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M o d e l l t e r v e k k é s z ü l n e k 
A Vegyimüveket Tervező Vállalatnál modellterveket ké-
szítenek. Az új módszer szerint a tervezési feladatok 
gyorsan és szemleletesen megoldhatók, a dokumentációk 
többsége rajzolás helyett fényképezhető. A modellterve-
ket könnyen átalakithatjáR. kiváló segédeszközök. Képün-

kön: előtérben a vegyipari típuscsarnok modcilterve. 

Közéletünk 
hírei 

KÁDÁR JÁNOS 
FOGADTA AZ ÜJ 
FRANCIA 
NAGYKÖVETET 
Kádár János, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára, az Elnöki Tanácstag-
j a bemutatkozó látogatáson 
fogadta Ravmond Gastam-
bide-t, a Francia Köztár-
saság új magyarországi 
rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövetét. 

SZOVJET 
PÁRTMUNKÁS-
KÜLDÖTTSÉG 
ÉRKEZETT HAZÁNKBA 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottságának meghívására M. 
O. Szia dkovszkij nak. az 
SZKP KB osztályvezető-he-
lyettesének vezetésével pén-
teken pártmunkás küldöttség 
érkezett hazánkba. A kül-
döttség fogadására a Feri-
hegyi repülőtéren megjelent 
Púja Frigyes, az MSZMP 
Központi Bizottsága külügyi 
osztályának vezetője. Je-
len volt N. R. Selen kovet-

| tanácsos, a Szovjetunió bu-
dapesti nagykövetségének 

' ideiglenes ügyvivője. (MTI) 

Erősítsük a lakosság részvételét 
a közügyek intézésében 

Szegeden megkezdődtek a Csongrád megyei jogásznapok 

Csépi József 

IGAZI ÖNMAGUKRA TALÁLTAK 
Zárszámadó közgyűlés az Új Élet Tsz-ben 

Tegnap emlékezetes zár- csak a kezdet. Elmondták, lotta azokat. Németh István-
számadó közgyűlésnek vol- hogy a mostani átütő sikert ra. Molnár Mihályra, meg 
ttmk tanúi a mihályteleki új tulajdonképpen csak a fú- másokra viszont odafigyei-
művelödési házban. Katona szerpaprika, meg a kenyér- tek: jogos bírálatot hallot-
Sándor országgyűlési képvi- gabona hozta, de mennyived tak. 
seiő, a Hazafias Népfront más lesz a helyzet majd ak- OzvaJd Imre osztályvezető 
Csongrád megyei bizottsága- kor. ha a közös állattenyész- a városi párt-végrehaj tóbi-
nak titkára találóan így fo- tés is felzárkózik!? Most zottság, a megyei jogú vá-
gaimazta meg érzéseinket: még az összes bevételeknek rosi tanács és a Hazafias 

— Olyan parasztemberek- csak a 17 százalékát nyúj- Népfrontbizottság nevében 
kei vagyunk itt együtt, akik totta az állattartás, pedig gratulált a sikerekhez, s ez 
életükben kétszer léptek be már az lenne a szabályos, a gratuláció mindenkinek 
m szövetkezetbe! Egyszer, ha legalább 55—60 százaié- őszintén jólesett 
amikor aláírták a belépési kát adná. így hangzott ez el 
nyilatkozatot és most, ami- a beszámolóban is. Megvan 
kor végre rátaláltak igazi hozzá a garancia, hogy a kö-
önmagukra a közösben, s ha- vetkező években már ez is 
xaértek. meglesz. Van a mihálytele-

ki (.• • . kieknek egy 20 ezer férőhe-
bizonyítékok ! y e s csibenevelőjük, s ez a 

