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Illést tartott az OSZT 
Az Országos Szövetkezeti 

Tanács dr. Molnár Frigyes 
elnökletével pénteken ülést 
tartott a Gellért Szálló Go-
belin-termében. Megvitatta 
az alkotmánymódosítást elő-
készítő országgyűlési bizott-
ság javaslatait. Az ülésen 
megjelent és felszólalt Cse-
terki Lajos, az MSZMP KB 
tagja, a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának 
titkára. 

A vita alapján az OSZT 
egyetértését fejezte ki az al-
kotmánymódosításra előter-
jesztett alapelvekkel, javas-
latokat tett a benyújtott szö-
vegtervezethez, s ezeket el-

juttatta az országgyűlési bi-
zottság elnökéhez. 

A tanács számba vette az 
elmúlt ülésszak óta végzett 
munkát is. Ennek során 
megelégedéssel vette tudo-
másul, hogy az országgyűlés 
a legutóbbi ülésszakán az 
össztársadalmi, valamint a 
szövetkezeti érdeket is kife-
jező, a szövetkezetek fejlődé-
sét távlatokiban is biztosító, 
nagy jelentőségű szövetkezeti 
törvényt alkotott. Az OSZT 
felhívta a szövetkezeteket 
arra, hogy gazdasági, társa-
dalmi munkájukkal segítsék 
elő a törvény érvényesülését. 

Javaslat számítás-
technikai kooperációra 
A számítástechnikai prog- számítógépet, adatátviteli 

ramban érdekelt 19 vállalat berendezéseket gyartanak. A 
kössön szocialista szerződést fejlesztésre a hat vállalat 
— javasolta a Vasas Szak- több mint hárommilliárd fo-

- - - ' kö l t szervezet elnöksége pénteki 
ülésén a KGM és a szakszer-
vezet. Különösen a hat kész-
termékgyártó vállalat össze-
hangolt munkájának nagy a 
jelentősége, hiszen a tervek . .. . . . 
szerint 1975-re körülbelül nemzetközi kötelezettségeket 
3,5 milliárd forint értékű teljesíteni tudják. (MTI) 

rintot 
A beruházásoknak na-

gyobb részt 1972—74-ben 
kell megvalósulniuk, hogy az 
élőirányzott termelést és a 

Finn diákvezetök 
Szegeden 

Tegnap, péntek délelőtt 
Szegedre érkezett a Magyar 
If júság Országos Tanácsa 
vendégeként egyhetes ma-
gyarországi látogatáson részt 
vevő Seppo Hárkönen, a 
Finn Országos Diákszövetség 
elnöke és Seppo Collan, az 
oulul egyetem diákuniójá-
nak elnöke. A finn diákve-
zetőket délelőtt a KISZ vá-
rosi bizottságán Hevér Lász-
ló, a KISZ KB tagja, a vá-
rosi bizottság ti tkára és dr. 
Sebe János, a KISZ Csong-
rád megyei Bizottságának 
ti tkára fogadták. Délután a 
SZOTE KISZ-istáinak ven-
dégeként megtekintették a 
finn diákvezetők az anató-
miai múzeumot, a Jancsó 
Kollégiumot, majd elbeszél-
gettek az egyetemi KISZ-
alapszervezet végrehajtó bi-
zottságának tagjaival, este 
pedig az egyetem KISZ-
klubjában az orvostanhall-
gatókkal találkoztak. Ma 
délelőtt a JATE KlSZ-alap-
szervezetének vendégeiként 
megtekintik a finn diákve-
zetők a füvészkertet, majd 
délután visszaindulnak Bu-
dapestre. 

Álljunk a sor végére 
Szolgáltatás vagy hivatal? 

Sokadiknak beáll az ember előnyös a bérlő közületnek 
az ablak elé, mert pénzt kell Vagy magánszemélynek. Vá-
feladnia, vagy expressz le- r a k o z h a t ^ „ g a m i a t t , hogy 
velet. Mikor csaknem odaér, ., T . 
a postás elhúzza a függönyt könyvelik az erkezett a jan-
Negyedórát megint „eltol- lott küldeményeit. Aztán az 
tunk". A sor felbomlik, a átvételre jogosult személyek 
bosszús ügyfelek keresnek ú j l i s t ó j á t í r á s b a n k e u benyúj-
ablakot, u j sorbaallast. , . , . . . . 

tani, a névsort 10 forintos 
okmánybélyeg h i te les í t i . . . 
De azt meg végképp ki érti 
meg, hogy bár a levelek át-
vételének ez a formája a 
posta kényelmét szolgálja, 
hiszen az szaladgál, aki bé-
relte — mégis neki ez kü-
lön pénzbe kerül. Bérleti dí-
jat fizet. 

