
Elutazón a VBP 
Á Magyar Szocialista Mun-

káspárt Központi Bizottságá-
nak meghívására a Vietnami 
Dolgozók Pártjának küldött-
sége — élén Le Duc Tho 
elvtárssal, a Politikai Bi-
zottság tagjával, a Központi 
Bkiottság titkárával — részt 
vett az MSZMP kongresszu-
sán, és 1966. november 28-
tól december 10-ig baráti 
látogatást tett a Magyar 
Népköztársaságban. 

A küldöttséget fogadta 
Kádár Jáno6 elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkára, és szívé-
lyes beszélgetést folytatott 
vele. 

A vietnami pártküldöttség 
szombaton délután elutazott 
hazánkból. (MTI) 

Magasházak - hol és mikor? 
Az ú/ és felú/ított házak külső képe 

Szeged nagyütemű urbani- is. Tgy a nagykörút és a sugár- épül a Lenin körúton, az 
záciőjával összefüggésben is utak töréspontjainál, egyen- állami áruházzal szemben. A 
érdekli a lakosságot, hogy kénti vagy csoportos megje- lakóterületek középmagas, 
hol és mikor épülnek a vá- lenésben. helyenként magas házakkal 
rosban magas házak. Az új A korábban készített rész- való beépítésére a most ké-
és javított házak külső ké- letes rendezési tervek tar- szülő általános rendezési 
pévcl kapcsolatban is több tatmazzák ezeket az elgon- terv is javaslatot tesz. Olyan 
észrevétel érkezett szerkesz- dolásokat. Például Tariánte- felfogásban, hogy az átlag-
tőségünkbe. A közérdekű lepen az első építési ütem- szintszám megemelése a be-
kérdésekre lapunk munka- ben közei 220 lakás kerül építést jellegében és hatásá-
társának Árvái József, a vá- középmagas házba. Eddig a ban ne tegye embertelenné. 

technológiai. technikai és Nagyobb, összefüggő épí-
gazdasagi feltételek nem vol- t é s i területek átlagszintszá 

rosi tanács vb elnökhelyet-
tese adott tájékoztatást. 

A város vezetése Szeged 
építésének jövőjében tervezi 
magas és középmagas házak 
emelését. Elsősorban ter-
mészetesen a város főutcája: 
a Tisza mindkét partján, de 
Szeged más, általában éníté-
szelileg hangsúlyos pontjain 

tak kielégítőek. s ez az oka. m á n a k jelentős megemelésé-
hosy csak néhány hagyoma- r e a közeli távlatban aligha 
nyos technologiaval megepi- kerülhet sor. A beruházási 
lett középmagas ház készült. . „ , . 
el. A ..Sellő-ház" a Koránvi k o l t s é g e k u g y a n , s a k o , z e p ; 
rakparton s a Nádor utcai 
középmagas ház. Most ugyan-
csak középmagas lakóház 

Egy öreg gazdának fáj... 
A tsz-irodában fogadják a 

vendég köszönését. Az elnök 
elvtárs nincs benn. A főag-
ronómus után érdeklődöm. 

— Én vagyok — szólal 
meg egy jól megtermett fia-
talember, s félfordulattal 
hátrapillant a jövevényre, 
majd zavartalanul böngészi 
az iratokat. 

— A szerkesztőségből jö-
vök — bátorkodom valami-
lyen nyomatékot adni jelen-
létemnek. 

— Mit óhajt? — szól hát-
ra a termetes ember, belefe-
ledkezve az iratcsomóba. 

mozgalomtól. Kissé talán 
„balos", de tisztelendő ben-
ne a kommunista harcosság. 
— így jellemezte a rúzsai 
tanácselnök. 

Tények és magyarázatok 

jutalomban részesültek. 
Krappan János tanácselnök-
kel azon gondolkoztunk: va-
jon nem túl sok-e az a 13 
ezer forint egy olyan gazda-
ságban, ahol az egy család-
ra jutó közösből származó 
éves jövedelem mindössze 7 
ezer 829 forint. Igaz, szabály-
talanság nem történt, de er-
kölcsileg indokolt-e? 

Talán nem fesz hiány 

Az idei zárszámadás, amint 
az előzetes kalkulációk mu-
tatják, nem hoz mérleghi-

Pusztán az a szomorú; 
névtelen levélíró társai fél-
tek nyíltan vállalni a bírá-
lat „kockázatát". Példát ve-
hetnének az idős, kommunis-
ta Kovács bácsitól. 

