
Módszereit tanítani lehetne I újjászületik a Forte 
A romantikus időszakra Régóta végez pártmunkát. — A fizetség? Mint a pe-

ma is szívesen emlékezik. Eleiben a taggyűlések jegy- dagógusnak, ha látja mun-
A falujárásra, a pártok kö- zőkönyv-vezetője volt. Min- kája eredményét. Nekem is 
zötti szívós vitákra, az denki megismerte, s ő is ez a legnagyobb örömöm, 
üzemi „háromszögek" he- megismert mindenkit. Nem Szavakba önteni nem is 
ves és kemény állásfoglalá- csupán a párttagokat, ha- tudnám, csak jó érzés, _elé-
saira, amikor mozgalmi in- nem a „kívülállókat" is. 
dulókat tanultak a tag- _ Szerencsés a családi 
gyűlés előtti félórában. Azt életem — mentegeti el-
mondja, hogy az felemelő foglaltságát —, mert a két 

gedettség van bennem. Eny-
nyi elegendő is. 

volt. gyerek mellett édesanyám 
Akkor olyan volt a párt- s o k a t ^Sit. H a tovább kell 

Kis és nagy ügyek 
maradni, vagy korán 
jönnöm, megtehetem. 

Bizalom 

munka, most mások a fel 
adatok és a pártmunka stí-
lusa is más. Legjobban az 
érdekelt, hogy a jelenlegi 
pártmunkában talál-e ro-
mantikát, érez-e belülről jö- , ,, . r 
vő kényszert és elégedett- e S O S Z I H t e S e g 
séget munkája nyomán, 
mint valamikor. S egyálta-
lán elfárad-e a párt egy-
szerű katonája két- két és 
fél évtized után a minden-
napos pártmunkában? 

be-

Meggyőződésből 

A nagy vonalak nehezen 
tapadnak a személyhez. 
Látja, érzékeli ugyan, de 
azokat a kis vonalakat kell 
megragadni, amelyek részei 
az egésznek, s amelyek az 
egyénre vannak bízva. 

— Példákat is mondha-
tok — néz fel Vinczéné. — 

Beszélgetés közben keres- Amikor a kollektív szerző-
sük a választ arra, hogy mi dések készültek, megfigyel-
a jó pártmunka feltétele. tem, hogy az egyszerű mun-

— Én utánajárok minden kásokat elsősorban az ér-
dolognak, keresem az igaz- dekelte, hogy mennyi a bér, 
ságot, Az a véleményem, a munkaidő, a szabadság, a 
hogy a jó pártmunka al- felmond/is és a nyereség, 
faja: ismerni az embereket, Kár, hogy a nyereségnél 
bizalommal és őszinteséggel m á r nem lehetett ponto-

A szegedi kenderfonó- kell lennünk egymáshoz. Ha sabban, személyre szólóan 
gyárhan dolgozik két év- érzi az ember, hogy tevé- fogalmazni. Hogyan jön ki 
tizede, a kommunista párt- kenysége, de minden szava e gv bizonyos összeg, abból 
nak 1945 óta tagja. Vincze belső meggyőződésből fa- mennyi illeti meg őt, s ne-
Istvánné most negyvennyolc kad, akkor sikereket érhet ki konkrétan mit kell ezért 
eves, de igen fiatalos, am- el. _ elvégeznie. Ezek kis ügyek 
bíeiózus alkat. Az a típus, De meddig bírja valaki ugyan, de egy szövőnőnek 
aki a közösség nélkül na- ezt a telítettséget magában nagy ügyet jelentenek, ak-
gyon magányosnak érezné hordani? Mikor lángol és korát, mint a kormánynak 
az életét Munkájáról a mikor fárad? Van-e ilyen az éves, vagy az ötéves terv. j 
vállalati párt-végrehajtóbi- időszak? 
zottság egyik ülésén hal- — A sikertelenség, hogy — , . , . , 
lottam. Valaki azt mondta* őszinte legyek, elkeserít. De / OieKOZOttSOg 
hogy módszereit akár ta- nem fáraszt el, csak olyan J 

nítami lehetne a pártmunká- kellemetlen érzések forrná- A pártmunkásnak tájéko- ' 
sok között Ez az értékelés jában rohan meg Ekkor zottnak kell lennie — ezt 
bekerült a jegyzőkönyvbe újra nekigyűrközik az em- vallja Vinczéné is. 
is. ber, s kezdi elölről Azt _ Állandóan olvasni kell, 

— Sokan azt szokták hiszem, így cselekszik* figyelemmel kísérni a napi 
mondani, hogy annakide- amíg csak él. Ahogyan nem eseményeket, átnézni a na-
jén csak úgy ösztönösen ke- lehet kibújni a bőrünkből, papokat , hallgatni a rá-
rültek a pártba Én sem úgy megváltozni sem vál- diót, nézni a televíziót A 
voltam idős a felszabadu- tozhatunk meg központi információra vár-
láskor, s mégis azt vallom, A siker hogyan jelentke- n i e g y ^is késedelmet je-
hogy meggyőződésből lép- zik? A pártmunkásnak nem jent> tempó veszteség éri a 

. pártmunkást. 

