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Sikeres
premier

A Kossuth Könyvkiadó 
' könyvheti kötetei

Béréi Andor nyilatkozataA nagy m últú pesti vásár 
prem ierjét hozta ez az eszten
dő: több. m int 100 év után, 
ú jra — első kapunyitás. Üj a 
terület, ú jak  a csarnokok, új 
a rendezési elv. tehát egy év
század ide, vagy oda — pre
m ier volt ez a javából.

A tavaszi BNV megközelí
tően m ár olyan volt, am ilyen
nek elképzelhetünk egy igazi 
vásárt — a  tudományos és 
technikai forradalom  idején. A 
szakosítással a felvonultatott 
nemzetközi élenjáró technika 
áttekintését és értékelését 
sem m i sem zavarta. Sem egy 
szép kosztüm, sem egy új vo
nalú topánka nem vonta el a 
figyelmünket. Homogén le tt a 
tartalom . Megszűnt a Buda
pesti Nemzetközi V ásár ve
gyesbolt jellege, és ezáltal 
alighanem  nagyobb le tt a 
rang ja  is.

Az összehasonlításra most 
kedvezőbb volt a lehetőség. 
Száz és száz m éter hosszan 
sétálhattunk  például a műsze
rek, gyári berendezések sor
fala, vagy a szerszámgépek 
serege előtt és a fe jle tt ipari 
világ produktum ainak színvo
n a lá t értékelhettük  egy-egy 
term éksort végigjárva. Telje
sítményben, formában, hely- 
szükségletben, árban, kezelési 
technikában a teljes válasz
tékkal ism erkedhetett a 
kereskedő, az érdeklődő, vagy 
a  tanulni vágyó konstruktőr.

A hazai ipar gyártm ányait 
m indenütt o tt ta láltuk  a kor 
színvonalán álló legjobb kül
földi gyártm ányok közt. Á ll
ták  az összehasonlítást. Így 
nemcsak az új vásár vizsgá
zott jól — hanem  a  hazai 
ipar is. K iállítási anyagán le
m érhető volt, hogy a  IV. öt
éves te rv  program ja mennyire 
helyes u ta t jelölt meg a m a
gyar ipar szám ára a gyártm á
nyok és a  technológia korsze
rűsítésének feladataiban.

A kereskedelem nem egy
irányú utca — m ondják a 
kereskedők a rra  gondolva, 
hogy aki eladni akar, az ve
gyen is. Vegyen — ha van 
m it — m ondják a külföldi 
üzletemberek. Nos, a  m agyar

Hol rejtőznek
A föld a la tt húzódnak a 

vízvezeték, a csatornahálózat, 
a  távhőszolgáltatás csövei, a 
távbeszélők és villanyszolgál
ta tás kábelei. A tanácsi szak- 
igazgatás, de egyetlen szerv 
sem  rendelkezik olyan térkép
pel, ahol a közm űvek egysé
ges nyomvonala szerepelne.

Az elrejtőzött közművek 
hátrányait akkor érezzük, ha 
valam ilyen műszaki beavatko
zás válik szükségessé. Építke
zések esetén például keres
gélni kell, hol lehetne az új 
létesítm ény hálózatát bekap
csolni a meglévő rendszerbe. 
Bővítések, hibák esetén gyak
ran  az egész környéket fel 
kell túrni.

A hiányosság sajnos általá
nos. Az Építési és Városfej
lesztési M inisztérium több v á
rost — köztük Tatabányát is 
— kijelölt, ahol kísérletként 
felku tatják  a  közm űhálózat 
teljes rendszerét. A budapesti 
Geodéziai és Térképészeti In
tézet, a helyi tanács megbízá
sából, Tatabánya-Ú jváros köz
m űveinek pontos helye u tán  
„nyomoz”. A hálózat ism ert 
pontjairól indulva rádió adó- 
és vevőkészülékekkel végzi a 
felderítést. A m egállapított 
nyom vonalakat feltünteti a 
városrész térképében.

A Tatabányán alkalm azott 
módszerrel csak fémcsövek
ből álló hálózatot lehet felde
ríteni. E ternit és m ás anyag
ból készült vezetékek ugyanis 
a m reagálnak a rádiójelekre. 
Ahol többségükben ilyenek 
vannak, ott m ás eszközökkel 
dolgoznak. T atabánya-Ú jvá
rosban eddig mintegy 2 kilo
m éter hosszúságú közm űháló
zat helyét állapíto tták  meg 
teljes pontossággal.

