtt bontott szárnyat az Ol-
vasó népért mozgalom, 
amelynek kezdeményezője a 
Magyar Írók Szövetsége 
volt. Felhívásához úgyszól-
ván valamennyi társadalmi 
és tömegszervezet, könyvtár, 
kiadó- és terjesztővállalat 
csatlakozott. Most összegez-
ték a mozgalmat felkaroló, 
patronáló intézmények, szer-
vek javaslatait: hogyan le-
het és kell társadalmi ügy-
gyé tenni, sikerre vinni a 
könyvek, az olvasás megsze-
rettetését 

A Hazafis Népfront többek 

között szorgalmazza — kü-

lönösen vidéken — könyvba-
rátházak létesítését, tevőle-
gesen részt vesz az irodalmat 
népszerűsítő akciókban, mint 
a könyvhét, a költészet nap-
ja. A SZOT 30 000 forintot 
biztosít tudományos igényű 
olvasás-szociológiai vizsgálat 
elvégzésére 3000 fizikai mun-
kás körében. Az üzemi 
könytárak vonalán ú j olvasó-
rétegek megnyerését tűzték ki 
célul. Az Írószövetségtől ah-
hoz kér segítséget a SZOT, 
hogy legalább húsz nagy-
üzemben rendszeresen jár-
jon ki egy-egy író — példá-
ul szocialista brigádok ven-
dégeként — mai irodalmunk 
ismertetésére, az üzemi iro-
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dalombarát kőrők tájékozta-
tására. 

A Művelődésügyi Miniszté-
rium a mozgalom hathatós 
segítésére kiemelt feladatnak 
tekinti új körzeti könyvtárai; 
létesítését, az épülő lakóte-
lepek, a tanyák könyvtárhá-
lózatának minél teljesebb ki-
építését A SZÖVOSZ 160 
könyvesboltjával és a meg-
bízásából működő 11 000 tár-
sadalmi könyvbizományossal 
csatlakozik a mozgalomhoz. 
50—60 százalékkal kívánják 
növelni 1970-re a szövetke-
zeti könyvterjesztés forgal-
mát, s ez azt jelenti, hogy 
1961-hez képest a harmadik 
ötéves terv végére 77 millió 
forinttal magasabb lesz a fa-
lusi olvasók kezébe jutó 
könyvek értéke. A KISZ az 
országos mozgalmon belül 
meghirdeti az Olvasó ifjúsá-
gért akciót, amelynek jó tö-
megbázisa lesz az ifjúsági 
szervezetek jelenlegi 800 ez-
res olvasótábora. Most 150 
' fiúsági olvasóklub műkö-
dik az országban, számukat 
a jövőben tovább növelik. 

Ifjúsági 
vezetők 

kitüntetése 
A magyar kommunista if-

júsági mozgalom kibontako-
zásának 50. évfordulója al-
kalmából a Komszomol Köz-
ponti Bizottsága kitüntetést 
adományozott a fegyveres 
erők több ifjúsági vezetőjé-
nek. A kitüntetéseket az 
ideiglenesen hazánkban ál-
lomásozó szovjet csapatok 
parancsnokságán bensőséges 
ünnepségen nyújtották á t 

Szocialista-e ? 
A vásárlók megkárosításának — magyarán mondva 

becsapásának — felfedett eseteit példatárban le-
hetne kiadni. Amikor a boltban kevesebbet mér-

nek, vagy többet számolnak. Amikor a vendéglői ételből 
elspórolják a bele valót, s véletlenül 10—20 forinttal ma-
gasabbra kerekedik ki a szórakozóhelyen kiállított szám-
la. Még máskor, hogy kisebb értékű, esetleg csökkentett 
árú cikket a drágább árán sóznak rá a vevőre. 

