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Változások a brit kormányban 

Nívódíjas tervek 

Képek Grúzia életéből 

Hegnyílt az eszperantó 
pedagógiai szeminárium 

ülést tartott 
Minisztertanács 

'A kormány Tájékoztatási Hivatala közlh 
A Minisztertanács csütörtökön ülést tar-

t o t t Jóváhagyólag tudomásul vette a kül-
ügyminiszter beszámolóját a francia kül-
ügyminiszter magyarországi hivatalos láto-
gatása alkalmával folytatott tárgyalások-
ról. . 

A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 
elnöke jelentést tett arról, hogyan intézik 
a tanácsok és más állami szervek a la-
kosság beadványait, hivatalos ügyeit. A 
kormány a jelentést megvitatta és hatá-
rozatokat hozott 

A Minisztertanács a művelődésügyi mi-
niszter előterjesztése alapján határozatot 
hozott a műszaki egyetemek távlati fe j -
lesztéséről. 

A kormány meghallgatta és tudomásul 
vette a földművelésügyi miniszter elsó he-
lyettesének tájékoztatóját a nyári mező-
gazdasági munkákról. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsának 
javaslatára a Minisztertanács módosította 
a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjá-
ról 1958-ban hozott rendeletét A módo-
sítás azokra az öregségi nyugdíjasokra vo-
natkozik, akiknek nyugdíját az 1954. októ-
ber X. után érvényben levő jogszabályok 
szerint állapították meg. Az ú j rendelke-
zés értelmében az ilyen öregségi nyugdí-
jasok közül azok, akik 1966. augusztus 1-
én munkaviszonyban álltak és nyugdíjuk 
megállapítása után 36 hónapon át dolgoz-
tak (illetve dolgoznak), utolsó 36 havi 
munkabérük alapján kérhetik korábban 
rögzített nyugdíjuk újbóli megállapítását, 
ha ez számukra kedvezőbb. 

A Minisztertanács a külkereskedelmi 
miniszter előterjesztése alapján elfogadta 
a nemzetközi vásárokon való részvétel és 
az önálló külföldi magyar kiállítások jövő 
évi programját. 

Az államigazgatási szervek ügyintéző munkája 
A KNEB elnökének je-

lentése összefoglalóim meg-
állapítja. hogv az utóbbi 
években javult. gondosabb és 
kulturáltabb lett az állam-
igazgatási szervek ügyintéző 
munkája. A javulást tükrözi, 
hogy a tanácsi szervéknél 
határozati intézkedéseket 
igénylő csaknem kétmillió 
ügy túlnyomó többsége. 96,4 
százaléka már az első fokon 
— azaz fellebbezés nélkül — 
lezárult. 

A jelentés azonban rámu-
tat a r ra is, hogy az ügyek 
intézésénél nem egy esetben 
hibák, bürokratikus meg-
nyilvánulások tapasztalha-
tók. Arányaiban nem jelen-
tik?. de abszolút mennyiség-
ben magas — évente csak-
nem 70 ezer — az első fokú 
döntésekkel szemben be-
nyújtot t fellebbezések szá-
ma. s mint a másodfokú ha-
tározatokból kitűnt, ezek kö-
zül több mint 25 ezer eset-
t e n a fellebbezőnek adtak 
igazat. Ez azért is figyelmet 
érdemel, mert a közvéle-
ményben sokkal nagyobb 
) isszhangot keltenek a mél-
tánytalanul intézett ügyek, 
mint azok. amelyeket körül-
tekintően. a jogszabályoknak 
megfelelően zárnak le. 