Most m ár csupán az a kér- 
cjés, hogy gyorsan fejlődő vá
rosaink, községeink állandó
an változó térképében vajon 
fellüntetik-e a  közm űhálózat

ipar\ szép k ínálatot m utato tt 
be: segítve a vásár rende
zőit. hogy az új BNV nemcsak 
im port vásár legyen, hanem a 
hazai term ékek exportbem u- 
tatö ja is.

Valóban óriási és tártaim?* 
katalógusnak bizonyult az idei 
BNV. Azt külön jóleső érzés
sel vehették tudomásul a lá
togatók. hogy ennek a kata
lógusnak m inden lapján és 
valam ennyi fejezetében ott 
szerepeltek a negyedszázados 
jubileum át ünneplő KGST- 
tagországok iparának gyárt
mányai. Impozáns választé
kot hoztak a KGST-országok: 
volt m it bem utatniok egy
m ásnak és a  világnak a közös 
fejlődés és fejlesztés 25 esz
tendős évfordulóján. Vala
mennyi baráti ország gyárt
m ánya a m aga kategóriájában 
állta a „gép gép elleni” ver
senyt — a nemzetközi m e
zőnyben.

Egyszóval: tetszett az új 
BNV — kívül, belül. S ikerült 
a prem ier: m ert jó alkalm at 
terem tett ahhoz, hogy bárki 
képet alkothasson m agának 
arról, hol ta r t a világban a 
technika és a  tudomány, s 
hogy m agunkat is — bará ta
inkat is. a KGST-partner-=ket
— hozzámérhessük az általá
nos színvonalhoz.

A vásár prem ierje ősszel 
lesz teljes, a második felvo
nással, a fogyasztási cikkek 
nemzetközi bem utatójával. A 
m ásodik felvonás term észete
sen népszerűbbnek ígérkezik
— ez viszont: szakszerűbb 
volt, s ez sem akárm ilyen ha
szon a népgazdaság számára.

Hangsúlyozta, hogy a körzeti 
csoportnak elsősorban a lakos

a közművek?
újabb ágait a jövőben? A ta 
tabányai Városi Tanács épí
tési, közlekedési és vízügyi 
osztályán kérdésünkre azt a  
választ kaptuk, hogy tudom á
suk szerint ham arosan rende
let jelenik meg. Ez kötelezi 
m ajd az építkezőket, a  terve
zőket, hogy megfelelően be
jelentsék az új nyom vonala
kat.

A rendelet remélhetőleg 
nem késik soká. S m ár most 
lehetne gondolni a következő 
tennivalókra. Jelenleg sok 
engedély szükséges bárm ilyen 
építkezés megkezdéséhez. Ezt 
a kötöttséget — a többi kö
zött — indokolja a közműháló
zat „titokzatossága”. Ahol ezt 
m egszüntették, ott egyszerűsí
teni lehetne az építkezéseket 
megelőző szakigazgatási • e ljá 
rást. A közm űvek felderítése 
így újabb haszonnal járna.

—de

Uj vizsgálat
A Komárom megyei Nép: 

Ellenőrzési Bizottság — orszá
gos ellenőrzés részeként — 
vizsgálatot indított, amelynek 
során, felmérik, milyen szintre 
ju to tt a vállalati, szövetkezeti 
és intézményi üdültetés. A já 
rási-városi bizottságok részvé
telével húsz vállalatra, ipari- 
és mezőgazdasági szövetkezet
re  és intézm ényre terjed ki a 
vizsgálat. A népi ellenőrök a 
gazdálkodást. a beutalások 
rendjét, az évente üdültetés
ben résztvevők arányát, szo
ciális differenciáltságát vizs
gálják elsősorban. A vizsgálat 
során m eghallgatják a dolgo
zók véleményét az üdültetés 
jó és kedvezőtlen tapasztala
tairól. A helyszíni vizsgálatok
ra június első felében kerül 
sor.

A c u k o rb a j  g y ó g y ítá s á n a k  
p e r s p e k t ív á i

Az orvosok első ízben ta rt
ják lehetségesnek, hogy sike
rül a cukorbajt radikálisan és 
véglegesen meggyógyítani. Ez 
a betegség jelenleg egymillió 
franciát, köztük 8000-10 000 
gyerm eket érint.

Ahelyett, hogy inzulint ada
golnának, most azzal kísérle
teznek: hogyan lehetne újból 
működésre serkenteni a cukor
betegek hasnyálm irigyét.

