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A győzelem

Lovecs bolgár város lakosai fogadják 
katonáit

a  szovjet hadsereg

A Kuzma Minyin páncélautó harcban Varsóért

P rága lakói fogadják a szovjet harckocsizókat
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Több mint egymilliárd forint 
értékű papír Lábatlanról

A győzelem zászlaja Berlin felett

A LáibaÜani Vékonypapír
gyárban ebben az évben a 
tavalyinál 3800 tonnával töb
bet, 33 800 tonna pap írt ké
szítenek. A m últ érvben az új 
gépsorok különféle műszaki 
hibái m iatt nem  term elhettek 
folyamatosan, s ezért nem  
tud ták  a te rve t teljesíteni. A 
berendezéseket szállító finn
országi cég rendbe hozta, k i
javíto tta a gépeket, s  így 
most m ár teljes kapacitással 
dolgoznak. 1974-ben.980 m il
lió forint értékű pap írt ké
szítettek, az idén 1,2 m illiárd 
forin t értékű term ék hagyja 
el a gyárat. Több jó m inő
ségű csomagolópapírt, sok
színű és m éretű szalvétát, 
egészségügyi-, és műszaki pa
pírféleségeket kap L ábatlan
ról a  kereskedelem.

A papírgyártás fokozásával 
egyidejűleg, intézkedéseket 
te ttek  a lábatlani gyár veze
tői a  takarékosabb gazdálko
dásra. Számos olyan nyers
anyaggal dolgoznak, amelyek 
ára a tőkés piacon többszörö
sére emelkedett. Ezek közé 
tartozik a cellulóz is, am ely
ből évenként 30 Óik) tonnát

dolgoznak fel. Ennek az érté
kes anyagnak 70 százalékát a 
Szovjetunióból kapja a lábat
lani üzem. A szovjet fél vál
tozatlan áron és a szerződés
ben vállalt mennyiségű cellu
lózt szállítja, a tőkés orszá
gokból származó cellulóz ára 
azonban két-három szorosára 
emelkedett. 1977—78-tól eny
hülnek a gondok, akkor elő
nyös feltételek között a je len
leginél lényegesen több cellu
lózt kap a  hazai papíripar 
a  Szovjetuniótól. Addigra 
ugyanis elkészül Szibériában 
a KGST-országok közös be
ruházásából épülő új cellulóz- 
gyár. Az ú j szovjet üzem fel
építéséig intézkedéseket tesz
nek az értékes cellulóz ész
szerűbb taikarékosabb felhasz
nálására. Az idén a korábbi
n á l 4000 tonnával több hu lla
dékpapírt dolgoznák fel.

Üj módszert rendszeresítet
tek  az im portból származó 
ta rta lék  alkatrészek biztosítá
sá ra  is. Egy külön m unka- 
csoport b írá lja  el, hogy az 
alkatrészeiket m ilyen orszá
gokból vásárolják  meg, s  me
lyeket lehet házilag elkészí
teni.

A hatékonyság 
növelésének fontos eszköze

—  Kiss Ern5 KGM-miniszterhelyettes előadása 
az esztergomi Technika Házában —

A MTESZ esztergomi váro
si szervezetének választm á
nya február 21-én kibővített 
ülést ta rto tt a Technika Há
zában. Ennek keretében hang
zott el Kiss Ernő kohó- és 
gépipari m iniszterhelyettes 
előadása, m elyben a  m unka- 
és üzemszervezés, valam int 
a gazdaságos term ékszerkezet 
gépiparban elért eredményeit 
összegezte. Bevezetőben a kö- 
vezetőket mondotta:

— Komárom megye és Esz
tergom  városa a műszaki-gaz
dasági haladás, a  progresszív 
célkitűzések egyik jelentős 
hazái bázisa, népgazdasági 
szinten m érve is jelentős te
rü le t

A későbbiek során a negye
dik ötéves tervben m eghatá
rozott feladatok teljesülésié
nek tükrében elemezte a  m un
ka- és üzemszervezés, a  te r
mékszerkezet változásainak 
hatásait.

— M ár 4-5 évvel ezelőtt is
nyilvánvaló volt — jegyezte 
meg —, hogy a gépiparnak a  
minőségi változások ú tjá ra  
kell lépnie.

