
A kisipari szövetkezetek 
növelik a szolgáltatást 

Befejeződött az O K I S Z küldöttközgyűlése 

Az OKISZ V. küldöttköz- tározat megvalósítása előse 
gyűlése szombaton az Épí- gíti a kisipari szövetkezetek 
tők Rózsa Ferenc Művelő- fejlődését, hatékonyabbá te-
dési Házában a felszólalá- szi a szövetkezeti mozgá-
sokra adott válasszal és az lomban rejlő előnyöket és 
OKISZ vezető szerveinek előmozdítja a szövetkezeti 
megválasztásával folytatta tagság egyéni érdekeit is. 
munkáját. Délután a kül- A közgyűlés határozata fon-
döttközgyűlés határozatot fo- tosnak tartja a lakosság köz-
gadott el, amely a következő vetlen szükségleteinek kielé-
időszakra részletes irányéi- gítéséhez a szolgáltatási té-
vékét ad a kisipari szövetke- vékenység fejlesztesét, s eh-
zeti mozgalom fejlesztésé- liez a szövetkezeti ipar tel-
hez, legfontosabb feladatai- jesítőképességének bővítését, 
hoz. Ezzel befejeződött a há- valamint a szakosított szol-
romnapos tanácskozás. gáltató szövetkezeti hálózat 

A közgyűlés leszögezte, kialakítását Ezenkívül nö-
hogy a szövetkezeti ipar irá- vélni kell a szövetkezeti ex-
nyitásánál messzemenően fi- porttermelést. 
gyelembe kell venni a Köz- A küldöttek mcgválasztot-
ponti Bizottságnak a gazda- ták az OKISZ 85 tagú vá 
ságirányitás új rendszeréről lasztmányát, a vezetőséget 
szóló határozatát, amellyel a és az 5 tagú ellenőrző bi-
küldöttközgyülés teljes egé- zottságot. Az OKISZ elnöke 
szében egyetért. A pártha- továbbra is Erdős József. 

Műszaki íejleszlés 
a kohó-

és gépiparban 
A Vasas Szakszervezet 

Közgazdasági osztálya a 
műszaki fejlesztés helyzetét 
vizsgálva megállapította, 
hogy az utóbbi időben 
csaknem valamennyi terüle-
ten számottevő fejlődés ta-
pasztalható. A kohó- és gép-
iparban sokkal több korsze-
rű új cikk sorozatgyártása 
indult az elmúlt egy év alatt, 
mint azelőtt — szám szerint 
393. 

Az üzemeknek hatékony 
ösztönzést jelent a műszaki 
fejlesztési alap, amely a 
termelés és az értékesítés 
arányában évente növekszik. 
Az idén már 1.86 milliárd 
forint műszaki fejlesztési alap 
áll a KGM-vállalatok ren-
delkezésére, ez még több kor-
szerű új gyártmányt, új 
gyártási módszereket jelent. 

Új autóbuszvonalak, 
előnyös bérleti rendszer 

A helyi közlekedési viteldijak július l-től 

y a s z l é k v é d e l m é b e n 
A kormány megbízta • kielégíteni. Kevés az apró- galmladó-kulesárt eJJealmaa-

Központi Népi Ellenőrzési lék és sok a 47 forintos ex- zák és ez egyes ese-
Bizottságot, kísérje figye- portcsirke, az egész liba és tekben önmagában is árnö-
lemmel a februári árintéz- a pulyka. Az áremelkedés- vekedést okozhat így adó-
kedések hatását. Felkerestük re vonatkozó hiedelemnek dott például, hogy a 330 fo-
Varga Györgyöt a KNEB az az oka, hogy olyan he- rintró! 340 forintra leszálh'-
elnökét, adjon tájékoztatót lyeken is forgalomba ke- tott „Merida" kabátszövet 
milyen tapasztalatokat, sze- rült a 47 forint® export- mellett megj^ent a minő-
reztek a népi ellenőrök or- csirke, ahol azelőtt ilyennel ségileg gyengébb, de azon® 
szágszerte az elmúlt hetek- nem találkozott a vásárló, típusú „Fürj®" kabátszövet 

