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Ülést tartott a Minisztertanács
A kormány Tájékoztatási 

Hivatala közli: a Miniszterta
nács csütörtökön ülést tar
tott.

A kormány megtárgyalta az 
európai biztonsági és együtt
működési értekezlet befejező 
szakaszáról és a magyar kül
döttség tevékenységéről szóló 
jelentést. A Minisztertanács 
megállapította, hogy a talál
kozóval az enyhülés folyama
tának új szakasza kezdődött el. 
A tanácskozás, amelyen har
minchárom európai és két 
észak-amerikai állam legma
gasabb rangú vezetői vettek 
részt, jelentős mértékben hoz
zájárult a nemzetközi béke és 
biztonság megszilárdításához. 
Az értekezlet záróokmányá
ban foglaltak megvalósítása 
tovább javítja a kölcsönös bi
zalom légkörét, új lehetősége
ket teremt a gyümölcsöző 
együttműködés bővítésére és 
fejlesztésére.

A Minisztertanács a jelen
tést jóváhagyólag tudomásul 
vette és megállapította, hogy 
a küldöttség teljesítette fel
adatát és eredményesen járult 
hozzá az értekezlet sikeréhez. 
Hasznosnak értékelte a ta
nácskozás alkalmából folyta
tott kétoldalú megbeszélése
ket. A Minisztertanács állást 
foglalt az európai biztonsági és 
együttműködési értekezlet zá
róokmányában foglaltak ma
radéktalan végrehajtása mel
lett. Hangsúlyozta, hogy a 
Magyar Népköztársaság a jö
vőben is minden lehetőt meg
tesz annak érdekében, hogy 
a nemzetközi kapcsolatokban 
érvényre jussanak a biztonsá
gi és együttműködési értekez
leten megfogalmazott elvek és 
az enyhülési folyamat vissza
fordíthatatlanná váljék.

Az építésügyi és városfej
lesztési miniszter javaslatára 
a kormány határozatot hozott

a következő tervidőszak lakás- 
építési programjának előké
szítési feladatairól.

A nehézipari miniszter ja
vaslatára a kormány határoza
tot hozott a szén- és ércbá
nyászati technikusképzés fej
lesztésére.

A kormány megtárgyalta és 
jóváhagyólag tudomásul vette 
az oktatási miniszter jelenté
sét a gyermek- és ifjúságvé
delem helyzetéről, a család
jogi törvény alapján való to
vábbfejlesztéséről és a nevelő 
otthoni hálózat kiépítéséről.

A Minisztertanács jóváha
gyólag tudomásul vette a köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter jelentését a Tokaj-ex- 
pressz július 30-i balesetéről 
és a pályafenntartás, a jármű
karbantartás területén tett 
szigorító intézkedésekről.

A kormány ezután egyéb 
ügyeket tárgyalt.

Elfogadta alapszabályát, megválasztotta vezetőségét

az Oroszlány környéki egyesült tsz
Szerdán az oroszlányi Jó

szerencsét, a kömlődi Búza
kalász és a kecskédi Virágzó 
Tsz, csütörtökön pedig a bo- 
kodi Üj Élet és a dadi Arany
kalász Tsz tagsága tartotta 
meg közösen az egyesülő rész- 
közgyűlését, amelynek napi
rendje az új, nagy tsz alap
szabályának megtárgyalása, 
jóváhagyása, és a tsz vezető
ségének a megválasztása volt.

Mind a két részközgyűlésen 
beigazolódott, hogy az öt tsz 
tagsága messzemenő érdeklő
dést tanúsít saját, közös jövő
je iránt. Az oroszlányi rész- 
közgyűlésen, a nyugdíjasok-

Elhunyt Kisfaladi 
Slróhl Zsigmsnil

Nagy veszteség érte a ma
gyar művészeti életet: csü
törtökön 92. életévében rövid 
szenvedés után elhunyt Kis- 
faludi Stróbl Zsigmond két
szeres Kossuth-dijas Kiváló 
művész, a magyar szobrászat 
kiemelkedő képviselője.

kai együtt, összesen 443 tagot 
számláló három tsz-ből 274- 
en megjelentek. A bokodi 
részközgyűlésen a 401 taglét
számú két közös gazdaságból 
267-en voltak jelen. A nyil
vános, majd később n titkos 
szavazás bizonyította, hogy a 
jelölő bizottság körültekintő, 
gondos munkát végzett, javas
latait mindkét részközgyűlés 
tagsága változtatás nélkül el
fogadta.

