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T an ácsk ozik  az SZKP XXV. k on gresszu sa
(Folytatás a 2. oldalról)

kijelentette, a kongresszus 
megvonja majd annak az öt
éves időszaknak a mérle
gét, amely a párt és a társa
dalom súlyos válságának le
küzdését követte, s meghatá
rozza a fejlett szocialista tár
sadalom további építésének 
feladatait.

— Társadalmi életünk min
den szférájában elért ered
ményeink igazolják, hogy he
lyes és reális volt a XIV. 
kongresszuson kidolgozott 
pártpolitika —, hangoztatta 
Husák. — Csehszlovákia szo
cialista fejlődésének, szabad
ságának. függetlenségének, 
békés életének döntő feltétele 
a Szovjetunióval és a szocia
lista közösség más országaival 
való barátság, szövetség és 
sokoldalú együttműködés. A 
csehszlovák nép nem feled
kezik meg azokról a hatalmas 
áldozatokról, amelyeket a 
szovjet emberek hoztak Cseh
szlovákia szabadsága érdeké
ben, nagyra értékeli azt a 
testvéri segítséget, amelyet a

Szovjetunió hű barátként és 
szövetségesként nyújtott az 
elmúlt harminc év során.

— Különösen az utóbbi 
években sokoldalúan fejlődtek 
a csehszlovák—szovjet kap
csolatok. Csehszlovákia népei 
nagyra értékelik és maradék
talanul támogatják a Szovjet
unió. annak kommunista párt
ja és személy szerint Leonyid 
Brezsnyev fáradhatatlan béke- 
erőfeszítéseit, a csehszlovák 
nép az SZKP KB főtitkárát 
nagy barátjának, a szovjet 
kommunisták kiemelkedő 
képviselőjének tekinti.

— Kommunista mozgal
munknak — folytatta Husák 
— számtalanszor meg kellett 
küzdenie a különböző oppor
tunista, revizionista és nacio
nalista befolyásokkal. Je’en- 
leg elengedhetetlennek tart
juk, hogy határozottan 
szembeszegüljünk Kína mao
ista vezetésének politikájával, 
amely nyíltan szövetkezik a 
legreakciósabb erőkkel, ellen
sége a szocializmusnak, a ha
ladásnak és a békének.

— Az SZKP XXIV. kong
resszusán meghirdetett béke
program megvalósítása döntő 
mértékben járul hozzá , a je
lenkori nemzetközi helyzet 
pozitív megváltoztatásához és 
a Csehszlovák Szocialista Köz
társaság nemzetközi helyze
tének megszilárdításához. 
Csehszlovákia ezért üdvözli és 
forrón támogatja a Leonyid 
Brezsnyev előadói beszédében 
kifejtett békeprogram további 
fejlesztését — jelentette ki a 
CSKP KB főtitkára.

Az SZKP XXV. kongresz- 
szusának szerdai napja szín
vonalas, konkrét, tárgyszerű  
eszmecserét hozott. Akár köz- 
társasági miniszterelnök vagy 
bányász, akár tex'ilmunkásnő 
vagy legmagasabb szintű köz- 
társasági pártvezető lépett a 
szónoki emelvényre, országos 
problémákat elvi mélységgel 
fejtegetett, s ezt az eszmecse
rét még gazdagabbá, még szé
lesebbé tette több szocialista 
ország legmagasabb szintű 
pártvezetőinek felszólalása.

it pártfórum szóvivőjének 
sajtótájékoztatója-

Lenin-oratórium
bemutatója

Az SZKP XXV. kongresz- 
szusa tiszteletére Rogyion 
Scsedrin, ismert szovjet zene
szerző szerzői estet tartott. 
Ezen bemutatták a művész 
„Lenin a  nép szívében” cí
mű oratóriumát.

