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Intézkedések a szovjet - magyar 
együttműködés fejlesztésére 

A szovjet vezető szervek áttekintették a Szovjetunió 
párt- és kormányküldöttsége magyarországi 

látogatásának eredményeit 
Az SZKP KB Politikai Bi-

zottsága, a Szovjetunió Leg-
felsőbb Tanácsának Elnök-
sége és a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsa június 7-én 
áttekintette annak a láto-
gatásnak az eredményeit, 
amelyet a Szovjetunió párt-
és kormányküldöttsége Leo-
nyid Brezsnyevnek, az SZKP 
KB főtitkárának, a Szov-
jetunió Legfelsőbb Tanácsa 
Elnöksége elnökének veze-
tésével 1979. május 30—jú-
nius 1. között tett a Ma-
gyar Népköztársaságban. 

Az SZKP KB Politikai Bi-
zottsága, a Legfelsőbb Ta-
nács Elnöksége és a Mi-
nisztertanács teljes egészé-
ben jóváhagyta a delegáció 
tevékenységét és kifejezésre 
juttatta, hogy mélységesen 
elégedett a látogatás ered-
ményeivel. 

A tárgyalások, amelyeket 
Kádár Jánossal, az MSZMP 
KB első titkárával és más 
magyar vezetőkkel folytat-
tak, megszilárdítják és fej-

lesztik az SZKP és az 
MSZMP, a Szovjetunió és 
a Magyar Népköztársaság 
szoros, gyümölcsöző kap-
csolatait. A Budapesten el-
fogadott közös nyilatkozat a 
szovjet—magyar együttmű-
ködés további elmélyítésé-
nek tömör programja vala-
mennyi fontos területen. En-
nek a programnak fontos 
összetevője az. hogy a Szov-
jetunió és a Magyar Nép-
köztársaság tevékenyen részt 
vesz a KGST tagállamainak 
a szocialista gazdasági in-
tegráció fejlesztésére Irá-
nyuló közös munkájában. 

A szovjet párt- és kor-
mányküldöttség látogatása 
újabb meggyőző bizonyíték 
volt arra, hogy a Szovjetunió 
és Magyarország ragaszko-
dik az enyhülés és a békés 
együttműködés politikájá-
hoz, a többi testvérország-
gal együtt kész kivívni a 
fegyverkezési verseny meg-
fékezését, a nemzetközi po-

litikai légkör gyökeres meg-
javítását. 

Megelégedéssel állapították 
meg, hogy Magyarország 
egyetért a Szovjetunió elvi 
álláspontjával a Kínával 
folytatandó tárgyalásokat il-
letően. A komoly és pozi-
tív szovjet—kínai párbeszéd 
megfelelne a feszültség csök-
kentése érdekeinek, átfogó 
jelleget adna annak. Ehhez 
magától értetődően arra van 
szükség, hogy a kínai fél ré-
széről is konstruktív maga-
tartást tanúsítsanak a tár-
gyalások megtartása iránt. 

Az SZKP KB Politikai Bi-
zottsága, a Legfelsőbb Ta-
nács Elnöksége és a Szov-
jetunió Minisztertanácsa uta-
sítást adott az érdekelt mi-
nisztériumoknak és főható-
ságoknak arra, hogy tegyék 
meg a gyakorlati lépéseket a 
különböző területeken a 
szovjet—magyar együttmű-
ködés fejlesztéséről létre-
jött megállapodások meg-
valósítására. (MTI) 

Budapest 

Befejeződött 
a gyermekév 
fóruma 

Tegnap, csütörtökön a Par-
lamentben befejeződött a 
nemzetközi gyermekév buda-
pesti világfóruma. Az ENSZ 
és szakosított szervezeteinek, 
valamint öt világrész hetven 
országának küldöttei június 
másodikától tanácskoztak a 
gyermekek jogainak és ér-
dekeinek érvényesítéséről. 
(Részletes tudósításunk la-
punk 2. oldalán.) 

Ma Összekapcsolódik a Szojuz—34 
a Szaljut űrállomással 

A pilóta nélküli 
űrhajó feladatai 
A pilóta nélküli Szojuz— 

34 űrhajót ma, pénteken 
kapcsolják össze a Szaljut 
űrállomással, ha a vizsgála-
tok megfelelő eredményt 
hoznak. Mint Alekszej Jeli-
szejev, a földi irányítóköz-
pont repülésvezetője elmon-
dotta, a kísérlet egyetlen 
fontos feladata: kipróbálnia 
közelítő-korrekciós hajtómű 
működését, mert a megelőző 
űrutazásnál ez a hajtómű 
nem működött megfelelően. 

