Készülünk a nagy \ M \ t m
Moszkvai tudósítás
Még két hét van hátra a
moszkvai
magyar kiállítás
megnyitásáig. A hazánk fela'oadulásának 30. évforduló
it alkalmából külföldön reniezendő bemutatók sorában a
moszkvai lesz a legnagyobb.
Az előzetes program szerint
több mint 3500 magyar ter
méket vonultatnak fel —
mondotta Meruk József sajtó
főnök.
A kiállítási pavilon belsejé
ben már állnak a térelválasz
tó falak. A szakemberek a gé
pek szerelésén, beállításán,
valamint a dekorációs mun
kálatokon dolgoznak.
Az igazgatóságon már most
egymásnak adják a kilincset
az érdeklődők, gyakran, szól
a telefon. A moszkvaiak, de
más más városokból is, a vár
ható programok, események
felől tudakozódnak. A szov
jet szakemberek örömmel fo
gadták a hírt, hogy a magyar
külkereskedelmi és iparválla
latok 14 szakmai napot tarta
nak. Ezeken minden bizony
nyal újabb lehetőségek tárul
nak majd fel a két ország kö-

zötti kereskedelmi-gazdasági
kapcsolatok további elmélyí
téséhez.
Élénk az érdeklődés a ki
állítás időtartama alatt nyit
va tartó veterán-, valamint
ifjúsági klubok iránt. A szer
vezők már megállapodtak: a
Komszomol Központi Bizott
ságával közösen állítják össze
az ifjúsági klub programját.
A Moszkvába kiutazó KISZküldöttségnek a szovjet test
vérszervezet gazdag eseménynaptárt készít elő. Felkeresik
a főváros és környékének ne
vezetességeit,
ellátogatnak
iparvállalatodba, kolhozokba
és szovhozokba.
Érdekes
színfoltja lesz a
moszkvai rendezvénysorozat
nak a névadó ünnepély. A ki
állítás rendezői elhatározták,
hogy hazánk felszabadulása
30. évfordulójának
napján
Moszkvában született első
gyermeket Magyarország dísz
polgárává választják, meg
ajándékozzák és figyelemmel
kísérik sorsának további alakulását.
Faragó András

Tatai tapasztalat:

Bevált az N D K -b ó l
importált sertésfajta
A tatai Egyetértés Tsz ser
téságazatának fellendítése cél
jából 1971 nyarán értékes fe
hér hússertés tenyészanyagot
— 33 kocát és 4 kant — vásá
rolt az NDK-ból. A gazdaság
állattenyésztő szakemberei kü
lönös gondot fordítottak az
importból
beszerzett állo
mányra, annál is inkább, mert
rövidesen tapasztalták a fajta
számos előnyét. Így a kedve
ző malacszaporulatot, a gyors
súlygyarapodást, az előnyös
értékesítési lehetőséget Tele
pük hamarosan ismert lett,
nemcsak a környező gazdasá
gok előtt, hanem megyénk ha
tárain túl is. Egyre több tsz
vásárolt tőlük tenyészanyagot.
A sertéságazat tavalyi ered
ményei igen biztatók. A 192
kocából álló törzsállománynál
18,2 db volt az egy kocára
jutó malacszaporulat. (A fel
nevelés veszteség azonban
3,5 %-ot tett ki.) Tenyészkoca süldőt 318-at értékesítettek,
3700 forintos átlagáron. Elad
tak 156 tenyészkan süldőt is,
darabonként mintegy 7000 fo
rintot kaptak értük.