Osztrák 
miniszter 

hazánkban 

MTT Foto — Bereth Ferenc felvétele 
Befejezéshez közeledik a váci Forte Fotokémiai Gyár 

350 millió forintba kerülő bővítése, korszerűsítése. Az 
újjászUlető gyár termelése két és félszeresére nő a re-
konstrukció eredményeként. Képünkön: az emulzió főző 
üzemrész, előtérben pedig a papírönlőrészleg félbolt-
íves szárító kályhája. 

Dr. Bíró József külkeres-
kedelmi miniszter meghívá-
sára szombaton Budapestre 
érkezett Otto Mitterer oszt-
rák kereskedelmi és ipar-
ügyi miniszter. A minisztert 
hivatalában fogadta dr. Bí-
ró József és eszmecserét 
folytattak a két ország kö-
zötti gazdasági kapcsolatok 
további fejlesztésének lehe-
tőségeiről. Egyetértésre ju-
tottak abban, hogy mindkét 
részről megfelelő intézkedé-
seket tesznek a gazdasági 
együttműködés szélesítése ér-
dekében. 

Budapest 
- V a r s ó 

Jerzy Majewski, a varsói 
városi nemzeti tanács Buda-
pesten tartózkodó vb elnöke, 
és Sarlós István, a fővárosi 
tanács vb elnöke szombaton 
a két főváros kölcsönös 
együttműködését rögzítő 
megállapodást írt alá. 

Kezdődnek a felvételik 

tem a párt soraiba. Köte- jár honorárium a fáradozá-
lességemnek éreztem, vala- saiért. S a szívből, lélekből 
mi belső parancs kénysze- fakadó munkát nem is lehet 
ribett — mondja. mérni, de megfizetni sem. 

A gázmű 
űj szolgáltatásai 
A gázfogyasztók tábora alkalmasabb készüléket ki-

egyre gyarapodik Szegeden, választani. A DÉGÁZ úgy 
s ezzel kapcsolatban növek- tervezi, — ha az állandó ki-
szik a DÉGÁZ ügyfél-forgal- állításra, bemutatóteremre 
ma is. A fogyasztók ügyes- megfelelő helyiséget kap — 
bajos dolgaikkal eddig reggel a későbbiekben a háziasszo-
6 órától délután 3 óráig ke-
reshették fel ügyintézésük-

A pontos és jól érthető 
információt elsődlegesnek 
tartja üzemi szinten is. Itt 
is feltételnek szabja az 
őszinteséget és az érthető-
séget 

A hosszú beszélgetés 
minduntalan visszakanyaro-
dik arra, hogy a mai párt-
munkának is lehet roman-
tikája, ha azt igaz meggyő-
ződéssel, szívvel, becsület-
tel végezzük. Ügy érzem, 
hogy a munkastílust lehet 
tanítani, tanulni is, de az 
csak abban az esetben vezet 
sikerre, ha olyan belső tűz 
fűti, mint amilyen Vincze 
Istvánnébam is lángol és 
sohasem csendesedik a mű-

Két nap múlva, június 25- gatót tudnak felvenni, illet-
én, kedden reggel a József ve még ennyit sem, mert 39 
Attila tudományegyetem jo- előfelvételis a 80 helynek 
gi karán a 285 jelentkező majdnem a felét lefoglalja, 
írásbeli vizsgájával megkez- A természettudományi ka-
dődnek Szegeden az egyete- ron valamivel jobb a hely-
mi felvételek. Másnap, 26- zel. A jelentkezők száma 
án, a természettudományi ugyan több, 372, de jóval 

kel a DÉGÁZ központját, a 
Külső Pulcz utcában. Sokan 
voltak olyan ügyfelek, akik 
délutáni műszakban dolgoz-
tak, vagy délelőttiben, s ha 
még valami közbejött, nem 
tudtak kijutni időben a DÉ-
GÁZ-hoz. Szekeres István, a 
DÉGÁZ igazgatója elmon-
dotta, hogy úgynevezett 
ügyeleti szolgálatot állítot-
tak be június 15-től kezdve, 
az ügyfelek ügyes-bajos dol-
gának intézésére. Ezután reg-
gel 6-tól este 6 óráig állnak 
a fogyasztók rendelkezésé-
re. 

