
Januárra már az új alapdíjat kell fizetni 
Elsejétől érvényesek a „forintos" beszélgetések * Mi a változás 

az interurbán telefonálásnál? 

A posta-vezérigazgatóság távbeszélő osz-
tálya az ú j telefon díjszabásról a követ-
kező felvilágosítást adta: 

Az a rendelkezés, amely szerint a helyi 
beszélgetések dí ia három percenként 1 fo-
rint, semmiféle gyakorlati változást nem 
jelent. A régi díjszabásban is megtalál-
ható ez a mondat. A posta természetesen 
érvényt akar szerezni a •telefonfülkékben 
kifüggesztett felhívásnak, amely a be-
szélgetési időt legfeljebb 3 percben szab-
ja meg, s általában is rövidebb beszélge-
tésekre akarja nevelni a közönséget. 
Ezenkívül évek múl tával országosan be-
vezetik a telefon előfizsetői-távtárcsázást 
— amikor a távolsági beszélgetéseket 
központok kezelői nélkül maga az elő-
fizető bonyolítja le — s akkor képez-
heti ma jd ez az időegység a díjszabás 
alapjáti 

A posta-vezérigazgatóság közlése sze-
rint az ú j rendelkezés egyszerűsítette 
is a díjszabást. Az eddigi hatféle alap-
díjat háromra csökkentette, a helyi be-
szélgetéseket pedig országosan egységesí-
tette és 1 forintban állapította meg. Az 
automata központokba kapcsolt külön-
vonató telefonállomásokért Budapesten 
és vidéken egyaránt 40 forintot, az iker-
állomásokért 30 forintot kell fizetni, a 
kézikapcsolású telefonhálózatban pedig 
a különvonató á l lomás dí ja 30 forint, az 

ikerállomásé 20 forint lett. Az alapdíj 
egyetlen beszélgetés dí ját sem tartal-
mazza. 

Egyszerűbb lett a távolsági telefon-
beszélgetések d í ja is. Az eddigi öt díj-
övezetet háromra vonták össze, s esze-
rint a 25 kilométeres övezetben 4,50, 
a 100 kilométeres övezetben 9 forint, 
a 100 kilométeren felüli övezetben pe-
dig 13,50 forint a háromperces beszél-
getés díja. Az éj jel i időszakban termé-
szetesen most is olcsóbb a tarifa, mint 
nappal. Éjjel 22 órától reggel 7 óráig 
az l-es díjövezetben 3 forintot, a 2-es 
övezetben 6 forintot, a 3-as övezetben 
pedig 9 forintot kell fizetjii a három-
perces beszélgetésért. 

A posta január 1-től a helyi beszélge-
téseket már az új, forintos díjszabás 
szerint számolja. A januári telefon-
számla, amely a decemberi beszélgeté-
sek dí já t tartalmazza, még a régi díj-
szabás szerint készült ugyan, de már 
az új alapdíjat foglalja magában. Az 
egyforintos díjtételekkel a februáriban 
érkező telefonszámlán találkoznak majd 
az előfizetők. 

A rendelkezés csak a belföldi telefon-

forgalmat érinti, a nemzetközi telefon-

beszélgetések di ja változatlan marad. 

(MTI) 

Lehetne, de nincs 

Sokoldalúan, színesen Az ismeretterjesztés 
komplex módszeréről 

Napjainkban tanúi lehetünk egy úgynevezett vitavezető, induló művészeti szabadegye-
a népművelés s különösen az aki összefogja, irányítja az temének bevezető előadásán 
ismeretterjesztés területén új, egész előadást. zene-, irodalom- és művé-