„Községünkben minden családnak van 
legalább egy takarékbetét-könyve

H ogy a  felszabadulás óta 
eltelt három  évtized a la tt so
k a t haladtunk előre —, azt 
nem  kell különösebben bizo
nyítani. Az életszínvonal 
em elkedésének tényét nap 
m int nap tapasztalhatjuk. 
Igaz, m ár-m ár szinte term é
szetesnek vesszük mindazt, 
am it nem  is oly régen aligha 
h ittünk  volna. M a m ár nem 
a választékosán, divatosan öi- 
tözködők u tán  fordulunk meg 
az utcán, hiszen csinos, jó l
öltözött nőt, férfit, eleget lá
tunk, hanem  a régebbi diva- 
tú, vagy kopottasabb öltözé- 
kűeket vesszük szemügyre. 
M anapság természetes, hogy a 
legtöbb családnak gépesített 
háztartása van, és hogy csak
nem m inden házban van rá 
dió, televízió.

Elm últ m ár az az idő is, 
am ikor ism erősünk új sze
mélygépkocsija lá ttán  csodál
kozva. kicsit irigykedve kér
deztük m agunkban: „Vajon 
miből te lle tt neki?” M a m ár 
természetes, hogy sokan ví- 
kendházat építtetnek, ahol nyu
godtan, zavartalanul tölthetik  
el a  hét végét. S egyre több 
család takarékoskodik, gyűjti 
össze pénzét takarékbetét
könyvben. A fentieket igazol
ják  G arab Imréné, a szomódi 
postahivatal vezetőjének sza
vai is:

— A felszabadulás óta el
te lt 30 esztendő a  mi közsé
günk életében is sok változást 
hozott. Az 1940-es évek m á
sodik felében alig volt ha
vonta nyolc-tíz takarékbefi
zetés a faluban. Most napon
ta  van ennyi. Betétállom á
nyunk jelenleg 6 m illió fo
rint. Községünkben m inden 
családnak van legalább egy 
takarékbetét-könyve.

Betétállom ányunk m inden 
évben ugrásszerűen növekszik 
a  mezőgazdasági termelőszö
vetkezet zárszám adásakor, hi
szen a  legtöbben betétkönyv
ben helyezik el a kapott össze
g e t Ez ad ta  három  esztendő
vel ezelőtt az t a gondolatot a  
helyi mezőgazdasági term elő- 
szövetkezet vezetőségének, 
hogy zárszám adáskor tagjainak 
nem  készpénzben fizet, hanem  
takarékbetét-könyvet á llítta t 
ki. A szövetkezet tehát az egész 
kifizetendő összeget á tu ta lja  
hivatalunkhoz, én pedig Itt, a  
postán kiállítom  a betétköny
v ek e t így a  term előszövetke
zet sok m unkától mentesül, 
és a  lakosságnak is jobb, h i
szen m ég egy rövid ideig 
sem kell őrizgetni az ezrese
ket, am it később úgyis a  pos
tá ra  hoztak volna. M inden 
névre 2 százalékos betétköny

vet állítok ki. Sokan aztán 
á tíra tják  5 százalékosra, m á
sok pedig gépkocsinyeremény
re. K i-ki tetszése szerint.

— Rendszeres újságolvasó 
is egyre több lesz falunkban. 
Harm inc éve jó, ha tíz h ír
lapelőfizetőnk volt. Most 186 
házhoz kézbesítünk Népsza
badságot, 180-hoz Dolgozók 
Lapját, 72-höz pedig Népsza
vát. Sokan olvasnak hetila
pokat is. 350 rádió-, 300 te
levízió- és 9 telefontulajdo
nosa van községünknek. Nö
vekedett a  csekkbefizetések 
száma is. A legtöbben OTP- 
kölcsönre vásárolnak, ők a  
részleteket fizetik.

G arab Imréné, aki hosszai 
évtizedek óta él és dolgozik 
Szomódon, aki 1945. óta fi
gyeli a  község fejlődését, tu d 
ja, m ekkora u ta t te tt meg a 
falu harm inc év alatt. S nem 
csak, hogy őszintén örül e 
nagyfokú fejlődésnek, hanem  
m indennapi m unkájával m a
ga is hozzájárul ehhez a  gya
rapodáshoz . . .

A várható  eredm ényekről 
szólva elmondta, hogy elő
zetes számítások szerint az 
ötéves te rv  utolsó esztendejé
ben a gépipar jelentősen tú l
teljesíti az 1975-re előirány
zott feladatokat, miközben a 
term ékszerkezet is számotte
vően módosul, méghozzá a 
közlekedési eszközöket gyártó, 
valam int a  híradástechnikai 
term ékeket előállító ipa r ja 
vára. Javu l a term ékszerke
zet gazdaságossága, nő  a te r
m elés exporthányada, kedve
zőbbé válik  a korszerű, új 
term ékek aránya, dinam iku
san emelkedik a  gépipari vál
lalatok termelékenysége, szá
mottevően módosul — a  m int
egy 34 m illiárd forintot k i
tevő gépipari beruházások 
eredm ényeként — az állóesz
közök, term előberendezések 
állom ánya, korszerűsége, s 
m indez gyakorlatilag létszám- 
emelkedés nélkül.