Űj bányák
Lengyelországban
Lengyelországban 4-5 éven
belül megkezdődik a lubJini
vajdaság nemrégiben felfede
zett feketekőszén-telepeinek,
valamint a lódzi vajdaságban,
a Belchatów környéki barna
szén-telepeknek a kiaknázása.
A lublini kőszéntelepek, —
kincsüket kb. 40 milliárd ton
nára becsülik — 460-tól 1000
méterig terjedő mélységben
helyezkednek el, vastagságuk
pedig körülbelül 240-350 mé
ter.
A lublini szénmedence
körülbelül 175 kilométer hoszszúságban terül el, geológiai
és bányászati feltételei igen
kedvezőek.
A lublini szénbányavidék
első bányája, amelyet Bogdanka falu környékén építenek
fel, már 1979-ben megkezdi a
munkát.
Évi termelése 3-4
millió tonna kőszén lesz.
Belchatów környékén
is
megkezdődtek a nagy energe
tikai beruházás előkészületei.
A külszíni fejtésű bányák tel
jes kapacitásának elérése után
a
belchatówi bányavidék
évente közel 40 millió tonna
barnaszenet szolgáltat, a két
nagy erőmű összteljesítménye
pedig 5000 megawatt lesz.
A belchatówi körzet bányá
it hazai gyártmányú, világszínvonalú
külszíni fejtőbe
rendezésekkel szerelik fel. Az
erőművek
szintén
hazai
gyártmányú, egyenként
360
MW-os energetikai blokkokat
kapnak, amelyek biztosítják az
erőművek magas hatásfokát.
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Az ágazat elsődleges célja
az volt, hogy évről évre több
hízott sertést értékesíthesse
nek. Tavalyi tervük 3800 hí
zó kibocsátása volt, melynek
maradéktalan teljesítése csu
pán az év végi exportálás! ne
hézségek miatt húzódott át az
idei évre. Az állatok 6 hóna
pos korra érték el a 110 kg-os
átlagsúlyt. Egy kg hús ráhizlalásához 3,75 kg abraktakar
mányt használtak fel. Általá
ban 2,5-3 forint tiszta haszon
ra tettek szert a ráhizlalt hús
minden kilója után.
A tatai telep — kiváló ered
ményed alapján — törzstenyé
szet jelölt, mivel a fajta vizs
gálata és elismerése országosan
még folyik. A telepük iránti fo
kozódó érdeklődést bizonyítja,
hogy az idén már eddig 400
tenyészsüldőt
értékesítettek.
Miután törzsállományuk ha
marosan újból növekedni tog,
megvan a reális alapja an
nak, hogy az idén — hízott és
tenyészállatot együtt véve fi
gyelembe — mintegy 4400
sertést adjanak el.
Az ágazat idei feladataként
megszabták, hogy rátérnek a
folyamatos termelésre, az in
tenzívebb tenyésztői munkára.

Kimondták az egyesülést
az Oroszlány környéki
tsz-ek
Kedden délelőtt azonos idő
pontban tartott közgyűlést a
bokodi, a dadi, a kecskédi. a
kömlődi és az oroszlányi ter
melőszövetkezet. Mind az öt
közös gazdaság tagsága szinte
egyöntetű döntéssel kimondta
az egyesülést. Határozatukkal
megalakult megyénk egyik
legnagyobb termelőszövetkeze
te 834 taggal, 6800 hektár ossz.
területtel.
A tsz-ek egyesülésének gondo'ata már a múlt évben is
mert volt az érdekelt tsz-ek
tagsága előtt. Még tavaly nyá
ron létrehozták az előkészítő
bizottságot, melyben mind az
5 tsz 3-3 személlyel képvisel-

tétté magát. Ez a bizottság
már előre kidolgozta a tagok
különböző juttatásainak egy
séges
rendszerét, szervezeti
kérdésekben döntött, össze
hangolta a beruházási terve
ket, majd elkészített egy rész
letes tájékoztatót arról, hogy
mit várhatnak, mire számít
hatnak az egyesülés révén a
tsz-tagok. Ezt a tájékoztatót
valamennyi
tag. jóval
az
egyesülést tárgyaló közgyűlés
előtt, kézhez kapta. Részben
ennek a gondos előkészítő
munkának, részben a bíztató
perspektívának
köszönhető
egyhangú állásfoglalásuk az
egyesülés mellett.

A lakosság vízellátása
A vízellátási nehézségek sú
lyos gondot okoznak évek óta
Kisbéren és környékén.
A
helyzet javítását meggátolta,
hogy a legkülönbözőbb erőfe
szítések ellenére sem sikerült
megfelelő vízforrást feltárni.
A megyei vezetés, összefogva
a helyi erőkkel, arra töreke
dett. hogy Kisbér bekapcsolód
hassák a Tatabányáról kiin
duló regionális vízműbe.
Kisbér belső vízhálózata el
készült a múlt év december
végére. A kivitelezés összege
meghaladta a 8 millió forin
tot. A tervezett ütemben épül
a vízellátás bázisát
képező
Bököd—Kisbér közötti távve
zeték.
A Komárom megyei
Vízmű Vállalat — mint kivi
telező — bejelentette a kisbé
ri tanács végrehajtó bizottsá
gának a kedden
megtartott
ülésen, hogy a munkát az
eredetileg megállapított határ
idő — július
31 — helyett
május elsejére elkészíti.