Az Üj Élet Tsz elnöke, kis házacska a 4 millió 205 
Nagy István, olyan közgyú- ezer forintnyi állattenyész-
lési beszámolót tartott me- tési haszon 57 százalékát 
Ivet tanítani lehetne a tsz- adta Nos, ilyen színvonalon 
elnökök iskoláján. Jelzem, foglalkoznak majd itt hatna-
ennek a beszámolónak a só- rosan a szarvasmarhával is. 
j á t paprikáját azok adták, Jó tízmilliós beruházásból 
akik vele szemben ültek, most épül egy 300 férőhe-
íme a bizonyíték: az Űj Élet Íves tehenészet. Az idén el-
közö6ségének kollektív va- készül. Ez lesz az igazi fel-
gyona 1964-ben 35 millió 505 tétel a már említett 55—60 
ezer forint volt, most pedig százalékhoz. Elmondták: 
37 millió 965 ezer. Közel 3 tudják már azt is, mi kell 
millió forinttal nőtt a teher- ahhoz, hogy ne legyen többé 
mentes tiszta vagyonrész is. ráfizetéses a zöldségtermesz-
Olyan komisz időjárás, mint tés sem. 
amilyen a tavalyi volt, rit-
kán adódik, mégis, a tsz Szeretik a kozost 
közös termelésének értéke — . ,, 
ha 1964-et száznak vesszük A ^tában higgadtan be-
- 1965-ben 114,5 százalék. P a PP J a n o s ' e l l 6 n " 
A redukált szántóegységre bizottság tagja. Azt 
jutó tiszta haszon 2 ezer 744 kerté, hogy aki meg egyszer 
forintról 3 ezer 716 forintra k l a t hagyja ősszel vagatla-
nőtt. Ez a legbeszédesebb n u l * kukoricaszárat, az a 
mutatója a jó munkának. w b e n n 6 J ™ ? ] 0 n 

Hogyan lett ez? Az inten- háztájit vagy csalt azt kap-
ziv búzákból holdanként 24 Ja, amelyikkel olyan csu-
mázsa 12 kilót csépeltek, pe- n y a n elbánt: megtapsoltait, 
dig csak 15 és fél mázsát o l ü h . J ü Z s e f ; a fegyelmi bi-
terveztek. A külterjes hazai ^ ^ L ^ ^ ^ T l i ! 3 ? : 
búzák is megérezték tavaly, 

Tegnap, pénteken délelőtt Szegeden, a megyei tanács-
háza nagytermében megkezdődött a Magyar Jogász Szö-
vetség Csongrád megyei Szervezete és a Közalkalmazottak 
Szakszervezete Csongrád megyei Bizottsága által rendezett 
kétnapos jogásztalálkozó. Nagy számban vettek részt a 
megye jogásztársadalmának képviselői: bírók, ügyészek, 
ügyvédek, jogtanácsosok, valamint a tanácsok vezető tiszt-
ségviselői, a tanácsi apparátus dolgozói. A jogásznapok el-
nökségében foglalt helyet: dr. Dallos Ferenc miniszterhe-
lyettes, a Minisztertanács Tanácsszervek Osztályának ve-
zetője, dr. Komócsin Mihály, a Csongrád megyei pártbi-
zottság titkára, Török László, a Csongrád megyei tanács 
vb elnöke, dr. Benedek Jenő, a Magyar Jogász Szövetség 
főtitkára, dr. Jókai Loránd, a Közalkalmazottak Szakszer-
vezetének főtitkára, dr. Antalffy György tanszékvezető 
egyetemi tanár, a Magyar Jogász Szövetség Csongrád me-
gyei szervezetének elnöke, dr. Németh Lajos, az SZMT 
vezető titkára, Papp Gyula, a szegedi m. j. városi tanács 
vb elnökhelyettese, dr. Kemenes Béla, a Szegedi József 
Attila Tudományegyetem jogi karának dékánja és Nagy 
Máté, a Közalkalmazottak Szakszervezetének megyei tit-
kára. 

A szocialista demokratizmus fejlesztése 

ve! és a helyi érdekek kö-
rültekintő figyelembevételé-
ve! — szükséges a munka-
megosztás tökéletesítése. Eb-
ből következik az, hogy az 
államhatalom helyi szervei 
nagyobb önállósággal intézik 
— a rendelkezésre álló anya-
giak alapján — az adott te-
rület fejlesztését, beleszól-
nak területük beruházásai-
nak kérdéseibe a lakosság 
észrevételeinek tolmácsolá-
sával. 

Az államiság jellegének 
erősítésétől nem választható 
el a tömegkapcsolatok gaz-
dagítása. Indokolt a tanácsi 
választott testületek műkö-
désének további fejlesztése. 
Célszerű gyakorlati törekvés 
a központi irányítás és a he-
lyi önállóság jobb arányai-
nak a megteremtése. Ezután 
sokkal jobban kell érvénye-
sülnie a választott testületek 
funcióinak. 

