
BNV 
Hétfőn megkezdődtek a 

BNV hétköznapjai, öt napon 
á t minden délelőtt a szakem-
berek veszik birtokukba a 
vásárt, illetve tekintik meg 
a kiállításokat. A szakmai 
napok tízezrek nagy tapasz-
talatcseréje. hiszen a gyárak, 
intézmények több mint hat-
vanezer belépőjegyet igé-
nyeltek, ezeken a napokon 2 
óráig csak ezekkel az előre-
váltott jegyekkel lehet átlép-
ni a vásár kapuit. Délután 
viszont isméi a nagyközön-
ség rendelkezésére áll a 
BNV. 

191 Szakemberek 
651 tapasztalatcseré je 

Közéletünk Hiúság és hízelgés 
h í r e i $ o 

Horst Sölle külkereskedel-
mi és belnémet kereskedelmi 
miniszter vezetésével hétfőn 
hazautazott a Német Demok-
ratikus Köztársaság kor-
mányküldöttsége. A német 
vendégek három napot töl-
töttek Magyarországon. Több-
ször is felkeresték a Buda-
pesti Nemzetközi Vásárt és 
megtekintették a Balaton-
par t néhány nevezetességét. 

* 
A Román Népköztársaság 

kormányküldöttsége Mihail 
Petri külkereskedelmi mi-
niszter vezetésével hétfőn el-
utazott Budapestről. A kül-

döttség több alkalommal járt 
a Budapesti Nemzetközi Vá-
sáron, látogatást tett az 
Egyesült Izzólámpa és Villa-
mossági Gyárban és megte-
kintet te a Balaton-part több 
idegenforgalmi nevezetessé-
gét. 

* 

A Budapesti Nemzetközi 
Vásár alkalmával hazánkba 
látogatott jugoszláv kor-
mányküldöttség Jakov Bla-
zsevicsnek, a Szövetségi Vég-
rehaj tó Tanács alelnökének 
vezetésével hétfőn délután 
visszautazott Belgrádba. 

DOBI ISTVÁN 
ES KADAR JÁNOS 

ÜDVÖZLETE 
JOSZIP BROZ TITÖNAK 

A Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság el-
nöke, a Jugoszláv Kommu-
nisták Szövetségének főtit-
kára kedden ünnepli 73. 
születésnapját. Ebből az al-
kalomból Dobi István, az 
Elnöki Tanács elnöke és 
Kádár János, a Magyar Szo-
cialista Munkáspár t Közpon-
ti Bizottságának első t i tkára 
táviratban fejezte ki jókí-
vánságait Tito elnöknek. 

TRAUTMAN REZSŐ 
HAZAÉRKEZETT 

EIPCSÉBÖE 
Dr. Trau tman Rezső épí-

tésügyi miniszter vezetésé-
vel magyar küldöttság vett 
részt a KGST építésügyi ál-
landó bizottság Lipcsében 
tartott ülésszakán. A kül-
döttség az ülésszak munká-
jának befejeztével vasárnap 
este visszaérkezett Buda-
pestre. 

A Magyar Kábelniiívek te rmékei közül a legnagyobb érdeklődéssel a rugózó tele-
fonzsinórt szemlélik a vásár látogatói. Több külföldi kiállítási pavilonban látható 
ilyen vezeték, de ezek több nyíre guniiszigetelésűek. A Szegedi Kábelgyár terméke, 
mint ismeretes. PVC-burkola ló. A kép hátterében ugyancsak szegcdi termék látható, 
a kábeldob. Természetesen bemuta t ják a szegedi gyáregységben készült különféle 

míianyagszigetelésü huzalokat, kábelokat is 

Helikoptertől-a francia parfőmig 
Sikertelen volna arra vál-

lalkozni. hogy a nemrég 
nyílt Budapesti Nemzetközi 
Vásár valamennyi érdeke-
sebb látnivalóit elsoroljuk. 
Megkérdeztük például Al-
í red Lénardot, a csehszlo-
vák pavilon igazgatóját: Mi-
r e szavazna sa já t háza tá-
ján1^ 

— Az ú j Skoda gépkocsi-
nak közönségsikere lesz. 
Mégis a szerényebb, külsőre 
„szürkébb" életmentő készü-
leket ál l í tanám az első hely-
re. Lipcsében aranyéremmel 
díjazták. 

