
Kisebb 
előleggel 

Az Országos Takarékpénz-
tár a Belkereskedelmi Mi-
nisztériummal egyetértésben 
— a kellő árukészlet alap-
ján — kedvezően módosí-
totta jó néhány elektromos 
cikknél az áruvásárlási hi-
tel feltételeit. 

Július 10-től az áruhitel 
akcióban az alábbi cikkek-
nél tíz százalékra mérsékel-
ték az előleget: asztali rá-
diók és zeneszekrények, va-
lamennyi televízió készülék 
.— kivéve az AT 1550-es tí-
pust, amely nincs az áruhi-
tel-listán —, magnetofon, le-
mezjátszó, kétlapos villany-
főző elektromos sütővel, va-
lamennyi hazai típusú por-
szívógép és a belföldi gyárt-
mányú, 1800 forinton felüli 
mosógép. 

Meghalt 
Gács László 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsága, 
Központi Ellenőrző Bizottsá-
ga és a Pénzügyminiszté-
rium mély megrendüléssel 
tudatja, hogy Gács László 
elvtárs, a párt és a magyar 
forradalmi munkásmozgalom 
kiemelkedő harcosa, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Ellenőrző Bizott-
sága. a budapesti pártbizott-
ság és a Textilipari Dolgozók 
Szakszervezete Központi Ve-
zetőségének tagja, az Orszá-
gos Takarékpénztár vezér-
igazgatója, július 10-én reg-
gel szívszélhűdés következ-
tében váratlanul elhunyt. 

Gács László elvtárs ham-
vasztás előtti .búcsúztatása 
13-án, szombaton 12 órakor 
iesz a Kerepesi-temetőben, 
a magyar forradalmi mun-
kásmozgalom nagy halottai-
nak panteonjában. 

SZEGEDEN 
A VIT VÍZISTAFÉTA 

Hétfőn, július 8-án indult 
el Csongrádról a Barátság 
Tisza-túra stafétájának több 
tucat részvevője. A staféta 
tagjai a Felső Tisza-szakasz-
ról érkező Szolnok megyei 
KISZ-esektől vették át a 
váltóbotokat, amelyeket a 
túra útvonalán fekvő falvak 
és városok fiataljai díszítet-
tek fel zászlókkal és szala-
gokkal. 

A Csongrád—körös-toroki 
táborozás után indultak el a 
vízistaféta részvevői Szeged-
re tartó út jukra, s tegnap, 
szerdán 7 óra előtt néhány 
perccel érkeztek meg az ú j -
szegedi strand part jaira. A 
140 hajóval érkező mintegy 

180 fiatalt a szegedi Móra 
Ferenc Művelődési Otthon 
zenekarának hangulatos szá-
mai köszöntötték, majd a 
Csongrád megyei és Szeged 
városi KISZ-bizottság nevé-
ben Hevér László, a KISZ 
Szeged Városi Bizottságának 
titkára mondott a túra rész-
vevői és a túrát fogadó több 
száz fiatal számára üdvözlő 
beszédet. Többek között meg-
emlékezett a Szófiában meg-
rendezésre kerülő IX. Világ-
ifjúsági Találkozó jelentő-
ségéről, s arról a politikai és 
kulturális munkáról, amely-
lyel Szeged és Csongrád me-
gye fiataljai készülnek a 
nagy találkozóra. 

Munkás szünidő 
Vigyázzunk a dolgozó diákokra! 

nyenkori nj 'Sr ctereftán 
sok az ú j a r t az üzemekben. 
Fiatalok ezek az ú j arcok, 
az első napokban kicsit ta-
nacstalanok is; az idegen 
környezetben, zúgó, zakatoló 
gépek, a céltudatosan se-
rénykedő emberek között. 

Diákok ismerkednek az 
í,élet anyjával", a munká-
val a szünidőben. Még meg 
sem száradt a tinta a bizo-
nyítvány „felsőbb osztályba 
léphet" bejegyzésén, néme-
lyikük már kopogtatott a 
munkaügyi osztályon. Má-
sok előbb strandoltak, na-
poztak, szórakoztak egy ke-
veset, s aztán vették kézbe 
a szerszámnyelet. Ki két-
három hetet, ki többet is 
szán fizikai munkára a két 
osztály padjai t elválasztó 
nyári hónapokból. Nehéz? 
Akarattal győzködik a szo-
ka t l an t Fárasztó? Fiatal iz-
maik hamar beleedződnek. 
S szinte észre sem veszik 
magukon, hogyan változnak 
meg közben, hogyan válnak 
magabiztosabbá, felnőtteseb-
bé — sokszor hetykébbé is 
— a mozdulataik, gesztu-
saik. 