A tanácskozás dr. Antalffy radt az államhatalom helyi 
György elnökletével kezdte szerveinek gyakorlati tevé-
munkáját, majd dr. Jókai kenysége. Ezért kell erősí-
Loránd méltatta a jogászna- teni a tanácsok hatáskörét 
pok jelentőségét. Ezután dr. és felelősségét mind az ál-
Dallos Ferenc „A tanácsok lami, mind a közéletben. Ez 
szervezete és működése, to- azt is jelenti, hogy a taná-
vábbfejlesztésének főbb irá- esi szervek munkálkodásá-
nyai" címmel tartott nagy ban hathatósabban érvénye-
érdeklődéssel kísért előadást, sül — éppen a nép által 
s taglalta a tanácsi szerve- választott tanácstagok útján határozat meghozatalának 
zet elvi és gyakorlati mű- is — a választók, a lakos- jogát biztosítani. Ennek kap-
ködésének időszerű kérdé- ság részvétele az állami élet- csán például felmerült, hogy 

Hivatali ridegségtől 
mentesen! 

Megfontolás tárgya, ho-
gyan lehet és kell helyi ta-
nácsainknak az első fokú 

seit. ben és a közügyek intézésé-
A tanácsok megalakulásuk b e n - A k ö z é ' e b demokratiz-

óta az államhatalom szer-
veiként jól betöltik hivatá-
sukat. Szerepük és jelentő-
ségük a jelenben és a jövő-
ben tovább növekszik. A 
párt és a kormány népet 
szolgáló politikájából faka-
dóan követelmény az állami 
élet, a szocialista demokra-
tizmus további fejlesztése. E 
tekintetben a szocialista ál-

mus továbbfejlesztésének, 
miként eddig is, a jövőben 

az általános és a középisko-
lák pedagógusait a helyi ta-
nácsok nevezhessék ki. 

Ezután rámutatott, hogy a 
is a legfőbb szervei a taná- tanács tevékenységében to-
csok. vább kell növelni a politikai 

és a tömegszervezeti voná-
sokat, amelyekkel hatéko-
nyabbá lehet tenni a tanács 
gazdasági és kulturális mun-

Orsságos és helyi 
érdek összhangja 

Szocialista fejlődésünkből kálkodását. A tanácsok ipari 
következik, hogy a központi 
és a területi államhatalmi 

lam adott lehetőségeitől je- szervek között — az össz-
lenleg viszonylag még elma- népi érdekek elsődlegességé-

hogv valami meg akar itt 
változni; 12 helyett 16,43 má-
zsájával fizettek. És a mi-
hálvtelekiek nagy szerelme, 
a fűszerpaprika (amiért már 
Móricz Zsigmond is megcso-

csolatban elmondta, hogy 28 
fegyelmi ügyben határoztak 
év közben, 16 alkalommal 
javasoltak büntetést és 9 
esetben külön még kártérí-
tést is. Ez is újdonság itt! 

Valaki azt súgta a fülem-
dálta őket) 42.5 mázsát adott, ^ ^ h o g y szereti 
pedig Móricz Zsigmond még 
csak 20, meg 25 mázsát lá-
tott A plusz nemcsak az 
embereket, a szövetkezést is 
dicséri. 

Még jobb lehet a helyzet 
A tárgyalás egész légköré-

ből éreztük: mindez még 

itt mar 
mindenki a közöst, aki ren-
des ember. Csak ezt eddig 
nem merték hangosan meg-
mondani. Mert mindig azé 
volt a taps, a „dicsőség", aki 
legjobban • tudott gúnyolódni, 
vádaskodni. Az alaptalan 
vádaskodás hangjai most 
már olyan erőtlenek voltak, 
hogy szinte senki sem hal-

Csongrád megye: 58 millió 
A lakosság betétállomá-

nya az idén is folyamato-
^ U r t t ö i e m e f e ^ A helyezé* Csongtttó megyitt 

rint a fővárosi betétekre. 
Vidéken a legtöbb betétel-

az emelkedés elérte az egy-
milliárd forintot. Ebből az 
összegből 700 millió forint 
jut a vidéki, 300 millió fő-

ben volt: 58 millió forint 
A takarékpénztárnál kezelt 
betétállomány már megha-
ladja a 21 milliárd forintot 