Eléggé elburjánzott ez a rossz szokás a kereskede-

lemben és a vendéglátóiparban. S a kereskedelemben fő-

leg a legnagyobb tömegeket kiszolgáló élelmiszer szakmá-

ban. Ezért foglalt állást a párt megyei végrehajtó bizott-

sága már 1967 júniusában, a megyei tanács végrehajtó bi-

zottsága pedig éppen most egy esztendeje, hogy a szak-

szervezetek gondoskodjanak róla, a fogyasztók, vásárlók 

érdekeit a szocialista brigádok, azok tagjai védjék meg 

elsősorban. S a szakmai szakszervezet, a KPVDSZ e di-

rektívák alapján meg is hirdette, hogy a szocialista cí-

fnért versenyző brigádok szerződéseibe vegyék fel a fo-

gyasztók. vásárlók megkárosítása elleni vállalkozást 

Tavaly száznál többször szabtak ki bírságot, folytat-

taik szabálysértési és büntető eljárást élelmiszer-kereske-

delmi és vendéglátóipari dolgozók ellen súlycsonkitás, 

többszámolás és az áruk minőségének rontása miat t Volt 

egy-két üzlet — főleg a vendéglátó vállalatnál — amely-

nek teljes vagy csaknem teljes személyzetét leváltották 

ilyen ügyek miatt. És bizony a vétkesek között akadtak 

olyanok, akik szocialista brigádnak tagjai, sőt vezetői 

voltak. 

Az általános tapasztalat mégis az, hogy mert az érin-

tett vállalatok s azok szakszervezetei nem, dolgozóik sem 

veszik egészen komolyan a szocialista jelző és a csalások 

összeférhetetlenségét. A vendéglátó vállalat dolgozóinak 

20 százaléka versenyez szocialista brigádban, de csak 

négynek a vállalásai között szerepel — ott is elég ho-

mályos fogalmazásban —, hogy nem károsítják meg ven-

dégeiket Pedig a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban 

álló dolgozók mintegy 15 százalékát pont ilyen szabály-

talanságok miatt kellett tavaly felelősségre vonni. Kü lön 

érdekessége a dolognak, hogy a Belkereskedelmi Minisz-

térium és a KPVDSZ országos szerve is csupán a gazda-

sági eredmények be nem tartását ajánlotta a szocialista 

brigádok kizáró feltételéül. A másik ilyen furcsaság, hogy 

a vállalat központjában levő szocialista brigád 13 tagja 

külön-külön vállalta, melyik vendéglő, cukrászda, presz-

szó brigádját „patronálja". S a megnevezett üzletek leg-

többjében megállapított fogyasztókat károsító cselekményt 

— az ál lami kereskedelmi felügyelőség. 

Az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalat 28 szocialista 

címért versenyző brigádja — a dolgozók 60 százaléka — 

közül 20 brigád vállalta, hogy nem károsítják meg a ve-

vöket. Ezt a vállalást csak szóban tehették, mert ilyen 

formában nem szerepel a szerződések szövegében. Ettől 

függetlenül, ennél a vállalatnál is elesett néhány brigád a 

szocialista cím viselésének jogától egy-két tagjának fel-

fedett csalása miatt. A forgalomban dolgozók 5—6 száza-

léka ellen folytattak eljárást tavaly ezen a címen — a 

hatóságok. A szocialista brigádok iránt támasztott •köve-

telmény itt is hangsúlyozottan a gazdasági eredmény, ezt 
konkrét számokban írják elő részükre. De egyáltalán nem 

kézzel fogható a fogyasztók érdekvédelmének kritériuma. 

Mindaz — hogy jól gazdálkodnak, növelik a hasz-

not, bővítik az áruválasztékot, az üzletben rendet, 

tisztaságot tartanak, együtt ünneplik társaik név-

napját, s félévenként közösen néznek meg egy haladó fil-

met — jó, hogy benne van a szerződésben. Az is, hogy 

tanulnak és tanítanák. De ha mindez teljesül és csak az 

az egy — még ha nem is vállalt — követelmény csődöt 

mond, hogy a fogyasztókat, a vásárlókat igy vagy úgy 

nem károsítják meg — már nem lehet szocialista brigád-

ról beszélni. 

Ezért lenne jó, ha erről többször és az eddiginél ha-

tározottabban esne szó a kereskedelmi és a vendéglátó-

ipari dolgozók előtt, között Szerintem az írásba foglalt 

szerződések első pontja napjainkban csakis a fogyasztók, 

a vásárlók érdekeinek védelme lehet. A vállalatok szer-

vezési gyakorlatában is ez a legfontosabb követelmény, 

hiszen nem minden dolgozó szocialista brigádtag. De szo-

cialista tulajdonú és rendeltetésű üzlet dolgozója, illetve 

jómaga is vásárló. 

Kondoros! János 

A Parlament kupolatermének karzatán reflektorok egészítik ki a régi kristálycsillár 

<- fényét 

Egyre nagyobb szerepet 
játszik utcáinkon, a műem-
lékek, a szobrok megvilágí-
tásánál, de lakásainkban is 
a fény. A Világítástechnikai 
Állomás, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia világítás-
technikai bizottságával kö-
zösen sokat tesz „a fény ter-
jesztése" érdekében. 