az úgynevezett komplex mód- Bár fiatal és sok tekintet- szettörténész mondja el vé-
szerek kialakulásának. Mint ben kialakulatlan ez a mód- leményét századunk realiz-
má r a komplex szó is jelzi, szer még, itt Szegeden máris musáról. 
ez egy-egy bizonyos kérdés, bizonyos múlttal rend Ike- Azt hisszük, nem tévedünk, 
vagy témakör színesebb, zik. Az első ilyen próbálko- ha azt mondjuk: jó úton jár 
több oldalról megvilágított zás színhelyé a Móra Ferenc a népművelés, amikor keresi 
feldolgozását jelenti. Nyil- Művelődési Otthon volt, ahol új, korszerű formákat. De 
vánvaló például, hogy tob- az elmúlt év végén a Társa- meg kell mondani azt is, hogy 
bet tudunk meg a fia alkorú dalomba beilleszkedni nem a komplex módszer nem va-
bűnözésról, ha azt egy ügyész, tudó fiatalok címmel dr.Tóth rázsvessző, amely egycsa-
egy pedagógus és egy rendőr Péter ügyész, dr. Bánfalvi pásra minden gondot, nehéz-
szemével nézzük, mintha a József g imnáziumi igazgató séget megszüntet. Nem az ú j 
három közül bármelyik is és Rácz László rendőrs áza- m ó d s z e r agy0ncsépelésében, 
részletesebben, de csak egy dos tartottak előadást. A ko- ~ ' 

bizonyos nézőpontból megvi- /feljövőben sor kerül ennek hanem a mindenkori tema-
lágítva mondja el véleményét, a témának folytatásaként Al- nak legmegfelelőbb forma 

Min t mindenütt, ahol va- koholizmus és bűnözés cím- megtalálásában (és jó kivite-
lami ú j jelenséggel taláUío- mel egy ú jabb komplex elő- l e z é f i é b e n ) v a n a s l k e r t i t k a . 
zunk, itt is felmerül a kér- adasra. A TIT is alkalmazza 

dés: mi tette szükségessé az ezt a módszert, s januárban Nagy Katal in 
ú j módszer kialakulását? 
Köztudomású, hogy a poli-
hisztorok ideje lejárt. Nap-
ja inkban egyre kevesebb 
azoknak a száma, akik kultú-
ránk, tudományunk meg-
számlálhatatlan irányba szer-
teágazó területeit — ha a 
specialista alaposságával nem 
is — legalább lényeges ösz-
szefüggéseiben áttekintik. így 
hát ha valamiről alapos, a 
valóságot minél jobban meg-
közelítő képet akarunk adni 
a hallgatóságnak, kénytele-
nek vagyunk a „több szem 
többet lát" elvét alkalmazni. 

Ez az ú j forma természete-
sen ú j nehézségeket is hoz 
magával. Mindjár t az első az, 
hogy nem minden téma al-
kalmas komplex feldolgozás-
ra. Néhány kérdésnél ez a 
módszer mesterkéltnek, erő-
szakkal bonyolitottnak lát-
szik. A másik nagy problé-
ma az előadók megválasz-
tása, mert nem elég, hogy 
külön-külön minden e lőadó 
jó, színvonalas előadást tart-
son. Ennél több kell: egymás 
partnerei (ha kell, vitapart-
nerei is) tudjanak lenni. S 
ezzel a készséggel elég keve-
sen rendelkeznek. Jó, ha van 

Sokféle árut ad a kereske-
delemnek a helyi tanácsi, 
valamint a szövetkezeti ipar. 
Az idén a tanácsi üzemek, 
vállalatok a terv szerint 
mintegy 150 mil l ió forint ér-
tékű termékkel járulnak 
hozzá az árualapok képzésé-
hez, a lakosság növekvő 
szükségleteinek kielégítésé-
hez. A kisipari szövetkeze-
tek ugyancsak jelentős áru-
val lépnek be a kereskede-
lembe. Az egészen belül 
azonban a lakosság szükség-
leteiből — mint fontos ér-
tékmérőből — kiindulva, ko-
rántsem lehetünk elégedet-
tek. Különféle keresett ap-
róbb és nagyobb szükségleti 
cikkeket ugyanis még erőtel-
jesebben lehet és kell gyár-
tania mind a tanácsi, mind 
a szövetkezeti iparnak, s ter-
mészetesen elsők között a 
minisztériumi üzemeknek. 
Kétségtelen, hogy helyes a 
végrehajtott úgynevezett 
profiltisztítás; az is igaz, 
hogy voltak és vannak aka-
dályok az anyagellátásban, 
de mindent erre fogni, s 
csak velük „indokolni" az el-
maradást, vagy egyhelyben 
topogást — elfogadhatatlan. 

