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Jugoszlávia földtani szervei és geológus
szakem berei nevében üdvözlöm a KGST Föld
tan i Állandó Bizottságát jubileum a alkalm ából.
Mi, földtani szakem berek, Jugoszláviában
is különleges érdeklődéssel és figyelem m el kí
sérjük a KGST Földtani Állandó Bizottságának
m unkáját, m ert a bizottság tevékenységének
m ind a földtani elm élet és gyakorlat fejlesztése
szem pontjából óriási jelentősége van.
A Jugoszláv Szocialista Szövetségi K öztár
saság bonyolult és változatos földtani telepítése
m egköveteli földtani szervezeteinktől, szakem 
bereinktől és tudósainktól, hogy állandó és
aktív együttm űködésben legyenek m ás, első
sorban a velünk szomszédos országok intézm é
nyeivel és szakem bereivel. Ezen a téren m ár
pozitív eredm ényeink vannak. Azoknak a fel
adatoknak a jelentősége és bonyolultsága,
am ellyel geológusaink meg kell, hogy birkózza
nak (a nyersanyaglelőhelyek kutatásától, a víz
és vízkutatáson és építésföldtani vizsgálatokon
keresztül a geofizikai és egyéb kutatásokig)
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szükségessé teszik a széles körű együttm űkö
dést, valam int a kölcsönös tapasztalatcserét és
az eredm ények kölcsönös ism ertetését annak é r
dekében, hogy a döntések a leggazdaságosabb
és leghatékonyabb m egoldásokat eredm ényez
zék.
A KGST Földtani Állandó Bizottsága az
e lé rt eredm ények, a földtani feladatok kidolgo
zásának m inősége és m ódozatai alapján kétség
kívül az egyik legtekintélyesebb olyan szerv,
am elytől a Jugoszláv Szocialista Szövetségi
K öztársaság geológusai és földtani szervezetei
a legham arabb kaphatnak választ a problém áik
ra és részesülhetnek segítségben a közös érdek
lődésre szám ottartó kérdések m egoldásában is.
A m ellett, hogy elism erésünket fejezem ki
m indazoknak, akik sokévi m unkájukkal nagy
ban hozzájárutak a KGST Földtani Állandó
Bizottságának tevékenységéhez, további újabb
sikereket kívánunk a KGST Földtani Állandó
Bizottsága tevékenységéhez a további évekre,
évtizedekre is.

