VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK!

NOGRAD
AZ MS ZMP NO G RAD MEGYEI BI ZOTTS ÁGA E'S A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA

XXXVI ÉVF., 158. SZÁM

ARA: 1,20 FORINT

1980. JÚLIUS 8., KEDD

Vb-iHés Balassagyarmaton

Új k étezer a d a g o s konyha,
étterein épül
A Balassagyarmati városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
hétfőn ülésezett. Elsőnek dr. Vass Miklós tanácselnök kö
szöntötte a testület régi és új tagjait,
majd tájékoztatást
adott a végrehajtó bizottság munkamódszeréről.
Egyebek
között hangsúlyozta, a testület feladata az országos és helyi
érdekek egyeztetése, a tanácsülés előkészítése, a szakigaz
gatási szerv irányítása, a tanácsi intézmények felügyeleté
nek ellátása, együttműködés a nem tanácsi szervekkel.
Fontosnak tartotta a városigazgatás és a várospolitika
közötti különbségeket elhatá
rolni, s kiemelte, hogy a tes
tületnek tervszerűen kell te
vékenykednie a lakosság igé
nyeinek kielégítése érdekében.
A tanácsok munkájában új
vonásként említette a városi
tanács elnöke a hatékonysá
got, annak vizsgálatát, hogy
miként lehet egy-egy feladatot
új beruházás nélkül, a meg
levő létesítmények jobb ki
használásával, rekonstrukció
val megoldani. Szólt a nyílt
várospolitikával összefüggő te
endőkről is, a lakosság tájé
koztatásának szükségességéről,
a végrehajtás
és ellenőrzés
kapcsolatáról. Dr. Vass Miklós
kifejtette: a testület elé egyegy anyag tárgyalása során
kerüljön az alternatív javaslat
is, amely segítséget nyújt a
helyes döntéshez.

ágy található, az egészségügyi
intézményben 740-en dolgoz
nak. A mostani konyhát an
nak idején csupán 350 adagos
ra tervezték. A Debreceni
Tervező Vállalat — új nevén
Keletterv — elkészítette
a
tanulmánytervet. Az elképze
lések szerint az új konyha,
étterem a hatodik ötéves terv
időszakában készül el. Miként
arról a végrehajtó bizottság
tagjai a kifüggesztett tervdo
kumentációk alapján személye
sen is meggyőződhettek, a lé
tesítményben 2000 adagos fő
zőkonyha, 200 fős étterem,
büfé, presszó kap helyet a
kiszolgáló helyiségek mellett.