lobban kísérie ezni 
Nem az objektív nehézsé-

gek figyelmen kívül hagyá-
sáról, hanem arról van szó, 
hogy a minisztériumi, a ta-
nácsi és a szövetkezeti ipar-
nak — adottságai szerint — 
mindent meg kell tennie a 
szükséges árualapok kellő 
mennységű és minőségű ter-
meléséért. A helyi tanácsi és 
szövetkezeti iparnak — ve-
lük együtt természetesen a 
minisztériumi üzemeknek, 
vállalatoknak — ezért alap-
vető kötelessége, hogy terve-

Áruellátás és helyiipar 

Nagyobb körültekintéssel! 

sített és vállalt kereskedelmi adnak, hogy szeneslapátból 
kötelezettségeiket időben, jó „többet is" gyártottak, holott 
minőségben teljesítsék. 

A tanácsi és a szövetkezeti 

ipar vezetőinek is, ismerve 

a vásárlók, a kereskedelem 

szükségleteit, a terven belül 

sokkal jobban kell kísérle-

tezniük újabb, korszerűbb és 

keresett cikkek gyártásáért 

Halá los játék 
ősszel halva találták S. J . gítségül hívta iskolatársát, M 

11 éves kisfiút Ásotthalom I.-t. 
közelében, az erdőben. A Másnap — úgy ahogy mog-
helyszíni szemlén nem volt beszélték — M. I. S. J.-ék 
nehéz kideríteni halálának tanyája közelé.ben legeltette 
okát: áramütés. a gondjaira bízott teheneket. 

A halott gyermek fölött hú- S. J. nem volt a megbeszélt 
zódó magasfeszültségű táv-
vezetékről ugyanis hosszú 
drót lógott alá, s ennek érin-
tése okozta halálát. Elkészül-
tek a rendőrségi jegyzőköny-
vek, s gondatlanságból oko-
zott emberölés miatt indult tő1- Aztán, mint aki jól vé-
eljárás az ismeretlen tettes g e z t e d o l g a t ' hazament, 
ellen. A nyomozás során az Másnap meghalt S. J . 
ismeretlen tettes ismert lett. A Csongrád Megyei Fő-

S. J. az iskolában hasonló ügyészség most szüntette meg 
korú barátjának, M. I.-nek az ügyben a nyomozást, mert 
mesélte el tervét. A távveze- M. I. még gyermekkorú, s 

téken keresztül akarta közeli n e m lehet_ felelősségre vonni 
. . , , , , . ., könnyelmű tetteert, de ha o 

tanyájukba bevezetni a vil- n e m , akkor S. .1. hajtotta vol-
lany t A végzetes bajt hozó n a végre tervét. A meggon-

tervének végrehajtásához se- dolatlari játék okozta halálát. 

Paleontológusok nemzetközi konferenciája 

Indiában Beszélgetés dr. Greguss Pál pr ofesszorral 

A Luchowi Birbal Sahnl vai után mintegy negyven zonyítottam, hogy a fejlődés 
Intézet meghívására — mint külföldi tudós helyezte el ko- nem egy, de három ősre ve-
már jelentettük — a neves s z o r ú j á t a z i n t é Z e t alapítója, zethetö vissza, s a növény-
szegedi tudós, dr. Greguss . . . . . . . . ' . . 
Pál Kossuth-díjas egyetemi Birbal Sahm fehér márvány- vdag mai képe e három csa-

tanár, a József Atti la Tudo- nyal borított sírján. Iád párhuzamos fejlődésének 

mányegyetem Növénytani In- _ Milyen programja és eredménye. 

tézetének ig. vezetője is részt ülésrendje volt a konferen- - Számos kutató kért meg, 

vett a Luchowban tartott , „ , . . . . 