A zeneszerző újszerű formá
ban írta meg művét. Felhasz
nálta egy munkásnő és egy 
katona visszaemlékezéseit, 
akik találkoztak Leninnel, va
lamint Marfa Krjukova népi 
mesemondó műveit, amelyek 
közvetlenül Lenin halála után 
születtek és tükrözik az 
egyszerű emberek mély fáj
dalmát.

Rogyion Scsedrin e művéért 
megkapta a Szovjetunió Álla
mi Díját.

Koszorúzás 
a Lenin- 

mauzóleumnál
A Lenin-mauzóleumbart 

szerdán koszorút helyezett el 
Leonyid Brezsnyev, az SZKP 
Központi Bizottságának főtit
kára; Jurij Andropov, Andrej 
Grecsko, Viktor Grisin, And
rej Gromiko, Andrej Kirilen
ko, Alekszej Koszigin, Fjodor 
Kulakov, Dmitrij Poljanszkij, 
Mihail Szuszlov, Vlagyimir 
Scserbickij, az SZKP KB Po
litikai Bizottságának tagjai; 
Pjotr Gyemicsev, Pjotr Mase- 
rov, Borisz Ponomarjov, Saraf 
Rasidov, Grigorij Romanov, 
Mihail Szolomencev és Dmit
rij Usztyinov az SZKP KB Po
litikai Bizottságának póttag
jai; Vlagyimir Dolgih, Ivan 
Kapitonov és Konsztantyin 
Katusev, az SZKP Központi 
Bizottságának titkárai, vala
mint a szövetségi köztársasá
gok kommunista pártjai Köz
ponti Bizottságának első titká
rai, az SZKP XXV. kongresz- 
szusa elnökségének más tagjai, 
az SZKP határterületi és terü
leti bizottságainak első titká
rai.

A koszorú vörös szalagján a 
következő felirat olvasható: 
„Vlagyimir Iljics Leninnek. Az 
SZKP XXV. kongresszusának 
küldöttei.”

Az SZKP kongresszus szer
da délelőtti üléséről Viktor 
Afanaszjev akadémiai levele
ző tag, a pártfórum szóvivője 
adott tájékoztatást az Intu- 
riszt-sa j tóközpontban.

A revíziós bizottság beszá
molójáról szólva hangsúlyoz
ta, hogy az SZKP minden 
külső anyagi támogatás nélkül 
végzi szervezeti munkáját, 
tartja fenn apparátusát. Bévé. 
telei között a tagdíjak mellett 
lényeges szerepet játszik a 
párt kiadásában 86 milliós 
összpéldányszámban megjele
nő napilapból és 81 millió 
példányszámban megjelenő 
folyóiratból származó pénz. A 
bevételek meghaladják a ki
adásokat, s a párt költségveté
séből még lakásépítkezésre és 
más szociális célokra is jut.

A délelőtt elhangzott szov
jet felszólalások általános jel
lemzője volt — jelentette ki 
a szóvivő — a Központi Bi
zottság, a Politikai Bizottság 
és a titkárság politikai vona
lának fenntartások nélküli tel
jes támogatása, valamint az 
a rendkívül pozitív értékelés, 
amelyet a Központi Bizottság 
kedden elhangzott beszámoló
ja és Brezsnyev személyes te
vékenysége kapott.

A felszólalásokban az egyes 
városi és köztársasági párt- 
szervezetek által elért ered
mények ismertetése dominált, 
de szerdán is elhangzottak bí
rálatok.

A Lenin-stadion sportcsar
nokában szerdán ifjúsági 
sportünnepélyt, rendeztek. A 
nagyszabású rendezvényen 
megjelentek Leonyid Brezs
nyev, Nyikoláj Podgornij, 
Alekszej Koszigin, az SZKP 
XXV. kongresszusának kül
döttei és vendégei.

Irina Rodnyina olimpiai- és 
világbajnok előterjesztette

Külpolitikai vonatkozásban 
Afanaszjev kiemelte a maoiz- 
mus bírálatát, amely több fel
szólalásban teret kapott.