Űj látóhatár 
A gyár munkahelyei ke-

meny, de jó iskola tanuló-
termeit jelentik az ilyen 
fiúk, lányok számára. Egy 
kicsit már ekkor megtörté-
nik az, amit az érettségiről 
szokás mondani: kilépnek a 
padok, taneszközök, térké-
pek és könyvek tág látókört 
adó, de bizonyos vonatko-
zásbon mégis szűk világá-
ból. S megismernek egy 
olyan világot, amelynek fa-
lai közt ú j látóhatárok tá-
rolnak fel. Élmény minden 
perc, minden mozzanat, mű-
velet; élet- és emberismere-
tet adó, nagyon sokáig ható 
élmény. Éppen ezért rend-
kívül fontos, hogyan törőd-

nek; gondoskodnak a gyá-
riak az alkotást ízlelgető 
i f jú „vendégekről". Vigyázni 
kell r á juk! Vigyázni általá-
ban arra, hogy milyen ha-
tások érik őket s vigyázni 
különösképpen ar ra is, ne-
hogy a szokatlan környezet-
ben, a forgó gépek, éles 
szerszámok között valami 
bajuk essék. 

Családiason 
Egyszerűbben szólva: le-

gyen családias a fogadtatás 
éppúgy, mint a nevelés. Csa-
ládias nemcsak a fiatalabb 
korosztálynak előlegezhető 
szeretet, de az értük érzett 
felelősség tekintetében is. 
Mint a mintázható anyag, 
olyanok ezek a serkenő-
bajszú fiúk, hangosan csivi-
telő lányok. Jó, ha a hozzá-
értő szakmunkás, az ügyes-
kezű betanított dolgozó nem-
csak a szakma katedrájáról 
nézi őket, hanem egy kicsit 
a szülő szemszögéből is. Se-
gítsen nekik megtalálni az 
üzemi lecke megoldását, ok-
tasson, tanítson türelemmel. 
Ezeknek a gyerekeknek nem-
csak az a néhány száz forint 
fontos, nemcsak a vonatjegy, 
a ballonkabát, farmernad-
rág. vagy divatos miniruha, 
amit keresetükből vehetnek 
majd. Fontos számukra a 
helytállás sikerélménye, a 
jól végzett munka öröme is. 
Hozzá kell segíteni őket 
ezekhez a maradandó érté-
kekhez. Végső soron a gyár-
nak, a népgazdaságnak sem 
csupán az a termelési érték 
lehet haszna, amit tényle-
gesen előállítanak a friss 
munkáskezek; kamatozó be-
tétet nyer a társadalom az-
által is, hogy magát a mun-
kát, a javak létrehozását 
megismerik, s becsülni is 
megtanulják a fiatalok. Hogy 

igazán átérzik az iskolában 
tanult verssort: „kitől jöven-
dő győzelmünk ered". 

Fontos vizsgatétel 
Vigyázzunk rá juk : ne a 

lógós, a duhaj, a csaklizó 
hatása ér je őket. Jó, ha a 
termelés szempontjai mellett 
elosztásuknál ezt is figye-
lembe veszik. Egy brigád 
például, amelyik tud „haj-
tani", s alkalomadtán a jó-
ízű tréfálkozáshoz is ért, ki-
tűnően patronálhatja a ma-
ga diákjá t vagy d iák ja i t 

A munkásvédelem, a bal-
esetek megelőzése szintén 
komoly lecke ilyenkor, ez 
is vizsgatétel a gyáriaknak. 
— Menj kislányom, ahhoz a 
nénihez, ő majd elmagyaráz-
za, mi a dolgod! — igazította 
el a szakmai gyakorlaton 
lévő diáklányt egy gumi-
gyári művezető. A kislány 
ment is, munkástársa lett a 
néninek, de arra nem ok-1 
tatták ki, hogyan is, mire is 
kell vigyázni itt a gépolló 
szomszédságában. Szerencsé-
re nem történt súlyosabb 
baleset, ujjahegyét '* érte a í 
vágás, fájdalomnak és meg- i 
rázkódtatásnak azonban ez 
is éppen elég súlyos. 

Ilyen, akár egyéni kénye-
lemből, akár, úgymond, ter-
melési érdekből nem for-
dulhat elő. Mivel más ha-
sonló esetről nincs tudomá-
sunk, bízvást mondjuk, ez 
csak olyan kivétel lehet, ami 
egészen más szabályt erősít. 
Azt a szabályt, amit a fele-
lősségérzet s az ú j nemze-
dék szeretete szavakkal, 
vagy szavak nélkül naponta j 
megfogalmaz a munkahelye-
ken. 

