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Jubileumi 
tudományos 
ülésszak 

A Magyar _ Tudományos 
Akadémia tudományos ülés-
szakot rendez a magyar— 
szovjet tudományos-műszaki 
együttműködési egyezmény 
alairásának 25. évfordulója 
alkalmából. Kedden nyitják 
meg a háromnapos jubileu-
mi tudományos ülésszakot. 
Ennek fontos célja, hogy 
lehetővé tegye a hazai kuta-
tók, tudósok számára a szov-
jet tudomány legújabb ered-
ményeinek megismerését, át-
tekintést nyújtson az együtt-
működés eddigi útjáról, a 
kapcsolatok további fejlesz-
tésének lehetőségeiről. 

Szegeden, ma este: 

Bemutatkozik 
a bukaresti színház 
Nagy sikerű budapesti föl- ja nyomón készült komédia 

lépései után Szegedre ér_ főbb szerepeiben Draga Oí-
kezett a bukaresti Caragiale tenaut. A. Giugarut, C. Bu_ 
Nemzeti Színház társulata, geanut, C. Andronescut és R. 
meiy a hét végén két este Popescut lá that ja a szegedi 
vendégszerepel a szegedi közönség, 
színházban. Ma, szombaton Holnap, vasárnap este Ed-
este 7 órai kezdettel Tudor ward Albee háromfelvonásos 
Musatescunak, a román szín- színmüvét, a Nem félünk a 
házkultúra 1970-ben meghalt farkastólt viszik színre 
jeles egyéniségének Chirita Michel Fagadau rendezésé-
naccsága. avagy az öregség 
nélküli ifjúság értelme című 
háromfelvonásos komédiáját 
mutat ják be Horea Popescu 
rendezésében. A Vasile Alec-
sandri múlt századi darab-

beli. Az amerikai dráma elő-
adásán Radu Beligan, a 
színház igazgatója, Marcela 
Kusti, Valéria Seciu és Cos-
tel Constantin lép közön-
ség elé. 

Növekvő magyar-szovjet 
idegenforgalom 

bek között javasolták az 
idegenforgalmi vállalatok-
nak, hogy szervezzenek ú j -
fa j ta utazásokat, mindkét 
országban bővítsék tovább a 
turizmus lehetőségeit. Meg-
állapodtak abban, hogy a fa-
sizmus feletti győzelem 

Pénteken az Országos Ide- jet turizmus 75 százalékát a 
genforgalmi Tanács székhá- szerződésekben meghatáro-
zában Budai András, az OIT zott utazások adják. A ma-
titkára és A. V. Rjabinyin, gyar turisták 50, a szovjet 
a Szovjetunió Minisztertaná- vendégek tíz állandó útvo-
csa mellett működő idegen- nalat, úti programot vehet-
forgalmi főigazgatóság veze- nek igénybe, 
tőjének első helyettese ün- A mostani tárgyalásokon a 
nepélyesen aláírta a magyar két ország közötti idegen-
—szovjet idegenforgalmi tár- forgalmi államközi egyez- sának 30. évfordulójához 
gyalások és a két ország kö- mény 1973—75. évi teljesíté- kapcsolódó eseményekre kü-
zötti idegenforgalmi egyez- sére vonatkozó megállapo- lön utakat szerveznek, illet-
ménnyel kapcsolatos idei dóssal foglalkoztak, s külön ve ezeket beiktatják az ál-
megállapodások jegyzőköny- meghatározták az 1975. évi landó programokba is. A tu-
vét. feladatokat. Megelégedéssel rizmus fejlesztését segíti, 

Az aláírás után A. V. Rja- állapítottak meg, hogy akö l - hogy az IBUSZ és az Intou-
binyin sajtótájékoztatón is- csönös forgalom 1973-ban rlst közötti elszámolásban 
mertette a tárgyalások ered- meghaladta a szerződésben kedvezőbb feltételeket vezet-
ményét, a magyar—szovjet rögzített szintet. A két or- nek be, s fokozzák az ide-
turizmus alakulását, s a két szág közötti idegenforgalom genforgalmi szakemberek 
ország közötti idegenforga- fejlesztése érdekében egye- cseréjét. (MTI) 
lom fejlesztésével kapcsola-