A legutóbbi diabetológiai 
kongresszuson G. Slam a meg
vonta az ' első kísérletezések 
mérlegét. Elmondta, hogy in
zulin term elő sejteket (ún. bé
ta  sejteket) ültettek á t cukor
betegek szervezetébe.

„Ilyen átültetésekre — je
lentette ki dr. Slam a — csak 
kivételes alkalm akkor és csu
pán kísérletképpen kerü lt sor. 
Reméljük, hogy az új módszer 
alkalm azása rövidesen az em 
bernél is lehetővé válik.” 
Egyelőre ugyanis csak az állat
kísérletek folynak.

A sejtátültetés rendkívül 
egyszerűen oldható meg: az 
em ber esetében elegendő, ha 
nem egészen 200 m illigramm 
sejtet ju tta tnak  be a köldök
táji vénába. A legoptimálisabb 
vélemények szerint öt éven 
belül alkalm azható lesz ez a 
technika az em bernél is. Ha 
ugyan meg nem előzi egy 
rendkívül ígéretes megoldás: 
a  m ü-hasnyálm irigy alkalm a
zása.

Lényegében ez egy m iniatűr 
protézis, amely biztosítja a 
szervezet szám ára a szüksé
ges inzulinmennyiséget.

1975-ben megkezdik a m ű
hasnyálm iriggyel folytatott á l
latkísérleteket. A bostoni Soel- 
der professzor véleménye sze
rint, 1976-ban m ár az em ber
nél is alkalm azhatják  ezt az 
új megoldást.

Rám utatott, ho£y a járás 14 
községében jól működik a 
„Kisiparosok a lakosság szol
gálatában” mozgalom. Je len 
leg 54 kisiparos dolgozik a 
mozgalom eredményeiért.
M unkájukat 89 alkalm azott 
segíti.

Foglalkozott a beszámoló a 
kisiparosok helyzetével. Meg
állapította, hogy ez javuló ten
denciát m utat. A további fela
datok közé tartozik a kisiparo
sok társadalm i ism ereteinek 
gyarapítása. Szüksége^ ez 
azért is, m ert a kisiparosok

Ebben az évben több új be
ruházás valósul meg a szo- 
módi M árcius 15. termelőszö
vetkezetben. A nyár végére 
készül el a 100 vagonos te r
ménytároló és a  Magdolna 
pusztai 50 férőhelyes! 
szarvasm arha nyári szállás. 75 
szarvasm arha részére Adorján 
pusztán ugyancsak nyári szál
lás 500 anyajuh részére pedig

Az ünnepi könyvhét válasz
tékához méltó módon já ru l 
hozzá a Kossuth Könyvkiadó. 
Kilenc új kötetet jelentetnek 
meg; ezekről, valam int az év 
folyam án várható jelentős kö
tetekről nyilatkozott Béréi 
Andor, a Kossuth Könyvki
adó igazgatója:

— A kilenc könyv önm agá
ban nem sok, a rra  azonban 
mégis alkalm as, hogy érzékel
tesse a kiadó eléggé széles 
profilját. A M arx és Engels 
Magyarországról című könyv 
M arx és Engels szemléletének 
alaposabb megismerése, a m a
gyar m últ tudományos meg
ítélése szempontjából, de a 
történelm i fejlődésünket el
torzító álláspontok b írálatának 
szempontjából is nagy je len
tőségű, A két klasszikus írá 
saiból összeállított kötet új 
szempontokat nyújt azokhoz a 
vitákhoz, amelyek a magyar 
m últ hagyom ányainak értéke
lése és ápolása körül folynak 
nemcsak történészeink között, 
hanem  kulturális életünk sok 
más területén is. Bővített k i
adásban kapják  kézhez olva
sóink a Lenin Magyarország
ról című gyűjtem ényt, amely 
Leninnek M agyarországra vo
natkozó írásait tartalm azza.

— Kádár János: Válogatott 
beszédek és cikkek  című kö
te tünk  a Központi Bizottság 
első titkárának  belpolitikai 
tárgyú beszédeiből és írásaiból 
nyújt válogatást. Á ttekintést 
ad az elm últ 17 esztendő tö r
ténetéről, s az írásokból az ol
vasó nyomon követheti, ho-

több m int 110 szakm unkásta
nulót nevelnek. A fiatalok he
lyes irányítása bizonyítja, hogy 
a kisiparosok ez év első felé
ben 1300 forintot fordítottak 
ifjúsági rendezvények m egtar
tására. Így ta rto tták  meg az 
elm últ hetekben a „Ki Mit 
T ud?” című irodalmi vetélke
dőt. A legjobban szereplőik 
könyvjutalom ban részesültek.