és ezzel egy időben helyen- 359 forint® áron. A kérés-
ként — ez áruelraztási hi- kedelem ebben az esetben 
ba — a szokás® 37 forint® gyorsan és határozottan rea-
csirkét ugyanakkor nem gált; nem vette át ezen az 

ben, 
— Hat megyei NEB-et 

bíztunk meg alap®, rész-
letes felmérés elvégzésével, 
s 19 megyéből kaptunk je- árusították, 
len tést, mi ntegy bizonyítva: 
népi ellenőreink országszer-
te megértették, mekkora je-
lentősége van a felsőbb 
szervek gyors, pont® in-
formálásának — kezdi a 
beszélgetést Varga György. 

áron a szövetet, 
teszik, — A népi ellenőrzés fel-

— A l akos s i s orszáeszer-

— Sokan szfivd 
hoyv a leszállított Aru ru- adata az elkövetkező idő-
házatt cikkek lassanként j ^ a ^ n a z h o , g y a l a k r a -
el tűnnek. nincs orkán ka- , , ^ „ 
bat. kevés az ágynemű, sag erdekeit szem előtt tart-
kevés a nylon harisnya, v a ü g y e l j e n arra: a t ö m e g -

nak "a* ruhiíitt'' fo'rgaíom- idényeket kielégítő nagy 
ban; szénában gyártott konfek-

— a ruházati kiskereske- ciótermékeknél a fazonvál-
tc szóváteizi, hogy "I/zsíro- delem forgalma januárban tozás. a divathoz való ru-
sodnak" a felváeotiak és ^ februárban 7 százalékkal gal masabb alkalmazkodás, 
hiedelem' is', hSE^vEeS növekedett. A húsvéti for- ne járjon közgazdaságilag 
baromfi ára is emelkedett, galom a ruházati szakmá- Indokolatlan aremelkedss-
Mi a valóság, milyen ta- b a n g 7 egész országban ki- sel. 

számolnak o m o ! k e < J 6 c . n m g y Volt. Egyes — Tapasztaltuk, hogy az 
áruházakban meghaladta a árváltozások óta a lakosság 
karácsonyit is. érzékenyebben reagál az 

— Ennek ellenére gondok aránytalanságokra és igénye-
is vannak. Az áruellátás sebben követeli a jó minő-
gyermek- és bnkfiskabát- séget. Ezért ezúton is kór-
ban az ország egész terüle- Tik a megyei népi ellenőr-

paszialatokról 
be a megyék? 

— Valóhan vannak mi-
nőségi problémák. Az utóbbi 
hetekben egyre többször ta-
láltak ellenőreink a szab-
ványratói eltérő összetételű 
és minőségű felvágottakat tón nem megfelelő. Gyakran zési bizottságok kereskedel-

Mint már közöltük, július 
1-én az egész országban 
eletbe lép a helyi közleke-
dési viteldíjak rendezéséről 
és a jegyrendszer egyszerű-
sítéséről szóló határozat. 

Szombaton a 
megyei tanács 
közlekedési osztályán az 
AKÖV és a Szegedi Közle-
kedési Vállalat tájékoztatta 
lapunkat a szegedi autóbusz 
helyijáratokon bekövetke-
ző változásokról és az új au-
tóbusz, illetve villám® vitel-
díjak bevezetésével kapcso-

latosan az utazóközönséget 
érdeklő kérdésekről. 

Utvonalak 

Az AKÖV július l-től a 
városi helyi közlekedésben 
a vonalak számát is bővíti. 
Szegeden az eddigi 14 autó-
busz vonal helyett 22 vona-
lat rendszeresít. Ezzel egy-
idöben változik a vonalak 
számozása is. A helyi jára-

reskedelmi Vállalatig, a 20-
as a Marx térről a Ruha-
gyár érintésével Kiskundo-
íozsmáig, a 21-es a Marx 
térről a Falemezgyár, gumi-
gyár érintésével a halgazda-

Csongrád ságig. s a 22-es a Marx tér-
építési- és ről a Béketelepig fog közle-

kedni. 

net idejére is vásárolhat-
nak bérletet, s az az ösz-
szes vonalakon minden 
eseíben érvényes. 