A panaszokat többnyire 
formális, bürokratikus, rideg 
ügyintézés, máskor a jogsza-
bályok ismeretének hiánva. 
elvkor oedig a ..presztízs-
féltés", azaz a hatósági szer-
veknek a korábbi állásfogla-
láshoz való ragaszkodása 
vált ja ki. Előfordul viszont, 
l ogy egyesek ügyeit szemé-
lyi kapcsolataik révén ke-
•< ésbé indokolt esetben is 
j vorsan és kedvezően inté-
zik el. Ez sérti a dolgozók 
i gazságérzetét, s ezért a kü-
lönböző párt-, állami és tár-
sadalmi szervekhez, a sajtó-
hoz, a rádióhoz és televízió-
Ioz sok panasz érkezik. A 
hibás ügyintézés a további-
akban oly sok szervet fog-
lalkoztat. hogv egv-egv ügy 
rendezése — az azzal foglal-
kozók munkabérét, a hely-
színi szemlék költségét stb. 
számítva — az államnak 
1 übb tízezer forintiába ke-
rül, de ennél súlyosabb az 
ilyen ügyeik politikai termé-
szetű hatása. 

A panaszokat kiváltó okok 
közé tartozik a megfelelő tá-
jékoztatás hiánya. A dolgo-
zók gyakran nem kapnak 
kellő felvilágosítást. hogy 
ügyükben mely szervhez 
vaev személvhez kell fordul-
mok. beadvánvukhoz 'milyen 
okmányokat kell csatolniok. 
milyen kötelezettségeik van-
nak. illetve milyen iogok il-
letik meg őket. Az igazgatási 
szervek határozata; sem min-
dig segítik a dolgozók táié-
kozódását: ffvakran egyálta-
lán nem, máskor pontatla-

nul hivatkoznak a határodat 
alapját képező jogszabályra, 
az indokolás pedig oly szűk-
szavú, felületes hogy az 
ügyfélben a mellőzöttség és 
a jogsértés érzetét kelti. Ez 
szintén növeli a panaszosok 
számát,, s ..közbenjáró" ke-
resésére ösztönzi az ügyfele-
ket. Még mindig tapasztal-
ható az is. hogv egyes szer-
vek nem tar t ják meg a tör-
vényben előírt 30 napos el-
intézési határidőt, vagv en-
nek egves ügyekben elen-
gedhetetlenül szükséges meg-
hosszabbításáról nem értesí-
tik az ügyfeleket. 

Sok üzem. intézmény, hi-
vatal feleslegesen kér ható-
sági igazolást, bizonyítványt 
a hozzá fordulóktól. A ta-
nácsi szervek 1964-ben 2 mil-
lió 120 ezer. 1965-ben 2 mil-
lió 200 ezer hatásági bizo-
nvítvánvt. ezeken kívül a 
lakóbizottságok, illetve a ta-
nácsi összekötők évente kö-
rülbelül 6 millió igazolást 
adtak ki. Mindez sok bosz-
szúsáeot okoz a lakosságnak. 

A KNEB jelentése meg-
állapítja: bár a lakosság 
rnind aktívabban vesz részt 
az ügvek intézésében, s a 
társadalmi munkások nagy 
helyi ismeretének igénybe-
vételével javul az államigaz-
gatási szervek munkája, még 
nem alakult ki eléggé an-
nak módia és gyakorlata, 
hogyan vonják be széles-
körűen a lakosságot, a tár-
sadalmi és tömegszervezete-
ket a hatósági ügyintézésbe. 

A népi ellenőrzés vizsgá-
latát a tanácsi szervek ked-
vezően fogadták, s már eköz-
ben is történtek kezdemé-
nyezések a saját hatáskörük-
ben felszámolható hibák 
megszüntetésére. 

A Minisztertanács a KNEB 
javaslata alapján több ha* 
tározatot hozott. Megállapí-
totta. hogy az államigazga-
tási ezervek felelősségtelje-
sebben tevékenykednek, nö-

vekedett a tanácsi dolgozók 
politikai, szakmai és általá-
nos műveltsége. A további 
fejlődés érdekében a kor-
mány utasította a szakigaz-
gatási szervek fő- és szak-
felügyeletét ellátó miniszté-
riumok. országos hatáskörű 
szervek vezetőit és a Minisz-
tertanács Tanácsszervek Osz-
tályának vezetőjét: kellő el-
lenőrzés és irányadó állás-
foglalások út ján szüntessék 
meg a népiellenőrzés vizs-
gálata során feltárt hiányos-
ságokat, a helytelen gyakor-
latot. Az igazgatási szervek-
nek jobban kell tájékoztat-
niuk az állampolgárokat jo-
gaikról és kötelességeikről, 
általában biztosítani kell a 
jogszabályok széles körű 
propagandáját. 

