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Megkezdte munkáját u b á n o n ba 

a KGST-iilésszak 
11 Biztonsági Tanács határozata az azonnali kivonulásról 

Varsóban, a Lengyel Nép-
köztársaság Minisztertaná-
csának épületében kedden 
délelőtt tíz órakor megkez-
dődött a KGST 24. üléssza-
ka. A tanácskozáson a tag-
államok küldöttségeit a mi-
niszterelnökök vezetik. 

A bolgár kormányküldött-
ség vezetője Todor Zsiv-
kov, a BKP első titkára, a 
Bolgár Népköztársaság mi-
niszterelnöke; tagja többek 
között Tano Colov minisz-
terelnök-helyettes; 

a csehszlovák kormány-
küldöttség élén Lubomir 
Strougal miniszterelnök áll; 
tagjai között szerepel Fran-
tisek Hamouz miniszterel-
nök-helyettes ; 

a lengyel küldöttséget Jo-. 
zef Cyrankiewicz miniszter-
elnök vezeti; tagjai között 
van Piotr Jaroszevvicz mi-
niszterelnök-helyettes ; 

a magyar kormányküldött-
ség vezetője Fock Jenő, a 
kormány elnöke; a küldött-
ség tagjai: Apró Antal, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese, Párdi Imre, az Orszá-
gos Tervhivatal elnöke, dr. 
Bíró József külkereskedelmi 
miniszter. Bálint József, az 
MSZMP KB osztályvezetője, 
Szita János, a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok bi-
zottsága titkáráságának ve-
zetője és Papp László, a Ma-
gyar Népköztársaság KGST-
képviselőjének helyettese; 

a mongol kormánydelegá-
ció élén Jumzsagijn Ceden-
bal, a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt KB első titkára, 
a Minisztertanács elnöke 
áll; tagja többek között D. 

Az ülésszak megnyitása 

Molomzsamc. az MNFP PB— 
tagja, a KB titkára és D. 
Gombozsav miniszterelnök-
helyettes: 

az NDK kormányküldött-
ségének vezetője Willi Stoph, 
a Minisztertanács elnöke, 
tagjai között szerepelnek 
Gerhard Weiss és Gerhard 
Schürer miniszterelnök-he-
lyettesek ; 

a román küldöttség élén 
Ion Gheorghe Maurer mi-
niszterelnök áll; tagja töb-
bek között Gheorghe Radu-
lescu miniszterelnök-helyet-
tes; 

a Szovjetunió kormánykül-
döttségét Alekszej Koszigin, 
a Minisztertanács elnöke ve-
zeti; tagjai többek között 
Nyikolaj Bajbakov, Vlagyi-
mir Kirillin és Mihail Le-
szecsko miniszterelnök-he-
lyettesek. 

A tanácskozáson jelen van 
Jugoszlávia küldöttsége: 
Alekszandar Grlicskov mi-
niszterelnök-helyettes és 
Dragisa Djokovicf miniszter. 

Az ülésszak munkájában 
részt vesz Nyikolaj Faggye-
jev, a KGST titkára. 

Az ülésszakot Jozef Cyran-
kiewicz nyitotta meg. A 
LEMP KB és a Lengyel Nép-
köztársaság kormánya ne-
vében szívélyesen köszöntöt-
te a tanácskozás résztvevőit. 

A lengyeí miniszterelnök 
javaslatára a résztvevők 
egyhangúlag elfogadták az 
ülésszak napirendjét, amely-
nek első pontjaként Vlagyi-
mir Iljics Lenin születésé-
nek 100. évfordulója tiszte-
letére Jozef Cyrankiewicz 
tartott beszámolót Lenin 

eszméi a KGST-tagprszágok 
együttműködésében címmel. 

A beszámoló elhangzása 
után az ülésen egyórás szü-
net következett. Ezalatt a 
tagállamok miniszterelnökei 
külön megbeszélést tartottak 
az ülésszak munkamenetének 
néhány kérdéséről. 

A varsói ülésszak össze-
gezi a KGST tavalyi tanács-
ülésén elfogadott integrációs 
program kidolgozásán vég-
zett munka eddigi eredmé-
nyeit, s megtárgyalja a prog-
ram egyes olyan elemeit, 
amelyeket az állandó bizott-
ságok és a munkacsoportok 
már egyeztettek. (MTI) 

Tegnap reggel az izraeli 
hadsereg egyik páncélos osz-
taga, mintegy 50 harckocsi-
val, a légierő és nehéztüzér-
ség támogatásával a meg-
szállva tartott Golan fennsík 
irányából behatolt libanoni 
területekre, és a Beiruttól 80 
kilométerre délre levő Arkub 
közelében összecsapott a liba-
noni hadsereg egységeivel. Az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa Li-
banon és Izrael kérésére teg-
nap délután sürgősen összeült. 
A Biztonsági Tanács kedden 
este egyhangúlag ideiglenes 
jellegű határozatot fogadott 
el, amely követeli az izraeli 
fegyveres erők azonnali ki-
vonását libanoni területről. 
A határozati javaslatot Spa-
nyolország (erjesztette elő. 