Aztán a csomagok. Hord-
ják délelőtt, pedig emberi 
számítás szerint legtöbb csa-

Az érdekek nem 
egyeznek 

Nincs arra megfelelő mód-
szer a postán, hogy a csúcs-
időszakban — s ez nemcsak 
napszak, de a hónap eleji 
pénzbefizetések időszaka is 
—, hogy ilyenkor minden ab-
laknál dolgozzanak? Nem le-
het beosztani, hogy melyik 
ablaknál mikor, hány órától 
hány óráig van szolgálat, s 

vagy például a postai tele-
fonközpontos . . . 

A jő szervezés 
sem rossz 

A közelmúltban a Köz-
ponti Népi Ellenőrzési Bi-
zottság vizsgálta a posta 
munkáját . Sok hibát, szer-
vezetlenséget felsoroltak, s 
leszögezték: a posta szolgál-
tatófeladatot lát el. Mégis: 
sok helyütt hivatalként, mo-
nopolhelyzetét nem titkolva 
működik. Pedig azt nem le-
het elhitetni, hogy a közön-
ség van a postáért és nem 
fordítva. Mint a javaslatok 
bevezetésében hangsúlyozza 
a KNEB-jelentés: „Meg kell 
keresni annak lehetőségét, 
hogy a már végrehajtott dí j-
szintnovekedés eredménye-
ként a szolgáltatások szín-Iádnál senkit sem találnak 

e r i ' a / f i ^ e í e k stóm7r;Tki- otthon, hiszen csaknem min- vonala növekedjék." Lapunk 
ezt az ügyfelek szamara ki- c s a i ád t ae i s foglalkozott a közelmúlt-

denutt az összes csaladtag b a n ^ p o s t a i g a z g a t ó . 
dolgozik. Cédula: átveheti a , . . . . 
címzett itt és itt, ekkor és S a g m u n k f e ™ e v e l * 

eppen ezt tűzte ki célul. 
ekkor. Szegeden többnyire a Számtalan, megoldásra váró 
Tisza-pályaudvaron. Pedig feladathoz pénz, pénz és 
ha e s t e v i n n é k . . . ! Hogy n e m P é n z kell. Ezt m i n d e n k i t u d -
kapnak embert, aki este dal- D e n é h a e § é s z e n a P r ó c s " 

. , „ „ , . , , , ka kis szervezés is — ami 
gozik? Pedig sokan dolgoz-

írni? 
De Jehova óvjon minden-

kit attól is, hogy a szab-
ványnál nagyobb terjedel-
mű, vagy össze nem haj tha-
tó levél érkezzék címére. 
Akkor aztán szaladgálhat! A 
városi kapualjakban elhe-
lyezett levélszekrényke 
ugyanis nem képes befogad-
ni az ilyen küldeményt, noha 
ez már évekkel ezelőtt, ami-
kor is az első kapualji pos-
taládákat felszerelték, nyil-
vánvaló volt, a posta még-
sem állapodott meg abban a 
gyártócéggel, hogy célsze-
rűbb, nagyobb méretű levél-
szekrények legyenek. Per-
sze az biztosan drágább 
lenne. De hát kinek az ér-
dekét szolgálja a kapualji 
levélszekrény? A közönségét, 
akinek az a fontos, hogy va-
lahogy eljusson hozzá a kül-
demény és az már mindegy, 
hogy szekrényébe, vagy az 
a j t a ján bedobva; vagy a 
postáért, amelynek az az ér-
deke, hogy könnyítse a kéz-
besítők munkáját , hiszen így 
is kevesen vállalják ezt a 
munkakört? 

Mások is dolgoznak este 
Lehet persze bérelni pos-

tafiókot, csak éppen nem 

pénzbe se kerül esetleg — 
nak este. A pincér, a nyom- segíthetne! 
dász, az ügyeletes orvos, P. Sz. M. 

Az élet valóságából 
Beszélgetés szegedi munkásokká! 