Így járnánk minden vá-
lasszal. Milliónyi áru tenge-
rebői csak vázlatos színeket 
vi l lanthatunk fel. 

„Óriás szitakötő" 
A látogató még át sem 

lepte a főkapu küszöbét, 
még a városliget platánjai 
előtt halad, amikor máris 
megtorpan a lenyűgöző lát-
ványtól. A hatalmas felvo-
nulási téren áll a világ leg-
nagyobb gázturbinás heli-
koptere. Talán az egyetlen 
vasári portéka, amely „sa-
já t lábán '. a levegőben ván-
dorolt idáig, ereszkedett ki-
jelölt helyére. A hatvanegy 
ntast szállító „óriás szita-
kötő", a MI—6-os — szovjet 
gyár tmány. 

S bent: árukavalkád, min-
takoktél, slágerparádé. A 
szovjet pavilon előtt piros, 
sárga buldózerkolosszus. A 
másik óriás a lengyel 
pavilon szt rá ja : a negyven 
tonna terhet nehéz terepen 
is biztonsággal szállító u tán- i 
futó. 

Autóvilág 
A kerekes újdonságokból 

ide kívánkozik még a pes-
t iek ú j . csupasárga csuklós 
villamosa, az Ikarus autó-
buszvonata, a Csepel-specia-
Ktás. a német, a francia, az 
diasz, a cseh, a lengyel, a 

szovjet és az amerikai autó-
világ idei képviselői. 

H a valaki arról szeretne 
meggyőződni, hogy mennyire 
pontos az órája, javasoljuk, 
keresse meg az NDK pavi-
lonjában a Vibograph fülké-
jét, amelyben az univerzá-
lis vizsgálóműszer „precíz" 
választ ad. A Petőfi Csar-
nokban. az erősáramú te-
remben bemuta l ják a sporfc-
eredmény-hirdetőket . ó rá ja 
egy körön elhelyezett hat -
van fényhasábból áll. az 
időt négy számmező alkotja. 
Itt lá tható a színházak, elő-
adótermek, fi lmstúdiók ú j 
típusú színházvilágító be-
rendezése is. 

Új gyógyszer 
az Exangit 

Felvonul a magyar gyógy-
szeripar világszínvonalú ú j -
donságaival. Külön meg kell 

emlékezni a köhögescsillapí-
tás nagy hatásfokú ú j gyógy-
szeréről. az Exangit nevű 
készítményről. 

A vásárvárosban megta-
láljuk a Váci utcát is, ösz-
szes divatujdonságaival , el® 
ganciá jávai. Forgalomba 
hozták a korszerű női nyári 
ruhaszövetet, a hernyóse-
lyemszovet jellegű tr iacetát ; 
tetszetős viselése kellemes, a 
szintetikus kelméknél lénye-
gesen jobb, nedvszívó, lég-
áteresztő, nem gyűrődik, va-
salásálló és tartósan plisz-
szírozható. 

Az idei BNV harmincöt 
ország kiáll í tóinak gazdag 
áruválasztékát kínál ja . A 
csomagolt sült csirkétől a 
Rheinst.ahl legújabb kohá-
szati termékéig, a magyar 
építőipari gépektől a Dior 
f rancia padomig színes lát-
nivalót nyúj t . 

Békés Attila 

Molnár Erik előadása 
a Párílörléneti Intézet 

tudományos 
ülésszakán 

A párt szövetségi politiká-
ja (1936—1962) címmel hétfőn, 
az MSZM'P Központi Bizott-
ságának Párt tör ténet i Intéze-
tében kétnapos tudományos 
ülésszak kezdődött. 

