
VEZETES VEZETŐK 
A fsz vezetősége és elnöke 

is összehívott 
megtárgyalja a 
azokat a problémákat, ten-

végrehajtásáról. 
Ezeknek a tiszbségviselők-

A közgyűlések közötti kat a gazdákat, akik alap- hogy a vezetőség minden 
időszakban a termelőszö- vető jogaikkal sem élnek. tagja kapjon valamilyen ál-
vetkezet választott vezetősé- S z á m o s póida bizonyít- landó jellegű feladatot. A 
ge gondoskodik a tagság ha- ja, hogy el lehet kerülni az vezetőségben rendszerint 
tározatainak végrehaj tásá- efféle hibákat. Legfőképpen van képviselője mindegyik 
ról. Hetenként, vagy két- a vezetőségen és az elnökön gazdasági ágnak, s helyet 
hetenként megtartott — múlik, hogy sem a hatáskör kapnak benne a fér-
szükség esetén soron kívül túllépése, sem a tagság fiaik mellett az asz-

ülésein visszahúzódása — ahogyan szonyok is. Ez a megol-
vezetőség mondani szokták: passzivi- dás jó, mert lehetővé te-

tása — ne fékezze a terme- szi, hogy a vezetőségi ta-
nivalókat, amelyek részint a lőszövetkezet fejlődósét. Az gok révén a mindennapi 
közgyűlés határozatai alap- a legfontosabb, hogy ne munkában is állandó, eleven 
ján hárulnak rá, részint pe- csak hirdessék, hanem a kapcsolata legyen a vezető-
dig az alapszabály értelmé- gyakorlatban valósítsák is ségnek a tagsággal. Akik 
ben tartoznak hatáskörébe, meg azt az elvet, amely ismerik a szövetkezeti éle-
A vezetőség természetesen szerint az elnök közvetle- tet, azok jól tudják, hogy 
intézkedéseket tesz, állást nül a vezetőségnek, végső milyen nagy jelentősége 
foglal, utasításokat ad azok- soron p>edig — a vezetőség- van annak, ha a választóit 
nak az irányító beosztású gel együtt — a tagságnak vezetők élnek a nekik 
embereknek, akik a mun- tartozik felelősséggel min- nyújtott lehetőséggel. A ta-
ka hétköznapjaiban kötele- den tettéért S nem elegen- gok gazdatudatát ugyanis 
sek gondoskodni a tervek dő, ha formailag eleget nemcsak a gyűlések alkal-
megvalósításáról, a közgyű- tesznek az ebből fakadó kö- mával lehet és kell ápol-
lésd, vezetőségi határozatok vetelményeknek. A vezető- ni. fejleszteni, hanem a 

ség, illetve a közgyűlés hétköznapok megszokott 
nem azért van, hogy időn- munkája közben is. 

, „ „ ,, „ k é n t meghallgassa az el- Több termelőszövetkezet-
nek a sorában a legjelento- n ö k tájékoztatóját a sző- b e n megbízták a vezetőség 
sebb, legkiemelkedőbb sze- vetkezet helyzetéről, az idő- valamelyik tagját azzal, 
repe az elnöknek van. Ö szerű tennivalókról, az el- hogy törődjön a tagok 
fogja egybe a vezetőség, a végzendő feladatokról. Igen, ügyes-bajos dolgainak inté-
tsz-ben dolgozó szalcembe- tájékoztatni feltétlenül kell, zésével. Természetesen nem 
rek, az irodában foglalkoz- mégpedig mindig őszintén úgy, hogy ő foglalkozik 
tátották munkáját éppúgy, f 8 * ^ ' b <?g y minden érde- minden ilyen kérdéssel. Az 
mint az üzemegységvezető- k e l t

