
„Válogatós" emberek 
Sok vita kavargott a múl t -

a i n , sok támad manapság is 
az üzemi természetbeni ju t -
tatások körül. Többnyire ha-
rag lobban belőlük, veszeke-
dés a tanulságok levonása 
helyett. Pedig megszívlelen-
dő volna: ahogyan egyéb te-
rületeken már természetes, 
ezen a téren sem lehet meg-
tűrni, vagy megengedni sem-
miféle sp-ibálytalp-nságot. 

Szerkesztőségünkbe gyak-
ran érkeznek panaszos leve-
lek. Ezekből többek között 
az is kitűnik, hogy az „én" 
ütközése az üzemérdekkel 
néha egészen sajátos esete-
ket produkál. A ládagyár 
dolgozóinak például joguk-
ban áll tűzifa- járandóságuk 
terhére bizonyos mennyisé-
gű, úgynevezett rakonca-
fá t igényelni, ha építkezési 
engedéllyel is tanús í t ják , 
hogy az emlí tet t anyagra 
szükségük van. Ez aztán ar-
r a vezet, hogy a dolgozók 
egy része — ami igaz, igaz: 
a nagyobbik — fáka t válo-
gat, rakosgat, dugdos, fű -
részporba meg különböző 
egyéb rej tekhelyekre, hogy 
végül is a neki legmegfele-
lőbbet mérethesse és vihesse 
haza. Ilyen ügyből kifolyó-
lag t ámadt nézeteltérés és 
harag L S. és N. F.-né. az 

üzem két dolgozója között. 
A körülmények ma már 
nagyrészt t isztázhatatlanok. 
Egy azonban bizonyos: nem 
azon vitatkoztak, hogy a ki-
válogatott s a por tára szál-
lított faha lmazba hasznos 
fák is keveredtek, hanem 
azon, hogy az odakeveredett 
„hasznosakat" ki rak ta félre 
a sa já t részére. Nem a leg-
jobb indíték a szabályosság 
érvényesítésére! 

Sípos Gyula telepvezető-
helyettes helyteleníti a vá-
logatás-félrerakás módsze-
reit . amelynek már több 
éves hagyománya van. El-
mondja, s ezt a nyi lvántar-
tás is bizonyítja, hogy a vi-
tatott fá t végül egyik fél 
sem kapta meg, nem is kap-
hatta. A porta melletti hal-
mazban egymás után mu-
ta t j a az olyan fákat , ame-
lyek még hasznosnak szá-
mítanak, nem kiadhatók. 

A fa tehát marad, félő 
azonban, hogy a „válogatós-
rakosgatós" szellem is. Az a 
szemlélet, amely ellen sen-
kinek nem lehet egyfelől — 
másokról lévén szó — fron-
tot nyitni; másfelől — ha az 
önérdek úgy k íván ja — en-
gedményeket tenni. 

8 . M. 

Elbúcsúztatták 
Safrankó 
Emánuelt 

Péntek délután, a Kere-
pesi temetőben nagy rész-
véttel búcsúztatták el Saf-
rankó Emánuelt , a pár t és 
a munkásmozgalom régi, ki-
váló harcosát, az MSZMP 
Központi Bizottsága és a 
Magyar Par t izán Szövetség 
halot t já t . A munkásmozga-
lom nagy halottainak Pan-
theonjánál gyászlepellel le-
takart ravatalra, koszorúk és 
örökzöld növények közé he-
lyezték a vörös szemfödéllel 
borított koporsót, előtte bí-
borszínű selyempárnán az 
elhunyt kitüntetései. 

A hamvasztást megelőzi 
gyászszertartáson a Magyat 
Szocialista Munkáspár t Köz-
ponti Bizottsága nevében 
Szerényi Sándor, a Pártfő-
iskola igazgatója vett búcsút 
Saf rankó Emánueltől . 

A Part izán Szövetség ne-
vében Keleti Ferenc mon-
dott búcsúszavakat, Pozsonyi 
László tolmácsolta a 8/1-es 
MSZMP-körzet gyászát, ahol 
Saf rankó Emánuel élete 
utolsó éveiben pár tmunkát 
végzett. (MTI) 