— Lényegében nem tartal-
maz valótlanságot az a le-
vél. Csupán a mulasztások á n y t - A főkönyvelő mintegy 
magyarázata más — ismeri 3 0 0 e z e r f o r i n t többletjöve-
el a főkönyvelő és a párttit- delemre számít, 
kár. Igaz, a répaszeletet nem A Rúzsai Népgazdaság Tsz 
silózluk be, sajnos nem is összesen 2 és fél millió ár-

_ . , takartuk le. A gazdasági bevételt tervezett. A fűszer-
elvtársat, aki elnohelyettes épületek rongálódottak. A pnnrika és a paradicsom vá-
és párttitkár egy szemely- vetés egyrésze, amelyek rakozáson felül fizetett. A 
ben. szeptember első felében ke- kenyérgabona és az állatte-

— Nekem sürgős dolgom rültek a földbe, a szárazság nyésztés viszont nem hozta 
van — fordul hozzám es „át- miatt gyengén keltek, 
passzot" a politikus ember- — És a prémium? . . . 
nek. — összesen 134 ezer fo-

Termelési adatok, éves rintot osztottunk ki, az 1965-
pénzügyi tervek és bevéte- ős év legjobban dolgozó gaz-
lek érdekelnek. Megkérem dáit jutalmaztuk ezzel. Nem-
Krisztin Szilvesztert, hívja csak a vezetők kaptak, ha-
ide a számok emberét, a fő- nem összesen 64 ember. A 

„Szívélyes" fogadtatás 

Székkeí kínálnak. Várok. 
Az agronómus a szomszéd 
szobából áthívja Krisztin 

meg a tervezett összeget. 
— A burgonyatermesztés 

szintén veszteséges. Bár 
mennyiségre elértük a terve-
zettet, a kártevők lerontot-
ták minőségét. így közel 200 
ezer forint hiány keletke-

könyvelőt A párttitkár egv- közgyűlés megbeszélte, jó- z e t t — ismerteti a könyvelő, 
magában tér vissza, a tsz váhagyta a prémiumosztást. Végleges számadatokkal még 
termelési tervével. A tsz-elnök és az agronó- n e m rendelkeznek. A gaz-

Kissé nehezen igazodunk m u s fejenként 13 ezer forint dálkodás idei eredményérőt 
el a számadatok közt Téve- prémiumot kapott, a legjobb m a í d a zárszámadás nyújt 
védési lehetőségek veszélyét brigádvezető 6 ezer forintot. Pontos képet, 
érzem. A gazdák 2—4 ezer forint Balogh Ödön 

— Miért nem jött át a fő-
könyvelő? — kérdezem. — 
Mégiscsak 6 a pénzügyek 
szakértője. 

— Sok dolga van, nem ér 
rá. 

Furcsállom: egy évben alig 
kétszer-háromszor látoga-
tunk el a rúzsai Népszabadság 
Tsz-be, s akkor sem áldoz-
nak fél órát a tájékoztatásra. 
Az újságíró is ember, bánt-
ja önérzetét ez a „szívélyes-
»ég". 

— Tudja, az emberek azt 
gondolják: újságíró, jobb ha 
más nyilatkozik — jegyzi 
meg a párttitkár. 

Aki önmagához hű 

A „jobb, ha más mondja" 
elv a tanulsága annak a le-
vélnek is, melyet egy rúzsai 
szövetkezeti gazda írt a 
szerkesztőségnek. A levélíró, 
aki vállalta a bíráló hálát-
lan szerepét, 80 éves nyug-
díjas ember. A levelet su-
gallmazó 8—10 szövetkezeti 
gazda a névtelenség mögé 
rejtőzött. Talán kockázatos 
a gazdaságvezetőket bírál-
n i . . . 

— Nem fontos, hogy kik-
kel beszéltem meg — hárít-
ja el a kérdezősködést Ko-
vács bácsi. — Én magam is 
láttam és nem nézhettem, 
hogy a gazdasági épületeket 
elhanyagolják, a rápaszelet 
a szabad ég alatt romlik, a 
vetések ritkák. A vezetők 
meg nagy prémiumokat vesz-
nek fel. 

A házigazda, aki ember-
ségből nyújtott otthont a 
magányos öregnek, méltat-
lankodik: 

— Nem tudom, miért avat-
kozik az ilyen dolgokba. Itt 
mindene megvan. Pihenhet, 
ehet. amennyi jólesik. Nyug-
díjat kap . . . A végén azt hi-
szik. hogy én biztatom. 