Szmodics József, a Hazafias 
Népfront dorogi járási bi
zottságának titk á ra  ünnepi 
megemlékezést tarto tt. Foglal
kozott a békemozgalom idő
szerű kérdéseivel. Összefoglal
ta  a 25 éves szervezett béke
mozgalom eredm ényeit.

Dudás István, a zeneiskola 
igazgatója köszönetét mondott 
a kisiparosoknak, azért a se
gítségért, am it a pilismaróti 
úttörőtábor építésénél nyújto t

hodály épül, de tovább bővítik 
a tojóházat is. Az 1000 négy
zetm éteres alap terü letű  új to
jóházban m ár batériás rend
szerű csirketelep létesül. Emel
le tt augusztus 31-re elkészül 
az 50 köbm éteres hidrogló- 
busz, amely a m ajor vízellátá
sát biztosítja. Az összes beru
házás több m int 7,5 millió fo
rin t értékű.

gyan érvényesülnek a m un
kásosztály alapvető érdekei, 
hogyan formálódik a párt szö
vetségi politikája, hogyan a la 
kul át a parasztság élete, ho
gyan ta lá lja  meg helyet az é r
telmiség, hogyan tudatosodik a 
nők és az ifjúság társadalm i 
szerepe, anyagi és erkölcsi 
megbecsülése.

Nemes Dezsőnek, a Politikai 
Bizottság tag jának „A magyar 
m unkásmozgalom  történeté
hez” címmel. — Tények, viták, 
tanulságok 1900—1917. alcím 
mel — megjelenő könyve köz
readásával egyik célunk az 
volt, hogy elősegítsük a m a
gyarországi munkásmozgalom 
történetének tanulm ányozását 
és tanítását. A szerző részle
tesen és bőségesen szól vitato tt 
kérdésekről.

— Egy visszaemlékézés- 
gyűjtem énysorozat első köte
té t veheti kézbe az olvasó a 
Tanulságtevők című könyvvel. 
Anyagát a Párttö rténeti In té
zet archívum ának visszaemlé
kezés- és m em oárgyűjtem ényé
ből, a felszabadulás előtt meg
jelent, s m a m ár tényritkaság- 
nak számító memoárokról, va
lam int a m unkássajtóból vá
logatták és állították össze.

A magyar munkásszociográ
fiák  1888—1945, című gyűjte
mény m unkásosztályunk ki
alakulásának, fejlődéstörténe
tének, összetételének, a tá rsa

dalom ban  való elhelyezkedé
sének, politikai és kulturális 
arcu latának  m élyebb megis
m erését és ma m ár örvendete
sen, sokrétűen kibontakozó 
vizsgálatát hivatott elősegíteni.

— Sim ái M ihály könyve: A z  
Egyesült Á llam ok a 2000. év  
évfordulója előtt — olyan tu 
dományos igényű m unka, ami 
az Egyesült Államok nagy 
történelm i kérdéseit a  mai 
problém ákkal kapcsolja össze.

— Az „Ízlés-vita” napjaink 
kulturális vitái közül a leg
népszerűbbek egyike, kereken 
egy évtizede ta rt, így idősze
rűnek m utatkozott, hogy a 
különböző helyeken is szét
szórtan publikált m egnyilat
kozások közül a legfontosab
bakat kötetbe gyűjtsük, s eze
ket új tanulm ányokkal kiegé
szítve olyan könyvet adjunk 
az olvasók kezébe, amely hoz
zásegítheti őket ahhoz, hogy 
ebben a kérdésben tisztábban 
lássanak, szilárdabb ism eretek 
birtokába jussanak. Ismét 
m egjelentetjük a könyvhétre 
az bőszem m el 1973. című kö
tetet, am elynek írásait az el
m últ esztendő irodalm i igényű 
riportjai és szociográfiai írá 
sai közül válogatta Nemes 
György.

