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Közlemény a KGST 
végrehajtó bizottságának üléséről 

Közzétették Moszkvában a 
Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsa végrehajtó bizottsá-
ga csütörtökön véget ért 83. 
ülése záróközleményét. Az 
ülésen a tagállamok állandó 
képviselői, miniszterelnök-he-
lyettesek vettek részt. Bulgá-
riát Andrej Lukmov, Cseh-
szlovákiát Rudolf Rohlicek, 
Kubát Flavio Bravó Pardo, 
Lengyelországot Franciszek 
Kaim, Magyarországot Marjai 
József. Mongóliát Miatavin 
Peldzse, az NDK-t Gerhard 
Weiss, Romániát Ion Patan, 
a Szovjetuniót Konsztantyin 
Katusev. Vietnamot Huynh 
Tan Phat képviselte. A KGST 
és a JSZSZK kormánya kö-
zött fennálló megállapodás 
értelmében a végrehajtó bi-
zottság munkájában részt vett 
Sz. Gligorijevics, a JSZSZK 
szövetségi végrehajtó taná-
csának tagja. Részt vett az 
ülésen Nyikolaj Faggyejev, a 
KGST titkára, az elnöki tisz-
tet Konsztantyin Katusev töl-
tötte be. 

A Kölcsönös Gazdasági Se-
gítség Tanácsa fennállásának 
30. évfordulójával kapcsolat-
ban a tagállamok képviselői 
a végrehajtó bizottság ülésén 
megállapították, hogy az év-
forduló fontos esemény a 
KGST tagjai, a szocialista 
közösség életében. Nagyra ér-
tékelték. hogv a tagállamok-
ban széles körben emlékez-
rek meg a Kölcsönös Gazda-
sági Segítség Tanácsa 30. év-
fordulójáról, Megállapították, 
hogy a volgai személygépko-
csi-gyártó egyesülés kollektí-
vájának kezdeményezésére 
eok országban a dolgozók 
szocialista munkaversenyt in-
dítottak a nevezetes évfor-
duló tiszteletére. 

A végrehajtó bizottság ülé-
sén a fő figyelmet annak a 
szervező munkának szentel-

ték, amellyel megvalósítják a 
hosszú távú együttműködési 
célprogramok előirányzatait. 
A KGST XXXII. ülésszaká-
nak szellemében megtárgyal-
ták, hogyan halad a megálla-
podások tervezetének előké-
szítése azoknak a legfonto-
sabb, elsőrendű jelentőségű 
intézkedéseknek terén, ame-
lyeket az energia-, a fűtő-
anyag- és nyersanyag gazdál-
kodási, a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari, a gépipari, a 
közszükségleti cikkeket gyár-
tó ipari és a közlekedésfej-
lesztési hosszú távú együtt-
működési célprogram irányoz 
elő. Ennek során megvitat-
ták annak az általános meg-
állapodásnak tervezetét, 
amelynek keretében az ér-
dekelt tagállamok együttmű-
ködésével, együttes erővel 
építik fel a Szovjetunió terü-
letén a hmelnyickiji atomerő-
művet, valamint azt a meg-
állapodást, amely a Szovjet-
unió területén levő hmel-
nyickili atomerőmű és a Len-
evel Néoköztársosácban levő 
Rzeszów közötti 750 kilovol-
tos távvezeték és a r'eszáwi 
alállomás építésében és üze-
meltetésiben megvalósuló 
együttműködést határozza 
meg. 

A végrehajtó bizottság ülé-
se során az érdekelt KGST-
tagállamok általános megál-
lapodást írtak alá arról, hogy 
bővítik a Kubai Köztársa-
ságban a geológiai feltáró 
munkát. Ugyancsak megálla-
podást írtak alá arról, hogy 
a nyugat-ukrajnai Vinnyica 
és a magyarországi Albert-
irsa között létesült 750 kilo-
voltos távvezeték, valamint a 
vinnyicai és az albertirsai al-
állomás üzembe helyezését 
követően úgy garantálják az 
elektromos energia szállító-