Utazás a paragrafusok körül 
Jogszolgáltatás az üzemben 

Még egyetlen vetélkedőn kon, és akár a törvényköny- szabott nyolc napon belül 
sem kérdezték meg, hogy vek paragrafusait lehetne tárgyaltak le. Ilyenkor felve-
milyen paragrafusokat isme- citálni. Ezerfajta kérdés, de tődik az a kérdés, vajon a 
rünk. Igaz az is. hogy a jog azért a tendenciák felfedez- vállalatok, intézmények tisz-
asztalánál ma mór mindenki hetők. tában vannak-e jogaikkal 
egyaránt foglalhat helyet, az Az embereket talán az iz- és kötelességeikkel. A követ-
alkotmány garantál ja az ál- gat ja a legjobban, ami a / .se- kező történetre nem 
lampolgárok egyenlőségét, bükre megy. Ezért aztán tilművekben, hanen 

i tex-
hanem az 

De vajon attól, hogy a jog- többször is megkérdezik, ha ügyészségen derült fény, 
rendszer a jogszerűséget válni akarnak, az milyen va- mert ott is van jogi tanács-
szavatolju, az írott törvényt gyoni következményekkel adás. 
helyesen alkalmazzák-e min- jár. kié iesz a lakás, mint A gebinest több ezer forint 

oszlik meg a közös vagyon. 
Persze a tanács nagyon ke-
lendő, és szükség ls van rá. 
mivel az emberek nagyon 
sokszor a legalapvetőbb kér-

visszafizetésére kötelezte a 
téesz, mert leltárhiányt ta-
láltuk. A felfedezés után 65 
nappal küldte el a szövet-
kezet az üzletvezetőnek a 

denütt? 

önkényesen járt el 
Ha terepszemlét tartunk, 

gyorsan kiderül, hogy a pa-
ragrafusok nem kellő isme-
rete vagy félremagyarázása 
mennyi fölösleges kellemet- Ut H l J 
lenséget, hátrányt okozhat az s z e r meggondolta magát, és után — ha büntetőeljárás 

désekről. sem tudják, hova felszólítást, hogy fizessen. Az 
forduljanak. Például egy pedig visszaüzent — egy ío-
gyári asszony 350 forintot rtntot sem. A törvényt jól 
fizetett férjének, mert nála ismerte a gebines, tudta, a 
volt a gyerek. Az pedig egy- leltározást követő 60. nap 

embernek, vagy a közösség-
nek. 

A Szegedi Textilművek 
egyik oktatójának felmond-
tak, mert állítólag 50 száza-
lékos volt a munkaidejének 
kihasználása. Ez a felmondás 
abból állt, hogy fegyelmivel 
más munkakörbe helyezték, 
méghozzá 4 forinttal keve-
sebb órabérrel, mint koráb-
ban kapott. Az illető a fe-
gyelmi határozattal nem ér-
tett egyet. De nem tudta, 
mit csináljon. S ekkor eszé-
be jutott, tanácsot kér. 

Kéthetente megjelenik az 
üzemben dr. Tarnal László 
ügyész, aki egytől háromig 

az apjától az anyjához sző 
kött. A mama továbbra ls 

nem indult ellene — már 
nem köteles a hiányt kifizet-

minden hónapban elküldte a ni. Ebben az esetben a téesz 
ismerte nagyon rosszul 
paragrafusokat. 

Nem valami szép hangzá-
sú szó a jogszolgáltatás, de 
a lényeget kifejezi. Szegeden 
a felsorolt helyeken kívül 

„ , „ „ . . „ . , , . erre igényt lehet tartani a 
a tartásdíj fizetesének meg- s z a k s z e r v e z e t n é l . a népfront-

350 forintot, mert a törvény 
ezt írta elő, így az 1900 fo-
rintos fizetését nagyon be 
kellett osztania, hogy min-
denre teljen. Végül jogi ta-
nácsra polgári pert indított 

szüntetése miatt. 