Afanaszjev méltatta Edward 
Gierek és Le Duan szerdán 
délelőtt elhangzott felszólalá
sát, és megemlítette, hogy a 
kongresszus „igen-igen m ele
gen fogadta” a vietnami ve
zető beszédét, melyben a 
Szovjetuniót az imperializ
mussal szemben álló legfonto
sabb erőként jellemezte, s a 
vietnami nép történelmi je
lentőségű győzelmének egyik 
döntő tényezőjeként emelte ki 
a vietnami nép, valamint a 
világ progresszív erői és moz
galmai közötti együttműkö
dést.

★

A kongresszus napjaiban 
ünnepi a hangulat az egész 
szovjet fővárosban. A fel
díszített Moszkva legszebb 
épületeit esténként reflek
torok világítják meg. Kiál
lítások, ünnepi koncertek 
teszik még emlékezetesebbé a 
nagy eseményt. Kis kiállítást 
rendeztek a Vörös téren is: 
1300 kilométeres út után Na- 
berezsnije Cselniből, a kámai 
autógyárból megérkeztek
Moszkvába az első, sorozatban 
készült teherautók. A hatal
mas. nagy teherbírású teher
gépkocsik sorozatgyártása, a 
Szovjetunió Kommunista 
Pártja XXV. kongresszusának 
tiszteletére kezdődött meg.

Leonyid Brezsnyevnek a szov
jet sportolók kongresszusi je
lentését. A sportolók nevében 
mélységes háláját tolmácsol
ta az SZKP-nak és a szovjet 
kormánynak, amiért gondos
kodnak a testedzés és a sport 
fejlesztéséről.

Az ifjúsági sportünnepségen 
a legjobb szovjet tornászok és 
műkorcsolyázók léptek fel.

R szovjet sportolók kongresszusi 
jelentése

Harmincezer utazás
Szocialista együttműködési megállapodás a magyar—szovjet 

turistaforgalom továbbnÖYelésére
A Magyarorszag és a Szov

jetunió közötti idegenforgalom 
továbbfejlesztésére szocialis
ta együttműködési megállapo
dást írt alá szerdán Budapes
ten Tausz János, az IBUSZ 
vezérigazgatója, A. L. Nem- 
zer, a Szovjetunió Miniszter- 
tanácsa mellett működő Ide
genforgalmi Főhivatal ma
gyarországi képviselője és A. 
J. Kulevov, az Aeroflot bu
dapesti vezérképviselője. A* 
megállapodás értelmében a 
felek szocialista kötelezettsé
get vállalnak, hogy elősegítik 
a két ország közötti turizmus 
valamennyi formájának ki- 
szélesítését, de főként azokét, 
amelyek a magyar és a szov
jet nép barátságának elm é
lyítését különösen előmozdít
ják, így például a Barátság
vonatok indítását, a dolgozó 
kollektívák szakmai útjait, a 
szocialista brigádok és a Ma
gyar—Szovjet, illetve a Szov
jet—Magyar Baráti Társaság 
tagjainak utazását. Emellett az 
idegenforgalmi szolgáltatások 
színvonalának további em elé
sét is segítik, s bővítik a ma
gyar és a szovjet turista-út
vonalak számát.

Az IBUSZ és az INTOU
RIST szervezésében évről év
re többen látogatnak egymás 
országába. Az idén 30 ezer 
szovjet vendég ismerkedhet az 
IBUSZ közreműködésével 
Magyarország idegenforgal
mi nevezetességeivel és a szo
cialista építésben elért ered
ményekkel.

Az IBUSZ ez évben 30 ezer 
magyar turista szovjetunióbeli

utazását szervezi, több mint ros-mozgalom. Ennek nyomán 
55 útvonal közül válogathat- pécsi turisták Lvovba, Szeged- 
nak az érdeklődők. Ez évben röl Ogyesszába, Szolnokról 
összesen 26 magyar Barátság- Taliinnba, Kaposvárról Kaii- 
vonat is befut majd a külön- nyinba, Egerből Csebokszáriba 
böző szovjet városok pályaud- látogatnak, s külön turistacso- 
varaira, s amint azt a most portok keresik fel Győrből 
aláírt megállapodás is jelzi, Jereván, Békéscsabáról pedig 
tovább erősödik a teslvérvá- Penza nevezetességeit.