1 világosan láthassa, efféle tennivalók egy rá-
két, a brigádvezetőkót, a pontosan megerthesse belo- S 7 e a brigádvezetők, más 
termelőszövetkezet egész le> ,ho1 ^ műyen eredme- r 6 s z c a vezetőség, vagy az 
tagságáét. Elsősorban az el- nyeket ert él, miféle ne- e lnök hatáskörébe tartozik, 
nök képviseli a közös gaz- hősegekkel küzd a szövet- A vezetőcégnek azonban jo-
daságot mindenféle hivata- k d z e t - ?? t m ^ m a z z a a tá- & Van, hogy valamttvik 
los ügyben. Sok termelő- tokoztato azt is, hogy a leg- tagját megbízza az ilyen 
szövetkezetben azt a követ- utobbi vezetosegi ules, il- ügyek felügyeletével. Sok 

letve közgyűlés ota milyen példa tanúskodik arról, 
fontos intézkedéseket tett hogy helves ez a módszer. 

A az elnök, a vezetőség. s Egyebek között azért, mert 
csak az ő akarata számít, h°®" a r \ hajtotta vegre a ka- a tasság látia belőle: a ve-
az ő kezében van a hata- F * 1 utasításokat. S amit zetőség szívén viseli a lát-
lom. tett' a n n a k k e r l e a Jóváha- s z óteg nem nagv horderejű. 

gyását a tagságtol. Azt pe- de az ő életükben fontos 
Igazsagtalan dolog lenne dig, amit a következő idő- helyet betöltő problémát 

kizárólag vagy főként a szakban szükségesnék tart ' Culvás Pál 
termelőszövetkezeti gazdá- az elnök, a vezetőség, alapo- 1 

kat hibáztatni azért, hogy san vitassa meg a tagokkal, 
ilyen vélemény alakult ki Ne csak azt, ami a tagok-
bennük. Ez a káros, a sző- ra vár, hanem azt is, ami 
vetkezeti demokráciát és az az elnök, a vezetőség fel-
eredményes gazdálkodást adata lesz 
egyaránt veszélyeztető né-

keztetést vonták le ebből, 
hogy a közös gazdaságban 
minden az elnöktől függ, 

Retorikai tanfolyam 
Szegeden 

A Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat Csongrád me-
gyei szervezete, valamint a 
Csongrád megyei és Szeged 
városi Népművelési Tanács-
adó rendezésében három na-
pos retorikai tanfolyam kez-
dődött tegnap Szegeden a 
családi és társadalmi ünnep-
ségek szónokai részére. A 
megye városaiból és nagyobb 
községeiből érkezet 48 hall-
gatónak az első napon dr. 
Veczkó József egyetemi ad-
junktus „A meggyőzés lélek-
tana és logikája, a beszéd 
lélektani" címmel, majd dr 
Sipka Sándor egyetemi ad-
junktus „A magyar nyelv 
rendszere és jellegzetes vo-
násai, a szép magyar beszéd, 
szóhasználat" címmel tar-
tott előadást. 

Ma, Waczha Imre, a Ma-
gyar Nyelvtudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 
„Az emberi beszéd keletke-
zése és fiziológiája" című' 
valamint dr. Benkő László 
főiskolai tanár „A jó magyar 
kiejtés hangsúly, hanglejtés" 
című előadására kerül sor. 

A tanfolyam utolsó napján 
délelőtt Grétsy Lászlónak, a 
Magyar Nyelvtudományi In-
tézet tudományos munkatár-
sának „A retorika főbb kér-
dései" című előadását hall-
gatják meg a résztvevők, 
majd délután a társadalmi 
ünnepségek lebonyolításával 
ismerkednek meg. 

