
A megye kereskedelmének megjavításában még igen sok a tennivaló. A nii
munkánk főirányát is a népgazdaság' második ötéves tervének irányelved határozzák
meg. Az áruforgalom 35%-os emelkedésén belül különösen az iparcikkek értékesí-
tésére kell gondot fordítanunk. Figyelembe kell ezt venni az új egységek létesíté-
sénél is. Jelentős mértékben növelnünk keld a kereskedelem kulturáltságét a kis-
kereskedelmi egységek korszerűsítésével, berendezéseik és felszereléseik moderni-
zálásával. A vendéglátóiparban az összforgalom 35%-os emelkedésén belül lényegesen
nagyobb mértékben kell növelnünk az éteiforgalmat. Mind a bolti kiskereskede-
lemben, mind a vendéglátóiparban javítani kell a kiszolgálásit a kereskedelmi dol-
gozóik nevelésével és szakképzettségük fokozásával. Az eddiginél jobbá és zavarta-
lanabbá kell tennünk az áruellátást, és az áruforgalmat úgy kell megszerveznünk,
hogy megyénkben is biztosítsuk a kereskedelem költségeinak 11 %-os csökkenését.
E feladatok végrehajtásával járulhatunk hozzá a második ötéves terv célkitűzé-
seinek megvalósításához, segíthetjük elő a mgye dolgozóinak anyagi életszínvonal-
emelését, a növekvő szükségletek kielégítését.

Barta László

a. Szn/nak. megyei.

Tamási Áron az Ünnepi Könyvhéten könyvtárban dedikálta könyveit, s köz-
J' ászberényben. és Szolnokon találkozott ben a megyei rádió hallgatódnak a kö-
olvasóival. Június 4-én délután a megyei vetkező nyilatkozatot adta:

„Az országos könyvhét különleges alkalmat ad arra, hogy az író és az olvasó
személyesen tudjon találkozni. Én az idén Jászberényt, Szolnokot és Eger városokat
választottam. Tegnap este Berényben szóltam olvasóimhoz. Külön öröm volt szá-
momra, hogy a pedagógus-ünnep alkalmával annyi sok kitűnő nevelővel és kitűnő
növendékkel találkoztam. Jelenleg, hétfőn, Szolnokon vagyok, a legrégibb magyar
költőnek, a Tisza folyónak a partján. Ügy látom, hogy Serény és ez a város hiva-
talos minőségében is komoly és okos. Itt is, Berényben is szép számmal találtam
erdélyi származású magyarokat, akik olyanok, mint álló melegben a szellő. Szeret-
ném, ha velem együtt mindenki gondolna ai-ra, hogy a közös magyar jövőt csak
olyan emberséggel építhetjük, melyben mindnyájan benne vagyunk."

Tamási Áron aznap este az Ünnepi szó" című írását olvasta fel. Ez utóbbi
Könyvhét szolnoki megnyitóján vett azóta megjelent az Üj Hang júniusi szá-
részt, ahol egyik novelláját ^s „Emberi mában.
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