Lábatlanon ugyancsak
a
vízellátás állt az érdeklődés
középpontjában a tanács vég
rehajtó
bizottságának keddi
ülésén. Itt nem olyan kedve
ző a helyzet, mint Kisbéren.
A lakosság viszonylag kielé
gítő nyári vízellátását
csak
korlátozások bevezetés*. árán
lehet megoldani. Szóba került
a vízmű, a vízhálózat bővíté
se. A tanulmánytervek alap
ján kiszámított költségekre
azonban nincsen fedezet. S
valószínű, hogy belátható időn
belül sem lehetséges
előte
remteni a szükséges alapokat.
Számba kellene venni, miként
gondoskodhatnának az üzemek
a magúk vízellátásáról.
Mind több figyelmet kell
fordítani a Lábatlan nagyköz
ségben keletkező szennyvíz el
vezetésére,
tisztítására.
Foglalkozott a végrehajtó bi
zottság a II-es számú Általá
nos Iskola helyzetével, a tan
év első felében elért ered
ményeivel.

Az országban sokfelé megkezdték a tavasziak vetését

A párt ügye a nép érdeke
Beszélgetés a kongresszusról
A Vöröskereszt tatabányai
városi vezetősége ünnepi ülést
tartott kedden délelőtt. Felszabadulásunk 30. évforduló
járól emlékeztek meg. A tes
tület elnökét, dr. Madarász
Józsefet pedig felkérték —
mint a kongresszus egyik me
gyei küldötte — tartson él
ménybeszámolót. Hamarosan
kiderüli, milyen nehéz eleget
tenni az ilyen kívánságoknak.
A vöröskeresztes
vezetőség
tagjai. — mint annyian az or
szágban, — ugyanis napról
napra nyomon követték a ta
nácskozásokat. Mindnyájunk
ban elevenen él a Központi
Bizottság beszámolója, a Hoz
zászólások mondanivalója.
— A televízió, a rádió
helyszíni közvetítései — mon
dotta dr. Madarász — azon
ban nem adhatták vissza a
kongresszusnak sajátos légkö
rét. Minden elhangzott mon
datból sugárzott, hogy ezen a
tanácskozáson végig a nép ér
dekei kaptak hangot. Ebben a
légkörben kizárólagosan mun
káról, feladatokról lehetett tár
gyalnunk. így vettük számba
az eredményeket és ezekben
ötvöződött a bírálat, az újabb
tennivalók nleghatározása.

— Utalok a programra —
folytatta dr. Madarász. Az el
múlt évek történelmi eredmé
nyei kifejezték, hogy a part
programja megvalósul, jólé
tet, magasabb életszínvonalat
biztosít a dolgozó emberek
nek. S a felszólalók úgy értel
mezték a távoli cél mielőbbi
elérését, hogy a napi, az éves
terveket kell teljesítenünk en
nék érdekében.
A munkás nemzetköziség
erejét — véleményem sze
rint — szintén nem közvetít
hették a tömeghírközlés is Kö
zei, a maga sokrétűségéoen,
hangsúlyozta dr. Madarász. A
kongresszus résztvevői tapasz
talhatták, hogy Brezsnyev elv
társ és Kádár János elvtárs,
mint a nagy közös ügy har
costársai, kommunista célki
tűzések
megvalósításának
munkatársai és a széles körű
politikai feladatok megoldásán
munkálkodó
osztályostársak
találkoznak.
— Szóljunk a fiatalokról —
mondotta dr. Madarász —
érdemes ugyanis emlékeze
tünkbe vésni, mennyi feladat
elvégzésére hívatottak. Az ő
„leckéjük” nem
kevesebb,
mint felépíteni a fejlett szo
cialista társadalmat. Az elő

dök ugyan megteremtették az
alapot, de az ifjú nemzedék
sem a készbe ül bele. Töre
kedjünk arra, hogy átvenessék a forradalmi lendületet, a
történelmi
tapasztalatokat,
mert csak ezeknek birtoká
ban képesek tető alá hozni
azt az épületet, amit az előző
nemzedéktől örökölnek.
— A munka, a számunkra
a lényeg, amivel a nagy kö
zösséget szolgáljuk. S ebben
nagy feladatok hárulnak rank
Komárom megyeiekre. Az in
nen kitermelt szén energiát, a
nálunk feldolgozott bauxit,
timföld, olaj, mészkő pedig
nélkülözhetetlen nyersanyagot
szolgáltat a jövő, a fejlett
szocializmus építéséhez,
—
zárta lé beszámolóját dr. Ma
darász József.
A kongresszusról , tervezett
élménybeszámoló
valójában
eszmecsereként ment végbe. A
küldött arra válaszolt, ami az
általa jól ismert kollektívát
különösen érdekelte. Bizo
nyos, hogy minden küldött,
mindegyik
beszámolója
á
tennivalók körül forog majd.
S ezek a beszélgetések így
érik el céljukat.
Borde Mihály