Az ülésszakot Óvári Mik-
lós, az MSZMP Központi Bi-
zottsága tudományos és köz-
oktatási osztályának helyet-
tes vezetője nyitotta meg, 
utána Molnár Erik akadé-
mikus, a marxizmus szövet-
ségi polit ikája címmel tartot t 
bevezető előadást. Rámuta-
tott, hogy Marx és Engels 
nagy jelentőséget tulajdoní-
tott a proletariátus és más 
társadalmi osztályok között a 
proletár osztályharc elvi 
a lapján fennálló együttműkö-
désnek. 

Vass Henriknek, a Pár t tör-
téneti Intézet igazgatójának 
előadása az ellenforradalom-
tól a pár t VIII. kongresszu-
sáig eltelt időszakra vonat-
kozóan elemezte a párt szö-
vetségi polit ikáját. 

Az ülésszak kedden foly-
t a t j a munkájá t . (MTI) 

Kár volna szépítgetni: 
némely munkahelyen 
még manapság is bá-

torságnak — ha nem hősi-
ességnek — számít az igazság 
kendőzetlen kimondása. Kü-
lönösen, ha olyan szemé-
lyekről van szó, akik mun-
kaköri beosztásuknál lógva 
az „át lagember" fölött áll-
nak és elég hiúak ahhoz, 
hogy tévedhetetlennek, min-
dent tudónak képzeljék ma-
gukat. Lehet, hogy az utá-
nunk jövő nemzedék röstell-
kedni fog majd miat tunk 
ezért a „hősiességért", egye-
lőre azonban nem kis gon-
dot okoz a pártnak, hogyan 
operál ja ki a társadalom 
testéből a z elszórtan még 
mindig bur jánzó szerényte-
ienséget, beképzeltséget, 
amely melegágya a felfelé 
olvadozó, a lefelé rugdosó 
embert ípus létezésének. 

Érdekes, hogy a szolga-
lelkűséget, a hizelgést min-
denki elítéli, tehát ebben az 
ügyben is milliók állnak a 
pár t mögött. A rangosabb 
személyek megsértésének tu-
datába belebetegedő, sőt be-
lehaló csinovnyikok f igurá ja 
ismeretes az életből és az 
irodalomból, a nép megve-
téssel beszél róluk, mégis 
igen lassacskán fogy a szá-
muk. És ennek elsősorban 
nem ők az okai. A megél-
hetés elvesztésétől jelenleg 
is rettegő alkalmazottnak 
hiába mondogatjuk, hogy ne 
tű r j e a jogtalan bánásmódot, 
ő képtelen másra gondolni, 
mint a magára nézve eset-

i leg hátrányos következmé-
nyekre. Sokkal jobban fele-
lősek a megalázkodás, a kr i-
t ikátlanság meghonosodásá-
ért azok, akik elvárják, vagy 
legalábbis eltűrik az ilyen, 
emberhez méltatlan maga-

| tartást . Van egy tapasztalati 
szólásmondás, mely szerint 
ahol a talpn.valás az elv, ott 
a talp felelősebb, mint a 
nyelv. 

És itt e l jutot tunk monda-
nivalónk lényegéhez. Hiába 
bizonygatjuk a bírálat fon-
tosságát, hiába vonunk kar-
dot a véleménynyilvánítás 
szabadsága érdekében, ha a 
„kicsik" igazságának elfoj-
tóitól nem kér jük követke-
zetesen számon cselekedetei-
ket. Ha valamennyi üzem-
ben. intézményben és hiva-
talban őszintén igénylik a 
dolgozók segítségét észrevé-
telek és hibajelzések formá-
jában is. akkor a vezetők-
nek nemcsak szavakkal, ha-
nem tettekkel is alá kell ezt 
támasztan iok. Majd amikor 
a szerelő, vagy a kalkulátor 

Finn ifjúsági delegáció Szegeden 

Ú j a b b b é k e g y ű l é s e k 
A leszerelési hetek kere-

tében Csongrád megyében 
és székhelyén. Szegeden 
ezen a héten újabb béke-
gyüléseket tartanak. Tegnap. 
hétfőn délután 3 órakor 
Katona Sándor, a Hazafias 
Népfront Csongrád megyei 
bizottságának ti tkára, or-
szággyűlési képviselő a ma-
kói Béke Tsz-ben tar tot t 
előadást a békeharc idő-
szerű kérdéseiről. 