Utazás villamossal 

Kalauz nélkül 
Július l-től valamennyi 

helyijáratú autóbuszon 2 fo-
rint lesz a vonaljegy, 50 fo-
rint az általán® 
bérletjegy egy vonalra. 80 
forint az összes vonalra, 
s 30 forint lesz a tanulók, 
nvugdí.iasok, csökkent látó-
és hallóképességűeknek, rok-
kantak összes vonalra érvé-
nyes havi 
dija. Az autóbuszok kalauz 
nélkül, persellyel közleked-
nek. s mivel a kalauzi teen-
dőket a gépkocsi vezetője 
látja el, csak az első ajtón 
lehet az autóbuszra felszáll-

Szegeden a villamosközle-
kedésben és a jegyrgndszer-
ben kevesebb lesz a válto-
zás. A vonaljegy ára 1 fo-
rint. az összes vonalakra 
szóló havi bérletjegy 25 fo-
rint, a nyugdíjasok, csökkent 
látó-, hallóképességűek és 

b a v i rokkantak összes vonalra ér-
vényes bérlete havi 15 fo-
rint lesz. A villamosbérle-
tek az eddig érvényben volt 
igazolványok alapján a szo-
kott módon és helyen vált-
hatók. Akik újonnan szán-

bérletjegyének dékoznak bérleti igazolványt 
váltani, azok az előbb írt 
adatokat tartalmazó fény-
kép és 4 forint átadásával 
az Anna-kútnál levő állo-
máson június 25-től azon-
nal megkapják igazolványai 

tok közé fog tartozni július n { A p e r s e ] y e k b e j d a r a b 2 kat. Az egyszeri jegyváltás 
1 A.'-il cN l̂cliifl lznle/% tfiPU. 1-töl az eddigi külső terű 
letek: Szőreg, Tápé, Gyála-
rét mellett Kiskundorozsma 
is. Az új számozási rendszer 
szerint a következő vonala-
kon lesz helyi autóbusz 
közlekedés: 

Az 1. számú autóbusz a 
Marx térről a Csongrádi su-
gárúton, a 2-es a Marx tér-
ről a Csillag téren át Pe-
tőfitelep főtérig, a 3-as a 
Marx térről a nagykörúton, 
a Felső-Tiszaparton át Pe-
tőfitelep főtérig, a 4-es a 
Marx térről Tápéig (meg-

hosszabbítva a Felszabadulás 
utcáig), az 5-ös a Marx tér-
ről Űjszeged Tanács utcáig, 
a 6-os egyelőre tartalékiá-
ratként, a 7-es a Marx tér-

ről Szőreg Petőfi utcán át 
Szöreg malomig, a 8-as a 
Marx térről Szőreg Árpád 
utcán át Szőreg malomig, a 
9-es a Marx térről' Újsze-
ged vasútállomásig, a 10-es 
Szeged-nagvállomástól a 
Széchenyi téren át Újszeged 
vasútállomásig, a 11-es a 
Marx térről Odessza XIV. 
számú épületéig, a 12-es a 
Marx térről Újszeged Ken-
dergvári-Hatházakon át a 
füvészkertig, a 13-as a Marx 
térről az átrakó vasútállo-
másig a nagykörúton, a 14-
es a Marx térről Hattyas-
telepen át Gyálarétig. a 15-

ös a Marx térről Mihálytele-
kig. a 16-® központi egye-
temtől a textilművekig, a 
17-es a központi egyetemtől 
a textilmüvek érintésével 
Kiskundorozsmáig, a 18-as a 
Marx térről a nagykörúton. 
Tolbuhin sugárúton át a tex-
tilművekig. a 19-es a Marx 
térről a Bakai Nándor utcán 
át a Vas-Műszaki Nagyke-

forintos, vagy 2 darab 1 fo- s z erint utazók július 1 után 
íyezni p é n z é l ' m é t k e U e l h e " - amíg a jelenlegi jegy-

Megváltozik a bérletrend- készlet tart — 2 darab 50 fii-
szer olyan értelemben is, lér értékű vonaljegyet vált-hogv míg eddig a havi bér-
lettel naponta két alkalom 
mai lehetett utazni, az új 
igazolvány birtokosa az ér-
vényes vonalon, illetve az 
összes vonalon korlátlanul, 
akárhányszor utazhat. 