Cselekvő
internacionalizmus
Egy héten

keresztül Budapestre
fi
gyelt a világsajtó. A lapok —
nemcsak a szocialista
kö
zösség országaiban, hanem a
tőkés világ számos fővárosá
ban is — vezető helyen
is
mertették a tanácskozást: Ká
dár János előadói beszédét, a
vendégek, közöttük Leonyid
Brezsnyev felszólalását, az el
fogadott dokumentumokat.
Ami a világhelyzet értéke
lését s a nemzetközi
tevé
kenység követendő vonalát il
leti, barátaink és szövetsége
seink mélységes elégedettség
gel, mások pedig meglepetés
nélkül vehették
tudomásul,
hogy az MSZMP helyzetérté
kelése nem változott és
a
Magyar Népköztársaság töret
lenül halad tovább az eddigi
úton.
Ha a kongresszus néhány
nemzetközi vonatkozását akar
juk kiemelni, természetesen a
teljesség igénye nélkül, akkor
feltétlenül ezzel kell kezdeni:
a párt tanácskozása aláhúz
ta a Szovjetunióval való min
den oldalú testvéri együttmű
ködés fenntartásának, szélesí
tésének és mélyítésének fon
tosságát. Harminc
esztendő
történelmi tapasztalata egy
értelműen bizonyítja: az első
szocialista országgal, a szocia
lista közösség fejlődésében kü
lönlegesen nagy szerepet be
töltő Szovjetunióval való szö
vetség elsődleges nemzeti ér
dek és haladásunk
záloga.
Ahogy Kádár János mondotta:
„ . . . megkülönböztetett jelen
tőséget tulajdonítunk a Szov
jetunióhoz
fűződő mély és
megbonthatatlan testvéri ba
rátságunk szüntelen erősíté
sének . .. A kongresszus meg
elégedéssel állapíthatja meg:
a magyar—szovjet
barátság
felhőtlen, pártjaink, népeink
kapcsolata testvériek és megbonthatatlanok.”
S a kongresszuson, mintegy
válaszként erre hallhatták az
SZKP KB főtitkárának meg
állapítását, aki hasonlóképpen
értékelte e kapcsolatokat s az
elismerés szavaival szólt az
MSZMP következetes, tiszta és
egyértelmű, elvi politikájáról.
A kongresszus feladatul tűz
te ki. hogy a Szovjetunióval
való együttműködésben rejlő
lehetőségeket és tartalékokat
is mind teljesebben használ
juk ki — s hasonlóképpen erő
sítjük és fejlesztjük összefo
gásunkat a többi szocialista
országgal.
Ez a célkitűzés teljes mér
tékben összhangban van
a
kongresszus nemzetközi hely
zetelemzésével, amelynek lé
nyege: az MSZMP meggyőző
dése, hogy a múlt években a
nemzetközi helyzetben kedve
ző változás következett be n
szocializmus, a haladás és a
béke erőinek javára. A világ
küzdőterein egyre hatásosab
ban
tevékenykedik
a kor
mindhárom nagy forradalmi
ereje: a szocialista világrendszer, a nemzetközi munkásosztály és a nemzeti felszaba
dító mozgalom. Amikor
a
kongresszus határozataiban ki
fejezésre juttatta, hogy a kor
legfontosabb vívmánya a szo
cialista világrendszer, han
goztatta a közös kötelezettség
vállalás elvi alapját: a nem
zeti és nemzetközi érdekeket
összekapcsolva,
a politikát
testvérországainkkal egyeztet
ve küzdünk a békepolitika si
keréért, a közös célok valóraváltásáért. Ez határozza meg
a magyar magatartást a Var