Nemzetközi Paleontológiái « ° n a k ? hogy a nyomtatasban valc 

Konferencián. — A napirend bizony elég megjelenés után küldjek szá-

— Egynapos repülő- s egy- zsúfolt volt. Nyolc nap a'att mukra különlenyomatot elő-

napos autóút után érkeztem mintegy kilencven előadás adásomról. Tizenhatodikán a 

meg a konferencia színhelyé- hangzott el. Az egyes előadá- delhi egyetem vi lághírű tüdő-

re — mondja a hazatért pro- sokra meglehetősen kevés sának, Mahshwarinak meg-

fesszor. Az utazás minden fá- idő jutott. A szemináriumo- hívására megismételtem elő-

radalmát elfeledtette az a kat azonban tetszés szerinti adásomat a delhi egyetem 

meleg, szívélyes fogadtatás, ideig lehetett tartani. S egy- oktatói és diákjai előtt, 

amiben az első pillanattól egy érdekesebb problémáról Ugyanerre kért a bombayi 

kezdve részesítették hindu néha másfél, két órát is vi- egyetem Paleontológiái Osz-

kollégái. A konferencia első tatkoztak a résztvevők. A rá- tálya is. 

napján Sasztri miniszterei- gi földtani korszakok állat- —Milyen nyelven tartotta 

nők ünnepélyes menyitó sza- és növényvilágával foglalko- előadásait, professzor úr7 

zó kutatások számos értékes — Első előadásomat angol, 

felfedezéssel gazdagítottak az a következőket német nyel-

őslénytan tudományát. Ak- ven, k i tűnő angol tolmács se-

kor is, ha a konferencia egy- gítségével tartottam. Szabad 

egy résztvevője ennek a nagy óráimban sokat dolgoztain 

egésznek csak kis részletkér- együtt az ottani kutatókkal, 

déseivel foglalkozott. fiatal tudósokkal. Két kutató 

— Ügy hallottuk, hogy az is bejelentette azt az igényét, 

ön új fejlődéstörténeti elmé- hogy szeretne hosszabb 'dőt 

letét is igen nagy érdeklő- tölteni szegedi intézetünkben. 

déssel és lelkesedéssel fo- A vendéglátás utolsó napjai-

gadták. ban szeretetüket és elismeré-

— Valóban így volt. Sokan süket azzal is kinyilvánítot-

liallottak vagy olvastak már ták, hogy az Indiai Paleonto-

elméletemről, s így érthető lógiai Társaság tiszteletbeli 

volt az a várakozás, ami tagjává választottak. Azt hi-

megelőzte előadásomat. szem, nem vagyok elfogult, ha 

— Mi a lényege ennek az azt mondom, hogy ez a rend-

új elméletnek? kívül tanulságos és eredmé-

— Az eddig felállí- nyes tanulmányút nemcsak 
tott, különböző fejlődés- -zámomra jelentett maradsn-
történetek mindig egy 
bizonyos növényfajból, csa-
ládból vezették le a nö-
vényvilág származását. Ezzel merést, tekintélyt szerzett, 
szemben elméletemben bebi- N. K. 

helyen, de a barát végrehaj 
totta egyedül is az elképze-
lést. A közelben talált drótot 
keresztül dobta a távvezeté-
ken úgy, hogy annak vége 10 
—15 centiméterre volt a föld-

dó élményt, de a magyar tu-

dománynak is komoly elis 

ben az ügyben. A sütőipar 
képviselői bejelentették, 
hogy a kiflin kívül pogácsát 
és több más oéksüterr-toyfé-
leséget tudnak szállítani. Ezt 
a lehetőséget azonban több 
élelmiszerüzlet nem használ-
ja ki, mert ez a kényelme-
sebb, s nem kell a rendelé-
sekkel, az áruval bajlódniok. 
A kereskedelemnek és a sü-
tőiparnak elsőrendű felada-
ta, hogy elegendő mennyi-
ségben és választékban biz-
tosítsa a lakosság kenyér- és 
péksütemény ellátását. Nem 
lehet abban sem belenyu-
godni, mert emberek mu-
lasztásai okozzák, hogy nem 
is egyszer az esti órákban 
már elfogy a kenyér, a pék-
sütemény az üzletekben. 