Vigyázzunk rá juk és segít-
sük őket hozzá, hogy való-
ban, a szó átvitt értelmé-
ben is, felsőbb osztályba lép-
hessenek ezek a diákok. 

Simái Mihály 

S o m o g y i K á r o i y n é fö lvéte l* 

A zászlókkal, szalagokkal 
feldíszített váltóbotok ma 
indulnak tovább Bajára, 
ahol a Duna Túra részvevői-
nek képviselői veszik át 
őket, hogy a Szófiába induló 
stafétával a bolgár főváros-
ba juttassák. 

Az újszeged! partfürdőn 
rendezett hangulatos ünnep-
ség tábortűzzel ért véget. 

A Tisza-parton fellobbanó 
lángokat igen sokan nézték. 
A piros nyakkendős úttörők 
hosszú sorokban ülték végig 
a szegedi rakpartot, s vidám 
nótázásuk külön is köszön-
tötte a vízistaféta fáradt, de 
lelkesen partot ért részve-
vőit. A hosszú utat megtett 
„csónakosokat" egyébként is 
igen sokan fogadták, s szá-
mos kérdés hangzott el a 
több mint félszáz kilométeres 
víziútjukat illetően. Á bar-
nára sült fiatalok örömmel 
feleltek az érdeklődőknek. 
Elmondották, hogy végig 
forró napsütésben utaztak, s 
szívesen emlékeznek majd 
vissza arra az ünnepségre, 
amelynek keretében Szolnok 
megyei „túristatársaik" át-
adták nekik a VIT-re szánt 
stafétabotokat. A csongrádi 
táborozást — akár a szegedit 
— tábortűz és hangulatos 
táncest egészítette ki. 

Furcsaságok 
Panaszkodnak emberek, hogy idegesek. Ez a panasz 

szinte általános, és ha jól utánagondolunk, nem 
magyar jelenség, hanem szinte mindenütt tapasz-

talható. Selye professzor, a Kanadában élő magyar tudós 
ezt stressz néven tette közismertté. A civilizált, magas 
technikájú, modern társadalom sokkal több izgalmat, fe-
szültséget teremt az emberekben, mint például a múlt 
század kora. Ma a gyorsaság, a sietség és a sürgősség jel-
lemző szinte mindenhol. Megnőttek az egyéni igényele, 
mert kielégítésükre megfelelő technikai-mechanikai alapok 
jöttek létre. Felgyorsult a termelés, felgyorsult az általá-
nos életritmus. Ez ellen védekezni igen nehéz. 

De vannak életjelenségek, amelyekkel szemben köny-
nyebben lehet védekezni. Az emberek egymáshoz való vi-
szonyára utalunk például. Gyakran a rossz érintkezési 
mód, egymás kellő becsülésének a hiánya, vagy egyszerű-
en az emberi méltóság tiszteletének elemi szabályai hiá-
nyoznak. Ez is nagyon sok gondot, bajt , idegességet okoz 
az embereknek. Nincsen arról statisztika Magyarországon, 
de azt hiszem, a világon sehol sincs, hogy fiziológiai a la-
pon jelentkező betegségeknek milyen mértékben előidéző-
je az ideg. Egyes orvosok azt mondják, hogy a különböző 
epemegbetegedések, cukorbetegség stb. idegalapon képződ-
nek. Akár úgy van, akár másképp, egy mindenesetre biz-
tos: sok felesleges aggálytól izgalomtól menekülnénk meg 
akkor, ha nagyobb figyelmet fordítanánk az egymás kö-
zötti érintkezési módra. Ha jobban figyelembe vennénk, 
hogy a másik is ember, éppen olyan érző, gondolkodó 
lény. 