a gebines 
Gyakoriak a munkaügyi 

nál. a tanácsnál és az autó-
klubnál ls. A Patyolat, a 
gyógyszertárak, a szervizek 
szolgáltatásaihoz hasonlóan 
szükség van. hogy az embe-
rek tájékozódjanak, ügyes-

J S S S S S S i £ £ *ogy a munkaügyi vt 

tos teendőket. Bevezetőjében 
az idegenforgalom fejleszté-
séhez alapul szolgáló nem-
zetközi helyzet kedvező ala-
kulásáról, az idegenforgalom 
és a KGST komplex prog-
ramjának kapcsolatáról 
szólt. Elmondotta egyebek 
között, hogy az idegenforga-
lom növekedésének ütemét 
tekintve a Szovjetunió az 
utóbbi időben e világon el-
sők között van; külföldi 
vendégeinek száma évente 
10—15 százalékkal növek-
szik. Tavaly a világ 150 or-
szágából több mint 2,9 mil-
lió külföldi állampolgár jár t 
a Szovjetunióban. A Szov-
jetunió és a többi szocialista 
országok közötti idegenfor-
galom a KGST rendkívüli 
ülésszakén elfogadott hatá-
rozatok alapján fejlődik, ta-
valy az 1970. évihez képest 
másfélszeresére növekedett, 
s valószínűnek tar t ják, hogy 
jövőre megkétszereződik. A 
szovjet küldöttség vezetője 
hangsúlyozta, hogy nagy je-
lentőséget tulajdonítanak a 
Magyarországot és a szociális- ' nagytermében tartotta 
ta közösség többi országát 

Uj lakásfenntartó 
szövetkezet alakult 

Már eddig közel 3 ezer la- kuló ülését a Felszabadulás 
kast kezelnek Szegeden a la- lakásszövetkezet. A lakéstu-
kásfenntartó szövetkezetek, lajdonosok azért ezt az elne-
Ez a mozgalom, szövetkezési vezést választották, mert be-
forma 1968 kezdete óta ,egy- költözésük egybeesik Sze-
re terebélyesedik. ged felszabadulásának 30. 

Mint köztudott, a lakás- évfordulójával. A város má-
fenntartó szövetkezetek tag- sodlk, legnagyobb lakásfenn-
sága a szövetkezeti lakások tartó szövetkezetének 360 
tulajdonosaiból verbuváló- tagja lesz; egyelőre 120-an 
dik. A felügyeletet a városi tudták meg. hogy melyik 
tanács látja el, így természe- emeletre költöznek. A többi-
tesen jogosultság, igények ek, tehát 240-en, október vé-
alapján a lakáshivatal hatú- géig kapják meg a lakásu-
rozza meg, hogy kik lehet- kat. Egyébként az ú j tulaj-
nek a tagok s egyben a bol- donosok 85 százaiéira fiatal 
dog tulajdonosok. házas, s túlnyomó részük 

, m u n k á s . Odessza első üte-
ae ou mének. a t ízeWletes 208, 

tanács 209, 210-es számú épületek-
ala- nek ők az első lakói. 

Tegnap, 
Szegeden, 

péntek 
a városi 

már kilenc hónapja, hogy a 
Szeged városi és járási 
ügyészség kapcsolatba került 
a gyárral ilyen formában. 
Nos. ezen a fogadóórán 
megkapta a megfelelő eliga-
zítást, és a munkaügyi dön-
tőbizottsághoz fordult pana-
szával. Hamar kiderült, ne-
ki volt igaza, gyorsan vissza-
helyezték korábbi munkakö-
rébe. Szóval a gyáregységve-
zető önkényesen, jogtalanul 
járt el, amikor előzetes fi-
gyelmeztetés nélkül, egyik 
napról a másikra áthelyez-
tette. 

Ezeríajta kérdés 
Dr. Tamai László sok, ha-

sonló történetről tud beszél-
ni. A fogadóórák rendkívül 
népszerűek az üzemben. A 
statisztika is biztató, s arról 
vall, sokan megjelennek, 
igénylik a jogi tanácsadás 
eme formáját . Mindenképp 
hasznos kezdeményezésnek 
bizonyult. Igaz, ez az egyet-
len üzem Szegeden, ahol a 
jogszolgáltatást rendszeresí-
tették. A közelmúltban ho-
zott minisztertanácsi határo-
zat szerint azonban hamaro-
san bővül a kör, és több 
tucat nagyüzemnél bevezetik 
a jogi tanácsadást. 