Kovács István régi kom-
munista. sohasem magáért, 
mindig a közösségért verek-
szik. Régi tsz-tag. a legne-
hezebb időkben sem lehetett 
eltávolítani a szövetkezeti 

ISvire ifjúsági vonat is indul 
a Szovjetunióba 

A Magyar—Szovjet Baráti menyek testvérkapcsolatai 
Társaság országos elnöksége is. 
szombaton Mihályfi Ernő el- A jövő évi munkaterv kö-
nöklésével ülést tartott a zéppontjában a Nagy Októ-
Barátság Házában. beri Szocialista Forradalom 

Az elnökség beszámolóját 50. évfordulójának méltó 
Kristóf István főtitkár ter- megünneplése áll. Jövőre 13 
jesztette elő. Kiemelte, hogy béke- és barátiságvonatot in-
a két nép kölcsönös mégis- dítanak a Szovjetunióba. Kö-
merésében nagy jelentőségre zülük hármat a Nagy Októ-
tettek szert az egyes szocia- beri Szocialista Forradalom 
lista köztársaságok hazánk- évfordulója idején. Az Út-
ban megrendezett kulturális törő-szövetséggel együtt ifjú-
napjai és a szovjet köztársa- sági vonat indítását is ter-
ságokban megtartott magyar vezik. A kulturális évfordu-
kulturális napok, örvfendete- lók között hazánkban meg-
sen fejlődött a két ország ünneplik Glinka halálának 
közötti turistaforgalom. Fel- és Ciolkovszikij születésének 
lendült az iskolán kívüli 110. évfordulóját. A Szovjet-
orosz nyelvoktatás is. Előre- unióban Arany János szüle-
láthatólag jövőre forgalomba tésének 150., Mikszáth Kál-
kerülhet az új korszerű mán születésének 120. és 
orosz nyelvkönyv. Tovább Ady Endre születésének 90. 
bővültek a magyar és a szov- évfordulója alkalmából lesz-
jet városok, üzemek, intéz- nek ünnepségek. (MTI) 

Magyar dolgozókat tüntettek ki 
lengyel emlékéremmel 

Az 1000 éves Lengyelor-
szág millenniumi ünnepsé-
gei alkalmából a Lengyel 
Nemzeti Egységfront orszá-
gos bizottsága emlékéremmel 
tüntette ki a magyar—len-
gyel baráti kapcsolatok fej-
lesztésében különösen ered-
ményesen munkálkodó ma-
gyar dolgozókat: a Hazafias 
Népfront, a társadalmi és tö-
megszervezetek funkcionári-

usait, különböző kulturális 
intézmények munkatársait, 
újságírókat, műfordítókat, 
népművelőket. A kitünteté-
seket — „Lengyelország 
millenniumi emlékérmét" — 
szombaton bensőséges ün-
nepségen nyújtotta át Jan 
Kiijanczyk, a Lengyel Nép-
köztársaság budapesti nagy-
követe. 

magas és magas házaknál 
lényegesen nagyobbak, mint 
a 4—5 szintes blokkos, vagy 
paneles épületeknél. Néhány 
adat az összehasonlításhoz: 
4—5 szintes lakóépületben 
blokkos építési technológiá-
val az egy férőhelyre vetített 
költség 30—32 ezer 500 fo-
rint. Paneles építkezésnél 34 
ezer 800 forint. Tíz-tizenegy 
szintes lakóépületben az egy 
férőhelyre eső költség — pa-
neles eljárásnál — 40 ezer 
300, öntött építési technoló-
giává! pedig 39 ezer 700 fo-
rint. Tizenhat szintes lakó-
épületben 47 ezer 300 forint 
az egy férőhelyre eső építési 
költség. A számok önma-
gukért beszélnek, egyelőre 
tehát csínján kell bánni a 
középmagas és főként a ma-
gas lakóházak tömeges épí-
tésének gondolatával. A cél 
ugyanis, ho© a rendelke-
zésre álló anyagiakból a le-
hető legtöbb családi otthont 
építsük. 

A homlokzatok festésével 
összefüggésben valóban vol-
tak, esetleg még akadnak hi-
bák. A műanyag homlokzat-
festéssel kapcsolatos tapasz-
talatok alapián az Építésü©i 
Minisztérium saját hatáskö-
rében eltiltotta meghatáro-
zott műanyag festékek alkal-
mazását a külső falfelületen. 
Ehhez jelentősen hozzájárul-
tak az építtetők, így a városi 
tanács, valamint a lakosság 
jogos észrevételei is. 