sói Szerződésben — amelyet
államaink új típusú szövetsé
geként
kezelünk —, s
a
KGST-ben, amely az integ
ráció kibontakoztatásával meg
gyorsítja minden részt vevő
ország fejlődését.
A kongresszus józan és a
tényeket gondosan osztályozó,
számba vevő elemzéséből az is
következik, hogy az MSZMP
síkra száll a békés
egymás
mellett élésnek az eddiginél
szélesebb körű kibontakozásá
ért. Tisztában vagyunk azzal,
hogy ez a folyamat nem auto
matikus, nem magától
tör
utat valamiféle egyszer s min
denkorra garantált egyenletes
sebességgel, hanem olyan dip
lomáciai küzdelemben, amely
ben nem kizártak a „zökke
nők”, az időleges visszaesések,
így volt ez eddig, s így lesz a
jövőben is. Ebből azonban he
lyes következtetéseket kell le
vonni, elsősorban azt, hogy a
szocializmus és a béke hívei
nek további erőfeszítéseket
kell tenniük, hogy az enyhü
lés folyamatát ne lehessen fel.
tartóztatni, hogy a végbement
kedvező változások visszafordíthatatlanokká
váljanak.
Ezért valljuk magunkénak is
azt a békeprogramot, amelyet
a Szovjetunió Kommunista
Pártjának XXIV. kongresszu
sa munkált ki, ezért támogat
juk a Szovjetunió erőfeszíté
seit az Egyesült Államokkal
és más vezető tőkés országok
kal való viszonyának javítá
sára- Az európai biztonsági ér
tekezletnek különösen
nagy
szerepe lehet az enyhülés meg
szilárdításában — olyan sze
repe és hatása, amely messze
e kontinens határain túl is
érezteti hatását. Nem véletle
nül említette ezt a kérdést vi
tazárójában is a párt
első
titkára, kiemelve, hogy most
már mielőbb el kell jutni a
helsinki, legmagasabb szintű
záróállomásra.
És végül még a vázlatos
felsorolásból sem hiányozhat
az, hogy az MSZMP XI. kong
resszusa,
internacionalista
kongresszus volt a szó teljes,
lenini értelmében.
Külföldi
vendégeink is érezhették, mint
ahogy érezheti mindenki, aki
hez eljut a tanácskozás híre
és tartalma, hogy a magyar
kommunisták tisztában van
nak tettük és példájuk súlyá
val és a szolidaritás erejével
is. A proletár nemzetköziség
gondolata jellemezte a mun
kát akkor is, amikor — lát
szatra — „csak” a szocialista
építés szűkebb, belső problé
máiról volt szó. S kézzel fog
ható volt ez az internaciona
lista tartalom akkor, amikor
a párt felemelte szavát az
elnyomás, a gyarmatosítás és
a megkülönböztetés
ellen,
amikor üdvözölte azokat, akik
Portugáliában az ellenforra
dalom ismétlődő támadásaival
bátran szembe néznek, s azo
kat is, akik Spanyolországban
e földrész utolsó fasiszta rezsimjének felszámolásáért harcolnaknak. Vagy amikor
a
kongresszuson a santiagói fa
siszta rendszer növekvő ter
rorjáról beszéltek, követelve a
szabadságot Luis Corvalán s
a többi bebörtönzött
hazafi
számára.

Efaiség

** realizmus, fe---iÉ lelősségtudat és tar
talmas cselekvő internaciona
lizmus: ez jellemezte az
MSZMP XI. kongresszusát
1975. márciusában. (KS.)

Kapcsolódó szűrővizsgálatok
Az Országos Belgyógyászati
Intézetben és az Országos
Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben már dolgoz
nak a tüdőszűréssel összekap
csolható párhuzamos szűrő-«
vizsgálatok
bevezetésének
szakmai-módszertani irányel
vein. Nagy jelentőségű a ko
rai stádiumban lévő dagana
tos megbetegedések felkutatá
sát szolgáló szűrővizsgálatok
kifejlesztése. Ebben a tekin
tetben különösen a nőgyógyá
szati megbetegedések korai
felismerésének orvosi lehető;

ségei
a
legbíztatóbbak.
Ezért az ilyen jellegű szűrővizsgálatok
módszertani
irányelveinek kidolgozásával
az
Országos Szülészeti és
Nőgyógyászati, illetve az Or
szágos Onkológiai Intézetet bíz
ták meg.
Az orvosi munka ilyen jel
legű kiterjesztése csak akkor
lehetséges, ha a lakosság meg
értéssel fogadja az egészségügyi szervek kezdeményezését
és közreműködésével is támo
gatja a szűrővizsgálati rend
szer továbbfejlesztését