Elektronikus mérlegek 

Az e ek ronikus mérlegek Ipari alkalmazása, a tech-
nológiai folyama'okba va'ó beillesztése egyre nagyobb te-
ret hódít. Ezért me nő't az érdeklődés külföldön is a hód-
jnczővásivhe'yi METRIFOND legkorszerűbb gyártmányai 
iránt. Erek az úgynevezett induktívhurkos adatátvitelű 
elektronikus berendezé ek, ame'yck az öntőüstmérlegek 
legfon'osabb részel. Jelzik a folyékony fém nettó súlyát, 
az ön'és idejét, sorszámát és más adatokat, amelyeket szá-
mitógépes közpon'ba továbbítanak vezeték nélküli adat-
átvitellel. Je'enleg szovjet és bogár megrendelésre szál-
lítják az új típusú mérlegeket Képünkön: A már kész 
elektronikus egységek bemérése, végső pontosítása. 

sát, hogy kihasználják a 
rendszerközi hatékonyságot, 
amely az elektromos terhe-
lés és az áramfejlesztő kapa-
citás grafikonjainak egyezte-
téséből adódik. Ezek a meg-
állapodások fontos hozzájáru-
lást jelentenek a komplex 
program és a hosszú távú 
együttműködési célprogramok 
megvalósításához. 

Az ülésen beszámolót hall-
gattak meg az Orenburg és 
a Szovjetunió nyugati hatá-
ra között létesült gáztávveze-
ték első szakasza építésének 
befejezéséről és az üzemelte-
tés megkezdéséről. Az ülés 
résztvevői nagy megelége-
déssel fogadták L eonyld 
Brezsnyevnek, az SZKP KB 
főtitkárának, a Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé-
ge elnökének az építkezés va-
lamennyi résztvevőjéhez in-
tézett üdvözletét, amely nagy-
ra értékeli a sok ezres nem-
zetközi kollektíva együttes 
munkájának eredményét. 

A végrehajtó bizottság meg-
állapította: a világ legna-
gyobb gázszállító rendszeré-
nek létrehozása példát mutat 
arra, miként valósul meg a 
gyakorlatban az együttműkö-
dés további elmélyítését és 
tökéletesítését, valamint a 
KGST-tagállamok szocialista 
gazdasági integrációjának fej-
lesztését célzó komplex prog-
ram, megmutatja, milyen 
célszerűek és hatékonyak az 
új szervezeti formák a nagy-
szabású építési programok 
együttes erővel történő meg-
valósításában. 

A végrehajtó bizottság ülé-
sén eszmecserét folytattak a 
nemzetközi gyártásszakosítás 
cs a termelési kooperáció lej-
lesztesének kérdéseiről. Meg-
oldásukra gyakorlati intézke-
déseket határoztak meg. Gya 
korlati intézkedéseket szab-
tak meg a korszerű, numeri-
kus vezérlésű szerszámgépei, 
és az azokhoz szükséges rend-
szerek gyártásának koordiná-
lására. Határozatot fogadtak 
el arról, hogy mindenekelőtt 
a gépgyártásban, valamint a 
rádiótechnikai és az elektro-
nikai iparban meggyorsítják 
azt a munkát, amely a kész-
termékek mellett az egyes 
részberendezések, alkatrészek, 
részegységek gyártásának sza-
kosítására és kooperálására 
irányul. Jóváhagyták „a 
KGST-tagállamok szervezete; 
közötti gyártásszakosítás és 
termelési kooperáció általá-
nos feltételei" című okmányt, 
amely egységesen rendezi az 
ilyen jellegű szerződések 
megkötésével kapcsolatos kér-
déseket Ugyancsak jóváhagy-
ták azt a javaslatot, amely-
nek értelmében megjavítják 
a KGST-tagállamok között a 
hosszú távú tervmegállapo-
dások alapján kölcsönös ke-
reskedelmi forgalomban szál-
lított gépek és berendezések 
szervizellátását és alkatrész-
ellátását. 

A végrehajtó bizottság be-
számolót hallgatott meg a 
közlekedés terén 1976—80. 
között, valamint az azt kö-
vető időszakban az együtt-
működés fő irányainak fej-
lesztésére vonatkozó intézke-
dések teljesítéséről. Megálla-
pították, hogy a tervezett in-
tézkedések megvalósítása elő-
segíti a KGST tagállamai kö-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Csornán, hazánk egyik legmodernebb tej norgy árában i»78-Dan négyszáztizenöt va-
gon tejport gyártottak. A csornai üzembe ke-fll a Győr Sopron megyében felvásárolt 

tej több mint fele. A képen: A tejporüzem részlete 

Az egészség védelme 
A városi Vötöskereszi munkája 

A Vöröskeresztnek olyan 
szerteágazó, sokrétű a mun-
kája, hogy a tennivalók er-
dejében valósággal eltéved a 
kívülálló. Ami a sok-sok vál-
lalt feladat mindegyikére jel-
lemző: céljuk valamiféle 
egészségügyi érdekvédelem. 

