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Emlék-
tábla 

Budapesten, a Lenin kör-
út 120. számú ház falán hét-
főn felavatták a dr. Rajczi 
Rezső emlékét őrző fehér-
márvány táblát. Nyolcvanöt 
évvel ezelőtt született Rajczi 
Rezső, aki a KMP szervezé-
sében szerzett érdemeket. 
Közeli munkatársa volt Kun 
Bélának; később tagja lett a 
párt második (illegális) Köz-
ponti Bizottságának, s mun-
katársa a Vörös Újságnak. 
A Tanácsköztársaság idején 
a munkaügyi és népjóléti 
népbiztosságnál dolgozott, a 
proletárhatalom leverése 
után letartóztatták és a 
gyűjtőfogházban elszenvedett 
kínzások oltották ki életét. 

Lindner József, a MÁV 
vezérigazgató-helyettese avat-
ta fel a márványtáblát, 
amely dr. Rajczi Rezső em-
lékét idézi. A munkásmoz-
galom mártírjának sírját is 
megkoszorúzták a Farkasréti 
temetőben. 

Vöröskeresztes 
segélyszállítmány 

A legutóbbi törökországi 
földrengés áldozatainak meg-
segítésére segélyszállít-
mányt indított útnak a Ma-
gyar Vöröskereszt. A több 
mint 250 ezer forint értékű 
— gyógyszerekből, sátrak-
ból, kötszerekből álló — kül-
deményt a török Vörös Fél-
hold Társaság juttatja el a 
rászorulókhoz. 

Termelés és kínálat 
Magasak a zöldség- és a gyümölcsárak 

Az elmúlt évtized alatt a Nem egyszerű igazat adni lési kedvet, korlátozta a 
zöldség- és a gyümölcster- sem az egyik, sem a másik MÉK monopolhelyzetét. Ez 
melés országszerte nagymér- félnek. Hiszen a vásárlók már érződik a kereslet ja-
tékben nőtt, és ebben az azt mondják, hogy a terme- vuló ellátásában is. Hiszen 
egyik élen járó Csongrád lök monopolhelyzetüket ki- 1969-ben a MÉK mellett 
megye. A termelés növeke- használva, élve az értékesi- már felvásárolt és értékesí-
désére szükség is volt, ré- tési konjunktúra lehetőségei- tett a Zöldség-Gyümölcs 
szint a nagyobb hazai keres- vei, túlzott jövedelemhez Nagykereskedelmi Vállalat, a 
let, részint a sokasodó kül- jutnak. És ezt igazolni lát- HUNGAROFRUCT Külkeres-
földi megrendelések miatt. A szanalt a járás zöldség- és kedelmi Vállalat, a konzerv-
harmadik ötéves terv idő- gyümölcstermesztő községei- gyárak és az áfész is. Emel-
szakában is a zöldség- és a ben szaporodó villaszerű há- lett a termelők maguk is ér-
gyümölcstermesztés fejlődé- zak és személygépkocsik. A tékesitettek, méghozzá jelen-
sét tapasztalhattuk, azonban másik oldalon, a téeszek, tős mennyiségű árut. 
— és ez kétségtelenül figye- szakszövetkezetek tagjai, ve-
lemre méltó — a fejlődés zetői gyakran az alacsony 
nem minden téren hatott felvásárlási árak, értékesítési j* 1 

kedvezően a termelés bizton- gondok miatt méltatlankod-
ságára, az export és a bel- nak. Amiatt, hogy a terme-
földi kereslet jobb ellátásé- lési költségeket sem fedező 
ra, a fogyasztói árak ked- árak ellenértékéül nem ér- f o i „ A c á r „ ,„ ; 
vezőbb alakulására. Ez az- demes leszedni a zöldséget a n ^ í ' és 
tán nem kevés nyugtalansá- vagy gyümölcsöt és behozni 

Végső soron levonható az 
a tanulság, hogy mostaná-

a MÉK-et ért bírálatok 
gyakran szubjektíve elfogul-
tak, melyben közrejátszik az 
informáltság hiánya. Közis-

a 

árut lehet, 
és got okozott a termelők kö- azt a fogyasztónak. Láttuk, 

rében csakúgy, mint a vá- hogy a fák alját sá rgább * X n á í n ^ k Napja! 
sárlók között. Ügy tűnik, rack, alma, szilva borítja, ^ k b a n a zöldsée-evümólcs-
hogy a hármas érdekeltség láttuk a felszedetlen karalá- e S s minöslsf és meny-
- a népgazdasági, termelői bét, a halomba összehordott n v S feTlesztésére iTtóté-
és fogyasztói érdek - nem és át nem vett zöldpaprikát. J^LJői „ t á f o r 
érvénvpsíil eléggé hatéko- A fizetéséből élő városi dol- dított élő munka" a közgaz-érvényesül 
nyan. 