Találkozhatnánk-e a munkások közül néhánnyal, akik 
társaik nevében is tudnak felelősséggel szólni, eléggé is-
merve a gyár jellemző gondjait? Hogyne. A készség és a 

meg az is. Van, aki fütyül-
ve lelép, ha másutt egy szá-
zassal többet ígérnek neki, 

bizalom nyilvánvalóságát bizonyítandó, rövid percek aiatt a másiknak meg ötször any-
eérnátók, finomítósok, fonók és szövök jönnek be a szo-
bába. Nyolcan vannak — hat nő és két férfi. A fele kom-
munista. Helyet foglalnak, kissé tétován, várakozó tartós-
sal. Ugyan mi lehet a baj, mi végett hívatták őket? A 
műhelyek „névtelen" dolgotóinak véleményét szeretnénk 
megismerni — egy fölméréshez szükséges. Hogy az őszin-

nyi sem éri meg, hogy a jó 
helyet elhagyja a bizonyta-
lanért. Túlzás nélkül állít-
hatom, nálunk a munkás a 
vállalat gondját is magáé-
nak érzi. Talán mert jó a 

teség jobban kiteljesedjék, a neveket nem kérdezzük, sőt légkör. Ha exportfeladat van, 
ra j tunk kívül minden gyári vezető távozik. Beszélgesse-
nek nyugodtan! — búcsúznak. — A szaktársnőket és a 
szaktársakat nem éri károsodás, megkapják erre az időre 
is az esedékes bért. 

Eleinte nem sokra megyünk, a válaszoknak nincs íze, 
amolyan hivatalos személyeknek valók. A valóságos élet 
izgalma csak körülményes puhatolózás utón bukkan elő az 
el-elharapott mondatokból, nem mintha félni- vagy ta-
kargatnivalója lenne bárkinek is, csak éppen tudni akar-
ják, kinek érdemes a sablonos felszínnél többet mutatni. 
Később azonban elmaradnak a lesarkított, sztereotip szö-
vegek, ám annál több szót áldozunk a legfőbb gondra: 
a gazdálkodás és a megélhetés problémájára. 

akartam. Mi nők azt kérjük, Tizenhetedik éve szagga-
tom itt magamat, de ilyen 
gyalázatos még soha nem 
volt az anyagellátás és a mi-
nőség mint mos t Mindig 
szerettem itt lenni, igazán 
olyan rendes a mi bandánk, 
de az utóbbi időben kezdem 
unni a gyárat. Gyakran do-
bálják az embert, alig kez-
dünk el egy anyaggal dol-
gozni, máris át kell állni má-
sikra. Naponta téma ez a 
fonodában, nem haladunk 
vele, hiába kapkodunk, ide-

jönnek: elvtársak, ezt meg 
kellene csinálni, ezért meg 
ezért. Volt úgy, hogy fáz-
tunk tőle, de nekigyűrkőz-
tünk. Persze, kölcsönös do-
log. Ha mi kérünk olyat, 
ami jogos, a vezetőség is tel-
jesíteni szokta. 

Csak azt ne higgye, hogy 
a munkás hallgat ha bánt ja 
valami. Régen volt az ké-
rem. Manapság, amikor min-
denfelől szinte mézzel csalo-
gatják a munkaerőt, sokan 
rá se hederítenek a ne szólj 
szám „bölcsességre", s a fe-
gyelemre. Fölveszünk egy 

az ilyen problémát ne üssék anyagmozgatót kilenc forin-
el az illetékes elvtársak az- tos órabérért, de csak lődö-
zal, hogy igen-igen, vannak 
még nehézségek, hanem fé-

rög, lopja a napot. S merje-
nek szólni neki! De húsz-

kezzék meg az indokolatlan éves gyakorlattal rendelkező 
áremeléseket Mi nem a 
mechanizmust akar juk las-
sítani, mert végeredményben 
értjük, tudjuk, hogy a nép-
nek akarnak vele jobbat, ha-
nem a munkásembernek sze-
retnénk évről évre színvona-
lasabb megélhetést, úgy, 
ahogyan a X. pártkongresz-

esztergályosok is mentek 
már el innen, mert tizenegy 
forint órabér helyett má-
sutt tizenhetet kaptak. Volt 
úgy, hogy az újonnan felsza-
badult szakmunkás intett 
búcsút a kapufélfának, el-
ment a falemezgyárba rön-
köt mozgatni, mert nyolc-

geskedünk. S emiatt a pénz szuson is elhangzott. Ne ha- százzal többet keresett. Igen 
is kevesebb valahogy. 

így van, az egész gyárban 
ezt hallja az ember. Sokan 
úgy fogalmaznak — nékünk, 
ugye, ápertén megmondják 
—, hogy az akadozó anyag-
ellátás, meg a gyatra minő-
ség miatt ma több munká-
val kevesebbet keresünk, 
mint azelőt t Dehogyis a ve-
zetés az oka! Szerintem nem 
a vezetés romlott le, hanem 
a gép, meg a fonal. Valami-
kor az ilyet föl se dolgoz-
tuk volna, most muszáj kín-
lódni vele. Amiért régen 

ragudjon, nekünk van olyan 
érzésünk, hogy a pórt- és a 

is, a régi melósok joggal sé-
relmezik, hogy anyagilag 

kormány príma elgondoló- még mindig kevésbé becsü-
sait lent az életben néha 
ferdén valósítják meg. 