Kihasználni a lehetőséget 
A fentebb írt példák, té-

nyek egyértelműen arra mu-
tatnak, korántsem éltünk 
mindazzal a lehetőséggel, 
amel> — ha nem is köny-
nyen —, de kihasználható 
azért, hogy a helyi tanácsi és 
a szövetkezeti ipar igazán 
megtegye a magáét a lakos-
ság szükségletei még jobb 
kielégítése érdekében. A le-
hetőségeket az adott üzem 
„profilja", s korábban is 
végzett munká ja kínálja. 
Ezzel élni minden tanácsi 
üzem, vállalat és kisipari 
szövetkezet vezetőinek első-
rendű kötelessége. 

A helyi erőforrások leg-
célszerűbb kihasználásáért a 
tanács ipari és kereskedelmi 
osztályának, valamint a 
KISZÖV-nek Az eddigieknél 
jobban, gyakorlatiasabban 
kell együtt működniök. Elő-
fordul ugyanis, hogy az ipar 
nem tudja „hivatalosan" , 
hogy a kereskedelemnek 
mire lenne szüksége. Sport-
presszóból — bár Szegeden 
készül — alig van, vagy oly-
kor egyáltalán nincs. A vá-
rosi tanács ipari osztályának 
vezetője közölte: a Finom-
mechnikai és Fémfeldolgozó 
Vállalat a rendelt 18 ezer 
sportpresszót leszállította. A 
sport presszóhoz általában 
volt anyag, gyárthattak vol-
na többet is, ha rendelnék 
belőle. 

B B L , „_ Az együttműködés javítá-
cikkeket is' készít például a s«nak szükségességét jelzi az 

is, hogy a K ISZÖV — mint 
annak elnöke szólt erről is 
a megyei kereskedelmi part-
aktíván — igényli a keres-

Nem kétséges, ha Szegeden 
például a fonalfeldolgozó, a 
műanyag és gumiipari ksz, 
a f inommechanikai és fém-
feldolgozó vállalat, a szűcs-
ipari ksz ú j és keresett cik-
ket, vagy a gyártott áruk 
korszerűsített formáját be-
mutatja a kereskedelemnek, 
akkor a megrendelés sem 
marad el. 

B szükséglet szerint 
e l ő á l l í t h a t ó 

A magyar ipar — benne a 
tanácsi üzemek és kisipari 
szövetkezetek — sok olyan 
terméket is készít, amelyek-
nek az előállítása igen bo-
nyolult. Ezért rendkívül 
bosszantja az emebreket, 
rontja hangulatukat, hogy 
az általában megfelelő ellá-
tás ellenére gyakran nem 
kapnak egyszerű, de nagyon 
szükséges cikkeket, mint pél-
dául a szeneslapát, a tüz-
piszkáló, vagy műanyaggyű-
rűk a szifonhoz stb., stb. Pe-
dig nem kellene még csak a 
szomszédba sem menni azért, 
hogy legyen akár elég sport-
presszógép, levesmerőkanál, 
burgonyapaszirozó, piaci és 
háztartási mérleg, szenesla-
pát, tűzpiszkáló, festőecset 
stb. A felsorolt cikkeket 
ugyanis Szegeden gyártják, 
illetve a szükségleteknek 
megfelelően előállítható. A 
Szegedi Finommechanikai és 
Fémfeldolgozó Vállalat tö-
rekvése helyes, hogy sport-
presszóból, mérlegekből, sze-
ncslapátokból is segíti az 
áruellátást. De elítélendő, 
mikor olyan „információt" 

a valóság: jó néhány ezer 
darab szállításéval elmarad-
tak, s a selejtes, másutt át 
nem vett árut „adták" Sze-
gednek. S általában nem 
megnyugtató — bár ebben 
kétségtelenül közrejátszott 
az elégtelen anyagellátás —, 
hogy a Finommechanikai és 
Fémfeldolgozó Vállalat több 
cikkből nem szállította le a 
vállalt és rendelt mennyisé-
get. 