Az egyesült tsz-ben 19 tagú 
vezetőség és 5—5 tagból álló 
ellenőrző-, nő-, és döntő- 
bizottság fog működni. Az új 
közös gazdaság elnökéül Stég- 
mór Dénest, függetlenített el
nökhelyetteséül Szűcs Bálin
tot választotta a tagság. Az 
új vezetőségben egy-egy köz
séget — a tsz-tagok létszámá
tól függően — 3-5 személy 
képvisel. A vezetőségi ülése

ken természetesen részt vesz
nek a különböző bizottságok 
elnökei, az üzemi szakvezetők, 
valamint — a részközgyűlések 
döntése alapján — állandó 
meghívottként az oroszlányi és 
a bokodi tsz elnöke.

Az alapszabály-tervezetet 
mór a részközgyűléseket meg
előzően megismerhette a tag
ság, amelyet néhány módosí
tással el is fogadott. A terve
zetben 90 napra javasolt fel
mondási időt mindkét rész- 
közgyűlés 30 napra csökken
tette. A tsz által biztosított 
üdültetésekhez és közös ki
rándulásokhoz javasolt 50 %
helyett pedig 75 %-os költség- 
térítést hagyott jóvá.

Az új vezetőség első ülését 
szeptember elejére tervezi. 
Ezen az idei esztendőben vég
rehajtandó feladatok megtár
gyalására kerül sor.

A szovjet if júsági delegáció 
vezetői Bábolnán

Befejeződött a barátságfesztivál megyei programja
Különösen kedves vendége

ket üdvözöltek Bábolnán teg
nap délelőtt: az I. magyar— 
szovjet ifjúsági barátságfesz
tivál delegációjának vezetőjét 
és néhány tagját: Jevgenyij 
Tyazselnyikovot, a Komszo-

nát munkájáról, eredményeiről 
és terveiről. Ezt követően a 
hagyományos lovasbemutató 
következett, amelynek során 
a vendégek néhány percet ko- 
csikáztak a díszfogatokon. 
Meglátogatták a lovasmú

Látogatás a csikótelepen

mól központi bizottságának 
első titkárát, A. Sz. Jeliszejev 
űrhajóst, a Szovjetunió- két
szeres Hősét, G. Ny. Holosz- 
tyakov nyugalmazott admirá
list, a legendás hírű dunai 
flotta egykori parancsnokát,
R. P. Osztrovszkáját, a for
radalmár író özvegyét, A. Ny. 
Pahmutova zeneszerzőt és Ny. 
Ny. Dobronvavov költőt. A 
delegációt elkísérte Pásztor 
Gabriella, a KISZ központi 
bizottsága és Varga Sándor, a 
megyei KISZ-bizottsóg titká
ra. A vendégeket a Bábolnai 
Mezőgazdasági Kombinát ve
zetősége nevében Erdélyi 
Miklós vezérigazgató-helyet
tes és Záhonyi László. a párt- 
bizottság titkára fogadta.

A látogatókat a vállalat ve
zetői tájékoztatták a kombi-

zeumot, a fogatgyűjteményt 
és a kukorica -bemutatóter
met, amely ugyancsak felkel
tette érdeklődésüket. Ezután a 
moziteremben végignézték a 
kombinát iparszerű baromfi- 
és sertéstenyésztéséről szóló 
filmeket. Tolmácsolásra ez
úttal nem volt szükség, mert

adta a Szojuz—Apollo emlék
jelvényt. Viszonzásul Erdélyi 
Miklós és Záhonyi László át
adta a vendégeknek Bábolna 
hagyományos ajándékát: a
patkót és a karikásostort. A 
találkozó végeztével Jevgenyij 
Tyazselnyikov javaslatára a 
két nép további barátságára, a 
vendéglátók és vendégek 
egészségére ürítették poharu
kat. A delegáció a kora dél
utáni órákban Esztergomba, 
majd Budapestre utazott.

★
Az I. magyar—szovjet ifjú

sági barátságfesztivál csecsen- 
ingus delegációjának tagjaitól 
csütörtökön délelőtt Tatabá
nyán, a megye párt- és állami 
életének a vezetői jelenlétében 
vettünk búcsút. Sok fiatal — 
úttörők, kisdobosok, diákok, 
ifjúmunkások — volt kíváncsi 
az utolsó programra. A kör
nyék zászlódíszbe öltözött, a 
két nép barátságát éltető táb
lák emelkedtek a magasba.