Egy Tel Aviv-i katonai 
szóvivő szerint „a hadműve-
let célja az arab gerillák tá-
maszpontjainak megsemmi-
sítése, katonai felszerelések 
zsákmányolása és arab ge-
rillák foglyul ejtése". 

Az izraeli támadás megin-
dítása után néhány órával 
súlyos harcok folytak a be-
tolakodók és a libanoni egy-
ségek között Arkub és Mar-
jayoun térségében. Egy bei-
ruti katonai szóvivő megerő-
sítette, hogy a libanoni csa-
patoknak Kraibeh falunál si-
kei-ült feltartóztátniok a be-
tolakodókat. 

Beiruti politikai körök sze-
rint az izraeliek e legújabb 
támadásának célja az, hogy 
a Hermon hegységtől nyu-
gatra libanoni területen szé-
les „holt folyosót" hozzanak 
létre, amelyben a jövőben 
nem tartózkodhatnak sem 
arab gerillák, sem polgári 
lakosok. 

Beiruti közlés szerint iz-
raeli repülőgépek kedden 
délelőtt Rrney, Al-Hamra 
helységeket és Marjayoun 
térségét bombázták. 

A libanoni hadsereg — szí-
riai és iraki támogatással — 
sikeresen szállt szembe a tá-
madókkal. számc« harckocsit 
és repülőgépet is megsem-
misített. 

Az izraeli agresszorok még 
délelőtt megkezdték sebe-
sültjeiknek és megrongált 
harci felszerelésüknek hát-
raszállítását. Visszavonulási 
hadműveletüknek fedezésére 
az izraeli légierő fokozta az 
említett térség bombázását. 

A szíriai hírügynökség a 
beiruti rádióra hivatkozva 
közölte: helyi idő szerint 16 
óra 30 perckor izraeli tank-
csapatok újabb kísérletet tet-
tek, hogy előrenyomuljanak 
Haszbaja és Hebarie lakott 
helységek irányába, a liba-
noni páncélos erők a tüzér-
ség támogatásával kiindulási 
állásaikba vetették vissza az 
ellenséget, annak ellenére, 
hogy az légifölényben van. 

A libanoni csapatok — kö-
zölte a beiruti rádió — to-
vábbra is megakadályozták, 
hogy az izraeli csapatok el-
szigeteljék Arkub körzetét. 

A harc során az izraeli csa-
patok hét tankot és hét pán-
célos szállítóeszközt veszí-
tettek. Sok a halott és a se-
besült. 

Tekoah izraeli nagykövet a 
Biztonsági Tanács előtt be-
jelentette, hogy „az izraeli 
csapatok befejezték hadmű-
veletüket Délkelet-Libanon-
ban és megkezdték vissza-
vonulásukat ' . Tekoah meg-
ismételte, hogy Izrael „kizá-
rólag az arab ellenállók défe 
kelet-libanoni támaszpontjai 
ellen kívánt támadást in-
tézni". 

Az izraeli fegyver eá erők 
arcátlan betörése Libanonba 
ismét alátámasztja: a közel-
keleti feszültség fokozódásá-
ért a Tel Aviv-i kalandorok 
és amerikai pártfogóik a fe-
lelősek. 

A felvásárló 
kereskedelem 

helyzete 
A gazdaságirányítás mos-

tani rendszere kedvezően 
hatott a felvásárló kereske-
delem tevékenységére is, a 
korábbi korlátozások meg-
szüntetése nyomán a zöld-
ség, a burgonya, a gyümölcs, 
a baromfi és a tojás forgal-
mában szinte korlátlanul ér-
vényesült a piaci kapcsolat, 
a kereslet és kínálat hatása. 

A javuló ellátási tevékeny-
ség mellett kedvezően ala-
kult a felvásárlás gazdasá-
gossága, jövedelmezősége. A 
korábban veszteséges MÉK-
ek — például a borsodi, a 
baranyai, a veszprémi — 

Gyorsabb, higiénikusai 
Szemétszállítás konténerrel, Szegeden 

Szovjet pártmunkás-
küldöttség hazánkban 

A Magyar Szocialista ba Sz. P. Trapeznyikovnak, 
Munkáspart Központi Bi- az SZKP Központi Bizottsá-
zottságának meghívására ga tagjának, a KB tudomá-
kedden szovjet pártmunkás- nyos és közoktatási osztálya 
küldöttség erkezett hazánk- vezetőjének vezetesével. 

Megírtuk már, hogy Buda-
pest után elsőként a szegedi 
városgazdálkodási vállalat 
vezette be a konténeres sze-
métszállítást. Kinyomtattuk 
a panaszt is: elsőség ide, el-
sőség oda, az Alföldi utca 
lakóinak, akik megismerked-
tek már vele, nem tetszik 
az ú j módszer. Kényelmet-
lennek tartják, hiszen nem-
csak a kapuig, hanem mesz-
szebb kell cipelni a szeme-
tet, és úgy vélik, a város-
képnek sem használ az or-
mótlan láda látványa. Azt 
sem értik, hogy miért építet-
tek a házakba kukatároló-
kat. ha végül is egy utcai 
gyűjtőbe kell hordani a sze-
metet. 