hatéko- A fizetéséből élő városi dol-

f X r t P e d ^ 8 g a l • m é í t a t l a r - dasági számítások - és csak 
A termelésben ingadozás k o d o t t - h l á b a a termés, m á s o d s o r b a n a z á r p o l i t ika . 

az nem érezteti hatását az Ebből következően téves a 
Délmagyarország június 24-i 
számában megjelent bíráló 

mutatkozik, az egyik évben 
túlkínálat, a másikban pedig 
a kielégítetlen kereslet bi-
zonytalanságot okoz, a ma-

árakban. 
Sokszor 

mindennek 
keresték már 

az okát. Megál- cikknek az a megállapítása, 

vékenységének, árpolitikájá-
nak és forgalmazásának 
gyengesége, öncélúsága okoz-
za a felvázolt gondokat. 

A piaci értéktörvény, kí-
nálat-kereslet a leghatáso-

Riporterek, csőlakók 
Körülbelül a naptári év 

felénél, most hét végen, han-
gos búcsúztatást csaptak a 
televízióban. Leköszönt egy 
nagyszabású vetélkedősoro-
zat, a Riporter kerestetik 
(mellette még a Telitalálat 
hattyúdala maradt hátra és 
a Kicsoda — Micsoda?, 
melyre talán leginkább rá-
férne a huzamosabb pihe-
nő) — de utoljára jelent-
kezett a Gorri, Á vadon tör-
vényei sorozat meg stílszerű 
epizódcímmel a Forsyte Saga 
(A hattyúdal). A riporter-
vetélkedő döntőjét ügyes 
szerkesztői fogással elosztot-
ták a vasárnapi műsorban, 
igy mindvégig izgalmas ma-
radt. \ 

KABARÉ UTCA. A hét 
vége bő választékából már 
szombaton kedvére választ-
hatott a néző. A komoly-
zene kedvelói az Interfórum 
"11 bölcsőjénél bábáskod-
tak nagy gyönyörűséggel. Az 
impresszáriók elé idézett 
szemtelen-gyerek művészek, 
vagy ha tetszik az ifjú-zse-
nik felfedezésére elhívott 
neves szaktekintélyek fertő-
di randevúja régi korok in-
tim hangulatú házikoncert-
jeinek levegőjét teremtette 
meg, s ez a barokk környe-
zet, a lélektisztító muzsika 
oly színesen ragadta meg a 
néző-hallgató képzeletét, 
mintha maga is ott ülne a 
kastélyteremben. Kevesebb 
meglepetéssel szolgált a Ka-
baré utca 1... Pedig Nemes 
Zoltán frappáns forgató-
knöyve arra a „vidám pesti 
házra" nyitott ablakot, 
melynek lakóit Kibédi Er-
vint, Csala Zsuzsát, Hlatky 
Lászlót, Körmendy Jánost és 
másokat mostanság közér-
dekű rendeletek hoztak iz-
galomba. Következményei 
természetesen nem marad-
tak nyomtalanul a jónevű 
humoristák tollgyakorlatai-
ban — bár inkább csak vil-
lanásokra. kihegyezett poé-
nokra futotta. A többi be-
tétszám laposra sikerült, s 
az elhasznált villámtréfák 
oly erőtlenül csapkodtak, 
hogy villámhárító híján is 
hatástalanak maradtak. 

gas ' á rak"pedig a 7 á s á r l ó k a t lapították,"hogy e"jelens7g"ek a monopolhelyzetben 
bosszantják. Hiszen emléke- okozója a monopolhelyzetben l e v ó M É K kereskedelmi te-
zetes még, hogy 1968 tava- levő felvásárló, a MÉK, nagy 
szán, májusban milyen ma- haszonra való törekvésével 
gasak voltak az árak. Az ál- és a nagy árréssel. És ez a 
ma kilója 14—16, a burgo- megállapítás nem is volt 
nyáé 6, a hagymáé például alaptalan a gazdasági re-
12 forintba került. Sokan, form bevezetése előtt, vala-
főként a kisebb jövedelmű mint annak első évében. De s a b b közgazdasági tényező, 
családok, akkor is kérdez- a közgazdasági szabályzók A z állami kiskereskedelmi 
ték, ma is felvetik: hova ve- hatása, a többcsatornás ér- holtok vezetőinek lehetősége 
zet ez, hogy évről évre drá- tékesítés lehetősége kedve- é s i°ga> s ő t kötelessége is a 
gábban élünk? zően befolyásolta a terme- termelőktől közvetlenül is 

, vásárolni, a minőséget és a 
lakosság jobb ellátását ez-
zel is segítve. Mindemellett 
azonban szükséges a MÉK 
felvásárló és értékesítő mun-
kájának, a központ és a te-
lepek tevékenységének javí-
tása is. Az a véleményem és 
meggyőződésem, hogy a 
mostani zöldség- és gyü-
mölcsárak igen magasak az 
átlagkeresetű dolgozók szá-
mára. Ennek okát azonban 
nem helyes csak egy válla-
latra hárítani. 