Segítsen a társadalmi bizottság! 
Kívánságok, panaszok és a va ló ság az egyetemi menzákon 

Fél 12 múlt néhány perc- egy levélíró megjegyezte — zetőinek. Ebből azonban az 
cel. Most nyitották ki a úgy vették észre, hogy az eltelt több mint két hónap 
szegedi egyetemi menzák aj- ételmaradékot „összegyűjt- alatt semmi sem lett. 
tajait az éhes diáksereg ve" újra kiosztják. Ez egyéb- Az egyetemi menzákat 
előtt. Hosszú sorban egye- ként, mint a vizsgálat so- Szegeden rendszeresen fej-
sével állnak, mig odakerül- rán kiderült, egyáltalán nem lesztik, korszerűsítik. Most 
nek az önkiszolgáló pulthoz igaz. Sőt: eleve olyan rend- azt tervezik, hogy a Hősök 
és tálcájukra rakhatják az szerrel működik a diák- kapujánál levő épületben 
ízlés szerint kiválasztott gö- konyha is, hogy ez a „visz- átépítik a helyiségeket, s így 
zölgó ételeket Ez az idő- szarakás" teljesen kizárt!) az egyetemi oktatók, dolgo-
szak — fél 12-től fél l - ig — Túl sok a főzelék és zók jobb körülmények kö-
— jelenti a csúcsforgalmat, bár igaz, gyakran két-három- zött étkezhetnek. 
Mégis mindössze néhány féle választék van, a napi 

étrendben, nem tartjuk jó- Mindig friss kenyeret! 
nak, hogy mint a múlt csü-
törtökön is mind a három- Akad egyéb probléma is, 
féle étel főzelék volt — mégpedig az, hogy a kor-
mondja egy jól megtermett szerűsítésd törekvés nem 
fiatalember és társai élén- mindig realizálódik megfele-
ken helyeselnek. Látszik, I ö e n - Több éve már ugyanis, 
legszívesebben eltörölnék az hogy az önkiszolgáláshoz 
étrendből a főzeléket. Ez- szükséges három utánmele-
zel pedig nem lehet egyet- g'tő pultot megkapták. Becs-
értem, mert az egészséges lésük szerint a berendezé-
étkezésbe beletartozik a fő- sok körülbelül 20 ezer fő-
zelékek fogyasztása is. Ab- i'int értékűek. Mégsem tud-
ban viszont a hallgatóknak iák használni, mert egyszer-
igazuk van, hogy a válasz-
ték csak úgy igazi, ha egy 
napom nem mind a három 
étel más-más főzelék, ha-
nem egyéb ételt is beiktat-
nak. 

Kérés hangzott el még az 
ételek ízét illetően is. Azt 
kérték, fűszerezzék jobban a 
húsokat, s főleg főzzék pu-
hábbra. Az észrevételeket 
tolmácsoltuk a menza sza-
kácsának, aki ígéretet tett, , , 
hogy az anyagnormák adta I g y , e z e n a ket napon sza-

percet kell várakozni, s 
máris asztalhoz ülve lehet 
forrasztani az ebédet. A 
mai menü: almaleves, pör-
költ tarhonyával, savanyú-
ság és dióstészta. Ügy látt 
szik, ízlik a diákoknak, 
mert a tányérok üresen ke-
rülnek vissza. 

A választék 

— Sült tésztát ritkábban 
sikerül adni az ebéd mellé. 
Ez érthető is, hiszen négy-
ezer embernek készítünk 
ebédet — mondja Bódi 
Lászlóné, az Alföldi Üzem-
élelmezési Vállalat 5-ös szá-
mú egységének vezetője. — 
A választékra azonban nagy 
gondot fordítunk. Naponta 
általában két-három ételfé-
leség között választhatnak a 
hallgatók. Ügyelünk rá, 
hogy az ételek kalóriadúsak 
legyenek. Az ellátásunk jó-
nak mondható, a városi ta-
nács kereskedelmi osztálya 
biztosít számunkra min-
dent, amit igénylünk. 