A kormány kötelezte az 
illetékes szerveket: vizsgái-
iák meg. hogyan lehet csök-
kenteni a hatósági bizonyít-
ványok és igazolások számét 
oly módon, hogy általáno-
sabban biztosítsák a szemé-
lyi igazolvány bizonyító ere-
jét. más adatokat a dolgozó 
munkahelye Igazoljon, illet-
ve az ügyintéző szervek — 
az emberei: iránti fokozott 
bizalom jegyében — fogad-
ják el az érdekeltek írásban 
adott nyilatkozatát. 

A kormány úgy döntött, 
hogy valamennyi miniszté-
riumban és országos hatás-
körű szervnél két hónapon 
belül meg kell tárgyalni a 
vizsgálat megállapításait a 
terület sajátosságainak fi-
gyelembevételével konkrét, 
intézkedéseket kell tenni a 
Minisztertanács határozatá-
nak végrehajtására és rend-
szeresen értékelni kell. ho-
gyan intézik az irányításuk 
alá tartozó szerveknél az ál-
lampolgárok ügveit. 

A Központi Néni Ellenőr-
zési Bizottság feladatává 
tette a kormánv. hogy a ha-
tározatok végrehaitását kí-
sérje figyelemmel. 

P A V 1 L 0 N R Ö L P A V I L O N R A 

Korszerű gumiáruk, 
a kenderipar remekei 

Nagy az érdeklődés, egy nappal meghosszabbítják a Szegedi 
Ipari Kiállítást 

A Szegedi Ipari Kiállítást 
tegnap, csütörtökön is több-
ezren keresték fel. Megérke-
zett az első külföldi turista 
csoport, Jugoszláviából ke-
rékpárgyári munkások láto-
gattak el Szegedre. A sok 
látnivalón kívül a kiállítás 
„különleges" pavilonjai, — 
ahol vásárolni is lehet — 
gyorsan népszerűek lettek. 
Elsősorban a hódmezővásár-
helyi Majolikagyár termékei 
kapósak, de a ruházai bolt 
kiállítási pavilonja is igen 
sok vásárlót vonz. 

A Szeged mj. városi ta-
nács ipari osztálya nagy ér-
deklődésre való tekintettel 
elhatározta, hogy egy nappal 
meghosszabbítja a kiállítás 
nyitvatartását: augusztus 
20-a helyett, tehát 21-én este 
8 órakor zárja kapuit a ki-
állítás. 

Az Országos Gumiipari 
Vállalat a Szegedi Ipari Ki-
állításon mintegy 70 négyzet-
méternyi területen mutat ja 
be négy gyárának termékeit. 
Választékukban a nehéz mű-
szaki tömlőktől kezdve a 
gyermekjátékokig úgyszól-
ván minden Jellegzetes 
gyártmány felvonul. 

A legnagyobb helyet az 
ízléses, több színben előállí-
tott campingcikkek foglalják 
eL A felfújható gumisátor, a 
többfajta gumicsónak — a 
Gondola Star — sok látoga-

(Somoeyiné f e l v j 
A Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat pavilonjában vá-
szonból készült női, férfi és tornacipők mintadarabjait is 

kiállították 

A gumiipari pavilonban 
mintegy százféle cikket he-
lyeztek eL Ezek között a 
szegedi EMERGÉ-gyár ter-
mékei is szép számmal sze-
repelnek. A kiállított hajtó-
szíjakon, hevedereken és 
gumitömlőkön kívül a pavi-
lon padozatát is a Szegeden 

A hazai kereskedelemben 
máig is hiánycikknek számit 
a tartós vászoncipő. Ok: az 
ipar eddig nem állított elő 
megfelelő minőségű vászon-
alapanyagot Ez azonban 
már a múlté: a Kenderfonó-
és Szövőipari Vállalatnál 
minden követelménynek 

A gumigyár pavilonjában a legújabb gumimatracot, felfújható sátort és gumicsóna-
\ kokat láthatja a közönség 

tót vonz. Wesszel László, az 
Országos Gumiipari Vállalat 
propagandaosztályának veze-
tője elmondotta, hogy a cam-
pingcikkek külföldön is igen 
nagy sikert arattak. A Pal-
ma gumigyár jelenleg több 
ezres sorozatokban exportál 
e népszerű termékekből. 