Katona Sándor 

RIPORTER TALÁLTA-
TOTT. I^het, kisebbségben 
maradok azzal a vélemény-
nyel, hogy az elbúcsúzó 
Forsyte-okat sajnálom, de 
hát ez az igazság. Minek 
tagadni, Fleur flörtjét régi 
szerelmével, az öreg Soames 
bácsi sztoikus bölcsességgel 
halogatott, mégis odázhatat-
lan elmúlását, Monték nyo-
mortanya-akcióit érdeklő-
déssel figyeltük, ami egy 
ekkora sorozatnál (a regény-
átdolgozások különben is 
roppant kényes vállalkozá-
sánál) önmagában már a si-
ker, a kiküzdött népszerű-
ség biztosítéka. Érdeklődés-
sel várjuk a magyar re-
gény, Móricz Rózsa Sándo-
rénak hamarosan beköszönő 
hazai változatát. 

Április óta, 21 fordulón át, 
a közvélemény élénk érdek-, 
lődésétől kísérve — erre szá-
mítva — keresték az ifjú 
riportereket. S bár az arany-
mikrofon gazdája csak va-
sárnap estére, a hagyomá-
nyos villanygyújtásos „oszt-
rakizmosszal" vált ismere-
tessé dr. Feledy Péter ügyész 
személyében — riporterek 
már jóval korábban talál-
tattak. A vasárnapi bejelent-
kezések közül kétségtelenül a 
balatoniak vitték el a pál-

mát: a riportok „problémás, 
nehéz fiúkat" szólítottak 
meg. Azt a pillanatot ragad-
va el, amikor a galeritagok, 
csőlakók, lejmolók még nem 
bűnözők, de „lebegő élet-
módjuk" már korántsem az 
öntudatos, haladó szellemű 
magyar ifjúságé. Ugyanak-
kor riportereink félszemmel 
az úgynevezett „balatoni 
problémáról" sem feledkez-
tek meg, a szemtelen drá-
gaságról, ami semmiképp 
sem következik szocialista 
árpolitikánk szelleméből. 
Ügy látszik, fiatal roportere-
inkből nem hiányzik a szak-
ma oly kívánatos erénye, a 
bátorság — s ha ehhez érett 
kritikai szemlélet párosul, 
jól jár velük a televízió, a 
rádió, a néző, a társadalom. 
Ügy legyen, kívánjuk . . . 

A vasárnapi Hét aktuális 
műsorában a nyári szabad-
téri rendezvényekről, egye-
bek között a szegedi játé-
kokról is láttunk riportot. A 
tehetséges, fiatal Szegvári 
Katalin Papp Gyulát, a fesz-
tiválintéző bizottság elnö-
két, Horváth Mihályt, a já-
tékok igazgatóhelyettesét és 
dr. Antalffy Györgynét, az 
idegenforgalmi hivatal veze-
tőjét szólaltatta meg. 

Nikolényi István 

Ketfele autórádió 
hazai autósoknak 

A székesfehérvári Videó- autórádió nullsorozatát. Tar-
tón Rádió- és Televízió tozékokat is készítenek, 
Gyárban jól halad az autó- amelyekkel az ú j Wartburg 
rádiók gyártása a szovjet és Skoda kocsikba ezek az 
Zsigulikba. Az első félévben autórádiók beszerelhetők, 
körülbelül tízezerrel többet A Trabantosokra és a régi 
szereltek össze a tervezett- típusú Wartburgok tulaj-
nél. így az éves hetvenötezer donosaira is gondoltak. A 
darabos szovjet autórádió harmadik évnegyedben 
export teljesítésében előnyt ugyanis hatvoltos teleppel 
szereztek. Ez lehetővé tette, üzemeltethető autórádiókat 
hogy a második félévben a (és tartozékokat) is gyárta-
hazai autósoknak kétféle nak ugyancsak rövid- és 
autórádiót gyártsanak. Még középhullámhosszon műkö-
júliusban elkészítik egy rö- dókét. Ezek az autórádiók 
vid- és középhullámon mű- akár hangszóróval, vagy 
ködő, tizenkétvoltos akku- hangfallal, akár anélkül is 
mulátorral üzemeltethető megvásárolhatók. (MTI) 