Ami az e lnök és a veze-
zet csak ott válhatott ural- tőség kapcsolatát, együtt-
kodóvá, ahol az elnök visz- működését illeti: igen erős 
szaélt jogaival, s magatar- hatással van az egész gaz-
tása, cselekedetei okot ad- dálkodásra. Ebből a szem-
tak hatáskörének túlbecsü- p>ontból azok a termelőszö-
lésére. S ha az ilyen visel- vetkezetek mutatnak köve-
kedést a járási tanács és a tendő példát, amelyekben a 
többi olyan intézmény, szerv feladatkörök .pontos megha-
is elnézte, amelynek első- tározásával is igyekeztek 
rendű kötelessége őrködni elejét venni mindenféle 
az alapszabály, a jogszabá- súrlódásinak. Sokkal ered-
lyok megtartásán. akkor ményesebben dolgozik az el-
móg kevésbé háríthatjuk a nök. a párttitkár, a mező-
felelősséget a szövetkezeti gazdász, a főkönyvelő, de 
tagokra. Persze, egészen az irányító poszton levő 
más a helyzet akkor, ha többi ember is, ha félreért-
az elnök és a vezetőség hetetlenül szabályozták, mi-
munkája nem gátolja, ha- lyen jogai vannak, meddig 
nem elősegíti a helyesen ér- terjed a hatásköre és a fe-
telmezett demokrácia érvé- Ielőssége. Ha ezt tisztázták, 
nyesülését a szövetkezetben, akkor könnyebb megvalósf-
s a tagság ennek ellenére tani azt, Tíogy ne avatkoz-
sem törődik megfelelőkép- zanak egymás dolgába, ne 
pen a közösség, a társas keresztezzék egymás intéz-
gazdálkodás problémáival, kedéseit, hanem egyetértés-
Ebben az esetben — ami a ben, a közösen kialakított 
tapasztalatok szerint igen módszerekkel 
ritka — indokolatlan ér- munkájukat, 
né szemrehányás mindazo-

végiezzék 

Bevált az a gyakorlat is, 

Megindult a hishatárforgalom 
Magyarország és Jugoszlávia között 

S z e g e d é s S zabadka is a k ishaiárforgaiomba 
tartozik 

A Magyar Népköztársaság badka is a kishatár-forga-
kormánya és a Jugoszláv lomba tartozik. Csongrád 
Szocialista Szövetségi Köz- megyéből a kishatár-íorga-
társaság kormánya között lomba tartozik még Ferenc-
létrejött egyezmény alapján szállás, Kiszombor, Klára-
1965. december 28-tól, teg- falva, Ásotthalom, Deszk, 
naptól megindult a kishatár- Domaszék. Gyálarét, Kis-
forgalom a két ország kö- kundorozsma. Kübekháza, 
zött. Ennek keretében a két Mórahalom, öttömös, Puszta-
ország állampolgárai, akik- mérges, Röszke, Rúzsa, Sző-
nek állandó lakhelyük a reg, Tápé, Tiszasziget, Űj-
határtól számított 15 kilo- szentiván és Zákányszék, 
méteres sávon belül van, Az egyezmény értelmében 
útlevél és vizűm nélkül az a szomszédos Vajdaságból 
illetékes helyi szervek által számos helység, többek kö-
kiállított határátlépési enge- zött Horgos. Kanizsa. Kele-
déllyel utazhatnak a másik bia, Bezdán, Palics, Hajdu-
ország ugyancsak 15 kilómé- kovo és Martonos is a kis-
teres szélességű határsáv- határ-forgalomba tartozik. 

fi Szovieiunio 
támogatja Zambiát 

jába. kishatár-forgalommal 
Az egyezmény értelmében kapcsolatban lapunkban ha-

magyar részről Szeged, ju- marosan még részletesebb 
goszláv részről pedig Sza- tájékoztatót közlünk. 

főzték rendületlenül és ráérősen az 
ételt a csajhanában, a teaházban. Ez 
jellegzetes középázsiai intézmény. Itt 
piláfot esznek, teát isznak, politizál-
nak, jó nagyokat hallgatnak. Bárme-
lyik csajhanába látogattam, minden-
hol szívélyesen fogadtak és kínálni 
kezdték föztjüket. 