A vendéglátók nevében 
Partali László, a KISZ megyei 
bizottságának agitációs-propa- 
ganda titkára szólt. — Elér
keztünk a fesztivál megyei 
programjának a végéhez — 
mondotta. — Célunk az volt, 
hogy megyénk értékeiből, ér
dekességeiből minél többet 
megmutassunk, kellemesen 
érezzétek magatokat. Cgy 
érezzük, elértük célunkat. Vé
gül arra kérte a vendégeket, 
hogy tolmácsolják a Komá

4 képviselők megyei csoportjának első ütése
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kérdései A tatabányai búcsúünnepség egy pillanata

Kisfalud! Stróbl Zsigmond, 
kétszeres Kossuth-dijas Ki
váló művész 1884. július else
jén született Alsórajkon. 
Elóbb az Iparművészeti iskolá
ban tanult, majd a szobrásza
ti mesteriskolában Stróbl Ala
jos növendéke volt. További 
tanulmányait Becsben és 
Párizsban végezte. Az első 
világháborút követő időben a 
legnagyobb sikereket elérő 
magyar szobrász lett. Sokol
dalú tevékenységét portrék és 
aktok, kisplasztikák és monu
mentális emlékművek jelölik. 
Csaknem 50 szobra áll külön
böző hazai köztereken. Leg
ismertebb alkotásai közé tar
tozik a felszabadulási emlék
mű és a budapesti Kossuth- 
emlékmű. ő  készítette a mil
lenniumi emlékmű Kossuth és 
Rákóczi szobrát is. Számos 
alkotása áll külföldi köztere
ken, többek között a Szovjet
unióban és Amerikában is.

A Szovjetunió Művészeti 
Akadémiájának tiszteletbeli 
tagja volt. Élénk társadalmi 
tevékenységet is kifejtett: tag
ja volt a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának, elnök
ségi tagja az Országos Béke
tanácsnak és a Magyar—Szov
jet Baráti Társaságnak. Hosz- 
iiú időn át töltötte be a ma
gyar UNESCO - i>i zot tsá g kul
turális albizotíségának elnö
ki tisztét.

Komáro... megye legutóbb 
megválasztott országgyűlési 
képviselőinek csoportja csü
törtökön délelőtt Tatabányán 
tartotta első tanácskozását. 
Havas Miklós, a Hazafias 
Népfront megyei bizottságá
nak titkára üdvözölte a meg
jelenteket. összefoglalta a vá
lasztások alkalmával szerzett 
tapasztalatokat. Hangsúlyoz
ta, a megye lakossága szava
zataival fejezte ki, hogy tel
jes mértékben helyesli a párt 
eddigi politikáját és csatlako
zik a Hazafias Népfront fel
hívásához. A képviselők ak
kor tesznek eleget megtisztelő 
megbízatásuknak, ha a válasz
tóknak az akaratát követik.

A megyében tevékenykedett 
képviselők eredményes mun
kát végeztek az elmúlt cik
lusban. Hozzájárultak terüle
tük, az ország fejlődéséhez — 
hangsúlyozta a népfront me
gyei titkára. — A most meg
választott képviselők az ed
dig bevált módszereket fej
lesztve tehetnek eleget meg
bízatásuknak. A népfront — 
alkotmányjogi kötelességét 
teljesítve — segíti a képvise
lőket. Vállalja például a be
számolók, a fogadónapok elő
készítését. Értesíti a képvise
lőket a megyében rendezendő 
fontosabb eseményekről, in

formációkat gyűjt és ad a 
képviselőknek. Alkalmakat te
remt, hogy a képviselők ta
lálkozzanak munkásokkal, a 
mezőgazdaság dolgozóival, a 
lakosság különböző rétegeivel, 
csoportjaival.

A népfront javaslatát elfo
gadva, a képviselők dr. Laka
tos Pált választották meg a 
csoport vezetőjévé.

Mokri Pál, a megyei párt- 
bizottság titkára, üdvözölte a 
tanácskozás résztvevőit. Hang
súlyozta, hogy a megyei párt- 
bizottság —. úgv. mint eddig 
— minden segítséget megad 
a képviselők munkájához. így 
kíván hozzájárulni ahhoz, 
hogy minél jobban ellássák 
törvényhozói tisztségüket és 
figyelemmel kísérhessék a 
törvények végrehajtását.
Mindezt akkor oldják meg a 
választóktól kapott megbíza
tásukhoz híven, ha a területi 
és az egyéni igényeket helye
sen egyeztetik az országos ér
dekekkel.