Országjáráson 
a dán külligyamnlszlor 

Per Haekkerup dán kül-
ügyminiszter és felesége, va-
lamint kísérete csütörtök dél-
előtt Martonvásárra, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Mezőgazdasági Kutató Inté-
zetébe látogatott el. A láto-
gatásra elkísérte Szilágyi Bé-
la külügyminiszter-helyettes 
és felesége, s a külügyminisz-
térium több vezető munka-
társa. 

Biacsi Imre, a kutató in-
tézet helyettes igazgatója tá-
jékoztatta a vendégeket az 
1949-ben alakult intézet te-
vékenységéről. Megemlítette, 

hogy a talajerőgazdálkodás-
sal kapcsolatos kutatásokban 
figyelembe veszik a világ-
hírű dán Iversen professzor 
kutatásainak tapasztalatait is. 
Tájékoztatójában szólt a ku-
tató inézetnek otthont adó 
egykori Brunszvik-kastély 
történetéről és Beethovennel 
•kapcsolatos emlékeiről. A 
tájékoztató után a dán kül-
ügyminiszter és felesége több 
kérdést tett fel, majd el-
ismeréssel nyilatkozott az in-
tézet tevékenységéről. 

A dán külügyminiszter 
csütörtök délután a Balaton-

partra látogatott. A kirán-
dulásra elkísérte Szilágyi 
Béla külügyminiszter-helyet-
tes és félesége, valamint 
Ráth Károly, hazánk dániai 
nagykövete. A vendégek az 
út első állomásaként Tihanyt 
keresték fel, ahol megtekin-
tették az apátságot, a helyi 
múzeum érdekességeit és az 
az Egry József-kiállítást. 

A dán külügyminiszter és 
kísérete ezután rövid 6étát 
tett Balatonfüreden, majd a 
kirándulás következő állomá-
sa Badacsonytomaj volt. 

készült gumipadlómozaikkal 
borították. 

A kenderipar pavilonjá-
ban különösen a szakembe-
rek körében aratott nagy el-
ismerést a poliamid és poli-
propilén beszövéssel készült 
ponyva és kötél. Ezek a kor-
szerű termékek azt bizonyít-
ják, hogy a vállalatnál jó 
irányba halad a kísérletező 
munka* 

megfelelő cipőszövetet készí-
tettek, amelyet a Szegedi 
Ipari Kiállításon láthatunk. 
A Faragó László tervezte ci-
pővászon nem először szere-
pel a nagyközönség előtt: a 
BNV-n, az év legszebb ter-
méke pályázaton első díjat 
nyert. A sikeres termék mel-
lett megtaláljuk a belőle ké-
szült csinos, ízléses formájú 
női- és férficipőket is. 

Dr. Munnich Ferenc 
a Faust tegnapi előadásán 

A Faust tegnap esti előadá-
sára isimét több ezer vendég 
érkezett Szegedre. Különau-
tóbuszok hozták a vendége-
ket Budapestről, GyőrbőL 
Debrecenből és Bajáról. A 
menetrendszerinti vonatok-
kal is több ezren jöttek a 
fesztiválvárosba. A külföldi 
vendégek között ezúttal is a 
jugoszlávok voltak többség-
ben: több különautóbusszal 

mintegy 400 jugoszláv érkeJ 
ze t t 

A játékok idei 11 előadá-
sát tegnap este, feleségével 
együtt megtekintette dr. 
Münnieh Ferenc, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Poli-
tikai Bizottságának tagja. 
Társaságukban volt Siklós 

János, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titkára 
és dr. Biczó György, a városi 
tanács vb elnöke; 


