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A kubaihoz hasonló 
karsztjelenségek 

- hazai olajmezőn 
Szegedi tudós baszámolója kubai 

tapasztalatairól 
A kubai kartszkongresz - zött hasonloságot fedezett fel 

szusról, illetve az ottani ex- Kuba,. illetve a nagylengyeli 
pediciós útjáról nemrégiben szénhidrogén medence 
visszatért dr. Jakucs László karsztjelenségei között. Meg-
geológus, a József Attila Tu- állapítása szerint annak íde-
dományegyetem Természeti jén a nagylengyeli, felszín 
Földrajzi Intézetének veze 
tője hétfőn a TIT szegedi 
előadótermében nagy érdek-
lődéssel kísért előadást tar-
tott kubai tapasztalatairól. 
A szegedi tudós, az aggteleki 
Béke-barlang neves felfede-
zője elmondotta, hogy a 
kongresszusra Antonio Nu-
nez Jimenez, a Kubai Tu-

alatt húzódó, 
egykor elsüllyedt mészkő-
hegyek ugyanolyan trópusi 
viszonyok között karszto-
sodtak, mint ahogyan Ku-
bában végbemegy ez a fo-
lyamat. 

Az ebből eredő következte-
tések elősegíthetik majd 

dományos Akadémia elnöke nagylengyeli geológiai, il-
hivta meg, akivel néhány 
évvel ezelőtt közösen tanul-
mányozták a borsodi karszt-
jelenségeket. 

Az akkori magyarországi, 
» a mostani közös kutató 
munka, a havannai előadá-
sok, az expedíció, 

kölcsönösen hasznosítható 
eredményekkel járt. 

Fontos ez, hiszen a mai Ku-
bának szinte jelképei a 
karsztok, amelyek világvi-
szonylatban is számottevő, 
őriásméretű és szerteágazó 
barlangrendszereket rejte-
nek. Ezek a forradalom ide-
jén szinte földalatti támasz-
pontokként szerepeltek. Ms. 
pedig az élethez nélkülöz-
hetetlen ivóvízellátás, illetve 
az öntözés szempontjából 

felmérhetetlen a karszt-
kutatás jelentősége. 

Részben a karsztvizek felku-
tatásával kapcsolatban dr. 
Jakucs László három nagy-
sikerű előadást tartott, s 
számos különleges új mód-
szert ismertetett a kongresz-
szuson. Ilyen például a Béke-
barlang felfedezésénél al-
kalmazott festési eljárás is: 
a különleges fluoreszkáló 
anyaggal kilónként negyven-
millió liter vizet tud zöldre 
festeni, s ezáltal a víz útja 

letve a további szénhidro-
gén kutatásokat. Erre köz-
vetlen lehetőséget is nyújt 
az a körülmény, hogy a föld-
rajzi intézetet kutatási szer-
ződés fűzi az Országos Kő-
olaj és Gázipari Tröszthöz. 

A szegedi tudós kubai út-
jának érdekességei közé tar-
tozott a kutatóexpedíció is: 
dzsungelkésekkel törtek 
utat a trópusi őserdőben, 
miközben egy 90 méter 
mély szakadék aljából kiin-
duló uj, nagy barlangrend-
szert fedeztek fel. 

D. B, 

II népfront 
országos 

elnökségének 
nmm m 

ulese 
Ülést tartott hétfőn a nép-

front országos elnöksége. 
Kállai Gyula elnök vezette 
a tanácskozást, amelyen 
Bencsik István főtitkár be-
számolt az országgyűlési 
képviselők és a tanácstagok 
általános választásénak elő-
készületeiről és a népfront-
mozgalom tevékenységéről. 
Kijelölték az országos vá-
lasztási elnökség tagjait, 
akiknek funkcióját az Elnöki 
Tanács erősíti meg. 

Magyar termékek 
a 

Hatvanöt ország 9500 ki-
állítója 350 ezer négyzetmé-
ter kiállítási területen mu-
tatja be a legkorszerűbb be-
ruházási javakat és fogyasz-
tási cikkeket a március 14. 
és 23. között sorra kerülő 
tavaszi Lipcsei Vásáron. A 
vásár előkészületeiről hétfőn 
Heinz Naue, az NDK buda-
pesti nagykövetségének ke-
reskedelmi tanácsosa tájé-
koztatott. A vásárban 150 
magyar üzem termékei is 
ott lesznek. 