Hazudnék, ha azt monda-
nám, hogy nem törődnek ve-
lünk. Tavaly én is kaptam 
ezerötszáz forint jutalmat, 
aztán ezzel az igazgatói di-
csérettel is jár valamennyi. 
Kétszáz forint, ha jól tu-
dom, Legutóbb négyszázhat-
vanan kaptak, s akárhogyan 
nézzük, mindegyik megér-
demelte. Mégis hallunk 

száz forintot kaptam, most o l y a " . morgolódást, hogy 
jó, ha nyolcvanat. Különben 
mi az a száz forint is! A 
boltban alig adnak érte va-
lamit a szatyor al jára. Min-
dig osztom, meg szorzom, 
amit keresek, mégsem jö-
vök ki vele sehogy se. Leg-
jobban egyes élelmiszerek 
drágulása nyugtalanít. 

Tessék már nekem erre az 
egyszerű kérdésre válaszolni: 
meddig kapaszkodnak az 
árak fölfelé? Hogy mást ne 
mondják, a mákoskocka ára 
a múltkor még két forint 
volt, most meg kettőhatvan, 
pedig az alapanyag, tudtom-
mal, egy fillérrel sem lett 
drágább. Az iskolai füzet 
szintén többe kerül, mint ez-
előtt, s ezt nekem nehéz 
megmagyarázni. Mert a ke-
resetünk alig gyarapodik ám, 
legalábbis nem arányosan, 
ö t évvel ezelőtt ezernyolc-
száz forintra bírtam jutni a 
szövődében, idén pedig, mi-
vel tízgépes rendszerben dol-
gozom, ezerkilencszáz forint 
a havi átlagom. Azt hiszem, 
ezzel megmondtam, amit 

mindig majdnem ugyanazok 
vannak soron. Mit csinál-
junk neki, a mechanizmus-
nak az az elve, hogy aki 
mindig többet produkál, a t -
tól soha nem szabad sajnál-
ni az elismerést. Itt van pél-
dául az éjszakázás! Három-
száz forint pótlékot adnak 
érte, s legalább kétszázötven 
embert érint nálunk. Az 
egyik azt mondja, nagyon 
megéri, a másik meg úgy 
számít, hogy az egészség a 
pénznél is fontosabb. Nyil-
ván igazsága van neki is. 

Hogy melyik kell jobban, 
a pénz vagy a rendes bá-
násmód? Azt hiszem, ez is 

lik meg őket, mint az ú ja -
kat, akiknek valósággal pi-
tizik most mindenki. Nem 
mondom, olyan ember is 
akad, aki elmegy, aztán 
gyorsan visszajön. 

Ne sa jnál ja az időt, őgye-
legjen többet a gyári műhe-
lyekben, ha van füle, ész-
reveszi, hogy miközöttünk 
nem lehet ám handabandáz-
ni, olcsó hangulatot szítani, 
mert egyikőnk, vagy mási-
kónk hamar megkérdezi: te 
mit akarsz, melyik oldalon 
állsz? A rendes emberek — 
pláne ha dolgozni is tud-
nak —, nem sokat adnak a 
bírálat formájára, úgy van-
nak vele, a mai rendszer az 
övék, joguk van a sa já t juka t 
jobbítani. Csak hallaná, mi-
ket mondanak a jól össze-
forrott brigádokban az in-
gyenélőkre, a társadalmi va-
gyont dézsmálókra! Meg 
azokra is, akik csak úgy dá-
dázgatásképpen hoznak íté-
letet rájuk. Nálunk úgy vé-
lik, a jog nagyon fontos do-
log, de a társadalmi erköl-
csöt is illik figyelembe ven-
ni. 

Kiállítás a tMávészkiubban 
Kováts Ferenc grafikus, a 

Sajtóház Müvészklubjának 
októberi kiállítója orvos-
professzor, Kossuth-díjas. De 
nem tud ja — mondotta meg-
nyitójában Pogány Ödön 
Gábor, a Magyar Nemzeti 
Galéria főigazgatója —, hogy 
van annál még egy veszélye-
sebb mesterség, és ez a kép-
zőművészet. Nem tudja, mert 
belső kényszerből alkot, mert 
érdekes, gazdag művészegyé-
niség. Olyan univerzális te-
hetség, reneszánsztípusú em-
ber, aki nemcsak szereti, de 
érti is az életet. 