Több kesztyűi 
Tetszetős, jó használati 

gumi- es műanyagipari szö-
vetkezet. Miért ne gyárthat-
nának a kereskedelemnek, s 
általuk a lakosságnak külön- . , 
féle tomítőgumikat, gyűrű- vedelem rendszeresebb, idő-

ket a szifonokhoz stb. 
szükséges mennyiségben? 

A kötött és a bőrkesztyűk 
is hiánycikkek, nagyon sok 
ember mérgelődött amiatt, 
hogy az üzletek sorát végig- delemnek, 
járva sem jutott hozzá. 
Ezért az illetékeseknek fel-
tétlenül meg kell vizsgálni-
ok, mit kell tenni azért, hogy 
Szeged kereskedelme „helyi 
gyártásból" több 

beni jelzéseit. Nyilvánvaló, 
ez is kell ahhoz, hogy a 
kisipari szövetkezetek a leg-
keresettebb és az általuk 
gyártható cikkekből fókoa-
zák termelésüket a kereske-

Vizsgáljak fe'iil 
a hész etnormáhal 

késztvíít x, A ^ " P á r b a n is a fejló-
Kesztyut d é s a termelés érdeke teszi 

árulhasson. Vagy itt van, pél- szükségessé, hogy az úgyne-
dául a tréningruhák ugye, " " " 
amelyekből szintén 
elég. A Szegedi Fonalmentő 

veze t t k é s z l e t n o r m á k a t a 

f i ? " minisztériumok és az Orszá-
gos Tervhivatal felülvizsgái-

Vállalat — egyebek között — j á k . N e m a készletek növé-
st tréningruhákat is gyratja. léséért, indokolatlan halmo-
A városi tanács ipari osz-
tályának és az üzem vezetői-
nek célravezető lenne meg-

zásáért, hanem azért, hogy 
időben gyárthassák az üze-
mek a különféle termékeket. 

vizsgálniok, mit kellene ten- S a készletnormák felülvizs-
ni azért, hogy többet adhas- gálása egy-egy cikk gyártása 
s-anak a kereskedelemnek a 
keresett cikkből. 

Fontos, mindennapos „áru" 

esetében — és nem általá-
nosságban — máris indokolt. 

Szükséges az is, hogy a 

a kenyér és a péksütemény. A ^ r
t

m . t k e k h e z " , a l a f a n v a g í -
. , . , , „ A

 J kat időben szállítsak agyár-
vásárlók azonban még mm- - - • 

dig jogosan kifogásolják, 

hogy esetenként nem friss a 

kenyér és elégtelen a péksü-

temények választéka. Ko-

rábban a sütőipar és az élel-

miszer-kiskereskedelmi válla-

lat vezetői tanácskoztak eb-

tó vállalatok. Ezért a mi-

nisztériumoknak növelni kell 

a szállítások fegyelmét a ha-

táskörükbe tartozó üzemek-

ben, mert az itt jelentkező 

negatívumok felett sern 

hunyhatunk szemet. 

Morvay Sándor 

I 

Uj igazolványok 
Tegnap délután a Szabadság Moziban mintegv ezer 

középiskolás tanuló vette át ünnepség keretében sze-
mélyi igazolványát. A 16. életévüket betöltő fia alokat 
Salamon István, a városi KTSZ bizottság tagia üdvözölte. 
Bánvölgyi Zoltán rendőrszázadai is köszönt tte a fiatalo-
kat ebből az alkalomból, és röviden tájékoztatta őket a 
személyazonossági igazolvány jelentőségéről és haszná-
latáról. Ezután a fiatalok középiskolánként és osztályon-
ként vették át igazolványukat. 
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