Véget ért a vadászati idény 
A mérleg: 30 ezer fácán, 

13 ezer nyúl 
Március F-én fejeződött be állítottak fel. Tizenhárom-

Csongrád megyében a vadá- ezer tapsifüles került terí-
szati idény. A mintegy ezer tékre és négyezret pedig élve 

fogtak be hálóval, a megno-
ki-

tagot számláló huszonegy 
vadásztársaság eredményes vekedett exportigények 
évadot zárt, annak ellenére, elégítésére, 
hogy a tavalyi árvizek meg-
tizedelték az apróvadakat. 

» E m l i e r i a l a p o n « 
„A szegedi falemezgyár A rönktérre a lemezgyári Hogy a panaszok jogo-

mostoha dolgozói vagyunk, párttitkár, Nagy Ernő is el- sak-e vagy sem, a kívülálló 
Azért használom a mostoha kísért. Kérdésünkre először aligha döntheti el. A íale-
kifejezést, mert mi rönk- az 50 körüli Deák Péter mezgyárban 1770 forint az 
tériek, nem kapunk prémiu- gyúrkőzött neki a szónak, átlagkereset. A rönktériek 
mot annak ellenére, hogy Felolvastam a névtelen leve- kétségtelenül jóval többet 
teljesítményünk mindig túl- let, amelyre bólogatott: kapnak. De nézzük csak 
haladja a 100 százalékot. A — Tizenkilenc esztendeje meg jobban, hogyan jön ki 
velünk szorosan együttdol- vagyok a lemezben, 1962 óta ez az összeg: Tóth Gvula 
°ozó nagytermiek eddig kint a rönktéren. Két mú- októberben 26 nappal 2170. 
rendszeresen felvehették a szakban dolgozom, átlago- novemberben 16 nappal 
különpénzt. A vezetőség san 1800—2200 között kere- 1280. decemberben 25 nappal 
indokai ez ügyben: sok pénzt sek. Bárki irta a levelet, ide- 2292 forintot; Kiss Peter ok-
elvisz a fekbér, nem túlóra- je, hogy megírta. Ami ben- tóberben 29 nappal 2653, no-
zunk; hiába kérnek, vasár- ne van, igaz. Nem kaptunk vemberben 26 nappal 2457-et, 
nap meg szombatokon nem prémiumot, pedig teljeset- decemberben 31 (!) nappal 
jövünk be. De tessék csak menyünk több a normánál. 3216 forintot vehetett át. (A 
elgondolni, kevesen vagyunk Az meg ritkán fordul elő, túlórát természetesen maga-
egy műszakiban, s a mun- hogy valaki megtagadná a sabb bérrel számítják.) Ha 
kásvándorlás is nagy. Néha túlórát. Mi is tudjuk: a ko- így nézzük, már kevésbé 
bizony elfárad az ember, a esik nem állhatnak az ipar- tűnik olyan jól fizetettnek 
követelményeknek persze vágányon; a gépeket etetni 
nem tehetünk így eleget,, kell a fával. 
Mivel igazságtalannak érez- Tóth Györgyöt beszélge-
zük a bánásmódot, azon tésünk csalta társalgásközel-
gondolkozunk, hogy itt hagy- be. ö az újak közül való, 
juk a falemezgyárat." alig egyesztendős tapasztala- vezetők joga meg feladata, 

A levél. írója nem tüntette ta azonban elég a vélemény- hogy a gazdálkodás, a válla-

n ^ ^ n t ó n ^ r r a l n d í t o t e r e : ~ E g y b d g á d b a n 1 4 " e n l a t i é r d e k s z e d n t . b a t a r o z " 
hogy meggyőződjem valódi- vagyunk. Egyenként sza- za meg, hogy miért fizet-
sáeáról. mólnak el bennünket a tel- nek prémiumot és miért 

belátásukra 

a lemezgyári legnehezebb 
beosztás. Azon nem akarok 
vitatkozni — mert nem is le-
het —, hogy a lemezgyári 