Tömegeket igyekszik meg-
ismertetni az egészséges élet-
mód követelményeivel, s a 
tudnivalókat a legváltozato-
sabb formában juttatja el az 
üzemben dolgozo emberek-
hez, az iskolás gyéreitekhez, 
vagy a családjukról odahaza 
gondoskodó háziasszonyok-
hoz. Figyelme kiterjed egye-
bek között az alkoholizmus 
elleni küzdelemre,. a család, 
a gyerekek és az idős embe-
rek védelmére, a környezet 
tisztaságára, a véradómozga-
lom fejlesztésére. 

Szegeden jelenleg 206 alap-
szervezethez csaknem 21 200 
vöröskeresztes tag munkál-
kodik. A létszámot jelentősen 
megnövelték a tavaly alakult 
ifjúsági vöröskeresztes alap-
szervezetek. 

Az V. kongresszus utáni 
első évben különös figyelmet 
szentelt a városi szervezet az 
egészségvédelemnek, a csa-
ládvédelemnek és a térítés-
mentes véradás fejlesztésé-
nek. 

Az egészséges életmódra 
meg kell tanítani az embe-
reket. Sokat tett tavaly a 
Vöröskereszt azért, hogy — 
az Egészségügyi Világszerve-
zet felhívása nyomán — itt 
Szegeden is ismertté válja-
nak a magas vérnyomással 
kapcsolatos tudnivalók, a 
megelőzés lehetőségei. Emel-
lett természetesen számos, a 
környezet, a test higiéniájá-
ra vonatkozó ismerettel, a 
családtervezésre, a szexuali-
tásra vonatkozó kérdéssel 
foglalkoztak a különböző 
rendezvényeken, összesen 334 
tanfolyamon, csaknem 7 ez-
ren hallgatták az egészségügy 
szakembereinek előadásait. 
A kevésbé iskolaszerű okta-
tási formáknak azonban még 
nagyobb sikerük volt. A kór-
ház szülészeti-osztályán foly-
tatott kismamaképzés — a 
helyi, ipari televízió alkal-
mazásával — igen népszerű 
és hasznos volt Az egészség-
nevelés új formájával kísér-
leteztek az olajipari vállalat 
vöröskeresztesei. Ismerve a 
dolgozók időhiányból adódó 
gondjait, megpróbáltak az 
önképzésre, az egyéni tudás-
vágyra építeni. Egészségügyi 
szakkönyveket osztottak ki a 
tanfolyamok „hallgatói" kö-
zött, s egy hónap elteltével 
a választott témával kapcso-
latos vetélkedőre hívták őket 
Változatlanul szükség van 
azonban a hagyományos 
egészségügyi előadásokra is, 
bizonyítják ezt a számok: a 

493, olykor vetítéssel színe-
sített rendezvényen csaknem 
33 ezer ember vett részt Lá-
togatottak voltak a munkás-
orvos találkozók, a fórumok, 
a változatos témájú kiállítá-
sok. Hogy a nevelés nem 
hiábavaló, igazolják a népes 
szűrővizsgálatok. Az egyes 
vállalatok dolgozói rendsze-
resen eljárnak a bőr-, a cu-
kor-, a vérnyomás-, a rák-, 
a hallás- és a fogszűrésekre. 

A gyerekek, a majdani szü-
lök, a jelenlegi édesanyák, 
édesapák és az idős embe-
rek egészsége is szívügye a 
Vöröskeresztnek. Nem lehet 
elég korán elkezdeni az 
egészséges életre nevelést. A 
Vöröskereszt az iskolai ok-
tatás anyagát igyekszik ki-
egészíteni. Szeretik a gyere-
kek a 7-8. osztályosoknak 
szervezett csecsemőgondozási 
tanfolyamokat, a középisko-
lában a családi élet iskolá-
ját és a nagylányok iskolá-
j á t A tudnivalódat termé-
szetesen elmondják az üze-
mek dolgozóinak is. Rend-
szeresen szem előtt tartja a 
városi bizottság a veszélyez-
tetett családi körülmények 
között élő gyerekek sorsát, 
együttműködve a szakszerve-
zettel, a gyámügyi hatóság-
gal, a Gyermek- és Ifjúság-
védelmi Intézettel és az álla-
mi gyermekotthonokkal. 