A DÉGÁZ szerelői, akik a \ margarétával 
lakásokon dolgoztak a cső- nott kosár, 
rendszerek bevezetésén, gáz-
készülékek beállításán, eddig 
általában délután 3 óráig, 
munkaidejük lejártáig voltak 
csak szolgálatban. A fogyasz-
tók ha tudtak, ha nem. hoz-
zájuk igazodtak, s olykor a 
munkálatok befejeztéig még 
szabadságot is kértek. A DÉ-
GÁZ újabb szolgáltatásaként 
a lakosság jobb ellátása ér-
dekében július 1-től olyan 
szerelőbrigádot állít munká-
ba 
akar este 8 oraig is dolgozik 
a lakásokon. 

Egy másik kezdeményezése 
is van a DÉGÁZ-nak. A vá-
ros belterületen úgynevezett 
bemutató termet akar léte-
síteni, ahol a ma forgalom-
ban levó legújabb típusú va-
lamennyi gazfogyaszto ké-
szüléket felszerelve, üzeme-
lés közben mutatná be, mint-
egy állandó kiállításon. A 
vásárlók, leendő fogyasztók 
a helyszínen győződhetnek 
meg valamennyi készülék 
működéséről, előnyéről. Ál-
talában ugyanis a fogyasz-
tók nem mindegyike ismeri 
az újabb gázfogyasztó készü-

nyoknak főzőtanfolyamokat I é v e k k e l , 
is rendeznek. i Gazdagh István 

karra jelentkezettek tesznek 
írásbeli vizsgát, 28-án, pén-
teken pedig — először az 
egyetemi felvételek történe-
tében — o bölcsészkaron ke-
rül sor írásbeli vizsgára. 

A szóbelik később, július 
2-an kezdődnek és szakon-
ként, illetve karonként más-
más időpontban fejeződnek 
be. Mint a számokból meg-
állapítható: nem mindenki 
számára kedvező eredmény-

nagyobb a keretszám — 205 
— és ehhez képest nem nagy 
— 67 — az előfelvételisek 

höz — az idén is tovább 
nőtt a nők aránya: a 974 
jelentkező közül 645 nő. Ha 
nem is ilyen arányban, csak 
néhány százalékban, de az 
orvostudományi egyetemen 
is tovább emelkedett a je-
lentkezők között a nők ara-
nya. Túljelentkezés egyéb-
ként természetesen itt is van. 
Az általános orvoskarra 462-

száma. A bölcsészkarra 317- en jelentkeztek. Felvehető 
en kérik felvételüket, de 
csak 90 hallgatót vehetnek 
fel. Az előfelvételisek szá-
ma: 20 

A jelentkezések szama és 
aránya a felvehetők számá-
hoz léhyegében megegyezik a 
tavalyival, azzal a különb-
séggel, hogy a TTK-án erő-

nyel. Mindenütt, nemcsak a sen nőtt az érdeklődés a 
tudományegyetemen, hanem 
az orvostudományi egyete-

180 hallgató. A fogorvosi szak 
keretszáma 20. a jelentkezőké 
83. A gyógyszerész karra 
203-an kérik felvételüket, de 
csak 100 hallgató felvételére 
van lehetőségük. A keretszá-
mok viszont teljesek és nyi-
tottak: nem terheli őket 
egyetlen előfelvételis sem. 

A tanárképző főiskolán jú-
nius 26-án kezdődnek az írás-
beli felvételik, a szóbelik pe-
dig július 1-én. A jelentke-

matematika, fizika és a ve-
gyészet iránt, viszont a taná-

men és a főiskolán, akárcsak ri szakok iránt csökkent. A 
az elmúlt években, most is jelentkezettek között — ha- zettek száma 822, a felvehe-
sok a jelentkező, jóval több, sonlóan a korábbi esztendők- tőké 288. 
mint a hely, az úgynevezett 
keretszám. A tudományegye-
tem jogi karára 285-en je-
lentkeztek, de csak 80 hall-

P I A C Ki korán kei. . . 
Gazdag iráiaszték 

Hajnali háromnegyed rackkal. Még percek hiá- asszonyokkal is teli van a 
négykor kerekezett be a nyoznak az öt órához, már piac. 
Szent István térre a fehér népes a piac — elárusítók- —Igaz, 9—10 óra tájban 
bajuszú K. B. Szőregről. Bi- kai. De alig rakodnak ki, talán olcsóbban is megve-
ciklijének csomagtartóján megjelennek az első vá- hetném. De hát minálunk 

sárlók: a városi üzletek be- még csak a jövő hónapban 
szerzői. Nagy tételben kel el lesz szabadszombat, 
a gyümölcs, a zöldség a tej- Vagyis: ki korán kel, nem 
termék. A kézikocsikon már mind aranyat leL 
a belvárosi boltok felé halad .. . Egyébként a tegnapi, 

megrakott fo-
a vázon élesre 

reszelt kapa. 
— Korai még bátyuska! 
— Nekem ugyan nem. 