Szerdán délután 3 órakor 
a hódmezővásárhelyi Petőfi 
Művelődési Házban ifjúsági 
békegyűlést rendeznek. Elő-
adó: Nagy Dániel, az El-
nöki Tanács tagja, ország-
gyűlési képviselő. Ugyan-
csak holnap, szerdán dél-
után 4 órakor a szeged-ró-
kusi művelődési otthonban 
is békegyűlést tar tanak. Elő-
adó: Sziládi Sándor, a nép-

front várctói bizottságának 
tagja. 

Csütörtökön délután fél 3 
órakor a Szegedi Konzerv-
gyár dolgozói gyűlnek össze 
békegyűlésre. Előadó: Rad-
nai Ferencné. a népfront 
megye, t i tkárságának mun-
katársa. 

Pénteken délutón 6 óra-
kor Szegeden. Petőfi telep 
pár tházának nagytermében 
tartanaK békegyűlést a kül-
ső városrész lakóinak. Elő-
adó: Fodor László tanár. 

Szombaton este 7 órakor 
Szeged-Mihályteleken a mű-
velődési házban rendeznek 
békegy ülést. 

A felsoroltakon kívül még 
számos üzemben, intézmény-
ben és termelőszövetkezet-
ben emlékeznek meg a le-
szerelés és a béke kérdései-
ről, a békeharc időszerű 
tennivalóiról. 

A HALADAS TSZ ÜVEGHÁZÁBAN . . Balról jobbra : Borthau-
ser Antal főagronómus. Ran tanén mar je t l a . hazánkban tanuló 
finn diáklány. Simo Palosuo, a delegáció vezetője. F.redics László 

és dr. Földi Gábor 

Vasárnap este Szegedre 
érkezett a Magyar I f júság 
Országos Tanácsának meg-
hívására hazánkban tartóz-
kodó finn ifjúsági delegáció. 
Eredics Lászlónak, a MIOT 
t i tkárának kíséretében. A 
küldöttség vezetője Simo 
Palosuo, a Finn Állami If-
júsági Munkabizottság elnö-
ke, tagja i : Seppo Patrikai-
nen, a Finn Demokratikus 
If júsági Szövetség Központi 
Bizottságának t i tkára, Olavi 
Konttinen, az Agrár I f j ú -
sági Szövetség Központi Ve-
zetőségének főt i tkára és 

Olavi Koistinen tanár, a 
Finn Állami If júsági Mun-
kabizottság tagja. 

A vendégek hétfőn dél-
előtt a szalámigyárba, a 
szőregi borpalackozóba. a 
Haladás Tsz-be látogattak. 
i nap folyamán Papp Gyu-
la. a városi tanács vb elnök-
helyettese. Biró Lajos, a 
KISZ megyei bizottságának 
első t i tkára és dr. Földi Gá-
bor, a KISZ városi bizott-
ságának t ikára Szeged 
életéről tá jékoztat ta őket. 

A delegáció ma reggel 
Kecskemétre utazik. 

azt tapasztalja, hogy nem 
helyezik kedvezőtlenebb kö-
rülmények közé, miután fe-
lettesének baklövését szóra 
tette, akkor a legeldugod-
tabb zugban is virágzani 
kezd m a j d a szocializmus 
fejlődéséhez nélkülözhetet-
len bírálat és önbírálat . Ad-
dig azonban illúzió e r re 
várni. 

