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& világ legnagyobb egységes 
energiarendszere 

Működik már a világ legnagyobb egységes energiarendszere. Ezt hat szocialista or-
szág három év alatt teremtette meg. Képünkön: a Vinyica—Albertirsa villamos táv-

vezeték automatikus vezérlőterme 

Elegendő alapanyag 
a szövödéknek, fonodáknak 
Mennyiségileg elegendő a 

fonodák alapanyag- és a 
saövődék szálellátása az 
idén. Az anyagok összetéte-
lét figyelembe véve azonban 
mégsem problémamentes a 
fonó-, illetve a szövőgyárak 
helyzete. A hazai pamut-
íonodákban az idén várha-
tóan mintegy 69 ezer tonna 
fonal készül. Ehhez — egye-
bek mellett — körülbelül 44 
ezer tonna szovjet gyapotot 
importálnak, többféle minő-
ségben. A Győri Rábatext és 
• Patex új tisztítógépeinek 
özembe állításával lehetővé 
vált, hogy még az alacso-
nyabb minőségű gapotfaiták-
ból is lényegesen többet 
használjanak fel, mint eddig. 
A magyar—lengyel polimer 
kémiai megállapodás alapján 
3500 tonna szintetikus folyto-
nos s ugyancsak Lengyelor-
szágból — a szálcsereegvez-
mény alapján — további 7100 
tonna vágott szálat és fonó-
szalagot kapunk. Körülbelül 
1300 tonna gyapjútípusú fo-
nalat a tőkésországokból sze-
reznek be. Számolnak a ha-
zai gyapjú felhasználásának 
növekedésével is. 

Az előrejelzések szerint a 
Jobb minőségű fonalfajták-
ból a hazai termelés nem 
lesz elegendő. Ennek egyik 
oka, hogy a jelenlegi szabá-
lyozók értelmében a fonal-
gyáraknak nem gazdaságos a 
jobb minőségű termékek elő-

állítása. Pedig a népgazdaság 
számára kedvezőbb lenne, ha 
idehaza nem az olcsóbb mi-
nőségű fonal előállítására 
kötnék le a gyárakat, hanem 
olyan termékeket állítanának 
elő, amelyeket jelenleg valu-
táért hoznak be külföldről. 

(MTI) 

Gáspár Sándor 
Szófiába utazott 

Gáspár Sándornak, a Szak-
szervezetek Országos Taná-
csa főtitkárának vezetésével 
hétfőn, tegnap szakszervezeti 
küldöttség utazott Szófiába a 
Bolgár Szakszervezetek Köz-
ponti Tanácsának meghívá-
sára. 

Szakszervezeti küldöttsé-
günk megérkezett a bolgár 
fővárosba. (MTI) 

Elutazott a kubai 
kulturális delegáció 

Vasárnap elutazott Buda-
pestről Armando Hart Dáva-
los, a Kubai Kommunista 
Párt Politikai Bizottságának 
é3 a Ku'oai Köztársaság Ál-
lamtanácsának tagja, kultu-
rális miniszter, aki a kubai 
kulturális napok eseményso-
rozata alkalmából küldöttség 
élén tartózkodott hazánkban. 
Armando Hart Dávalos ma-
gyarországi tartózkodása so-
rán tárgyalásokat folytatott 
Pozsgay Imre kulturális mi-
n'=rtorrsl kulturális életünk 
időszerű kérdéseiről, a ma-
gyar—kubai kulturális együtt-
működés további fejlesztésé-
nek lehetőségeiről. Találko-
zott művészeti és kulturális 
életünk kimagasló személyi-
ségeivel, és meglátogatott 
több fővárosi és vidéki kul-
turális intézményt. Fogadták 
őt Németh Károly és Övári 

Miklós, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkárai, vala-
mint Aczél György, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagjai. 

A Ferihegyi repülőtéren a 
küldöttség búcsúztatására 
megjelent Pozsgay Imre, Jósé 
Antonio Tabares, a Kubai 
Köztársaság magyarországi 
nagykövete, valamint Feliksz 
Bogdanov, a Szovjetunió bu-
dapesti nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivője. (MTI) 

Határozott előrelépés 
szükséges 

Küldöttközgyűlés a 
Emeljünk ki néhány gon-

dolatot a fogyasztási szövet-
kezetek megyei szövetségé-
nek tegnap délután tartott 
küldöttközgyűlésének elnök-
ségi beszámolójából, és rög-
tön megtudjuk, milyen föl-
adatokat kell rövid idő alatt 
megoldaniuk, A gondok föl-
vetése önmagában jelzi az 
erős szándékot, hogy meg 
is akarják oldani őket. 