Képviselők üzemlátogatáson
A budapesti nagyipar két 

fellegvárába, az újpesti Egye
sült Izzóba, valamint a Csepel 
Vas- és Fémművekbe látoga
tott szerdán az országgyűlési 
képviselők egy csoportja. A 
szociális és egyészségügyi, va
lamint az ipari bizottság tag
jainak látogatása az egészség- 
ügyi ellátás tanulmányozását 
célozta. Dr. Pesta László, az 
egészségügyi és Gorjáncz Ig
nác. az ipari bizottság elnöké, 
nek vezetésével — Inokai Já
nos, az országgyűlés alelnöke, 
dr, Zsögön Éva egészségügyi 
államtitkár és Rabi Béla ko
hó- és gépipari miniszterhe
lyettes részvételével — felke
resték a tízezreket foglalkoz
tató gyáróriások — az üzem- 
egészségügy szempontjából — 
különösen tanulságos részle
geit.

Az Egyesült Izzóban dr. 
Sándor József üzemi főorvos 
elmondotta, hogy a gyár min
den telephelyén megoldották 
az orvosi rendelést, 15 főállá

sú és 6 részállású üzemorvos 
látja el feladatát. Az üzemor
vosok munkája nyomán az 
üzemben jelentősen csökken
tek a hagyományos ipari ár
talmak okozta megbetegedé
sek, egyebek között például a 
higany- és a zajártalmak. A 
képviselők látogatása során 
nagy hangsúllyal esett szó a 
rehabilitációról is.

Az üzemrészek — a félveze
tő és elektroncső és tévékép- 
cső-gyártás színhelyeinek •— 
megtekintése során a két bi
zottság tagjai képet kaptak 
arról, hogy miként lehet a 
technológia fejlesztését a szo
ciális követelményekkel egy 
időben, a dolgozók egyészség- 
védelmének szem előtt tartá
sával megoldani.

A képviselők délután az or
szág legnagyobb üzemegész
ségügyi szolgálatával rendelke
ző Csepel Vas- és Fémművekbe 
látogattak, ahol dr. Béleczky 
Lajos főorvos tájékoztatójában 
egyebek között kiemelte: az 
üzemegészségügy önálló, ösz-

4 Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa Elnökségének ülése

szetett tudomány, az üzemor
vosnak olyan ismeretekkel, 
tulajdonságokkal kell rendel
keznie, amelyek alkalmassá 
teszik arra, hogy a különböző 
tudományok művelőivel
együtt tudjon dolgozni.

Szerdán, Kállai Gyula el
nökletével ülést tartott a Ha
zafias Népfront Országos Ta
nácsának Elnöksége.

Dr. Szentistványi Gyuláné 
országos titkár beszámolt a 
községi népfrontbizottságok 
február 15-vel megkezdődött 
újjáválasztásának eddigi ta
pasztalatairól.

Dr. Korom Mihály igazság
ügyminiszter értékelte a jog
szabályok előkészítésével kap
csolatos társadalmi 'vitákat, és 
— a gyakorlatban szerzett ta
pasztalatok figyelembevéte
lével — ismertette a tovább
fejlesztésükre vonatkozó ja
vaslatokat.

S. Hegedűs László országos 
titkár beszámolt a népfront
mozgalom közreműködéséről a 
képviselők munkásságának tá
mogatásában, valamint a ta
nácsok és a népfrontbizottsá
gok együttműködésének ta
pasztalatairól.