Egyik vasárnap a taskenti újság-
írók egy ligetbe vittek és ők maguk 
készítették a piláfot, amelyet minden 
férfi tud főzni, mert már serdülő-
korban megtanulják ezt a mestersé-
get. Szadriddin Aj ni író egyik köny-
vében olvastam, hogy buharai diák-
korában az volt a szokás, hogy a 
medreszében (iskola) a nebulók a hét 
egy-egy estéjére nem szívesen, de 
vendégül látták az emír őfelségét. Az 
emír pribékjei és kuktái végigkóstol-
ták a diákok húsos kásáját, és ame-
lyik a legfinomabb volt, abból eveti 
a kényes-gyomrú nagyúr! 

A legjobb piláfot a kínai határ kö-
zelében levő Bojiesztán faluban et-
tem. Korareggeltől 35 fokos hőségben 
a gyapotföldeket, gránátalma- és a 
szőlőskerteket jártuk. Már késő dél-
után volt, mire visszaértünk a hely! 

kolhoz klubjába. Láttam, hogy nag-
a sürgés-forgás a levegőből finom 
fűszeres illatokat fogott fel orrcim-
pám. Bevezettek az épületbe s ott te-

rített asztal várt. Rajta: „Asszony 
ujja" nevű mézédes szöllő, gerezdre 
vágott piros gránátalma, sárga, fehér 
és piros görögdinnye, őszibarack, kör-
te, akár egy csendélet. Hamarosan 
kenyérlángosszerű tésztát hoztak a 
konyha felől. Surpalevest kaptunk el-
sőnek, amely különleges hagymával 
sűrített érdekes ízű húsleves. Vasra-
füzve hozták a bárány- és fiatal teve-
húsból készült saslikot. Tudtam, hogy 
piláf is lesz, ezért csak módjával fo-
gyasztottam a saslikot. Közbe-közbe 
valaki a vendéglátók közül mindig 
felköszöntőket mondott és persze, 
ilyenkor inni illett. Majd egy nagy-
szakállú csíkos-kaftános, méltóságtel-
jes öreg behozta hordóalj nagyságú 
virágos díszítésű cseréptálon a főfo-
gást: a piláfot. Erről ettünk mind-
nyájan, ónkanállal, a többiek üzbég 
szokás szerint kézzel. Egy percre sem 
lehetett abbahagyni az evést, mert 
kínálták a vendéget szüntelenül. 
Megkértem az öreg szakácsművészt, 
mondja el a piláf receptjét. Ö csak 
mosolygott és megjegyezte, hogy „el-
mondhatom, de ennyi idő alatt ezt 
nem lehet megtanulni" — töltsek ná-
luk vagy öt évet, akkor garantálja, 
hogy én is jó piláfot fogok csinálni. 
Később a tó partján azért csak meg-
néztem, hogyan készíti az öreg. Le-

ölte a bárányt, húsát azon frissiben 
kockára vagdalta, majd a nyílt tűzön 
levő üstben sütrri kezdte, erős papri-
kával, többfajta hagymával és sárga-
répával ízesítette. Sót és előttem is-
meretlen fűszereket szórt bele. A pu-
hára főtt húst ezután összefőzte rizs-
zsel, a különféle fűszerektől és a hús-
tól gusztusos barna színű lett a pi-
láf. Az öreg üzbég elmondotta, hogy 
mindenkinek más, más ízű a piláfja. 
S nekem eszembe jutott, hogy nálunk 
is hajdanán minden háziasszonynak 
más, más ízű volt a kenyere. Köztük 
tartózkodva láthattam, hogy nagyon 
jó evők az üzbégek. Mutattak egy 
öregembert, aki egymaga megeszik 
egy jó nagy birkát. Az egyik fiatal 
szerkesztő, hogy erejét és jó gyomrát 
bizonyítsa, szemem láttára megivott 
egy bögre piláfról leöntött zsírt. Min-
denütt hangoztatták, hogy erősek, jó-
kedvűek és hosszúéletűek az üzbégek. 
A kolhozbeli vendégeskedésen szép 
muzsikával is kedveskedtek. Előkerül-
tek a népi hangszerek, a pengetős 
rubab és a dobszerű dojra, amelyek-
ből hol szelíd, hol vidám melódiák 
csendültek fel. Poharaikat túláradó 
barátsággal, őszinte szívvel a magyar 
nép egészségére ürítették. 