A lezárult idény pozitív 
vonása az is. hogy javult a 

Bebizonyosodott, hogy terv- vadászati fegyelem, ami el-
szerú tenyésztői munkával a sősorban az alkoholfogy ász-
veszteségből sokat lehet csök- tás tilalmára vonatkozik. 

huszonötezer, a MAVOSZ 
árpádhalmi telepe pedig hu-
szonhétezer fácáncsibét kel-

nyomon követhető. A szege- [ tetett ki és ezekből feltöl-
di kutató eredménvesen al- ! tötte a mezők csökkent állo-
kalmazott már hasonló célra j "lányát. Így sikerült elérni 

hogy a telen tobb mint har 

kenteni. A vadásztársaságok Mindössze egy esetben for-
dult elő baleset, az ís csupán 
könnyebb sérülés volt. Az 
ellenőrzés bevált módszerét, 

radioaktív anyagokat, illetve 
speciális virágpor-szeme-
ket is. 

Több kubai tapasztalatot 
ugyanakkor hazánkban le-
het majd hasznosítani. Dr. 
Jakucs László egyebek kö-

mincezer vadszárnyast lőhet-
tek ki, sokkal többet mint 

a vadászat előtti szúrópróba-
szerű alkoholszondázást a 
későbbiekben is fenntartják. 

Az idén tovább szélesedik 
a tervszerű tenyésztés. A 

bármely megelőző esztendő- baksi Vízügyi-, a szentesi Uj 
Barázda és a hódmezővásár-
helyi Előre Vadásztársaságok 

állományról úgy gondoskod- zárt fácántelepek létrehozá-
tak, hogy sok új etetöhelyet sát tervezik. 

ben. 
A megfogyatkozott nyúl-

ALEGNEHEZEB 
BEOSZTÁS 

jesítmény szerint. Ügy ér- nem. Legjobb 
zem, Deák szaki finoman van bizva, s ez így helyes, 
mondta a dolgot, mert min- nagy hiba lenne őket arra 
ket nem kérdeznek, hanem biztatni, hogy tapasztalatuk, 

a falemezgyárban egyszerűen megmondják: meggyőződésük ellen tegye-
jönni". nek. 

\kár a 
laikus is 

meg^l-
lapíthat-

ja, hogy 
a rönktérieknek van a leg- Emberek, be kell 
nehezebb dolguk. Púposra ' . , 
pakolt vagonokról egyenként (Később megtudtam, hogy a 
emelgetik le a sokmázsás falemezgyárban valóban 
hasábokat, az öles fenyőket. n e m nagyon állnak a telira-
matuzsálem-korban ledön-

PAPLR. 
SZÖ N É L K Ü L . 

tött bükköket, vízszagú 
nyárfákat. Ujabban erős gé-
pek segítenek, de csak segí-
tenek, hisz a neheze az em-
berre marad. Ha eső esik, a 
sarat dagasztják, amikor ha-
vazik. a hótól csúszós gép-
pel, fával birkóznak. Sze-
rencse, hogy a vagonokat is 
motorral tolathatják újab-
ban, mert bizony azelőtt ez 
is csak emibergőzzel ment. 

Míg sze-
líden per-
lekedtem 
az egyéb-

följebb a mindennapi ügyintézés 
rangjánál. 

A tanácstagok a legutóbbi gyakor-
lat szerint szervezetten csak egyszer 
találkoztak évente a választókkal ta-
nácstag-beszámolókon. Ügy tetszik 
négy év tapasztalata alapján, hogy 
ezt kölcsönösen keveslik. Ezért esik 
évente mintegy hétszáz közérdekű 
eszrevétei a lezajlott tanácstag-
beszámolókra. A dolgok ugyanis meg-
öregedhetnek. íölszaporodhatnak egy 
év alatt, holott számos gond hetekre, 
szóló, sürgető megoldást igényelne. 