Fock Jenő, az MSZMP Poli
tikai Bizottságának tagja, dr. 
Kiss István, dr. Técsy János, 
Salamon Hugóné. Gárdái Zol
tánná és Jávorkai István or
szággyűlési képviselők felszó
lalásai után a csoport össze
állította munkatervét. Ebben

az esztendőben —, ha a kö
rülmények másként nem kí
vánják —. két tanácskozást 
tartanak. A legközelebbin a 
megye gazdasági, termelési 
helyzetéről tájékozódnak.

Fokozottan bekapcsolódnak 
a törvénytervezetek megvita
tásába. Támogatják azt az el
gondolást, hogy a törvények 
végrehajtási utasítása elfoga
dás előtt kerüljön a választó- 
polgárok elé. Fokozottan 
igénylik, hogy a minisztériu
mok, a főhatóságok gyors és 
kielégítő válaszokat adjanak 
a képviselők kérdéseire. Kü
lönös figyelmet szentelnek a 
szénbányászat fejlesztéséről 
hozott rendelkezések végre
hajtásának. Alaposan tájéko
zódnak a város környéki köz
ségek életéről, helyzetéről. A 
helyszínen vizsgálják a terü
letfejlesztési elgondolásokat. 
Az a cél. hogy viszonylagosan 
azonos szintre kerüljenek — 
az idők során — a megye kü
lönböző körzetei. A képviselők 
továbbra is a termelés kér
déseire fordítják a fő figyel
müket. Ez azonban nem je
lentheti a kulturális, az egész
ségügyi és a szociális tenni
valók elhanyagolását.

A csoport ülése dr. Lakatos 
Pál összefoglalójával zárult.

a filmeket orosz nyelven is 
elkészítették. Nem maradt ki 
a programból egy kis határ
járás sem. Meglátogatták a 
csikótelepet, az egyik keltetőt, 
és a takarmánykeverő üze
met. Láthatták, a szép termést 
ígérő kukoricatáblákat.

Az ebéden a delegáció űr
hajós vendége, A. Sz. Jelisze
jev, pohárköszöntőjében kö
szönetét mondott a kedves 
fogadtatásért és a látottakért. 
Hangsúlyozta, hogy nem volt 
még alkalma ilyen magas 
színvonalú, iparszerű növény- 
termesztést és állattenyésztést 
tanulmányozni, s különösen 
örült, hogy most mindezt a 
szép lovasbemutatóval együtt 
láthatta. Ilyen nagyüzemi gaz
daságokra van szükségünk — 
mondotta —, mert ezek felel
nek meg a mai gazdálkodás
nak és a mai embernek.

Kedves ajándékot hozott 
magával Jeliszejev: arról ké
szült fényképfelvételt, amelyen 
a nemrég visszatért űrhajók 
legénysége jelentést tesz a 
Komszomol vezetőségének. A 
kép különös értéke, hogy az 
űrhajósok aláírásukkal látták 
el. Az űrhaiósvandég a kom
binát KISZ-bizottságának 

: Komszomol-zászlót ajándéko- 
I zott, s a vendéglátóknak át-

rom megyeiek jókívánságait a 
csecsen-ingus népnek.

A vendégek nevében Szer- 
gej Nyikolájevics Jegorov, a 
Csecsen-ingus Autonóm Szov
jet Szocialista Köztársaság te
rületi Komszomol-bizottságá- 
nak agitációs-propaganda
titkára köszönt el. Szólt arról, 
hogy milyen hasznos és érde
kes volt itt-tartózkodásuk 
négy napja. Nem éreztek fá
radságot a feszített programi 
ellenére sem, minden alkal
mat megragadtak arra, hogy a 
megye életével közelebbről is 
megismerkedhessenek. Nagy
ra értékelte a találkozás poli
tikai jelentőségét, s annak 
reményében vett búcsút, hogy 
jövőre újra találkoznak, cse- 
csen-ingus földön.

A tatabányai Bányász tánc- 
együttes pergő ritmusú tán
cokkal, dalokkal, az Oroszlányi 
Szénbányák szimfonikus zene
kara muzsikával tette meg- 
hatóbbá a búcsúzást, majd 
vidám zakatolás kezdődött.

Végül a kisdobosok virág
gal kedveskedtek vendégeink
nek, majd cím- és jelvénycse- 
rék után kigördült az autó
busz Tatabányáról. A csecsen- 
ingus fiatalok visszatértek s 
fővárosba, hogy még két na* 
pig részesei legyenek a fesz
tivál országos progtasnjanak.