Mit szeretnének tudni az 
emberek? Nagyon sok téma 
terítékre kerül a fogadóórá-

viták. Emiatt ls felkeresik az M o s dolgaikban miként. 
ügyészt. Nemegyszer elófor- S S t V t ^ ü J P S ke-

rüljön hátrányos helyzetbe. 
Halász Miklós tát nem a törvény által meg-

A Betűország 
egy évtizede 

Tegnap a Bartók Béla m ű . nyeit. Szólt arról, hogy a t t e 
velódési központban bensősé, évvel ezelőtt alakult könyv-
ges ünnepségen emlékeztek 
meg a szegedi gyermek-
könyvtár. a Betűország fenn. 
állásának tizedik évforduló-
járól. Az ünnepségen részt 
vett Szántó Tivadar, az 

tár mindössze kétezer kötet-
tel rendelkezett, ma már kö-
zel tizenkétezer kötet között 
válogathatnak az i f jú olva-
sók. A megnyitó ezúttal, a 
szokásoktól eltérően, közvet-

MSZMP városi bizottságának len társalgássá alakult; 
és Juhász Púi, a városi ta-
nács művelődési osztályának 
képviselője is. 

A Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola I. sz. gyakor-
ló iskolájának kamarakórusa 

könyv szeretetéről, az olva-
sás öröméről beszéltek a paj -
tások. Ezután irodalmi mű-
sor következett — a könyv-
ről. 

Végül Sára Attiláné, az i£-
énekszámokkal köszöntötte jűsúgi könyvtúr vezetője át-

• nyújtotta az évforduló tiszte-
letére meghirdetett rajz- és 
irodalmi pályázat díjalt. va-
lamint az ez alkalomra ké-
szült emlék jel vény eket. 

a közönséget, majd dr. Si-
moncsics Púlné. a művelődé-
si központ igazgatója mon-
dott ünnepi beszédet, s is-
mertette a könyvtár eredmé-

érintő idegenforgalomnak, 
hiszen a kölcsönös kapcsola-
tok erősítik népeink barát-
ságát, s közvetlen szakmai 
kapcsolatok létrehozásában 
is segítenek. 

Á Szovjetunióban nagy j 
gondot fordítanak az idegen- j 
forgalom fejlesztésére; a 
VIII. ötéves tervben mint-
egy 200 millió rubelt, a 
IX.-ben ennél 25 százalék-
kal nagyobb összeget fordí-
tottak, illetve fordítanak er-
re a célra. Jelenleg 35 vá-
rosban 50 szálloda, motel és 
etterem épül, számos helyen 
hoztak létre szakiskolákat a 
vendeglátó- és a szálloda-
ipar dolgozóinak képzésére. 

A sajtótájékoztatón külön 
szóba került a magyar— 
szovjet idegenforgalom ked-
vező alakulása, amit a kü-
lönféle egyezmények — köz-
tük az 1971-ben kötött ál-
lamközi együttműködési 
egyezmény —, valamint a 
magyar és a szovjet utazá-
si irodák megállapodásai 
nagyban elősegítettek. A 
Magyarorszagról a Szovjet-
unióba irányuló idegenfor-
galom 40 százalékát, a Ma-
gyarországra irányuló szov-

Szakközépiskolások 
szakmunkás- képesítése 

Minisztériumok együttes utasítása 
A munkaügyi miniszter, lével — amellett, hogy a ben vesznek fel az érintett 