Több döntőbizottsági hatá-
rozat és levelezés, tehát 
igen sok huzavona után ke-
rült sor arra, hogy az Épí-
tésügyi Minisztérium a vall-
kyd festésű homlokzatok hi-
báinak kijavítására a fel-
ügyelete alá tartozó építő-
ipari vállalatokat az általuk 
kivitelezett épületeknél köte-
lezte. A javítási munkákat a 
műszaki átadás-átvétel idő-
pontjától függetlenül — tehát 
a garanciális határidő lejárta 
után is — a kivitelező válla-
latok saját költségükre köte-
lesek elvégezni. A homlokza-
tok javításának elvégzésére 
megállanított határidő Sze-
geden 1968. december 31. 

Az építési hatóság és a 
városi tanács beruházó szer-
ve, a tervosztály úgy rendel-
kezett, hogy Szeged terüle-
tén wallkyd va© emfix 
műanyag festékkel nem sza-
bad külső felületet képezni. 
Az új lakó- és középületek 
tehát ezután hagyományos, 
tartós és korszerű homlok-
zatburkolatot kapnak. 

M. S. 

A tisztségviselő 
büszkesége 

Itf indig elgondolkoztat, ha falun vagy városon, régt há-
I"* zakón azt látom; „Épült 1892-ben, építette Kovács 

János építőmester"'. így és semmi több. A szerény felirat 
azt jelenti, hogy Kovács János nem szégyellte nevét meg-
örökíttetni a haázon, büszke volt rá, és gondolom öreg-
korában a vasárnap délelőtti sétán kézen fogva unoká-
ját, boldogan magyarázta: „Látod, ezt is én építettem". 
Talan az is megtörtént, ho© több tapasztalattal, s a múló 
idővel Kovács János észrevette: „A szarufa nem úgy áll, 
ahogv kellene", de ez örömét nem rontotta, büszke volt 
a házra. O építette, a ház az ő keze nyomát őrzi. 

.Mindez arról jutott eszembe, hogy a minap egy köz-
ségi vezetővel beszélgettem, aki kissé szomorkásán azt 
mondta: 

— Né© évvel ezelőtt választottak meg elnökhelyet-
tesnek, de sokszor ú © érzem, nem látszik meg, meny-
nyit is dolgoztam. 

Vajon meglátszik-e tényleg? Meglátszik-e, ho© a 
tisztségviselők, tanácstagok nagy többsége milyen hittel 
és milyen hivatásérzettel végzi munkáját? 

Erről, sajnos, nem sok szó esik, valahogy mindig 
elkerüljük. Arról persze könnyebb beszélni, ha egy-egy 
tanácstag vagy tisztségviselő nem jól végzi a dolgát 
Az igazsághoz tartozik az is, hogy megszoktuk: a ta-
nácsnál ügyeket intéznek, ám ha jól végzik, mintha 
félnénk érte dicsérni. A közélet, a tanácstagi tiszt pedig 
kemény munkát jelent: munkát ugyanú©, mint Kovács 
Jánosnak házat építeni. Ám tanácselnökeink közül há-
nyat dicsérnek, hogv munkája nyomán mennyit fej-
lődött a község, a város? 

Sorolhatnók a példákat vég nélkül, h o © a tiszt-
ségviselők milyen és mennyi munkát végeznek. Be-
szélni kellene arról is, hogy munkájuk igazi örömét az 
adja meg; mennyire értenek szót .választóikkal? Mert 
— a példánál maradva —, az építőmesternek csak 
a megbízóval kellett megegyeznie, és ha neve ma is fenn 
van a ház homlokzatán, úgy nyilván elégedettek voltak 
munkájával. Tudom, furcsa lenne, ha egy község úi mű-
velődési házán az építők és a tervezők neve mellé — 
bár ezeké sem szerepel ott — odaírnák azt is, ki volt 
akkor a tanácselnök. 

Keveset beszélünk arról, hogy a megbecsülés nemcsak 
akkor jár a tisztségviselőknek, ha kitüntetést kap, v a © ha 
nyugdíjba me©, hanem a csendes, egymást követő hét-
köznapokon végzett jó munkájáért is. Mert ha a tanács-
elnök, a tanácstag igazán szereti községét va© városát, 
annak fejlődéséért hivatali kötelességén túl is teszi. Nem 
arra gondolok persze, hogy lapátot vesz a kezébe és úgy 
segít utat építeni — bár a társadalmi munkában a sze-
mélyes példamutatás sem utolsó dolog —, hanem olyan 
embereket választ segítőiül, akik lelkesen és áldozatké-
szén támogatják nemes erőfeszítését az új út létrehozásá-
ért. S ha ez így van, akkor ő épp olyan büszkén sétálhat 
a falun vagy a város utcáján, mint a példaként említett 
építőmester. 