A„pult alól"ne 1... 
A vásárlók egyenjogúságáról 

A belkereskedelmi minisz- nem ti l t ja. A kereskedelmi megértetése és hangsúlyozá-
ter rendelkezése szerint a dolgozó viszont az ilyen ké- sa, hogy az a személy tud 
kereskedelmi dolgozók a ve- rést, kivételezést köteles a nagyobb kísértésnek el-
vóket kötelesek egyforma ed- elhárí tani , mer t ezt előírja lenállni, aki a kisebb csá-
bírálásban részesíteni. Ez a jogszabály. bításkor is szigorú önmagá-
ftfinyit jelent, hogy az egyik Nem kefll tehát különö- hoz: nem kér jogitalan 
vevőt nem részesíthetik 
előnyben egy másik vevő 
kárára . A rendelkezés, ami 
szerint iya vevőket érkezésük 
sorrendjében kell kiszolgál-
ni", utasí tásként jelent meg. 
Ebből következik, hogy a 
bolt az á ru t nem t a r tha t j a 
vissza még a legkedvesebb 
vevőjének sem, ha egy má-
sik — talán nem annyira 
kedves — vevő k íván ja meg-

sebben bizonyítani, hogy 
minden esetben, amikor a 
vevő az á ru fél reté telét 
vagy más előnybe helyezé-
sét kéri, egyúttal a bálitok 
dolgozóit — akarva-akara t -
lanul — szabálytalanság el-
követésére ösztönzi. Persze 
a kérés elhárí tásának leg-
egyszerűbb módja , ha a 
bolt minden áru t a vevő 
szeme elé rak, azt rründ-

vásárolni. Ezzel a rendelke- addig árusí t ja , amíg a kész-
zéssel ál talában egyet is ér- let tar t . Nem helyes maga-
lenek a legtöbben. Nem így ta r tás viszont, ha a vásárló 
természetesen a „legkedve- valamelyik kereskedelmi 

dolgozótól jogtalan előny 
biztosítását — például bizo-
nyos áru félretételét — kéri. 

sebb" vásárlók. 

Amíg a készlet tart 
A mi joggyakorlatunk sze-

r in t a miniszteri utasítás 
be tar tása csak a kereske-
delmi dolgozókra nézve kö-
telező. E szerint tehát a 
vevő kérhet i azt, hogy a 
bolt részesítse előnyben: pl. 
tegyen félre részére olyan 
árut , amit csak ritkán le-

A „Fecske" és a hús 
A balti kivételezések je-

lentőségét nem volna he-
lyes túlbecsülni, s ál talá-
ban a bolhát e lefánt tá f ú j -

alónyt. 
Sajnos, ma még többször 

találkozunk esetekkel, ami-
kor bolti dolgozók nem ta-
gadják meg az á ru félretó-
telét, annak ellenére, hogy 
ilyenkor a felelősségre vo-
nás sohasem marad el. Leg-
utóbb is több húsbolt veze-
tőjét kellett pénzbírsággal 
súj tani , mer t sertéshúst 
csak jó ismerősöknek szol-
gáltak ki, t ehá t a protekció 
érvényesült . Volt ilyen a 
Fecske cigarettával stb., aml 
a „pult alól;' kerül t elő. 

Tiszta lelkiismerettel 
Ismerünk olyan vélemé-

nyeket, amik szerint nem 
helyes az, hogy a hiánycikk-
nek számító á ruka t a vevők 
érkezése sorrendjében szol-
gá l ják ki. Egyesek okosabb-

ni. Tárgyalásának jelentősé- nak ta r tanák, ha a szociális 
gét a jellem formálására 
i rányuló szándék szabja 

het kapni. Ezt a jogszabály meg. Nevezetesen annak 

TjiuLói'döink jelentik 
NÉMET DIAKOK 

Csereüdülést kezdeményez-
tek a Szegedi Tanárképző 
Főiskola hallgatói. Poznani 
német főiskolásokkal váltot-
tak néhány levelet, melyek-
ben úgy ál lapodtak meg, 
hogy először Magyarország-
ra létogat el 23 egyetemista 
— 10 lány és 13 fiú — az 
NDK-ból, hogy itt egy hetet 
dolgozzanak, két hetet pedig 
üdüljenek a Balaton mellett. 

A KONZERVGYÁRBAN 

Ez a 23 német főiskolás a 
több magyar társával együtt 
a Szegedi Konzervgyárban 
kapott állást. I t t a készárut 
csomagolják július 19-e óta. 
A fiatalok jól érzik magu-
kat, élvezik a munká t az 
idegenben, s készülnek az 
érdekes balatoni üdülésre. 
Jövő hónapban a magyar 
fiatalok u taznak azNDK-ba . 