Képeinek, grafikáinak té-
mái két forrásból táplál-
koznak. Egyik forrás utazá-
sainak emlékképei, architek-
túrák s emlékeinek struktu-
rális kompozíciókban jelent-
kező megoldásai. Egyszerre 

jelentkezik ezeken a lapo-
kon a monotípiák finom vo-
naljátéka. és a linóleummet-
szetek fekete-fehér ritmusa. 
Az építészeti emlékeket ren-
dező, átalakító, újraformáló, 
a valósággal azért kapcsola-
tot tartó absztrakciók ezek 
az alkotások. A gótika archi-
tekturális ereje fogja meg, 
a vonalak suhanása, ragyo-
gása és komorsága, áhítata 
és realitása. Legszebben a 
Ragyogó gótika, a Komor 
gótika és a Gótikus konst-
rukció című képein ragadja 
meg a gótika ma is izgal-
mas lényegét. Architektúrá-
kat rajzol kék-pirosban, 
aranybar , zöldben, mindig 
visszafogott színekkel, finom 
technikai megoldásokkal, sok 
ötlettel, emberi melegséget 
lopva a vonalak mozgásá-

ba. A Sikátor I—III. című 
lapjain a monotípia vonal-
és foltritmusait érte tetten. 

Női aktokat ábrázoló moz-
dulatrajzain, vázlatain a fia-
talság szépségét örökíti meg. 
Lírai indulattól fűtöttek a 
Fáradtság, a Derű, a Vet-
kőző, a Vízparton című ar-
tisztikus monotípiái. 

Papp Judit varrott képei 
dekoratívak, szín- és for-
magazdagságukat zárt szer-
kezetben, az agyag törvé-
nyeinek teret engedve jele-
níti meg. 

A megnyitó után Kováts 
Ferenc mint orvos és mint 
grafikus, egyszemélyben mu-
tatkozott be. Vetített képes 
előadást tartott Leonardo da 
Vinci anatómiájáról. 

T, L. 

Senkit nem kell már szóra bátorítani. Egymástól kap-
kodják el a mondandót megtoldva, kiegészítve saját ta-
pasztalataikkal. Izgatottak és el-eltűnődők vita közben. 
Szeretnének eligazodni az élet bonyolult jelenségeiben. 
Ehhez várnak segítséget elsősorban a pártszervektől, s 
mindenkitől, aki képzettsége, vagy beavatottsága révén a 
dolgok összefüggéseit is látja, illetve azokat másokkal is 
láttatni képes. Mert bizony az is kiderül ezen a mini ta-
nácskozáson, hogy sok munkás csupán „nagy vonalakban" 
ismeri a vállalati szándékokat és gondokat. Az asszonyok 
bizonygatják: ha elmennek egy-egy előadásra, nem min-
dig képesek odafigyelni, mert a család ügye-baja jár a 
fejükben, ő k e t érdemesebb szűkebb körben, közvetle-
nebb módon, lehetőleg minél gyakrabban tájékoztatni. A 
fáradság bizonyosan nem vész kárba. 

F. Nagy István 

Kisegészségőr csoportok 
Megfiatalodik a hazai if-

jú-vöröskeresztesek gárdá-
ja. A Magyar Vöröskereszt 
bizalmat szavazott a 7—10 
esztendős kisdobosoknak: 
soraikból a következő hetek-
ben több százan léphetnék 
be az ifjúsági Vöröskereszt 
újonnan szervezett Kisegész-
ségőr csoportjaiba. 

Az úttörőcsapatok, rajok, 
őrsök volt tisztaságfelelősei 
az idei tanévben elsajátí t ják 
majd az elsősegélynyújtás 
alapfokú tudnivalóit, s ezen-
kívül részt vállalnak szű-
kebb közösségük, egy-egy 
őrs vagy osztály tisztaságá-
nak megőrzésében. 

Az 1971—72-es tanévben 
187 eaer fiatal jelentkezett 

az elsősegélynyújtó, i f jú 
egészségőr tanfolyamokra, s 
több százezer piros nyakken-
dős pajtás teljesíti majd az 
úttörőpróbák egészségügyi 
követelményeit. 

A Vöröskereszt legifjabb 
aktivistái az idén is harcba 
indulnak a tisztasági verseny 
legjobb helyezéseiért. A cél 
az, hogy tovább növekedjék 
a jelenleg nyilvántartott há-
romezer „Tiszta iskola", 
27 600 „Tiszta osztály", 250 
„Tiszta műhely", és 182 
„Tiszta kollégium" száma. 
Ez évben több ezer fiatal 
vesz részt az egyedülálló, 
idős emberek gondozásában, 
a városok, községek tiszta-
sági mozgalmában is. 