Különösen szüksége van a 
városnak a Vöröskereszt se-
gítségére, ha az idős embe-
rekről van szó. Szegeden á 
lakosság 20 százaléka túl 
van a nyugdíjkorhatáron. Az 
egészségügyi osztállyal kötött 
együttműködési megállapodás 
egyik eredménye: a vállala-
tokhoz, intézményekhez, szo-
cialista brigádokhoz intézett 
fölhívás nem volt hiábavaló. 
Harminckét vállalattól je-
lentkeztek idős emberek gon-
dozására, s azóta 17 szocia-
lista brigád végez házi szo-
ciális gondozást, az egészség-
ügyi osztály szociálpolitikai 
csoportjának irányításávaL 
Az Erdészeti Szakközépiskola 
ifjú vöröskeresztesei sem 
maradtak el: 16 idős embert 
látogatnak nap mint nap. 

Tavaly 288 családhoz és 645 
idős, egyedül élő emberhez 
kopogtattak be rendszeresen 
a vöröskeresztesek. 

A Magyar Vöröskereszt V. 
kongresszusának határozata 
szerint az elkövetkező évek 
feladata, hogy a véradás fo-
kozatosan ugyan, de teljesen 
térítésiúentessé váljék. Ez azt 
jelenti, egyre több embert 
kell megnyerni ennek a hu-
mánus ügynek. Tavaly már 
az első, a második, a harma-
dik kerületekben és Tarján-
ban is külön szerveztek vér-
adást, s meggyőzték az In-
tézmények véradóit az évi 
2-3-szori jelentkezés szüksé-
gességéről. A különleges ősz-
szetételű vér biztosítására 
növelték a készenléti brigá-
dok számát. Hogy ezért, aa 
igazán emberséges tettért 
nem várnak fizetséget a vér-
adók, sokak számára termé-
szetes. Az erkölcsi elismerés-
ről azonban nem feledkezik 
meg a Vöröske-eszt, a 10. 
véradástól az 50-ig kitünte-
téseket ad át. Az intézmé-
nyek közül a Kiváló Véradá-
sért oklevél birtokosa az 
NKFV algyői üzemegvsége, a 
Szegedi Paprikafeldolgozó 
Vállalat, a Gyógyszertár 
Vállalat, a Kábelgyár és a 
KSZV űjszegedi szövőgyára. 

A Vöröskereszt nem elszi-
getelten végzi szerteágazó 
feladatát, hogy a társadalmi-
lag fontos és hasznos teen-
dők részese legyen. A nép-
front városi bizottságával, a 
városi tanáccsal kSzősen szer-
vezte meg a Virágos Szege-
dért mozgalmat, az üzem-
egészségügyi hónap sikerét 
az SZMT-vel, az üzemorvosi 
hálózattal, a MENCS-csel 
való együttműködésének is 
köszönheti, a családvédelmi 
munka csak az egészségügyi 
osztállyal összefogva lehet 
igazán hasznos, a városi 
KISZ-bizottság és a helyi 
vezetők segítettek a közép-
iskolai alapszervezetek lét-
rehozásában, az úttörőszövet-
ség és a MENCS pedig a 
fogászati hónap idején moz-
gósította a fiatalokat. 

Cta. A. 

A fejlődő 
Volgográd 

Kidolgozták Volgográd 
hosszú távú városfejlesztési 
tervét. A lakónegyedeket 
úgy helyezik el, hogy a le-
hető legközelebb legyenek a 
munkahelyekhez és az üdülő-
zónához, valamint a kulturá-

llis-szolgáltató központokhoz. 

Ma a város 75 kilométeren 
át húzódik a Volga mentén. 
Az ú j terv szerint a város 
nem hosszirányban. hanem 
kissé szélességében — nyugat 
felé terjeszkedik tovább. A 
Volga-partot gránitba öltöz-
tetik. 

t 