A tavalyi 200 helyett 244 
művet adunk ki, példányszá-

A közös gazdaság egyik leg
jobban jövedelmező üzemága 
a baromfitelep, amely 26 ezer 
tojótyúkkal üzemel. A telepen 
dolgozó asszonyok tavalyi 
m unkájuk alapján ismét el
nyerték a  szocialista brigád 
címet. Naponta 12-13 ezer to
jás leszedését, osztályozását 
végzik a Petőfi szocialista b ri

ngád tagjai.
A közös, gazdasag m unkásé

in uk — a tömegoktatási anya
gos. nélkül — m egnaiaaja a 
négymilliót, am i mintegy 10 
százalékos növekedést jelent. 
Kozgazuasági szerkesztusegünk 
22 helyett 2 /, nemzetközi szer
kesztőségünk 23 helyett 35, és 
történelm i szerkesztőségünk 33 
helyett 47 m üvet rendez sajtó 
ala. K iadványaink népszerű
ségét igazolja az a tény, hogy 
egyre több az utánnyomás, a 
második, illetve harm adik k i
adás: ebben az évben 25 ilyen 
könyvet adunk ki. Közülük 
hat klasszikus, három  Marx, 
illetve Engels és három  Le
nin mű van, s ezek között lát 
napvilágot ú jra  a P árttö rténe
ti Intézet m unkája eredm é
nyeként kiadott „Magyar for
radalmi munkásmozgalom  
története* című kötet is.

— Fontos törekvésünk, hogy 
a m agunk eszközeivel számot 
adjunk az MSZMP X. kong
resszusa határozatainak végre
hajtásáról, és azokról a vizs
gálódásokról, am elyek m ar a 
XI. kongresszus feladatait van
nak hivatva előkészíteni. En
nek jegyében a Politikai Bi
zottság három  tag jának gyűj
teményes kötetét ju tta tju k  el 
az olvasókhoz. N ém eth  Károly 
„Tettekkel, felelősséggel" c í
mű kötete az 1964. óta mon
dott fontosabb beszédeinek és 
írásainak gyűjtem énye; Aczél 
György „Szocialista kultúra  — 
közösségi em ber” című kötete 
az utóbbi három  évben el
m ondott beszédeket és cikke
ket fogja össze; s Apró Antal 
kötete több m in t fé l évtized  
terméséből n yú jt válogatást.

— Többször felm erült, hogy 
aránylag kevés az olyan köny
vünk, am ely a szocialista o r
szágok egész sorának életéről 
adna hirt. E téren is javulás
ról adhatok számot, m ert az 
ez évben m ár m egjelent több 
hasonló tárgyú m unkán kívül 
a közeljövőben napvilágot lát 
Firon András: Szomszédunk, 
Csehszlovákia; és Komornik 
Ferenc: Távolodó jurták  c í
mű, Mongóliáról szóló műve. 
A nagyon népszerű M it kell 
tu d n i. . .  sorozat további köte
tekkel gazdagodik: a Közös 
Piacról, a K ínai N épköztársa
ságról és a nemzetközi szerve
zetekről jelentetünk meg 
könyveket.

— A marxizm us—leniniz- 
mus klasszikusainak 22 művén 
kívül a munkásmozgalom is
m ert vezetőinek tollából több 
művet adunk ki, így D im it
rov: Egységfront — nép front 
— szocializmus; Togliatti: A  
demokráciáért, a békéért, a 
szocializmusért című könyvét, 
valam int Antonio Gramsci: 
Levelek a börtönből című kö
tetét.

javitasan dolgoznak

peit, erőgépeit a szerelőm ű
hely dolgozói javítják. 14 MTZ, 

2 VE—28, 5 tehergépkocsi
és 2 kom bájn javítása m ellett 
a baromfitelep gépi berende
zéseit, etető és szellőztető gé
peit is ők hozzák rendbe. Je
lenleg m ár az aratási előké
születekkel vannak elfoglalva,- 
hiszen a kom bájnokat június 
közepére üzemképessé kell 
tenni.

Bognár Ferencné és Pejva Mihálynő, a Petőfi brigád tagjai 
a napi tojásbeszedést végzik

Kisiparosok a lakosság ellátásáért
A KIOSZ dorogi járási cső- ság szogáltatását kell ellátnia, 

portja hétfőn délután ta rto tta  A vezetőség m egtárgyalta a 
meg szokásos félévi taggyű- Könnyűipari M inisztériumnak 
lését a nagyközség párt-k lub- április végén megjelent hatá- 
jában. Pogonyi Zoltán, dorogi rozatát. Ennek szellemében 
járási K lO SZ-titkár rövid át- foglalkoznak az iparjogi fela- 
tekintést adott a vezetőség datokkal, jav ítják  a szolgál- 
m unkájáról. tatási tevékenységet és foko

zottan ellenőrzik az árakat.

tak.

Gyarapodik a szomódi közösség

Kosztinka Im re, Körmendi János, Bihackcr Ferenc és Musitz 
István a kombájnok