NAGYON KOMOLYAN vesszük 
a politikában és a közéletben 
azt az elvet, hogy a lakosság 

érdekeltebb legyen a város ügyeinek 
intézésében. A városfejlesztésre, a 
kommunális, a szociális, az egészség-
ügyi és a kulturális ellátásra vonat-
kozó döntések csak akkor érhetik el 
céljukat, ha a lakosság által hitele-
sített elgondolások, érdekek szerint 
szentesítik őket. Ehhez viszont olyan 
konto.ktus kell a választók és a vá-
lasztottak között, amely lehetővé te-
szi a folyamatosabb és mélyebb gon-
dolatcserét. Különösen időszerű er-
ről beszélni most, amikor bizonyos 
láncszemek — nevezetesen a kerületi 
tanácsok és tanácstagok — hiányozni 
fognak majd az információs és a 
képviseleti rendszerből. A lakóbizott-
ságok szerepének növelésével, tagjai-
nak aktivitásával lehetne ezt pótolni, 
hogy megfelelő tömegbázisa legyen 
továbbra is a tanácsi munkának. 

A tanácstagok sok leleménnyel ke-
resték a közéletnek azoka* a pont-
jait, amelyekről nekirugaszkodva leg-
jobban erősíthetik a testületi mun-
kát. Többet -is vállaltak vcfca ennek 

érdekében, de sajnos, nem mindig 
érezték, hogy igénylik is tőlük ezt a 
szorgalmat. A hivatali apparátusban 
elég nagy a mozgás, a személyi vál-
tozás, s az ügyintézők legtöbbször 
nem is ismerték a tanácstagokat. De 
ha ismerték is, számos ügyintéző nem 
érzett kötelezettséget a tanácstaggal 
szemben: nem vette figyelembe, vagy 
nem méltányolta, hogy nem személyi 
utánajárásról, hanem társadalmi 
megbízatásról, a választók képvisele-
téről van szó. 

A tanácstag munkájának kis része 
a választókörzet ügyeiben való fára-
dozás. Legtöbbjük állandó bizottsá-
gokban, kisebb részük a végrehajtó 
bizottságban tevékenykedett, ezen fe-
lül, felelősséggel képviselte az egész 
város összehangolt érdekeit. Ezeket 
a munkaórákat nem jegyezték sehol, 
legföljebb a választottak lelkiismere-
tében, felelősségtudatában. Pedig a 
tanácsi munkának ez az ága legalább 
olyan fontos, mint a választókörzet 
képviselete, a választópolgárok ügyei-
nek, a kisebb közösség dolgainak elő-
mozdítása. S azért sem érdektelen er-
ről beszélni, mert amikor a választó-
polgárok a jelölögyúléseken meghall-
gatják az elmúlt négy évről szóló 
jelentéseket, csak akkor ítélhetnek hi-
telesen a tanács munkájáról és eddi-
gi képviselőjük tevékenységéről, ha a 
számadásba ezt az igen fontos tételt 
is bekalkulálják. A képviselet 
ugyanis — mint arról már korábban 
is írtunk — nemcsak annyiból áll, 
hogy van-e jó vize, járdája, boltja 
és bölcsődéje a körzetnek, hanem az 
egész város iránti felelősségteljes és 
körültekintő gondolkodásból és te-
vékenyégből JS. 

Ebben az évben nem választ Sze-
ged lakossága kerületi tanácstago-
kat. Bizonyára hosszú ideig hiá-
nyozni fog majd az a mindennapi és 
minden apróságra kiterjedő kapcso-
lat, amely az ő részvételükkel és lel-
kiismeretes munkájukkal kialakult a 
lakosság és a tanácsok között. Ugyan-
akkor viszont több lesz a városi kör-
zetek száma, s mindjárt magasabb 
fórumon jelenik meg — a városi ta-
nácsban — a választókörzeti érdek is. 
A tömegkapcsolatok szempontjából ta-
lán nehezebb, a képviselet szempont-
jából viszont eredményesebb lehet o.z 
új tanácstagi mandátum. 