Persze, rendkívül ne-
héz küzdeni a hízel-
gés és a nyomában 

járó elvtelenség ellen. Aki 
rész'- vesz a közéletben, s 
nyitott szemmel, füllel vég-
zi a dolgát, azt t ud ja : még 
mindig jelentős igény mu-
tatkozik a hízelgő szavak 
iránt — ha azok hamisak 
is —. mint a meztelew igaz-
ság iránt, hiába hangzik el 
esetleg jó bará t szájából, 
őszinte elvtársi segítö-
szándékkal. Az élet legmoz-
galmasabb részeit járó kom-
munisták szintén azt tapasz-
tal ják, hogy számos helyen 
még több bizalommal te-
kintenek a mindenre krit i-
kátlanul rábólintó beosztott-
ra, amint arra , aki lépten-
nyomon önálló véleménye-
ket nyilvánít. Emberi gyen-
geségnek szoktuk ezt el-
könyvelni, jóllehet némely 
esetben több annál : hiú 
sütkérezés a hatalom nap-
fényében. Megesik, hogy a 
tegnap még „hétköznapi" 
ember valamilyen pozíció-
hoz jutván azt kezdi hinni 
magáról, hogy mindenféle 
tanulás nélkül egyszerre 
több esze lett, különleges-
sé alakult át. és hozzáfog 
osztogatni a hajbókolóknak 
a kegyes mosolyt, az egye-
nes je l leműeknek pedig a 
gyanakvó pillantást. Pedig 
sokkal többre menne vele. 
ha fordítva csinálná, hiszen 
a jelzések, figyelmeztetések 
ar ra is jók, hogy az ember 
k i t e rü l j e a nagy, elnézhe-
tetlen hibákat. 

A „magaslati levegőtől" 
megszédültek napja törvény-
szerűen előbb vagy utóbb 
leáldozik. Ezt látva, mind 
több tisztességes emberben 
alakul ki olyasféle érzés, 
hogy a hízelgők már- eleve 
szamítanak főnökük lebuká-
sára. Igyekeznek elzárni 
előle az élet gondjait , prob-
lémáit, hogy núndent rózsa-
színben lásson maga körül, 
ennek következtében elbízza 
magát és hibát hibára hal-
mozzon. Hát csakugyan nem 
veszik észre ezt a manő-
vert egyes politikusok? 
Hányszor de hányszor hang-
súlyozták már kommunista 
taggyűléseken. újságokban, 
regényekben, hogy a jó ve-
zető nem esik kétségbe, ha 
vannak körülötte néha oko-
sabbak is, sőt segíti az ilyen 
embereket képességük ki-
bontakoztatásában, ami csak 
áldást hozhat a vállalatra. 
Aki viszont féltékenykedik 
a fr iss eszű, az örökké kez-
deményező, a mindig töké-
letesebbre törekvő beosz-
tot t ja ira . hogy önmagát tün-
tesse fel egyetlen hozzáér-
tőnek. az ostobán maga 
alatt fűrészeli az ágat. Egy-
maga ugyanis aligha érhet 
el tar tós eredményeket , s 
amikor esetleg ba jba kerül, 
hiába számit arra , hogy mé-
zes-mázos szavú „hü embe-
rei" kiál lnak majd mellet-

l te. Dehogyis ál lnak azok 
i ki. A gerinctelen szolgalélek 
• éppen ar ra törekszik, hogy 
I soha ne kelljen állást fog-
lalnia, esetleg magára ha-
ragítania ú j főnökét, sőt, 
most már annak a bizal-
mát szeretné megnyerni, 
hogy továbbra is jóllakhas-
son. 

A szemtelen és igen á r -
ta lmas hízelgés ellen 
leghatékonyabb gyógy-

módnak látszik, ha a ki-
sebb-nagyobb tisztségviselők 
nem tűrik meg maguk kö-
rül. ha nem ta r t j ák oda 
senkinek a ta lpukat simoga-
tás végett. Ezzel — ha sza-
bad így mondani — két 
legyet ütnek egy csapásra: 
őszintébbekké, szókimondób-
bakká válnak a dolgozó em-
berek, ők maguk pedig iga-
zi tekintélyt. megbecsülést 
vívhatnak ki maguknak. 

F. NAGY ISTVÁN 
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