az oktatási miniszter, vala- szakközépiskolai szaknak szakközépiskolákba. A diá-
mint a mezőgazdasági és megfelelő középfokú szakmai koknak ebben az évben szep-
élelmezésügyi miniszter képesítést továbbra is meg- tember közepéig kell nyilat-
együttes utasításban szabá- kapják a diákok —, a megje- kozniok, hogy kívánnak-e 
lyózta egyes szakközépisko- lölt szakmákban szakmun- szukmunkás-képesítést sze-
lákban végzők szakmunkás- kás-képesítést is igazoló rezni. illetve a kijelölt szak-
képesítését. Az utasítás az érettségi bizonyítványt sze- muk közül melyiket választ-
úgynevezett ú j típusú ipari, rezhetnek. Ott szervezhetők ják. A továbbiakban azon-
építőipari, élelmiszer- és fa- ilyen vizsgák, ahol ezeknek ban majd a vizsgát megelőző 
gazdasági szakközépiskolák feltételei megteremthetők, és tanév végén kell ugyanezt 
nappali tagozatos diákjaira ahol a jelentkezők száma el- megtenniök. 
vonatkozik. Részletezi az éri az adott szakmában jel- A gyakorlati oktatást szak-
utasítás a mellékletben azo- lemző, minimális gyakorlati munkásképző Iskolával, il-
kat a szakokat is, amelyeken oktatási csoport létszámát. letve szakmunkásképzésben 
a szakmunkás-képesítés meg- A vizsgát első alkalom- közreműködő vállalattal 
szerezhető. Kimondja az uta- mai azok számára lehet együttműködve is meg lehet 
sítás hogy a felsorolt szak- megszervezni, akik az 1971— szervezni. A vizsga szabályo-
, . . . ' . , , . , , ' ' ,, 72-es tanévben kezdték ta- zásáról az oktatási miniszter 
kozepiskolakban szervezett n u i m á n y a l k a t > u t o l s ó a l k a . a z érdekeltekkel egyetértés-
egyesített erettsegl és szak- lommal pedig azok szamára, ben külön intézkedik. Az 
munkásvizsga sikeres letéte- akiket az 1976—77-es tanév- utasítás hatályba lépett. 

Tanácsülés 
Mórahalmon 

Tegnapi ülésén Móraha- kor következhet be alapve-
lom tanácsa — alapos elő- tő változás, ha beköltöznek 
készítő munka után — meg- a nagyközségbe. Az elmúlt 
tárgyalta a nagyközség ta- négy esztendőben kétszázan 
nyavilágának helyzetéről ké- már betelepültek, sok to-
szült elemző anyagot. Mun- nyún élőnek pedig már van 
kéjukat a megyei tanács e háza a községben ls. Ám, 
kérdéskörrel kapcsolatos ál- amíg több mint háromezer 
iásfoglalása alapján végez- ember él tanyán, s amíg 
ték, felhasználva annak a nem akarják vagy nem tud-
két országos, a közelmúltban ják a betelepedést választa-
tartott népfronttanácskozás- ni, a tanácsnak — amennyi-
nak eredményeit, amely a re a helyzet megengedi — 
tanyán élők helyzetét vizs- segítenie kell őket. javítani 
galla. életkörülményeiket. Ezt a 

Mórahalom életében külö- lehetőségek szerint meg i« 
nősen fontos ez a kérdés, teszi a mórahalml tanács, 
hiszen lakóinak 56 százaléka hiszen csak szociflis segé-
él külterületen, a tanyai la- lyekre évente 156 ezer forin-
kások száma a nagyközség tot fizetnek kl. 
határain belül még mindig Az Igazi megoldás azon-
több mint ezer. Ezeknek a ban az ha a tanyán élők, 
lakásoknak a többsége egy- mind nagyobb szatnban köl-
szobás, a víz- és vtllanyhá- töznek be a községbe. Hiszen 
lózatba nem kapcsolhatók csakis ott biztosítható szá-
be, vagy csak arénytalnnul mukra a valóban megfelelő 
magas áron. A tanyán élők kommunális és egészségügyi 
közlekedési gondjai a tél ellátás, s ott élhetnek a 
beálltával még fokozódnak, művelődési lehetősegekkel. A 
s az ls figyelemre méltó, tanács határozatában éppen 
hogy a külterületen élőknek azért megbízta a végrehajtó 
több mint fele 60 évesnél bizottságot, hogy vizsgálja 
idósebb, közülük sokan be- meg a beköltözés rmgköny-
tegek, munkaképtelenek. nyítésének, támogatásának 

Helyzetükben nyilván uk- lehetőségeit. 