A szakértők a hibát köve-
tően azonnal megkezdték 

Napirenden 

A fogyasztási szövetkezetek 
eredményei, tennivalói 

Két és fél év gazdasági, 
társadalmi munkájának, a 
szövetkezetek legutóbbi, VIII. 
kongresszusa óta eltelt idő-
szak eredményeinek felmé-
résére csütörtökön a SZÖ-
VOSZ székházában összeült 
a fogyasztási szövetkezetek 
országos tanácsa. A tanács-
ülésen részt vett Havasi Fe-
renc, az MSZMP KB titkára 
is. Az elnökségnek a kong-
resszusi határozatok végre-
hajtásáról szóló írásos jelen-
téséhez Szlamenicky István, 
a SZÖVOSZ elnöke fűzött 
szóbeli kiegészítést. 

A kongresszus határozatait 
időarányosan teljesítették 
ugyan a szövetkezetek, de 
egyes területek elmaradása 
miatt a jóirányú fejlődés to-
vábbi ösztönzésére van szük-
ség. A vizsgált időszakban a 
szövetkezetek exportja 17 
százalékkal nőtt, értéke meg-
haladja az évi 16 milliárd 
forintot. A takarékszövetke-

zetekben kezelik a lakossági 
betétállomány 12,4 százalé-
kát, a szövetkezeti lakások 
száma meghaladja a 170 ez-
ret. Szélesedett a tagság tá-
bora is, 320 ezerrel, az össz-
létszám a múlt év végére 
3 millió 180 ezer fölé nőtt. 

A jelentésből körvonala-
zódtak a további feladatok 
is: egyebek mellett a keres-
kedelmi munka minőségének 
további javítása, a gazdasági 
együttműködés szélesítése a 
jobb belföldi ellátás és a 
gazdaságosabb export foko-
zása érdekében, s minden te-
vékenységi területen a veze-
tés színvonalának emelése, a 
hatékonyabb gazdálkodás, a 
szövetkezeti demokratizmus 
további szélesítése érdeké-
ben. 

Az országos tanácsülés 
megvitatta a jelentést, majd 
kijelölte a további fejlődés 
főbb irányait is. 

vizsgálataikat és megállapí-
tották, hogy melyik alkat-
rész romlott el a hajtómű-
ben. Ezeket a hajtóműveket 
egyébként eddig a Földön és 
a világűrben már mintegy 
négyezer alkalommal he-
lyezték működésbe, s mindig 
hibátlanul működtek, sőt, az 
ezúttal elromlott alkatrész 
összesen nyolcezer üzempró-
bán működött a legkisebb 
probléma nélkül a földi la-
boratóriumban és a világűr-
ben. Ennek ellenére a szak-
értők azt javasolták, hogy az 
újabb űrutazás előtt feltét-
lenül pilóta nélküli űrhajó-
val ellenőrizzék még egy-
szer, vajon valóban egyedi 
hibáról van-e szó. 

A Szaljut űrállomáson Je -
lenleg mindkét kikötőhely 
foglalt. A tervek szerint ma, 
pénteken reggel lekapcsolják 
az űrállomásról a Progressz 
teherűrhajót, s ennek helyé-
re még ma este megérkezik 
a Szojuz—34. 

Á Magyar Ortopéd 
Társaság vándorgyűlése 

Szegeden 
Gyógytornászok konferenciája — Nemzetközi 

műszerkiállítás 
A laikusok számára ls fel-

tűnhet, hogy napjainkban 
milyen sok a hajlott hátú 
gyermek, hány serdülő pa-
naszkodik derékfájásra, 
mennyire elszaporodtak a 
gerincferdülések, gerincelvál-
tozások. E mögött túlnyomó-
részt gerincfejlődési rendel-
lenességek húzódnak meg, 
melyek idejében felismerve 
gyógyíthatók. Ugyancsak 
napjaink legelterjedtebb be-
tegségei közé tartoznak a 
mozgásszervi és reumatikus 
betegségek. Csongrád megyei 
felmérések szerint a táppén-
zen levők 35 százaléka moz-
gásszervi, illetve reumatikus 
betegségekben szenved. Ez ad 
aktualitást a Magyar Ortopéd 
Társaság idei vándorgyűlé-
sének, melynek Szeged a há-
zigazdája. Az MTA Biológiai 
Központjában tegnap, csü-
törtökön megkezdődött ta-
nácskozás egyik fő témája a 
végtag, és gerincfejlődési 
rendellenességek kérdésköre, 
a másik térdízület degenera-
tív betegségei. Ehhez kap-
csolódik az ortopédsebészek 
legfőbb munkatársainak, a 
gyógytornászoknak konferen-
ciája, melynek témája az 
előbbi kérdéskörökhöz kap-
csolódik: a helyes testtartás 
— tartásjavító módszerek kü-
lönböző mozgásszervi elvál-
tozásokban. 