Nagyon súlyos az általuk 
kiemelt első mondat-: „Nincs 
kellő előrelépés a szövetke-
zeti vagyonvédelem terüle-
tén, megyénk AFÉSZ-ei a 
különböző vagyonvédelmi 
mutatók összességét tekint-
ve országosan a 17—19. he-
lyen vannak." Tizenkilenc 
megyénkhez viszonyítva ez 
utolsó helyet jelent. Csúnya 
a folt, és mérhetetlenül ká-
ros. Egy másik mondat: 
„Nem mindenben érték el 
szövetkezeteink a gazdasági 
célkitűzéseket." Ezzel függ 
össze: „A szövetkezetek áru-
forgalom-szervező. árube-
szerző munkáia még mindig 
nem kielégítő." Ha pedig 
nem szereznek be elég árut, 
nem is tudnak eladni eleget 
Ha sarkosan fogalmazunk 
most is, azt kell monda-
nunk. rosszul kereskedett a 
kereskedelmi hálózat A 
boltbéliek munkája azonban 
sok ezer embert érint, ha 
erről az, oldalról tekintjük 
a tervhez viszonyított vár-
hatóan kétszázalékos lema-
radást, nagyobb a nyomaték. 
Kicsit bonyolult a követke-
ző mondat próbáljuk meg 
rögtön átfordítani érthe-
tőbbre: egyetlen ágazatban 
sem teljesítették gazdálko-
dási tervüket a szövetkeze-
tek, kivéve azokat, amelvek 
az alaptevékenységen kívül 
esnek. A vendéglátás elem-
zésénél olvastuk, de föltehe-
tően minden ágazatra érvé-
nyes: „Jobb szervező mun-
kával elérhető lett volna az 
éves terv teljesítése." 

Százhúszezernél több ta-
got számlálnak a fogyasz-
tási szövetkezetek —• bele-
értve az ÁFÉSZ, a takarék-
és lakásszövetkezetek tagjait 
is —. az ő érdekük, és a 
kereskedelmi szolgálat ré-
vén hozzájuk kötődő lakos-
ság érdeke egyaránt azt kí-
vánja, hogy a hibákat ne 
csupán fölemlegessék. ha-
nem meg is szüntessék. A 
MÉSZÖV tegnapi küldött-
közgyűlése azért érdemel 
megkülönböztetett figyelmet, 
mert ennek a testületnek a 

föladata, hogy beletekintsen 
a jó eredmények és a vesz-
teségek listájába, és intéz-
kedésre serkentse azokat, 
akiknek az állapotokon vál-
toztatni kötelességük. Azt 
tapasztaltuk, élt jogaival a 
küldöttközgyűlés, figyelmez-
tetései föltehetően jó követ-
kezményekkel járnak. 

Számos olyan körülményt 
is mérlegeltek tegnap, ame-
lyek a kívülálló okok kate-
góriájába tartoznak. de 
nem elégedtek meg az okok 
fölsorolásával, a kivezető 
utat is keresték. Három ha-
talmas szövetkezetben, a 
szegediben, a vásárhelyiben 
és a szentesiben még min-
dig nem sikerült megbirkóz-
ni az egyesülést követő gon-
dokkal. Élelmiszerből többet 
adtak el az üzletek, mint 
az előző évben, de az ellá-
táshoz szükséges fontos élel-
miszerek közül gyakran hi-
ányzott a tőkehús, néhány 
húskészítmény, tejtermék, 
rizs vagy fűszerpaprika. A 
ruházati forgalom a terve-
zettnél jobban emelkedett, 
csecsemő- és gyermekruhá-
zati cikkekből, felsőruházati 
termékekből és méteráruk-
ból' lényegesen jobb volt az 
ellátás, mint 1977-ben. 

Ki kell emelnünk azt a 
tényt, hogy a szeszes italok 
forgalmának dicsérendő 
korlátozása miatti bevételi 
„veszteségeket" nem tudták 
ellensúlyózni akkor sem, ha 
több ételt adtak el. mint 
előzőleg. A rendelkezés föl-
oldására természetesen nem 
lehet számítani, gazdásági 
érdeke tehát minden ven-
déglőnek, hogy rugalmasab-
ban igazodjék a megválto-
zott körülményekhez. 

Értő objektivitással ele-
mezte a közgyűlés a taka-
rékszövetkezetek tevékeny-
ségét, és a lakásszövetkeze-
tek sok embert érintő mun-
káját is. A lakásszövetkeze-
tek 0177 szövetkezeti lakás-
sal számolnak megyénkben, 
tavaly — meghaladva a ter-
vezettet — 1230-cal gyara-
podtak. Nem sok sikerrel 
járt az a szándék, hogy az 
OTP-s lakások tulajdonosai 
lakásszövetkezetet alakítsa-
nak, vagy a meglevőkhöz 
csatlakozzanak. A lakók ér-
deke — és mivel nemzeti 
vagyon is a lakás, a népgaz-
daság érdeke is —, hogv az 
épületek karbantartásáról 
intézkedjenek, az ide vonat-
kozó megyei ajánlás hatása 
talán nem marad el. A ga-
rázsszövetkezetek által ter-
vezett garázsok lassú ügyin-
tézés és gyönge előkészítés 
miatt lassan épülnek, a la-
kásépítő szövetkezetek a 
terv szerinti 452 lakást föl-
építették. 