— Sokat javult az idén 
a zöldségellátás. illetve 
gyakran kapunk mirelitárut: 
zöldborsót, zöldbabot, pa-
rajt, fözötököt. Ezzel vál-
tozatosabbá tesszük az ét-
rendet, s hetenként több-
ször adhatunk főzeléket. 

re rendkívül kis mennyiség 
tartható benne melegen, s 
nincs hozzá elszívóberende-
zés sem. így kénytelenek 
voltak gázzsámolyokat be-
állítani az ételek utánmele-
gítéséne. 

Gondot okoz még az egye-
temi menza vezetőinek a ke-
nyérellátás. Pénteken és 
szombaton a sütőüzem elő-
re kiszállítja a kenyeret 
vasárnapra is és hétfőre is. 

lehetőségeken belül igyek-
szik még ízesebbre főzni az 
ételt és nagyobb gondot for-
dít a húsok elkészítésére. 

Elhatározás, 
c se lekvés nélkül 

raz kenyeret kapnak a diá-
kok, s ezt gyakran szóvá is 
teszik. Jó lenne ezen is se-
gíteni ! 

H. M. 

tevékenységében a szolgál-
tatás a legfőbb feladat. Az 
állami és a szövetkezeti 
szektornak — a nem elha-
nyagolható árutermelő tevé-
kenységgel együtt — a la-
kosság szolgáltatási igényeit, 
szükségleteit kell kielégíte-
ni ők. 

B e f e j e z é s ü l a r r ó l s z ő t t , 
hogy az államigazgatásban 
nem elég a passzív jogalkal-
mazás, mert csak az aktív, 
kezdeményező és opera+fv 
munkasítlus szolgálja az 
egyént és a társadalmi ér-
dekeket. A tanácsi appará-
tusnak, szakigazgatási szer-
veknek mindenütt „hivatali 
ridegségtől" mentesen, gyor-
san és érdemben kell fog-
lalkozniuk a lakosság ügyei-
vel. 

Elénk vita 
Délután kezdődött az élénk 

vita, dr. Benedek Jenő el-
nökletével. Az előadást dr. 
Martonyi János tanszékve-
zető egyetemi tanár, dr. 
Szentpéteri István egyetemi 
docens, dr. Gyimesi Dezső, 
a Csongrád megyei tanács 
osztályvezetője és dr. Balta 
Sándor, a Szeged m. j. vá-
rosi tanács osztályvezetője 
korreferátuma gazdagította. 

Ezután számos értékes 
hozzászólás hangzott el. 

Könyvkiállítás 
A tanácskozás első nap-

ján, tegnap nyitotta meg dr. 
Csikós Ferenc, a szegedi m. 
j. városi tanács vb titkára 
a Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó gazdag könyv-
kiállítását. A rendkívül hasz-
nos kiállítás változatos anya-
ga bemutatja a magyar szo-
cialista jogi irodalom leg-
újabb termését, az elméleti 
ép a gyakorlati szakemberek 
munkáit. 

A tanácskozást ma, szom-
baton folytatják. 

Kell a főzelék, d e . . . 

Az egyetemi hallgatók 
megfelelő étkeztetését a 
menzabizottság hivatott el-
lenőrizni. Utoljára a múlt 
év novemberében üléseztek. 

A konyha vezetője tehát Ekkor elhatározták, társa-
elégedett az ellátással, az dalmi bizottságot alakíta-
ételválasztékkal. Vajon mit nak diákokból, akik rend-
mondanak a diákok? (Szer- szeresen látogatják majd a 
kesztőségünkhöz küldött le- konyhákat is és tolmácsol-
velük szerint a mennyiség ják a diákok kéréseit, pa-
elegendő lenne, de — mint naszait az üzemegység ve-

Magyar—jugoszláv kereskedelmi 
tárgyalások 

Belgrádban megkezdődtek a Jugoszlávia és Magyar-
ország közötti hosszúlejáratú (1966—1970) árucsereforgalmi 
megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások — jelenti 
a Tanjug. — E tárgyalásokon részt vevő magyar küldött-
séget Karádi Gyula, a külkereskedelmi miniszter első he-
lyettese vezeti. (MTI) 
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