Látogatásunkkor az állo-
más vezetője, Gács István, 
az Egyesült Izzó stockholmi 
fiókvállalatának jelentését 
elemezte éppen a legutóbbi 
lámpavizsgálatokról. Az 
adatok alapján ugyanis az 
állomás készíti el a műsza-
ki véleményt. Részt vesznek 
az Elektrotechnikai Egye-
sület és a Szabványügyi Hi-
vatal munkájában is, mint 
szakértők. 

Legfontosabb feladataik 
között most a fővárosi vilá-
gítási tervek foglalják el az 
első helyet. Sokkal több lesz 
a neonreklám, a kirakatok, 
a középületek megvilágítá-
sát korszerűsítik. Az Egye-
sült Izzó hatalmas, 30 méter 
magas lámpaoszlopot kíván 
felállítani a város egyik 
legforgalmasabb pontján, az 
Engels téren. A szokatlanul 
magas lámpaoszlopon nagy-
erejű halogénlámpák egész 
sora világítja majd meg a 
teret teljes terjedelmében, 
hasonlóan a római Termini 
pályaudvar előtti magas 
lámpaoszlophoz. 

Az ország minden részé-

ben szakértői tanácsokkal 

segítik az idegenforgalmi 

érdekességű közintézmé-
nyek, műemlékek jobb, ha-
tásosabb megvilágítását. A 
Parlament kupolacsarnoká-
nak karzatán például mo-
dern reflektorokat állítottak 
feL 

A nevezetes sárospataki 
kollégium könyvtárában ed-
dig nem volt mesterséges vi-
lágítás. A feladatot ők ol-
dották meg, éppúgy, mint az 
egri könyvtár esetében, ahol 
az eddigi lámpabúrákat 
fénycsöves és izzós lámpa-
testekkel váltották fel. 

Egyre többen kérik az ál-
lomás tanácsát, munkájuk 
így idén sem lesz kevesebb, 
mint eddig, ö k örülnek en-
nek — terveik „fényes" 
megvalósulásának. . , 

K . S . 

Dán if jűkommunisták 
Szegeden 

A KISZ Központi Bizott-
sága meghívására a hazánk-
ban tartózkodó Dán Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség de-
legációja tegnap, szerdán 
délután Szegedre érkezett. A 
delegációt — amelynek veze-
tője Jörn Christensen, a Dán 
Kommunista Ifjúsági Szövet-
ség Központi Bizottságának 
titkára, s tagjai: Alea: Susz-
kiewicz, koppenhágai terüle-
ti titkár és Aagl Nielsen Ar-
hus területi titkára — dr. 
Konz János, a KISZ Csong-
rád megyei bizottságának tit-
kára fogadta és köszöntötte. 

A dán ifjúkommunista de-
legáció ma, csütörtökön dél-
előtt látogatást tesz a KISZ 
Csongrád megyei bizottsá-
gán, ahol Szögi Béla, a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkára tájékoztatót 
ad Csongrád megye, Szeged 

életéről, a KISZ-szervezetek 

szerepéről, a fiatalok hely-

zetéről. A vendégek a dél-

előtt folyamán ellátogatnak 

az újszegedi szövőgyárba, 

majd ezt követően a délutáni 

órákban a szegedi Tisza-parti 

gimnáziumba és vízügyi szak-

középiskolába. 

A vendégek holnap, pénte-

ken Szentesre utaznak, ahol 

a Termál Termelőszövetke 

zetet tekintik meg, s beszél-

getnek a szövetkezeti dolgo-

zókkal. A szentesi látogatás 

után a dán delegáció visz-

szautazik Budapestre. 

CSÜTÖRTÖK, 
1969. JANUÁR 30. 

Magyar áruk 
Tripoliban 

Néhány nappal ezelőtt vas-
úton Rijekába szállították a 
Tripoli Nemzetközi Vásár öt 
vagonnyi magyar anyagát, 
amelyet — a HUNGEXPO 
szállítási szakembereinek je-
lentései szerint — szerdán a 
jugoszláv Vojvodina hajó fe-
délzetén útnak indítottak a 
líbiai kikötő felé. 

Észak-Afrika e rangos 
nemzetközi vásárán az idén 
11 magyar külkereskedelmi 
vállalat és üzem sorakoztat-
ja fel áruválasztékát. Az 
anyag kétharmadát könnyű-
ipari, egyharmadát gép- és 
műszeripari termékekből vá-
logatták össze. (MTI) 