A vitában fölszólaló kül-
döttek számos kérdésben 
azonnali intézkedést sürget-
tek, hiszen az év eleii mu-

; lasztásoknak elkerülhetetle-
nül súlyos' következményei 
lehetnek később. A zöldség-
félék, a gyümölcs, a barom-
fi és tojás fölvásárlására né-
hány szövetkezet még min-
dig nem tudott szerződést 
kötni a kapcsolódó kereske-
delem érdektelensége miatt 

A küldöttközgyűlésen 
részt vett Keresztúri István-
né. a megyei pártbizottság 
munkatársa, Farsang Lász-
Ióné dr., a megyei tanács 
osztályvezetője és Kopása 
József né, a KPVDSZ mee>ei 
titkára is. 

Magyar pártküldöttség 
Angolában 

Tájékoztató a népfront 
tevékenységéről 

Sarlós István, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja. a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának főtitkára 
hétfőn a HNF OT székházá-
ban baráti találkozón tájé-
koztatta a szocialista orszá-

gok Budapestre akkreditál: 
nagyköveteit, illetve misz-
szióvezetőit a Hazafias Nép-
front VI. kongresszusa óta 
végzett munkáról. Szólt a 
következő időszak legfonto-
sabb feladatairól. (MTI) 

A Gyenes András vezette 
magyar pártküldöttség meg-
érkezett az Angolai Népi 
Köztársaságba. A magyar 
küldöttség hétfőtől tárgyalá-
sokat folytat az MPLA 
Munkapárt delegációjával a 
két párt és ország kapcso-
latairól, továbbá a nemzet-
közi helyzetről. 

• 
Az MSZMP-küldöttség 

angolai látogatását megelő-
zően Mozambikban tárgyalt. 
A tárgyalásokról közle-
ményt adtak ki, melyben 
hangoztatják: 

A FRELIMO és az 
MSZMP képviselői megálla-
pították, hogy az imperia-
lizmus elleni közös harcban 
nagy jelentősége van a világ 
forradalmi erői egységének. 
Kifejezték megelégedésüket 
a FRELIMO és az MSZMP 
közötti együttműködési meg-
állapodás végrehajtásával 
kapcsolatban, és hangsú-
lyozták eltökéltségüket, hogy 
a marxizmus—leninizmus és 
a proletár internacionaliz-
mus alapján erősítik és to-
vább fejlesztik együttműkö-
désüket. 

Térkép készül 
a talajról 

Készül a talaj szerkezeté-
nek országos térképe, ame-
lyet az új lakónegyedek és 
ipari létesítmények helyé-
nek kiválasztásánál, vala-
mint a megfelelő alapozási 
mód megválasztásánál hasz-
nosíthatnak a tervezők, út-
mutatása alapján a szó szo-
ros értelmében még megala-
pozottabb lehet az építkezés, 
tovább növekedhet az épü-
letek élettartama. 

A felmérések szerint az 
országban több tízezerre te-
hető az altalaj elváltozása 
miatt károsodott épületek 
száma. A talaj süllyedése 
okozta egyebek mellett a 
Műcsarnok, az egri líceum 
és a várpalotai lakótelep 
épületeinek repedéseit, ron-
gálódását. Mindez arra fi-
gyelmeztet, hogy a jövőben 
fokozottabb gondot kell for-
dítani az egyes területeken 
a talajrétegek mechanikai 
tulajdonságainak pontos is-
meretére. Ezt az igényt elé-
gíti ki a Földmérő és Talaj-
vizsgáló Vállalatnál most 
készülő térkép. 

Az eddigi vizsgálódás 
eredményeként annyi már 

bizonyos, hogy különösen • 
Balatontól a Sárospatakig 
húzott képzeletbeli vonaltól 
északra kell jobban ügyelni 
a megfelelő alapozásra. 

Ezen a területen ugyanis 
jobbára agyagos a talaj 
szerkezete, ez pedig a legke-
vésbé alkalmas az építke-
zésre. Az agyag kiszáradva 
összezsugorodik, térfogata 
csökken, s az ilyen talajra 
épült ház gyakrabban meg-
süllyed. Kellőe-i körültekin-
t ő — é s drágább — alapo-
zással azonban ez elkerülhe-
tő. 

Gyakran okoz gondot a 
városok utcáiban a fog'iíiak 
beépítése is. Az új épület 
okozta megterhelés feszült-
sége átterjedhet a régebben 
felhúzott szomszédos házak 
alá, s ennek nyomán né-
hány centit megsüllyednek 
a falak, ami repedéseket 
okozhat. Ennek elkerülésére 
ahol a talajmechanikai vizs-
gálatok ilyen veszélyt sej-
tetnek, úgynevezett szádfa-
lat alkalmaznak, ami nem 
más, mint földbe lesüllyesz-
tett acéllemez, 