Rith Lajosné vb-tag, a vá
rosi pártbizottság első titkára
hozzászólásában többek között
az országos és helyi, a rövid
és hosszabb távon ható érde
Az időjárás sem akart ünnep rontó lenni Nézsán, ahol vasárnap — július 6-án — ren.
kek felismerésére és figyelemdezték meg a XIV. nemzetiségi napok keretében az öntevékeny művészeti csoportok
bevételére mutatott rá. Szólt
járási bemutatóját. A várva várt nyári napsütés százakat csalogatott ki a nézsai kastély
a várospolitika komplex jel
iskola parkjába. A szabadtéri színpadon táncegyüttesek, énekkarok és szólisták színvo
A konyha, étterem kivitele
nalas műsorszámokkal érdemelték ki a közönség elismerő tapsát. Képünk a Börzsöny
legéről, a tanácsi apparátus és zési költsége a jelenlegi ára
vidéki ÁFÉSZ két művészeti csoportjának — a nézsai vegyes kar és a „Börzsöny” tánctestület munkakapcsolatáról. kat figyelembe véve 55,4 mil
együttes — közös fellépését örökítette meg. (Részletes beszámolónk a 4. oldalon.)
lió forint, a kivitelezéssel a
A végrehajtó bizottság ezt Nógrád megyei Állami Építő
követően elfogadta a városi ipari Vállalatot bízzák meg.
kórház kétezer adagos kony Az Univáz szerkezetű, előre
ha, étterem beruházási prog gyártott homlokzati
panel
Puja Frigyes
ramját. A kórház területén rendszerű létesítmény alapte
— amelynek rekonstrukcióját rülete több mint kétezer négy
végzik — a jelenlegi konyha zetméter, a hőellátását a már Lengyelországba
és a távolabb álló étterem
már nem felel meg a mai meglevő és bővítendő kórhá
igényeknek, nem oldja meg a zi hőközpont szolgáltatja majd.
utazik
Georges Marchais, a Fran Bizottságának titkára és Be-,
betegek ellátását, a konyhán
cia Kommunista Párt főtitkára recz János, a KB tagja, a kül.
A
végrehajtó
bizottság
ezt
dolgozóknak sem biztosít meg
és kísérete vasárnap délután ügyi osztály vezetője búcsúz
Púja Frigyes, a
Magyar elutazott hazánkból. A Feri tatta.
felelő
munkakörülményeket. követően egyéb ügyeket tár
A kórházban jelenleg
1029 gyalt meg.
Népköztársaság külügyminisz hegyi repülőtéren
A megbeszélésekről szóló
Gyenes
tere Emil Wojtaszeknek, a András, az MSZMP Központi közös közlemény a 2. oldalon.
Lengyel Népköztársaság kül
ügyminiszterének meghívására
július 8-án baráti látogatásra Szorosabb kapcsolat a külkereskedőkkel
a Lengyel Népköztársaságba
utazik. (MTI)

Georges Marchais
elutazott hazánkból

Békét, b izto n ság o t
Délkelet-Ázsia népeinek
Az Országos Béketanács állásfoglalása
Ismét növekedett a katonai
feszültség Délkelet-Ázsiában,
s ez aggodalmat kelt a világ
népeiben és hazánkéban is —
hangsúlyozta az Országos Bé
ketanács hétfőn kiadott nyi
latkozata.
Az esős évszak beálltával a
thaiföldi
hadsereg
—
Washington és Peking ösztön
zésére — a menekültek erő
szakos visszatelepítésével tűz
harcot provokált a kambod
zsai—thaiföldi határon. Ezt
követően a Pentagon légihidat
létesített és megkezdte a thai
földi hadsereg újrafelfegyverzését, katonai tanácsadóinak
egy csoportját is az országba
küldte. Ugyancsak Thaiföldön
felfegyverzik a népirtó PolPot-rezsim hadseregének ma
radványait. A tényeket elíer-

dítő bangkoki kormány Viet
namés Kambodzsa-ellenes
éles kirohanásaival próbál
ja leplezni agresszív magatar
tását, hogy a felelősséget elhá.
rítsa magáról. Éleződött a fe
szültség a vietnami—kínai ha
táron is: a kínai tüzérségnek
a határ menti vietnami tele
pülések elleni ismételt brutá
lis támadása számos ember
életet oltott ki.
Mindez azt bizonyítja, hogy
már korábban kitervelt, s a
kiszélesedés veszélyét magá
ban hordó provokációról van
szó.

B iztosítják
a m e g re n d e lé st

Mai számunkban:

Az Országos Béketanács til
NYÁRI EGYETEM
takozik a délkelet-ázsiai tér
ségben elkövetett kínai és thai
*
földi provokációk miatt, mert
azok veszélyeztetik a térség
KI LESZ A BALANYA?
békéjét és biztonságát. Ezúttal
is kifejezésre juttatjuk szoli
*
daritásukat
Vietnam, Kam
bodzsa' és Laosz népével. Tá NYUGDÍJASOK MAGAZINJA
mogatjuk kormányaik kezde
körültekintéssel és felelős
ményezéseit, a Vietnam és Kí
*
séggel foglalkoznak a tő.
na, a Kambodzsa és Thaiföld
késexport-termelés alakí
h u m o r is t á k ő s e
közötti vitás kérdések politi
tásával.
kai rendezésére — fejeződik
*
Az első féléves eredménye
be az állásfoglalás.
ket tekintve a kohászati üze
SALGÖ KUPA
(MTI)
mek — a csaknem 52 ezer
tonnás tervfeladathoz viszo
nyítva — gyártási szinten
50,2 százalékos, míg szállítási
szinten csaknem 50 százalé
kos teljesítményt ért el. A
vállalat ezzel a teljesítményé
vel tisztes eredményt hozott,
kedvezőbb is lehetett vol
ga változatlanul „önálló kül ciókat illeti, azok napirendjén ami
ha az exportterv teljesíté
politikára” törekszik, ami — első helyen a kelet—nyugati na,
sét
kevésbé
akadályozzák
mint mondotta — „semmi eset enyhülés kilátásainak áttekin részben
rész
re sem azonos a szolidaritás tése szerepel, különös tekin ben pedigaza alapanyag,
rendelésállomány
hiányával”. Párizs —
tette tettel egymás kölcsönös tájé hiányából adódó
nehézségek,
hozzá az elnök — a szolida koztatására a Leonyid Brezs- szállítási korlátozások.
ritást saját elemzések és meg nyevvel
Varsóban,
illetve ban ebbe kétségtelenül Azon
bele
győződés alapján” gyakorolja. Moszkvában folytatott meg
az exportárak csök
Bonni hivatalos
körökben beszélésekről. Ezen kívül szó játszott
hasonlóan derűlátóan ítélik lesz számos nemzetközi, il kenése is.
A nagyvállalatnál a kong
meg a kapcsolatok alakulását. letve a kétoldalú kapcsolatok
Mind Schmidt
szövetségi kal összefüggő kérdésről is. resszusi és párthatározatok
kancellár, mind Genscher kül.
Bár szinte valamennyi te. nak megfelelően rendszeresen
exporttermelés
ügyminiszter sajtónyilatkoza kintélyes nyugatnémet napilap elemzik az
s a mennyiségi
tában azt hangoztatta, hogy a azt hangoztatja, hogy „a lá alakulását,
két ország együttműködése „a togatás légkörét csakis a rossz szemlélet mellett mind na
Nyugat egységének egyik fő időjárás
zavarhatja meg”, gyobb figyelmet fordítanak a
biztosítéka, a béke biztosításá egyes kommentárok rámutat gazdaságos export fokozására.
nak előfeltétele”.
nak arra, hogy az együttmű Az ésszerű, gazdaságos export
Bár Giscard d’Estaing már ködés távolról sem olyan zök biztosítása nem egyszerű fel
kíván
hétfőn délután rövid meg kenőmentes. Ezzel összefüg adat, erőfeszítéseket
beszélést
folytatott Schmidt gésben utalnak arra, hogy bár mind a vállalat vezetésétől,
kancellárral, a látogatás ke az Afganisztánnal kapcsolatos mind pedig a dolgozóktól.
retében tervezett
francia— „rendezésről” a két fél egy
Az első féléves
export
nyugatnémet kormánykonzul aránt a nyugati
álláspontot munka tapasztalatait ezekben
tációk csak csütörtökön kez vallja, Franciaország az önálló a napokban tekintették át a
dődnek. A francia elnök ked külpolitika jegyében — Bonnal vállalatnál, s ennek alapján,
den ugyanis vidéki körútra in. ellentétben — nem engedett valamint igazodva a szigorúbb
dúl, és ennek során négy tar az amerikai nyomásnak,
és közgazdasági szabályozók és
tományban tesz látogatást.
nem volt hajlandó az olimpiai az új termelői árrendszer te
Ami a szokásos konzultá- játékok bojkottálására.
remtette helyzethez, formál-