Büszkék lehetnek-e tehát a tisztségviselők a közös-
ség alkotásaira? Azt hiszem egyértelműen válaszolhatunk 
igennel. Ha nem is kívánjuk, ho© Kovács János példá-
iára írják fel a nevüket is egy-egy ház homlokzat ara, de 
ha jól' képviselték községük, vagv városuk érdekét, ha 
a gondjukra bízott emberek ügyeit jól elintéztek, érde-
mesek arra, ho© elismerően megemlékezzenek róluk. 

D. L 

fi tűzkáruk megelőzhetek 
Tűzrendészeti viszont csökkenteni a hibás A szegedi 

Parancsnokság tanácskozást 
tartott tegnap a szegedi 
üzemek és intézmények 
képviselőinek, tűzrendészeti 
előadóinak, ho© az eddigi-
nél még eredményesebbé 
tegyék a tűzrendészeti elő-
írások betartását, az általá-
nos megelőzési munkát ja-
vítsák. Pigniczki Ferenc őr-
nagy tartott beszámolót. 
Hangsúlyozta, hogy az elő-
fordult tűzesetek sok eset-
ben amiatt következtek be. 
hogy nem tartották meg a 
szükséges előírásokat, más 
esetekben viszont a hanyag-
ság, a felületesség okozott 
tüzet. Emiatt számos vezető 
beosztású személyt bírságol-
tak meg. 

A tűzkárstatisztikát vizs-
gálva megállapította az 
előadó, hogy számottevően 
csökkent a sugárzó hőtől, a 
dohányzástól és a nyílt láng 
használatából keletkező tü-
zek száma. Nem sikerült 

Félmilliós népszaporulat 
várható 1980-ig 

Az elmúlt napokban hazánkban tanácskoztak a KGST 
statisztikai állandó bizottságának demográfus szakembe-
rei, akik a többi között a népesedés előreszámításának 
módszereivel foglalkoztak. Magyar szakemberek a tanács-
kozás időpontjára érdekes tanulmányt készítettek, amely 
Magyarország népesedésének várható alakulását taglalja. 

A számítások szerint az ország lakosságának száma, 
amely ez év január elsején 10 166 800 volt, 1900 végére 
10 620 000-re emelkedik. Tizennégy év múlva a főváros la-
kosságának száma meghaladja a kétmilliót. 1980 végére 
750 000-rel többen laknak majd a városokban, mint je-
lenleg. A falvak lakosainak száma viszont 360 000-rel 
csökken. 

A férfiak és a nők száma közötti különbség a kö-
vetkező 14 évben lényegesen csökken. Ezer férfira majd 
1045 nő jut a jelenlegi 1069 helyett. (MTI) 

vezetékű elektromos áram-
ból, a súrlódás miatt és a 
gyermekjátékból keletkezett 
tüzek számát. Ugyanilyen 
arányban keletkezik ke-
ménytűz, főleg a régi épí-
tésű házakban, de problé-
mát okoz a szabadban va-
ló tüzelés is. Az előadó 
számos példát sorolt fel, 
amikor kellő körültekintés-
sel. az előírt szabályok be-
tartásával meg lehetett vol-
na előzni a tüzeseteket. 

A tűzrendészeti bizottsá-
gok általában jól látják el 
feladatukat, különösen a 
ruhagyárban, a Fémfeldol-
gozó" és Finommechanikai 
Vállalatnál, a kendergyá-
rakban, az orvostudományi 
egyetemen, a paprikafeldol-
gozó vállalatnál, a szalámi-
gyárban és még számos he-
lyen. Ugyanakkor különbö-
ző helyeken az ellenőrzések 
alkalmával észlelnek még 
hiányosságokat. Az éjjeli-
őrök és portások egyes he-
lyeken nem ismerik felada-
tukat, több helyen nincs 
még elkészítve a tüzriadó-
terv, másutt viszont a köz-
lekedési utak és tűzcsapok 
el vannak torlaszolva. 

A tűzrendészeti parancs-
nokság a jövőben megszigo-
rítja ellenőrzéseit és min-
den esetben felelősségre 
vonja a mulasztást, a sza-
bálytalanságokat elkövető-
ket Ezt segíti az a közel-
jövőben megjelenő rendelet 
is. amely szerint a tűzren-
dészeti jogszabályok be nem 
tartásáért az eddigi 500 fo-
rinttal szemben 3 ezer fo-
rintig terjedő pénzbírságot 
lehet kiszabni. 

A beszámolót követően 
számosan felszólaltak. Kü-
lönböző javaslatokat tettek, 
hogy még eredményesebben 
lehessen me©édeni a nép-
gazdaságot a tűzkároktól. 
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