Gazdálkodás 

lennivalók és tudnivalók 
Olykor sajátos jelenség nak sok-sok előzménye, 

tanúja lehet az érdeklődő: következménye van. S a 
munkásokkal beszélgetve tervek elkészítése, a dnn-
konstatálhatja, mennyivel tések meghozatala, a ter-
többet tudnak országos melés, az értékesítés, a P»a-
ügvekről, világesemények- ci helyzet, a siker vagy a 
ről. mint a saját, szűkebb balsiker, mind-mind kötő-
környezetük, munkahelyük dik egy-egy csoport mű-
helyzetéről. S amennyire helyproblémáihoz. Valójá-
örvendetes az előbbi, any- ban nagyon is sok történik 
nyira különösnek tűnik a egy vállalatnál egyetlen 

i másik. Mert rendjén való hét alatt is: s ezek egyré-
is, hogy a tömegkommuni- széről az egész közösségnek 
kációs eszközök ű j meg ú j érdemes, sőt szükséges tu-
információiból a dolgozók domást szereznie. Az érde-
kiszürjék a számukra leg- mibb tájékoztatásra nagy 
fontosabbakat. De a válla- szükség van, ezt — a gaz-
laton, üzemen belüli köz- dasági vezetés húzódozása, 
lésrendszerből — ha mű- az igazgató, vagy más irá-
ködik a „készülék" —, épp nyitók önhitt, lekezelő ma-
igy meg kell szerezniök a gatartása esetén — a párt-
rájuk tartozó ismereteket, és szakszervezeteknek, az 
Úgy tűnik azonban, a ifjúsági szervezetnek kell 
munkahelyek egy részében szorgalmazni, elősegíteni, 
ba j van a tudósítással és Mert a tennivalók és tud-
tudatosítással. nivalók kapcsolódnak: a 

Csak dolgozunk, nálunk szaktudás mellett ez a tu-
nem történik semmi — vé- dás. a kellő munkahelyi 
lekednek sokan, épp a he- informáltság is kihat — s 
lyi ismeretek hiánya miatt, nem is kis mértékben — a 
Pedig ennek a dolgozunk- vállalati eredményekre. 

A rest kétszer fárad 
Annak, hogy valaki csak Vissza a feladónak — ez 

jó munkát adjon ki a ke- is lehetne a módszer neve. 
zéból, ösztönzője lehet a Hogy miből áll? Egy bu-
következetes ellenőrzés. És dapesti szervizben abból, 
forditva: az ellenőrzés el- hogy a javítás után „név-
mulasztása a hibák soka- jegycédulát" is kap a tu-
sodását vonja maga után, a lajdonos. rájegyezve, mi-

kor és ki csinálta meg a 
készüléket. Egyszerű, vol-
taképpen „Kolumbusz tojá-
sa" ez a módszer. Esnem 
jár különösebb adminiszt-
rációval, költséggel sem. 

a reklamációk 
alapján mérhető, ki a ha-
nyag, ki az igazán jól dol-
gozó; amellett, hogy a rest 
ebben az esetben csak-
ugyan kétszer fárad, hisz 
rossz munkáját saját ma-
gának kell kijavítania. 

A különféle szegedi szol-
gáltató és javító egységek 
munkájával kapcsolatban 

szilárdítását is fel-felmerülnek pana-
nem árt er- szok. Jó lenne, ha a sajá-

szabályok, a szabványok, 
az előírások semmibe ve-
vését. 

Korántsem lehet állíta-
ni, hogy a termelőmunka 
minden területén egy ön te-
tűén hatnának ezek az ős- s z o n t 

igazságok. Sőt, mint az 
ösztönzés személy szerinti 
differenciálásában, ugyan-
úgy hiányosságok mutat-
koznak a személyre szóló 
ellenőrzésben, a felelősség-
megállapításban és felelős-
ségrevonásban. 