A lakók panasza ellenére 
az újfaj ta szemétszállítás si-
keres kezdeményezésnek bi-
zonyult. Igaz, nem a lakó-
házaknál, hanem vállalatok-
nál, üzemeknél és a klini-
káknál. Gyorsabb, higiéni-
kusabb, korszerűbb és végül 
gazdaságosabb is az eddigi 
módszereknél. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint az, 

hogy sok vállalat akár meg 
is vásárolná az egyáltalán 
nem olcsó tartályt, csak-
hogy az új módszert náluk is 
bevezessék. De sajnos az új 
szállítóeszközből egyelőre 
csak kevés áll rendelkezés-
re. 

Lakóházaknál a konténe-
res szemétgyűjtést az IKV 
kérésére a városgazdálkodás 
csak kísérletképpen vezette 
be. A kísérlet a szerkesztő-
ségbe érkezett panaszlevél 
tanúsága szerint nem mond-
ható sikeresnek. Pedig a 
kukás szemétszállításnál 
gazdaságosabb, egyszerűbb 
lenne. A konténerek világ-
szerte elterjedtek a szállítás-
ban, sőt a szemétgyűjtésben 
is. Valószínűleg alkalmazá-
sának módszerében van hát 
a hiba. Ha az ember elgon-
dolkozik a dolgon, arra a 
következtetésre jut, hogy a 
kukás módszer végsősoron 
átmeneti megoldás a régi, 
egészségtelen, korszerűtlen 
és az ú j metódus között. A 
tartályok elfértek a kapual-
jakban, udvarokban. De sok 

ember kell a kocsik szolgála, 
sához, a konténerhez pedig 
kevés. Viszont a konténert is 
el kell helyezni valahová 
úgy, hogy ne zavarja a vá-
rosképet, és a lakóknak se 
okozzon kényelmetlenséget. 
A végső megoldás nyilván a 
magas házak konténerbe tor-
kolló szemétledobó aknája 
lesz. Ezzel azonban már a 
tervezőknek is számolni kell. 

Tehát egy módszer meg-
születésének vagyunk tanúi, 
némelyek szenvedő alanyai. 
A fejlődés útja viszont való-
színűleg ez lesz, bár más 
szervezeti keretek között. 
Addig is. amíg rendeződik a 
szemétszállítás ú j módszeré-
nek ügye, nem árt arra gon-
dolni, hogy a kérdés az 
egész világon megoldatlan, 
és ez a világ minden városá-
ban egyre súlyosabb gondo-
kat és kényelmetlenséget 
okoz. Természetesen azért az 
Alföldi utcai lakónak pana-
száról sem szabad megfeled-
kezni. 

Sz. I. 

nyereséggel zárták az évet, s 
eredményüket nem az árrés 
növelésével, hanem szerve-
zeti intézkedésekkel, önkölt-
ség-csökkentéssel érték el. 

Az eredmények ellenére 
a termékforgalmazás ú j 
rendszere még nem fejlődött 
a várt mértékben. Ennek 
okát elsősorban abbán lát-
ják, hogy a nagyüzemi ter-
melési mód nehezen egyez-
tethető össze a kisáruterme-
lésre jellemző értékesítési 
formával. Ezen a helyzeten 
a felvásárló kereskedelem a 
nagyobb, korszerűbb egysé-
gek tevékenységének kiter-
jesztésével, a kis telepek fel-
számolásával igyekszik javí-
tani. 

A felvásárló kereskedelem 
dolgozóinak élet- és munka-
körülményei az utóbbi évek-
ben javultak. 1967 óta 9,7 
százalékkal növekedett a 
dolgozók átlagbére. Ez alatt 
az idő alatt viszont 10,6 szá-
zalékkal csökkent a létszám. 
Az állást keresők számára 
nem vonzó a fejlődése elle-
nére elmaradt felvásárló ke-
reskedelem, ahol a munka-
körülmények még mindig 
rosszabbak, mint a népgaz-
daság más ágazataiban. A 
létszámcsökkenés következ-
tében növekszik a dolgozók 
igénybevétele. 

Egyebek között ebben ösz-
szegezte a felvásárló keres-
kedelem helyzetét keddi ülé-
sén a Kereskedelmi. Pénz-
ügyi és Vendéglátóipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
elnöksége a szakszervezet 
szövetkezeti titkárságának 
vizsgálata alapján. A szak-
szervezet vezető testülete 
határozatában mindenek-
előtt a munkaidő rendezését 
tartja a szakszervezeti szer-
vek legfontosabb feladatá-
nak. Előírta, hogy ez év 
nyarán átfogó vizsgálatot 
tartsanak a felvásárló keres-
kedelemben. Munkaidő és a 
munkabérek alakulását, a 
dolgozók túlmunkával való 
terhelését vizsgálják, s az 
eredménytől függően tesznek 
javaslatot az illetékes szer-
veknek a helyzet változtatá-