— Az eredm ényeket — foly
ta tta  tovább a  m iniszterhe
lyettes —, csak a szervezés 
á lta l biztosított m agasabb te r
melékenységgel érhe ttük  el.

Kiss Ernő elv társ a  beve
zető m egállapításait előadá
sának további részében gazda
gon illusztrá lta azokkal az 
intézkedésekkel, am elyek a  
gépipar terü letén  a  szervezés 
színvonalának javítása érde
kében történtek. Elmondta, 
milyen tám ogatást nyújto tt 
ebben a  m inisztérium , hogy 
ju ta ttak  évről évre előre, s 
m iként értek  meg e m unka 
gyümölcsei a  m últ évben.

A következő tervciklusről 
szólva m egem lítette, hogy a 
tervszámofc továbbra is hang
súlyozzák a  gépipar szerepét. 
Az ötödik ötéves tervben a  
term elés 30-40 százalékos 
emelkedése várható. A hang
súly tehá t — az eddigieknél 
is jobban — a  term elékeny
ség fokozása lesz. A szervezés
fejlesztés ágazati koncepciója 
a rra  a  felism erésre épül, hogy 
a hatékonyság javításának 
egyik legjelentősebb tényezője 
a  szervezés, a  szervezettség 
színvonalának sokoldalú jav í
tása. A lapvetően fontos — je 
gyezte meg, — hegy a szer
vezési m unka ne különüljön 
el, hanem  szerves része le 
gyen az ágazati és vállalati 
m unkának.

A m iniszterhelyettes nagy 
figyelemmel k ísért előadása 
u tán  Szabó György, a MTESZ 
városi szervezetének titkára  
tájékoztatta a  választm ányt az 
elm últ évi m unkáról, m ajd 
néhány kérdésben határozatot 
hoztak.

— gorclos —

Mozaik
fegyvertársak életéből

Kongresszus előtt 
a néphadseregben
A p árt XI. kongresszusára 

történő előkészületek a terve
zett ütem ben folynak a nép
hadsereg pártszervezeteiben 
is. Az alapszervezetek beszá
moló taggyűlései u tán  a veze
tőségválasztó taggyűléseket is 
időben m egtartották. A kom
m unisták ezúttal a  szokottnál 
is nagyobb aktivitást tanúsíto t
tak. A nagyobb létszámú 
pártalapszervezetekben a  tag
ság 30-40, a kisebb létszám ú- 
akban 80. sőt 100 százaléka 
kért szót. Igen sokan mondtak 
vélem ényt a párt Központi Bi
zottságának a XI. kongresz- 
szusra kiadott irányelveiről és 
a  módosított szervezeti sza
bályzat tervezetéről. A tagság 
m indkét dokum entum m al 
kapcsolatban kifejezte egyet
értését és sokan tettek kiegé
szítő javaslatokat is. Az illeté
kes pártszervek m inden el- 
Jjangzott véleményt, javaslatot

továbbítottak a Központi Bi
zottsághoz.

A pártalapszervezetek veze
tőségeinek újjáválasztása is le
zajlott, sőt m ár a hadsereg já 
rási jogú pártbizottságainak 
újjáválasztása is m egtörtént. A 
pártalapszervezetek vezetősé
geibe és más vezető pártszer
vekbe számos olyan fiatal 
kom m unistát is beválasztottak, 
aki politikai m unkájával, pél
dam utatásával az utóbbi évek
ben tű n t ki. A választások a l
kalm ával m indenütt kifejező
dött a párttagság felelősségér
zete, alapossága, amely arra  
irányult, hogy valóban a leg
ráterm ettebb, a közösség ügye 
irán t mély elkötelezettséget ér
ző kom m unisták kerüljenek az 
alapszervezetek és más p á r t
szervek élére.

A  „hadászatiak” 
jub ilá lnak

Nemrégiben m últ tizenöt 
esztendeje, hogy a Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsának Elnök

sége határozatot hozott a ha
dászati rakétacsapatok meg
szervezéséről. (A döntés előz
ményei: 1947-ben kipróbálták 
a  Szovjetunió első ballisztikus 
rakétáját. E ttől az időponttól 
kezdve a fegyveres erőknél 
megkezdték a különféle ren 
deltetésű rakétafegyverek 
rendszeresítését. Tíz évvel a  
ballisztikus rakéta sikeres 
sta rtja  után, 1957-ben ered
ményes kísérletet hajto ttak  
végre az első, több lépcsős in
terkontinentális rakétával, 
m ajd még ugyanabban az év
ben — a novem ber 7-i moszk
vai katonai díszszemlén — 
m egjelentek a Vörös téren  az 
„óriás szivarok”. A hadügyek
ben végbement minőségi fej
lődést a  hadászati rakétacsa
patok 1960-ban tö rtén t felállí
tása még nyilvánvalóbbá tette.