Manapság, mikor a mun-
kafegyelem 
szorgalmazzuk, 
ről a pillérről is beszél- tosságoknak megfelelően, 
nünk. Annál inkább, mert mindenhol sor kerülne ef-
a híradásokban találkoz- féle „elkeresztelésre". Bi-
hattunk célravezető kezde- zonyos, hogy ösztönző len-
ményezésekkel is. Éppen az ne a munka minőségére, s 
ellenőrzés szempontjából legalább nem az egész kö-
legperifériálisabb területen zösségről szednék le a ja-
— a javítás-szolgáltatás- víttatók a keresztvizet, 
ban, ahol a legnagyobb mint mostanában, 
szükség is van rá. Simái Mihály 

J\iyári kis galéria 
Hála a Móra Ferenc Mú- egy hónap múlva szintén 

zeumnak: egy különleges és egy tárlatkülönlegesség kö-
érdekes tárlat nyílt megteg- veti: a Sajtóház klubjában 
nap, hétfőn este a Sajtóház ekkor Vargha Mátyás Kos-
klubjában. a gyűjtemény suth-díjas díszlettervező mu-
hosszabb minősítésére vállal- tatja be festményeit, ame-
koznánk, bizony sok-sok jel- lyeket Farkas Ferenc Kos-
zöt kellene felsorakoztatni, suth-díjas zeneszerző — a 
hiszen Szeged képzőművé- Csínom Palkó muzskiájának 
szetének olyan gyöngysze- komponistája — adja majd 
mei váltak most ismét lat- érdeklődőknek hatóvá, mint például Káró- a t ** érdeklődőknek. 
lyi Lajos önarcképe vagy A. L. 
mint Sült András Algyői ál-
lomása. 

Mint ez a példaként meg-
említett két munka is mu-
tatja, igen rangos képválo-
gatás került fel a Sajtóház 
klubjának falára, s az az 
előadás, amelynek keretében 
Szelesi Zoltán művészettör-
ténész Szeged képzőművé-
szeti hagyományairól szólt, 
ugyancsak méltó volt a hó-
napról hónapra „ülésező" 
szegedi Művészklub korábbi 
es rendszerint sikeres fog-
lalkozásaihoz. 

A már említett művésze-
ken túl, többek között, Med-
nyánszky László, Rippl-Ró-
nai József, Dinnyés Ferenc, 
Szőri József, Barabás Mik-
lós, Nyilasy Sándor, Endre 
Béla és Kukovetz Nana 
munkái sorakoznak a klub 
sok rangos alkotást látott 
falain, amelyek — miként 
eddig — a továbbiakban is 
jó „vendéglátói" lesznek 
mind az élő, mind pedig az 
immár hagyományként tisz-
telt és követett szegedi kép-
zőművészetnek. 

A „Nyári kis galéria" cím-
mel tegnap, hétfőn este meg-
nyílt kiállítási egyébként 

» Szónokiskola" 
Csongrádon 

A csongrádi városi mű-
velődési házban hétfőn szó-
nokképző tanfolyam kezdő-
dött. A családi és társadal-
mi ünnepeken beszédekkel 
közreműködő Csongrád me-
gyei anyakönyvvezetők, ta-
nácsi és népfrontaktivisták 
közül mintegy 70-en vesznek 
részt a báromnapos tanfo-
lyamon. 

Külföldön tanuló magyar 
ösztöndíjasok búcsúztatása 

A következő tanévben 14-en. Csehszlovákiába 10-
újabb 326 magyar fiatal en, Bulgáriába 9-en, Romá-
kezdehti meg egyetemi ta- niába pedig 4-en nyertek 
nulmányait a baráti szocia- ösztöndíjat, 
lista országokban. Hétfőn Külföldön tanuló egyete-
reggel, a Marx Károly Köz- mistáink 35 százaléka fizi-
gazdaságtudományi Egyete- kai dolgozók gyermeke, s ez 
men találkoztak a Bulgáriá- azt jelenti, az újabb 114 
ban, Csehszlovákiában, Len- munkás-, illetve parasztfia-
gyelországban, az NDK-ban, tal szerezheti meg diplomá-
Romániában és a Szovjet- ját határainkon túl. A fia-
unióban tanuló újdonsült talokat búcsúztató dr. Po-
ösztöndíjasaink, hogy há- linszky Károly műveiődés-
romnapos tájékoztatósoroza- ügyi miniszterhelyettes utalt 
tan ismerkedjenek elutazá- arra, hogy a baráti szocia-
suk előtt a legfontosabb fel- lista országok értékes segít-
adatokkal. séget nyújtanak népgazdasá-

A baráti országokkal kö-
tött államközi egyezmények 
alapján, legtöbben 237-en, a 
Szovjetunió legkülönbözőbb 
egyetemein kezdhetik meg 
tanulmányaikat. Az NDK-
ba 52-en, Lengyelországba 

gunknak azzal, hogy vállal-
ják felsőoktatási intézmé-
nyeikben magyar fiatalok 
taníttatását. 

A külföldre induló magyar 
ösztöndíjasok: ezután ünne-
pélyesen esküt tettek. 