Az Országos Tanács Elnök
sége megállapította: a mozga
lom és az államhatalmi, igaz
gatási szervek jó együttműkö
désének legfontosabb eredmé
nye, hogy hozzájárult a la

kosság közéleti részvételének 
növekedéséhez. Az állampol
gárok mindinkább közremű
ködnek a döntések előkészíté
sében, a megvalósításban és a 
végrehajtás ellenőrzésében. E 
részvétel növeli az állampol
gári felelősséget, a közösségi 
gondolkodást; hozzájárul a 
társadalom szocialista fejlődé
séhez.

Az Elnökség az együttmű
ködés fokozására vonatkozó, a 
szocialista demokrácia elmé
lyítését szolgáló javaslatokat 
elfogadta. A vitában felszólal
tak: dr. Asbót Jánosáé, Ba
bies Antal, dr. Bognár József,. 
Bartolák Mihály, Bencsik Ist
ván. Erdey-Grúz Tibor, Gál 
László, Harmati Sándor. Illisz 
László, Nánási László, dr. Or- 
tutay Gyula, dr. Papp Lajos, 
Pióker Ignác, dr. Szabó Kál
mán, dr. Szatmári Nagy Imre, 
Szemők József, dr. Trautmann 
Rezső.

Dr. Molnár Béla országos 
titkár ismertette a Hazafias 
Népfront nemzetközi kapcso
latainak 1976-os évi tervét, 
amelyet az Elnökség jóváha
gyólag tudomásul vett.

Az országgyűlés két bizott
ságának tagjai, két ellentétes 
arculatú lmunkahaly — a jár
mű- és konfekcióüzem, vala
mint a vas- és acélöntöde 
— megtekintése során meg
győződhettek arról, hogy az 
üzemegészségügyi szolgálat 
összehangolt és tervszerű te
vékenységet folytat.

A látogatás céljáról dr. Pes
ta László, az országgyűlés szo
ciális és egészségügy bizott
ságának elnöke egyebek közt a 
következőket mondotta:

— Az üzemegészségügy fej
lesztésre szorul, s  hogy ez 
miként valósuljon meg, arra 
kerestünk példát a két terü
leten mintaüzemnek számító 
vállalatnál. Márciusban ösz- 
szeül a szociális és egészség- 
ügyi bizottság, hogy a mosta
ni és képviselőtársaim ké
sőbbi, szűkebb munkaterüle
tükön végzendő hásonló láto
gatásainak tapasztalatait ösz- 
szegezze, országos tapasztala
tok birtokában vizsgálja meg 
az üzemegészségügy helyzetét, 
s tegyen javaslatot megfelelő 
intézkedésekre.

A  la k o ssá g  e lism erésse l s%ól 
a  n é p fro n t n égyéves m u n k á já ró l

F a lu g y ű lé s  B a jo n , S zom ód on , T a rd o sb á n y á it

Magyar üdvözletek a szovjet kommonisták plénumához
Miután Leonyid Brezsnyev 

főtitkár előadói beszédéből — 
a sajtó, a rádió, a televízió ré
vén is — ismeretessé vált az 
SZKP Központi Bizottságá
nak beszámolója: tovább fo
kozódott — a nemzetközi 
visszhanghoz hasonlóan — 
hazánkban is a figyelem. — a 
közérdeklődés az SZKP XXV. 
kongresszusa iránt. Se szeri, 
se száma azoknak a táviratok
nak, leveleknek, amelyeket 
Magyarországról a legkülön
bözőbb munkahelyi kollektí
vák küldenek köszöntésül 
Mosz’-vába, a k~~gre'szusnak 
Amint a megnyitás napján a 
vállalatoknál, intézményeknél, 
szerte az országban, röpgyűlé- 
sekkel üdvözölték a nagy 
eseményt, ezerúan hasonló

formában, de már a Brezs- 
nyev-beszéd ismeretében, an
nak gondolataihoz kapcsolód
va rendezhettek — rendeztek 
— ilyen összejöveteleket: a
brigádok, az együtt dolgozó 
kisebb kollektívák. Elemezték, 
részleteiben is megbeszélték a 
beszámolót, a világhelyzetről 
és az SZKP nemzetközi tevé
kenységéről, a szovjet nép
gazdaságnak az utóbbi idő
szakban elért eredményeiről. 
A gazdaságpolitika fő felada
tairól, a párt küldetéséről, ve- 
-o'ő szerepéről.