fé lév i vizsgák után
A katonai főiskólákon befe- 

jezSdtek a  félévi vizsgák. Az 
eredmények megfelelnek a vá

rakozásnak. A Kossuth' Lajos 
Katonai Főiskolán statisztikát 
állíto ttak  össze a  tanintézet 
hallgatóinak szociális össze
tételéről. Az adatok szerint a 
hallgatók szárm azása szerinti 
összetétele jelenleg a  követke
ző: m unkás 44 százalék, pa
raszt 4 százalék, értelm iségi 8 
százalék, alkalm azott (beleért
ve a fegyveres erőknél szolgá
lók gyermekeit) 43 százalék, 
kisiparos 1 százalék.

Évről évre csökken a gim
názium ot és fokozatosan nö
vekszik a  szakközépiskolát 
végzett tisztjelöltek száma. 
1972-ben még a hallgatók 44, 
jelenleg pedig 36 százaléka 
végzett gimnáziumot, a szak- 
középiskolát végzettek szám
aránya pedig 56-ról 64 száza
lékra növekedett. A kitűnő, 
jeles és jó  rendűén érettségi
zettek aránya az utóbbi négy 
év folyam án nem  változott: 
akárcsak 1968—72-ben, jelen
leg is 29 százalék. Lényegesen 
csökkent viszont az elégséges 
rendű érettségi bizonyítvány
nyal felvételt nyert fiatalok 
száma. Az utóbbi jelenség a 
követelm ények növekedését 
tükrözi. A felvételi vizsgák so
rán  az elm últ négy év folya
m án örvendetesen — 22-ről 16 
százalékra — csökkent az 
egészségileg alkalm atlan je
lentkezők számaránya.

Március IS  —  április 4.:

9 forradalmi ifjúsági napok 
rendezvénysorozata megyénkben

A KISZ Komárom megyei 
bizottsága székhazában száz
nál több fiatal gyűlt össze 
szombaton, hogy részt vegyen 
a KISZ-bizottság á lta l ren 
dezett megyei propagandista 
konferencián, m ajd pedig 
előadást hallgasson meg a 
forradalm i ifjúsági napok 
közelgő eseményeiről.

Kulcsár Sándor, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője 
„Hazafiság, internacionaliz
mus, forradalm iság” címmel 
ta rto tt előadást a propagan
dista konferencia résztvevői
nek. Most, am ikor idős és fia
tal készül hazánk felszaba
dulása 30. évfordulójának 
méltó m egünneplésére, külö
nösen nagy érdeklődést vál
to tt ki K ulcsár Sándor elő
adása, aki hazánk három év
tized a la tt m egtett útjáról, 
fejlődéséről, a leküzdött gon
dokról, problém ákról is tá jé 
koztatta a  hallgatókat.

A forradalm i ifjúsági na
pok eseménysorozatáról Kis 
Im réné, a KISZ megye} bi
zottságának első titkára  ta rt- 
to tt beszámolót.

Megyénkben az idén m ár
cius 15-én, Ácsteszéren lesz a 
FIN megnyitó ünnepsége, a 
záróünnepséget pedig április 
4-én Tatabányán ta rtják . A 
FIN -t és hazánk felszabadu

lásának 30. évfordulóját a  
KISZ elsősorban m unkával 
ünnepli, de azért rendezvé
nyekben, eseményekben is 
gazdag lesz a  m árcius 15-e és 
április 4-e közötti időszak. 
Ekkor kerül sor az „Alkotó 
Ifjúság” pályázat tanintézeti 
és m unkahelyi színtű k iá llítá
sának megrendezésére, az 
Aranykoszorús és Kiváló If
júsági Klub pályázat 1974. 
évi szakaszának értékelésére. 
Megyénkben több helyen ren
deznek a csecsen-ingus test
vérterületet bem utató k iállí
tást is.

E gazdag program  megszer
vezésére a  KISZ megyei b i
zottsága operatív bizottságot 
alakított. A bizottság alakuló 
ülésére szombaton délután, a 
propagandista konferencia 
u tán  kerü lt sor. Horváth 
László, a KISZ megyei bi
zottságának m unkatársa, az 
operatív bizottság vezetője 
ism ertette a feladatokat. A 15 
tagú bizottságra számos ten
nivaló vár. Többek között á  
FIN  és a  felszabadulási év
forduló előkészületeinek és 
program jainak lebonyolítása, 
irányítása, a  járási, városi 
KISZ-bizottságok terveinek 
véleményezése, a végrehajtás 
segítése, ellenőrzése.