A furcsaságok közé tartozik az ls, hogy helyenként 
derék, becsületes emberek panaszkodnak: mellőzik őke t 
Ez a mellőzés nemcsak egyszerűen szubjektív érzés, ha -
nem valóság. A valóság szót pedig azért hangsúlyozzuk, 
mert érdemes odafigyelni az ilyen panaszokra. Itt-ott még 
az is előfordul, hogy kommunisták egymás közt nem ta-
lálnak megfelelő hangot Azon a címen, hogy hát „ez 
köztünk van, minek udvariaskodni". Nem is felesleges 
udvariaskodásról lenne szó, hanem legalább olyan figye-
lemről, mint azokkal szemben, akik még nincsenek kö-
zöttünk. Egy üzemi pártt i tkár ezekről a kérdésekről azt 
mondja, hogy érthetetlen számára, de ő a kommunisták 
között valahogyan másként viselkedik, mint például a 
párton kívüli műszaki vezetők körében. Az okát maga 
sem tudja pontosan megmondani, de a párton belül más-
ként esik a szó, s még a gorombaság is, mint a párton 
kívül. Nem általános kérdés ez, de nem is egyedüli. Köny-
nyú szívvel elbocsájtanak állásából egy párttagot, és húsz-
szor meggondolják, hogy az azonos értékű pártonkívülinek 
kezébe adják-e a munkakönyvet Talán felesleges bizony-
gatni, hogy itt nem elvi politika érvényesül, hanem a 
szövetség értelmezésének ferdesége, amely ilyen gyakor-
latot szül. 

A kommunistákkal szemben magasabb mércét állítunk 
társadalmi, morális, stb. szempontból, de azt már nem 
lehet elfogadni, hogy ennek alapján, ha netán botlik, n a -
gyobb és súlyosabb büntetést kap, mint a pártonkívülL 
Ezt a hamis gyakorlatot itt-ott előszeretettel alkalmazzák. 
Érdemes komolyan utánagondolni ennek, mert igen nagy 
veszélyeket hordoz magában. 

A furcsaságok kategóriájába tartozik az is, hogy ál-
lások betöltésénél itt-ott mellőzik még mindig a 
szakmai és vezetéskészségbeli megítélésen túl a 

politikai magatar tás t Ha nem is általános tünet ez — 3 
szűnőben van — mégiscsak jelentkezik és érvényesül i t t -
ott a gyakorlatban. S az igaz, hogy a párttagság nem jár 
előnnyel, de hátránnyal sem. S jóllehet pártonkívüli ve-
zetők kitűnően dolgoznak —, leggyakrabban a megürese-
dett helyekre szintén párton kívülit találnak a legalkal-
masabbnak. Nem bizalmatlanságról van szó és még ke-
vésbé arról, hogy változtassunk eddigi gyakorlatunkon. 
Mindössze arról, hogy elveinket helyesebben és okosabban 
alkalmazzuk, hogy kevesebb furcsaság legyen közéletünk-
ben, társadalmi és gazdasági életünkben. így nyugodtabb 
lesz a társadalmi és munkahelyi légkör; kevesebb lesz az 
oktalan idegesség. 

FEKETE LAJOS 

p i n c 
Múlt szombaton azt mond-

ták a szegedi vásárlók, hogy 
az idei legnagyobb piac volt, 
zöldfélét, gyümölcsöket, tej-
terméket, baromfit bőségben 
kínáltak az eladók. A tegna-
pi, szerdai piac kiábrándító-
an gyenge volt. Nem csak a 
magántermelők, hanem a kö-
zös gazdaságok, a földműves-
szövetkezet és a MÉK is sze-
gényes kínálattal jelentke-
zett. 

Ennek megfelelően maga-
sak voltak az árak, általában 
minden cikk ára emelkedett 
az előző héthez képest. Leg-
többen a kánikulával, a szá-
razsággal magyarázzák az 
áruhiányt, s valószínű ez is 
az oka. Tanulságul viszont 
megemlíthető, hogy a váro-
si boltokban elegendő zöld-
ség és gyümölcs volt tegnap 
is, méghozzá több helyen ol-
csóbban lehetett vásárolni, 
mint a piacon. Az annakúti 
csemege, az Éliker 7-es, 8-as, 
31-es boltja a földművesszö-
vetkezet Széchenyi téri szak-

Gyenge felhozatal, 
drágaság 
boltja a hónapok óta jól szer- eladási árat ezekben az üzle-
vezett beszerzési forrásokból tekben nem befolyásolta a 
— a termelőktől —, előzetes gyenge piaci felhoztaL 
rendelés alapján vásárol. Az A piaci árak: 

A z á r u m e g n e v e z é s e (kg) 
A r a 

- t ó i 

( fo r in t ) 

-Hr 

Z ö l d b a b t e - í*,— 

Z ö l d b o r s ó tt.— M,— 

K e l k á p o s z t a 2,5* 

K á p o s z t a S e -

P a r a d i c s o m t e - 5.— 

K a r f i o l s,- W* 
B u r g o n y a «.-
U b o r k a fc- V -
Ő s z i b a r a c k t ,— t*.— 
S á r g a b a r a c k t , -
K ö r t e s,- 5 . -
A l m a 2 . -

S á r g a d i n n y e «.— 
Sztflö tt»— 
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