SZEBELKÖ IMRE 

Miután Wina zambiai pénz-
ügyminiszter visszatért 
moszkvai küldetéséből, saj-
tókonferencián közölte, hogy 
a moszkvai tárgyalások so-
rán a kijelölt célokat elér-
ték. 

„Igen megelégedetten tér-
tünk vissza" 

— folytatta a beszámolóját 
és hangsúlyozta, hogy a 
Szovjetunió minden támo-
gatást megígért Zambiának. 

A hírügynökségek részle-
tesen beszámolnak a másik 
zambiai küldöttség eredmé-
nyeiről is, amelyet Kapwep-
we külügyminiszter vezeteti 
Washingtonba. 

A küldöttség majdnem 
kétórás tárgyalást folyta-
tott Rusk amerikai külügy-
miniszterrel. 

Mint ezt egy közös amerikai 
—zambiai közlemény ismer-
teti, megvizsgálták azt a le-
hetőséget. vajon szállíthat-
nak-e olajat Zambiának szá-
razföldi úton is. Az ameri-
kaiak szerint tekintetbe ve-
hetnék azt az erre a célra 
alkalmas utat, amely Dar es 
Salaam-on, Tanzánián ke-
resztül vezet. Rusk külügy-
miniszter újból biztosította 
a zambiai küldöttséget, hogy 
az Egyesült Államok remél-
hetőleg már január 2-tól 
kezdődően csatlakozik az 
Anglia és Kanada által lé-
tesített légifolyosóhoz, illet-
ve az így szállított olajmeny-
nyiségek növeléséhez. 

A Reuter angol hírügynök-
ség hágai értesülése szerint 
a holland kormány hétfőn 
kereskedelmi zárlatot ren-
delt el Rhodesia ellen. A 

cukorszállítások tekinteté-
ben a holland kormány ki-
vételes esetekben eltekint a 
zárlattól. 

Nem engedélyezi fegyve-
rek, löszerek és más kato-
nai anyagok, továbbá 
nyersolaj és petrólcumké-
szitmények exportját. 
Hétfőn este, lapzárta után 

kaptuk a hírt, hogy 
Rhodesiában a fehértele-
pes kormány hétfőn beve-
zette a benzinjegy-rend-
szert. 

A rendkívül alacsonyra mé-
retezett adagolás a vártnál 
is kellemetlenebb meglepe-
tést keltett a fehér telepes 
lakosság körében. 

Ez az első megszigorítás, 
amelyet bizonyosan továb-
bi adagcsökkentés követ. 

A gépkocsi tulajdonosoknak 
hetenként legfeljebb össze-
sen 160 kilométeres üzemel-
tetést biztosít és ez a nagy 
távolságokra való tekintettel, 
gyakorlatilag megszünteti a 
magángépkocsizást Rhode-
siában. 

Az angol lapok keddi cik-
kei megállapítják, hogy 

az autók üzemanyagának 
adagolása Rhodesiában az 
első fájdalmas csapást 
merte az ottani fehér tele-
pesek eddigi gyöngyéle-
tére. 
Az angol lapjelentések azt 

is hangsúlyozzák, hogy 
rövidcsen egyéb közszük-
ségleti cikkek adagolása is 
várható Rhodesiában, 

amit a Smith-rendszer eddig 
halogatott, hogy ne rontsa a 
karácsonyi ünnepi hangula-
tot. 

K é m p e r K a i r ó b a n 
Kairóban kedden a leg-

felsőbb állambiztonsági tör-
vényszéken megkezdődött 
Musztafa Aminnak, az Al 
Akhbar című lap volt fő-
szerkesztőjének pere. Azzal 
vádolják, hogy katonai tit-
kokat árult el egy amerikai 
hírszerző ügynöknek, továb-
bá, hogy illegális valutaügy-
leteket kötött. 