Tótka Károly 

JEGYVÁLTÁS — ELŐVÉTELBEN 

Évek óta gyakorlat már a 
MÁV-nál, hogy három nap-
pal az utazás előtt — na-
gyobb ünnepek előtt hét 
nappal — meg lehet vál tani 
a vasúti jegyet. Azért ve-
zették ezt be, hogy min-
denki kényelmesen, sorba-
állás nélkül jusson a pénz-
tárhoz, ne legyen bosszan-
kodás, idegeskedés. 

Kevesen élnek ezzel a le-

hetőséggel. s így csúcsforga-
lom idején hosszú sorok kí-
gyóznak az állomás pénztá-
r a előtt. Különösen most, az 
ünnepi hetek nagy forgal-
mára való tekintettel jó len-
ne, ha az utazók Igénybe 
vennék a MAV elővételi 
pénztárait . Ez sa já t maguk-
nak és a MÁV dolgozóinak 
is könnyebbséget jelentene. 

Szilád! Sándor 
MÁV igazgatóság 

helyzetet, szükségességi 
sorrendet stb. helyeznénk 
előtérbe. E véleményeik tisz-
teletbentar tása mellet t meg-
á l lap í tha t juk: mindenki 
döntse el, mennyire szüksé-
ges részére a megvásárolandó 
áru, s annak sorrendjében 
keresse fel bol t jainkat , s ve-
gye meg, amire szüksége 
van. 

A kereskedelmi dolgozók 
mindegyike pedig tiszta lel-
kiismerettel, a kivételezést 
elítélve fogadja és szolgálja 
ki a vásárlókat ezután is. 

Fodor Pál 
a Csongrád Megyei Állami 
Kereskedelmi Felügyelőség 

vezetője 

Kétórás munka 3 másodperc alatt 
Kibernetikai laboratóriumot avattak a József Attila 

Tudományegyet emen 

Dr. Kalmár László a k a d é m i k u s 

Ünnepélyes keretek között 
avat ták fel tegnap, pénte-
ken délelőtt a József Attila 
Tudományegyetem új . kitű-
nő létesítményét, a Kiber-
netikai Laboratóriumot a 
Bolyai Intézet földszinti he-
lyiségében. 

A laboratór ium berende-
zését, n feladatai t dr. Kal-
már László Kossuth-ü jas 
akadémikus, tanszékvezető 
tanár , az intézmény tudo-
mányos vezetője, valamint 
Muszka Dániel ,a laborató-
rium műszaki vezetője is-
merte t te a megyei és városi 
pár t- és társadalmi szervek, 
s a két egyetem tanácsa, 
professzori kara képviselői-
nek. 

A termelőmunkát 
segítő számítások 

Amint Ka lmár professzor 
elmondotta, há rmas cél ve-
zeti a laboratór ium 16 füg-
getlenített munka tá r sá t : az 
intézményt 40 százalékban 
az egyetemi matematikus-
képzésre, a matemaikai gé-
pekkel és programozásuk-
kal kapcsolatos gyakorlatok 
lebonyolítására — 30 száza-
lékban a tudományos kuta-
tómunkával kapcsolatos fel-
adatok megoldására. 30 szá-
zalékban pedig ipari és me-
zőgazdasági. tehá t a terme-
lőmunkát elősegítő számítási 
feladatok megkönnyítésére 
használ ják fel. A laborató-
r ium az oktatási és tudo-
mányos feladatok vonatko-
zásában segítségére lesz a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetemnek és a S z e g e d i 
Tanárképző Főiskolának is. 
Szemléltetőeszközök rend-
szeres előállítása is a t u -
dományos munka tá r sak fel-
adatai közé tartozik. 

Háromezer adat 
„iraktáron" 

A József Atti la Tudo-
mányegyetem gazdasági ap-
parátusa mintegy 300 ezer 
forintot fordított a labora-
tór ium építésének céljaira, s 
a beépített technikai felsze-
relések ér téke is több száz-
ezer forintot tesz ki. 

( S o m o g y l o é felv.) 
és Bereczkl Ilona vezft f l programozó az e l ektron ikus számoló-

ipép működésé t el lenőrzi 

A laboratór iumban műkö-
dik egy 15 tonnás, M—3—M 
típusú elektronikus számo-
lógép is, moly másodpercen-
ként 1000—1500 alapművelet 
elvégzésére képes, s mely 
memóriaegységeiben három-
ezer adatot „raktároz el". 

Az ipari üzemek 
automatizálása 

A megnyitó ünnepély kö-
zönsége előtt az elektro-

nikus számológéppel megol-
dottak 3 másodperc alatt 
egy olyan, a szemészeti ku-
tatásokkal kapcsolatos fel-
adatot. melyet egyébként 
2—2 és fél óra leforgása 
alatt végez el egy kutató-
orvos. 