Giscard d'E staing B onnban

Pietsch Lajos, az MTI kikul,
dött tudósítója jelenti:
1500 modellből
ötnapos hivatalos látogatás,
ra hétfőn Bonnba érkezett Va_
léry Giscard d’Estaing, fran
választanak
cia köztársasági elnök. A fran
cia vendéget és feleségét Kari
Carstens szövetségi elnök a
a kereskedők
bonni elnöki palota kertjében
katonai tiszteletadás keretében
A következő tiz nap alatt köszöntötte.
Mind nyugatnémet,
mind
lényegében eldől, mit viselünk
a jövő tavasszal és a nyáron. francia részről rendkívül nagy
A kőbányai vásárvárosban jelentőséget tulajdonítanak a
hétfőn ugyanis megkezdődött látogatásnak. Giscard d’Estaing
a hazai felsőruházati ipar a Frankfurter Rundschau hét
hagyományos börzéje, melyen fői számában megjelent nyi
a belkereskedelmi vállalatok latkozatában úgy vélekedett,
kiválasztják azokat a modellé, hogy a kétoldalú kapcsolatok
szintre
két, melyeket a jövő évre meg minőségileg olyan
rendelnek. A felsőruházati cik emelkedtek, ami „minden elő.
keket — férfi-, női és gyer zetes várakozást felülmúl”. A
mekruhákat — gyártó válla francia elnök megerősítette azt
latok *és szövetkezetek
1500 a korábban már mindkét rész.
modellből álló kollekciót kí tői hangoztatott nézetet, hogy
nálnak az 1981-es tavaszi- a nyugatnémet—francia együtt
nyári
szezonra, melyekből működés „Nyugat-Európa vi
mintegy 200-at hétfőn bemu lágpolitikai szerepének meg
tatón tekinthettek
meg a szilárdítását” szolgálja.
nagy- és kiskereskedelmi vál I A francia államfő ugyanakIkor megismételte, hogy orszálalatok képviselői.

A megyénkből származó tő
késexport előállításában je
lentős a szerepe a Salgótar
jáni Kohászati Üzemeknek,
hiszen — amint azt a megyei
pártbizottság legutóbbi ülése
megállapította — a tőkés
export kétharmadát ez a vál
lalat és a kábelgyár adja. A
kohászati üzemekben éppen
ehhez mért

ták meg a tőkésexportra vo
natkozó második féléves el
képzeléseket.
Különös gon
dot fordítottak a rendelésál
lományra. Ezzel kapcsolatban
elmondható, hogy a vállalat
nak a harmadik negyedévre
minden termékből megvan az
exportelképzelésekhez
szük
séges rendelésállománya, ki
véve a szalagacél-termékcsoportot. S mivel a szalagacél
exportja igen gazdaságos, a
szükséges
rendelésállomány
biztosítása érdekében vállalatvezetői szinten vették fel a
kapcsolatot az exportot bo
nyolító METALIMPEX Külkereskedelmi Vállalattal.
A közös érdekű tanácsko
zások alapján a METALIM
PEX intenzív piacfeltáró te
vékenységbe kezdett.
Az a
megítélés, hogy éves szinten
biztosítani tudják az eredeti
tervhez szükséges rendelésál
lományt. Ez pedig azt jelenti,
hogy a kohászati üzemek hi
deghengerművének a második
fél évben nagyobb exportfel
adatot kell megoldania, mint
az első fél évben. Ez össze
hangoltabb, szervezetteb mun
kát, nagyobb erőfeszítéseket
követel nemcsak a hengermű
től, hanem a kapcsolódó üze
mektől is.
A kohászati üzemekben
alapvető és fontos feladat
nak tartják az export
gazdaságosságát,
hogy ezáltal is minél sikere
sebben járuljanak hozzá a
népgazdaság
devizamérlegé
nek kedvezőbb alakításához,
de egyben a vállalat is meg
találja a maga számítását.
A gazdasági helyzet válto
zásai, az árarányok alakulása
megköveteli, hogy a vállalat
nál ehhez mért rugalmasság
gal dolgozzanak. Éppen ezért
a vállalat az eddiginél is szo
rosabbra vonja kapcsolatait a
külkereskedelmi vállalatokkal,
igényt tartva
bevonásuk»
rá a rendszeres operatív d o b
lésekbe is.