NEM ÁRULUNK EL TITKOT, 

hiszen ez a választás megszo-
kott és demokratikus rendje: 

a Hazafias Népfront városi bizottsá-
ga az elmúlt négy esztendő általá-
nos és személyi tapasztalatai szerint 
készíti a városi tanácstagok új jelölt-
listáját. A társadalmi szerkezetnek 
megfelelő arányokra törekszik, és 
maximálisan figyelembe veszi a sze-
mélyi képességeket is. Lesznek régi 
és új jelöltjei, figyelemmel lesz a 
munkásságra, a társadalom minden 
dolgozó osztályára és rétegére, a 
nőkre és az ifjúságra. A választottak 
száma kevesebb lesz, de semmi mó-
don nem lehet és szabad elveszíteni 
azokat az embereket, akik társadalmi 
fáradozásra készek. A népfront kere-
teiben továbbra is megtalálják a kö-
zösségi munka őrömét. Szükség is van 
rájuk, mert az elmúlt négy esztendő 
mérlege sok minden más mellett azt 
is mutatja: a tanácsi munka és a 
közélet demokratizmusa elsősorban a 
részvétellel arányosan fejleszthető. 

SZ. SIMON ISTVÁN 

kott vagonok, hisz az üzem 
nem fizetett „fekbért", azaz aent szimpatikus és korrekt 
büntető kocsiálláspénzt az üzemvezetővel, megbizonyo-
utóbbi hónapokban.) A kö- sodtam Götl meg szorgalmas 
rülöttünk kialakult csoport- segítőtársai jó szándékáról, 
bői még Kiss Péternek volt Vitathatatlan; ők igazságo-
kedve ..hozzászólni". san, helyesen akarnak dön-

- Meleg téma ez a pré- teni minden lemezgyár! 
mium! Én annak idején munkás sorsáról. Azt is lát-
azért jöttem át a kőmüve- ta"1- hogy jól számoltak, ér-
sektől, hogy többet keressek, veitek. Közgazdasági alapon 
Persze, keresek is, de nem vitathatatlanul.... Hallgat-
sokkal jobban, mint a régi tam, hallgattam őket, s meg-
helyemen. Az egész hónapot éreztem, hogy valami mégis 
végigdolgoztam pihenő nél- hiányzik ebből az egyébként 
kül, így jutottam fölül a 3 
ezren. De tessék csak utána-
nézni, ugyanilyen nehéz ra-

szép, kerek beszédből. Olyas-
mi. ami általában nem szo-
kot számmal, százalékkal 

kodással két műszakban más henne lenni a vállalati ter-
vállalatoknál mennyit kap 
az ember? 

MIÉRT 
FIZESSÜNK? 

Az üzem-
vezető. a 

határo-

vekben, termelési utasítá-
sokban, de a mi rendsze-
rű '.ben kivétel nélkül bele-
értendő. írás nélkül is. Az-
az nem mondták, hogy mit 

zott, Göltl tettek — mondjuk emberi 
Mihály némi helyreigazítás- a iap^ _ a zé rt, hogy a 
sal kezdi. Szerinte a rönkté- rönktériek jól érezzék ma-
rieket a legjobban fizetik s g u k a t csöppet sem kényel-
az átlgakeresetük jóval a 2 m e s beosztásukban. Hogy 
ezer fölött jár. Behozatta a érdemesnek érezzék verejté-
bérlistát, s csak úgy talá- k e s m u n ! kájukat, méltányos-
lomra említette, hogy Deák na,k a z é r t e kifizetett járan-
Péter például októberben dóságot. Vagy: megértsék. 
2372, Kiss Péter december- ennél többet egyelőre nem 
ben 3216 forintot keresett! tudnak, vagy nem lehet fi-
Hogy miért nem kapnak zetni, mert nem telik, neon 
prémiumot? Mert nem telje- telhet stb. 
sítették a feltételeket Nézze — Megmondták maguk-
meg, földön hagyták a fa- nak, hogy miért nem. jár 
anyagot. Különben az a leg- prémium? — kérdeztem a 
nagyobb baj — mondta —, rönktériektől. Kiss Péter fe-
hogy nem tudják megérteni lelt helyettük, 
a prémium, meg a teljesít- — Nem, kérem, erről nem 
ménybér közötti különbsé- váltottunk szót. Csak az 
get, vagyis azt, hogy a pré- irodában mutatták meg a 
miumot csak akkor fizethet- papírt, miért nem érdemel-
jük ki. ha külön megdolgoz • jük . , . 

lerak értei! Matko István 