Amin az első tárgyaláson 
tagadta bűnösségét a kato-
nai titok elárulásának vád-
jával szemben, de elismer-
te az illegális valutaüzlete-
ket. A tárgyalást röviddel a 
megkezdés után a vád és a 

védelem együttes kérésére a 
nyilvánosság kizárásával 
folytatták. 

A tekintélyes kairói lap 
volt főszerkesztőjét idén jú-
lius 21-én tartóztatták le az 
amerikai nagykövetség egyik 
munkatársával együtt, aki-
nek a vád szerint a katonai 
tájékoztatást nyújtotta. Az 
amerikai külügyminiszté-
rium cáfolta, hogy diplomá-
ciai megbízottja bármilyen 
effajta tájékoztatást kapott 
volna. A nagykövetség mun-
katársát a diplomáciai sért-
hetetlenség alapján szaba-
donbocsátották, s később el-
hagyta Egyiptomot. 

Partra vontatják a »Sea Gen?-ef« 
ö t halott, nyolc eltűnt és 19 korházban fekvő életbzn-

maradott — ez a „Sea Gem" (tengeri ékkő) fúrótorony 
katasztrófájának legfrissebb mérlege. Mint már jelentettük, 
A Humerber folyó torkolatának vidékén, az Fszaki-ten-
geren hétfőn délben váratlanul összeomlott a Britisch 
petróleum társaság két és fél millió font értékű tengeri 
fúrótornya. 

Kedden a jeges tengervízbe búvárok merültek alá, 
hogy tanulmányozzák, miképpen lehet partra vontatni a 
„Sea Gem" maradványait. 

Lemondott Fanfani 
Amintore Fanfani, az 

ENSZ-közgyűlés jelenlegi 
ülésszakának elnöke Aldo 
Moro olasz miniszterelnök-
höz intézett levelében le-
mondott olasz külügymi-
niszteri tisztségéről, amelyet 
1964. decemberben vett át 
Giuseppe Sarapattól, akit 
akkor választottak meg 
olasz köztársasági elnökké. 

Az AP és a UPI ameri-
kai hírügynökség jelentése 
a hír közlése kapcsán rá-
mutat, hogy Fanfani lemon-
dását a heves bírálatok özö-
ne előzte meg amiatt a sze-
rep miatt, amelyet a viet-
nami béketárgyalásokra irá-
nyuló állítólagos legutóbbi 
kísérletben játszott. 

Lapzártakor érkezett je-
lentés szerint — mint nyu-
gati hírügynökségeit közlik 
— Aldo Moro olasz minisz-
terelnök nem fogadta el 
Fanfani lemondását. — „A 
felmerült problémák nem 
érintik az ön személves rá-
termettségét és lojalitását a 
kormány külpolitikája iránt. 
Kérem, ne ragaszkodjék el-
határozásához" — írfa töb-
bek között Moro miniszter-
elnök Fanfanihoz intézett 
levelében. 

• 

Rómában már egy hete 
szó esik arról, hogy Fan-
fani „túlságosan Is elmé-

lyült" a vietnami tárgyalá-
sok megkezdését célzó köz-
vetítésekbe. Szélsőjobboldali 
ellenfelei vetették ?zt állí-
tólag szemére, mivel — 
mint ismeretes — az olasz 
kormány hivatalosan ta-
mogatja az Egyesült Álla-
mok vietnami politikáját. 
Lemondásának hátterében 
— feltehetően — cz a tá-
madás állt. 

Pamutnyomóipar i Vétlalat 
szegedi texti lművek kiskun-
dorozsmai üzemegysége 
azonnali felvételre felvesz 
18—30 év közötti nöi mun-
kaerőt tártöltöl munkakör-
be. Jelentkezni lehet a 
munkaügyi osztályon min-
dennap 7—15 óráig. 
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Közgazdászt 
vagy mérlegképes könyv 
lő! képzettséggel rendelke: 

férfi munkaerőt 
keresünk azonnali belépés-
sel. Jelentkezés: Gépállo-
mások Igazgatósága Sze-
ged, Megyetanács-épület. 
419. szoba. K. 554. 
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