Kollektívájuk közös foglal
kozásainak időszerű formát 
választottak a KlSZ-fiatalok a 
Délmagyarországi Magas- és 
Mélyépítő .Vállalat szakmun

kástanuló-otthonában : elha
tározták, hogy az alapszerve
zet tagjai naponta közösen 
tekintik meg a Moszkvából 
közvetített, tv-beszámolókat a 
XXV. kongresszusról, s az
után KISZ-oktatás keretében 
külön foglalkozásokon tanul
mányozzák majd a kongresz- 
szus határozatait is. Kong
resszust köszöntő levelükben a 
22 ezer hektáron gazdálkodó 
Bólyi Állami Gazdaság dolgo
zói arról írnak, hogy a szov
jet emberek munkája is ben
ne van saját sikereikben, 
eredményeikben, hiszen ki
váló mezőgazdasági gépek és 
más munkaeszközök, vető
magvak érkeznek hozzájuk a 
Szovjetunióból.

Bajon, a pártklubban más
fél százan gyűltek össze, hogy 
megvitassák a falu dolgait, s 
megválasszák a helyi nép- 
frontbizottságot. - A Hamfias 
Népfront beszámolója részle
tezte azokat az eredményeket, 
amelyeket a község az előző 
ötéves terv ideje alatt elért. 
Mintegy 800 ezer forint össze
get fordítottak az óvoda fel
újítására. a lakosság segítsé
gével járdát építettek, az Ady 
és a Béke utcában elvégezték 
az út portalanítását. Elkészült 
két autóbuszváró is, továbbá 
községi hozzájárulással létre
hoztak egy MÉK zöldséges
boltot,

Szom időn kétszázan hallgat
ták a falugyűlésen a Hazafias 
Népfront beszámolóját az e l
múlt időszak munkájáról, s 
azt is  megtudták, milyen té r;

vek születtek a község fejlesz
tésére. Megjelent a tanácsko
záson Havas Miklós, a Hazafi
as Népfront Komárom megyei 
Bizottságának titkára is.

Az elmúlt időszakban a 
községben nagy gondot fordí
tottak a fizikai dolgozók gyer
mekeinek segítésére, a sike
res kulturális rendezvények a 
község életét színesítették. Az 
óvodai építkezéshez a lakosság 
jelentős társadalmi munkával 
járult hozzá. A következő 
tervciklusban iskolai napközi 
otthont létesítenek, amellyel a 
•szülők gondját kívánják eny
híteni. Korszerűsítik az öregek 
napközi otthonát. A felszólalók 
elismeréssel szóltak az új lé 
tesítményekről és megköszön
ték a helyi tanács és a Haza
fias Népfront munkáját.

Tardosbányán is csaknem 
kétszázan voltak a  falugyűlé

sen. Hogy a megjelentek csak. 
nem fele harminc éven aluli 
volt, azt bizonyítja, hogy a 
község ifjúsága érdeklődik 
ezűkebb pátriája ügyei iránt. 
Jelentős, hogy a községben 
létrehoznak egy 109 személyes 
óvodát, amelyben helyet kap
nak a íardosbányaiakon kívül 
a vértestolnai gyerekek is. A 
régi óvodaépületet öregek, 
napközi otthonává alakítják 
át így az idős emberek is á 
jelenleginél korszerűbb körül
mények közé kerülnek.

Mindhárom községben nagy 
elismeréssel szóltak a Haza
fias Népfront községi bizojt- 
sága né^vesztendős munkájá
ról. Űjjáválasztot’.ák a bizott
ság tagjait és megválasztották 
azokat, akik majd a népfront 
megyei fórumán képviselik a  
község lakosságát.