Négyre jön az átvevőm, meg a friss áru. 
van beszélve. 

— S aztán? 
— Nyakunkon a kapálás. 

Az eső megnyomta a gazt. 
Irtani kell. 

— De hát azt se tudja, mi-
lyen áron adja a virágait. 
Nem ismeri a mai árakat. 

— Nem számit. Egy tétel-
amelv az ügyfél kérésére ben eladom. Megspórolom a 

hel.vpénzt. Rá nem [izetek. 
Fél ötkor bekocog az első 

lovasszekér a Marx térre. 
Sándorfalvárói jött, karalá-
béval, káposztával megpa-
kolva. 

— Ugyancsak korán indul-
hattak otlhonro). 

— Muszáj, meg ma aratni 
kell. Meg holnap is. A nyár 
ilyen, pedig csak tegnap 
kezdődött. 

— És ha csak délre kel el 
az áru? 

— Máris lepakolok és in-
dulok haza, a lányom itt 
marad. Ű az eladó. Mát' vege 
az iskolának, ráér. 

Dorozsmáról tehertaxi ér-
lékeket. A kiállításon mód- kezik. Pár perc múlva Tra-
juk nyílna a számukra leg- , bant Combi szatymazi ba-

Ilyenkor már a reggel 7-
re, 8-ra munkába menő házi-

szombati piac gazdagon meg-
rakott asztalokkal várta a 
vásárlókat. 

Az áru megnevezése 
(1 kg) -tói - i r 

Zöldbab 7,— 9,— 
Zöldborsó 10,— 14,— 

Paradicsom 16,— ifi.— 
Káposzta ?„— 3,— 

Karfiol 4,— e.— 
Burgonya 4,— 5,— 
Uborka 5,— ?,-
Meggy «,— 10,— 
Cseresznye 6,— 8,— 
Ribizli 12,— 15,— 
Málna 16,— 20,— 
Sárgabarack 3,— 5,— 
Őszibarack 3,— 7,— 
Körte 3,— 5,-
Földieper «,— »•— 

Tagni való csirke 30,— 

Ara (forint) 

Tanévzárás a főiskolán 
Az alsóvárosi MÁV műve- velet egy hallgató, Sántha 

lődési otthonban tegnap, Erzsébet kapott, 20-an jeles, 
szombaton délben rendezte 112-en közepes, 88-an jó és 
meg a Szegedi Tanárképző 10-en elégséges eredménnyel 
Főiskola tanácsa diplomaki- végeztek. 
osztó és tanévzáró ünnepsé-
gét. Gaál Géza igazgatóhe-
lyettes megnyitója után dr. 
Szendrei János igazgató ün-
nepi beszédében elemezte az 
idei tanév tapasztalatait, ki-
emelve. hogy az oktatók és 
hallgatók egyaránt tartalmas, 
eredményes évet zárnak le. 

Az ünnepi beszéd után a 
főiskola igazgatója 230 vég-
zett hallgatónak adott át 
diplomát. Kitüntetéses okle-

Az ünnepségen adták át a 
hallgatói pályázatok nyerte-
seinek a díjakat. A különfé-
le pályázatokon első díjat 
nyert Bakos Ildikó IV. éves. 
Dévényi Katalin II. éves. 
Cseh Éva IV. éves és Matkó 
Katalin IV. éves hallgató. 

A főiskola KISZ-szervezete 
nevében Rigó Jázon KISZ-
titkár búcsúzott a végzős 
hallgatóktól. 

Döntőbizottságok 
jubileuma 

A szocialista szervezetek 
vagyoni vitáiban döntésre 

Fülöp László, a Központi 
Gazdasági Döntőbizottság 

hivatott gazdasági döntöbi- elnöke ünnepi bestédben 
zottságok 20 éve működnek 
hazánkban. Az évforduló 
alkalmából dr. Korom Mi-
hály igazságügy-miniszter 

emlékezett meg. Az évfor-
duló alkalmából a Magyar 
Jogász Szövetség és a Köz-
ponti Gazdasági Döntőbi-

az Igazságügy Kiváló Dol- zottsag rendezeseben tudo-
gozó;«a kitüntetesben és mi 
niszteri dicséretben részesí-
tette a gazdasági döntöbi- vezető döntőbíró 
zottságok legérdemesebb gazdálkodásunk 
dolgozóit. A döntőbizottsá 
sok 20 éves múltjáról dr 

mányos ankátot tartottak, 
amelyen dr. Görgey Mihály 

M szocialista 
szerződési 

rendszerének alakulásáról 
tartott előadást 
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