A laboratór ium dolgozói a 
közlekedés automatizálásá-
val s az ipari üzemeink 
komplex automatizálásával 
kapcsolatos feladatokkal má-
több hete foglalkoznak. 

GYORSPOSTA • GYORSPOSTA 
GYORSPOSTA• GYORSPOSTA 

Minden állomást bemond a kalauz 
Kovács Mihály olvasónk, a 

Szeged 2-es posta dolgozója 
azt tette szóvá, hogy jó len-
ne, ha a villamoskalauzok is 
bemondanák az állomásokat 
ugyanúgy, mint a vonaton, 
vagy az autóbuszon. Ez meg-
gyorsítaná a közlekedést, 
különösen akkor, amikor sok 
idegen tartózkodik a város-
ban. 

* 

Peták Józsefet, a Szegedi 
Közlekedési Vállalat igazga-
tójá t kérdeztük meg az ügy-
ben, aki a következőket vá-
laszolta: 

— Eddig is az az utasítás 
volt érvényben, hogy a ka-
lauzok minden állomás előtt 
mondják be, hová érkezett 
a villamos. Igaz, ál talában 
csak az átszállóhelyeket kö-
zölték az utasokkal. Most 
ú j r a fe lhívtuk a f igyelmü-
ket, s nyomatékosan kértük 
őket, hogy valamennyi állo-
mást előre jelezzenek. Ezen-
túl tehát nem lesz problé-
ma, s az idegenek is tudják, 
hol áll meg legközelebb a 
villamos. 

Lesz villany a lépcsőházban 

Erősödik a leimelegedés 
A Meteorológiai Intézet 

központi előrejelző osztá-
lyán tájékoztatásul közöl-
ték, hogy az ú j a t lant i zi-
va tar f ront átmeneti lehű-
lést hozott. 

Ma valószínűleg csak szór-
ványos záporok, zivatarok 
lesznek az országban. A 
felmelegedés kissé fokozó-
dik. A maximumok ország-
szerte 25—29 fok között ala-
kulnak ki. (MTI) 

A Moszkvai körút 30-as 
számú házból érkezett a le-
vél. Krisztin Imre irta. Arról 
panaszkodik, hogy három év-
vel ezelőtt szabványosították 
a házban a villanyvezetéke-
ket, de azóta sem vezették 
be az áramot a mellékhelyi-
ségekbe, s a lépcsőházba. 
Vezeték van, fény azonban 
nincs. Többször felkeresték 
az Ingatlankezelő Vállalatot, 
eredmény nélkül. 

A panaszra Sárkány J á -
nosnétól, az illetékes házke-
zelőtől kaptunk választ. El-
mondotta, hogy eddig nem 
volt konkrét tudomásuk a 
Moszkvai körút 30-as számú 
ház lakóinak panaszáról. 
Most azonban, hogy tudo-
mást szereztek róla, azonnal 
kivizsgálják az ügyet. Már 
át is adták a szerelőknek a 
munkát . Hamarosan kigyul-
lad tehát a fény a Moszkvai 
körút 30-ban is. 

Elviszik a szemetet 
A brit-szigetek feletti köz-

ponttal működő ciklonrend-
szer déli oldalán egymás 
utáni hul lámokban kissé 
hűvösebb óceáni levegő 
áramlik a kontinens fölé, 
nyomában záporok, zivata-
rok pásztáznak óriási terü-
leteket. Péntek reggel 7 órá-
ig hazánknak csaknem vala-
mennyi vidékén voltak zá-
porok, zivatarok. 

Télen villanyszerelők jár-
tak a Dugonics utca 6. szá-
mú házban. Elvégezték a 
munkájukat, aztán a törme-
léket kihordták az udvarra. 
Ennek már jó két hónapja. 
A lakók először várták, hogy 
majd csak elviszi valaki a 
szemetet, de hiába. Hetente 
keresték fel a József Attila 
sugárúti házkezelöséget, de 
ott sem jártak eredménnyel. 
A törmelék még jelenleg is 

az udvaron van — irta a 
ház több lakója. 

* 

A József Attila sugárúti 
házkezelőségnél Szabó Kál-
mánné foglalkozik az ügy-
gyei. Közölte, hogy átadta 
az Ingatlankezelő Vállalat 
szállítási osztályának a meg-
rendelést, s egy héten belül 
elszáll í t ják a törmeléket a 
Dugonics utca 6. számú ház 
udvaráról . 
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