A háromnapos tudományos 
program keretében a Bioló-
giai Központ előcsarnokában 
nagyszabású műszerkiállítás 
nyílt, melyen a Gyógyászati 
Segédeszközök Gyára mellett 
nyolc külföldi cég mutatja 
be a modern ortopédműsze-
reket, eszközöket, protézise-
ket. 

Mintegy 150 hazai és 
mintegy tizenöt külföldi — 
NDK-, NSZK-beli, lengyel és 
jugoszláv — szakember érke-
zett a vándorgyűlésre, mely-
nek megnyitására tegnap, 
csütörtökön délelőtt Jcerült 
sor a Biológiai Közponrtiagy-
termében. Dr. Czipott Zoltán, 
a SZOTE l-es számú Sebé-
szeti Klinikájának docense, a 
szervező bizottság elnöke kö-
szöntötte a részt vevőket, 
majd dr. Koncz János, a 
megyei pártbizottság titkára 
üdvözlő beszédében vázolta 
Csongrád megye és Szeged 
hagyományait, a szocialista 
építés eredményeit, kiemelve 
a művészeti és tudományos 
műhelyek szerepét. 

A vándorgyűlést dr. Galu-
ber Andor egyetemi tanár, a 

A vándorgyűlés elnöksége — dr. Koncz János üdvözli a 
résztvevőket 

Magyar Ortopéd Társaság el-
nöke nyitotta meg. Elmond-
ta, hogy a társaság a három-
évenként tartandó kongresz-
szusai között minden évben 
más-más városban rendezi 
meg vándorgyűlését, széles 
körű nemzetközi részvétel-
lel. A tanácskozás célja éb-
ren tartani az érdeklődést a 
szakma legújabb eredményei 
iránt, s fórumot biztosítani 
elsősorban a fiatal nemze-
déknek munkássága de-
monstrálására. Szeged nem 
először ad otthont az ortopé-
diával foglalkozó szakembe-
rek tanácskozásainak. 1950, 
1965 és 1972 után most is-
mét itt találkoznak e tudo-
mányág művelői, számba 
venni a tudományos eredmé-
nyeket. Reményét fejezte ki, 
hogy a szegedi vándorgyűlés 
lendületet ad az ortopédia 
itteni fejlődésének, hiszen 
ezen a területen a szegedi 
egyetem meglehetősen mos-
toha körülmények között 
dolgozik. 

A társaság elnöke eddigi 
munkásságuk elismeréseként 
három NDK-beli professzor-
nak — H. Seigfarth (Lipcse). 
J. Hellinger (Drezda), W. 
Arendt (Berlin) — átadta a 
Magyar Ortopéd Társaság 
levelező tagságát igazoló dip-
lomát. A fiatal kutatók szá-
mára kiírt pályázat idei 
nyertese, dr. Rényi Vámos 
András, a SOTE Ortopéd Kli-
nikájának tanársegédje. Ered-
ményes munkát kívánt a ta-
nácskozásnak dr. Petri Gá-
bor akadémikus, a SZOTE 
rektora. 

A különböző szekciókban 
a három nap alatt közel 140 
előadás hangzik el, köztük 
húsz a gyógytornászok kon-
ferenciáján, ma, pénteken. A 
tudományos program mellett 
a , vándorgyűlés résztvevői 
megismerkednek Szeged ne-
vezetességeivel, orgonakon-
certet hallgatnak meg a 
dómban. A háromnapos ta-
nácskozás holnap, szombaton 
délben fejeződik be. 

Lázár György látogatása 
Somogy megyében 

Lázár György, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnöke 
tegnap, csütörtökön befejezte 
kétnapos Somogy megyei lá-
togatását. A második nap 
délelőttjén a megye legfiata-
labb ipari üzemét, a Csepel 
Vas- és Fémművek egyedi 
gépgyárának kaposvári rész-
legét kereste fel. Az ú j ne-
hézgépgyártó üzemben, ahol 
idén január 1-én kezdődött 
meg teljes kapacitással a ter-
melés, csőmegmunkáló gépe-
ket, hidraulikus préseket, és 
egyéb gépészeti berendezése-
ket készítenek csaknem tel-
jes egészében exportra. 

A kormány elnökének útja 
ezután — Varga Péternek, a 
megyei pártbizottság első tit-
kárának és Bőhm Józsefnek, 
a megyei tanács elnökének 
társaságában — a tízezer 
hektáros Balatonnagybereki 
Állami Gazdaságba vezetett. 

Lázár György kétnapos so-
mogyi programja az 5 ezer 
hektáron gazdálkodó, s évi 
124 millió forint termelési ér-
téket előállító balatonszabadi 
November 7. Termelőszövet-
kezet majorjának és juhteie-
pének megtekintésével feje-
ződött be. (MTI) 

Ortopédműszerek, modern pro'.ézi c'-
cég bemutatóján 

a Protek AG berni 