Új igazolványok 
Az AKÖV az összes helyi-

járatú vonalakra új igazol-
ványokat ad ki. Az igazol-
ványok alapján — amelyek 
1970 december 31-ig lesznek 
érvényesek — havonta lehet 
bérletet vásárolni. Az új 
igazolványok kiállítását jú-
nius 10-én kezdik. Az iga-
zolvány megváltásához szük-
séges í darab 4 x 4 centimé-
teres igazolványkép, amely-
nek hátoldalán a nevet, a 
pontos lakcímet és a sze-
mélyazonossági igazol vám-
számát kell feltüntetni. Az 
igazolvány ára 3 forint Az 
igazolványokat a MAVAÜT 
Marx téri pályaudvarán, il-
letve azokban az üzemek-
ben, intézményekben, ahol 
tömeges a jelentkezés, és a 
helyi szakszervezet kéri, a 
munkahelyen állítják ki. A 
fényképek leadása utáni 
harmadik napon mindenki 
átveheti az ú.i igazolványt. 
Ennek birtokában a bérle-
tek június 20-tól vásárolha-
tók a pénztáraknál (első al-
kalommal csak személyesen). 
A tanulók igazolványát min-
den oktatási év elején érvé-
nyesíteni kell. A tanu'óá 
ezentúl a nyári iskolai szü-

hatnak, illetve a tömbtu-
lajdonosok 2 darab vonalje-
gyet kötelesek leadni. 

mi szakcsoportjait és a ke-
reskedelem dolgozóit, jelez-
zék a hibákat, mert csak 
így tudunk eredményesen 
fellépni a káros jelenségek 
ellen. 

és az is igaz, hogy sok he- keresik a kártolt szövetből 
lyütt okkal panaszkodik a készült konfekciócikkeket, 
lakraság a zsírosodé húsok bár hosszú időn keresztül a 
miatt. kártolt szövetekről és az 

— Egy® élelmiszeripari ezekből készült konfekció-
vállalatoknál sajnálat® termékekről azt állította a 
..ügyeskedés" tapasztalható, kereskedelem, hogy a lakos-
Több helyütt, például a ság nem igényli. Az árle-
horsodi és a komáromi hús- szállítás után e cikkek 
ipari vállalatnál tapasztal- iránt megnövekedett a ke-
ható, hogy eltérnek a szab- reslet, s az ellátás zavarta-
ványoktól, s így a vállalat lansága most gondot okoz. 
jogtalan haszonhoz jut — Gyermek-, bakfis- és női 
ami egyben burkolt árdrá- kábátokból példátrl azért, 
g'tás. Azoknál a cikkeknél, mert a Május 1. Ruhagyár 
ahol szabad ármegállapítás még a tavalyi IV. negyed-
lehetséges, a húsipar autó- éves belföldi szállítási kö- adatokat. Zökkenőmentesen 
matikusan a maximális árat telezettségeit sem teljesítet- bonvolították le az árleszál-

— TTogvan tettek eleget 
— tapasztalataik szerint — 
a kereskedelem dol-ozdi 31 
megnOvekedett fe ladr tek-

, nak találkoztak-e kir ívó 
visszaélésekkel? 

— A kereskedelem dolgo-
zói országszerte jó munkát 
végeztek. Vállalták a gyak-
ran nagv megterhelést, 
többletmunkát jelentő fel-

k é r i . 
— Az ilven és ehhez ha-

té maradéktalanul. Ktásl és a szezon végi ki-
— Egv® l®zállított árú árusítási forgalmat Renge-

sonló tendenciák ellen a né- cikkeknél — cipők, haris- teg — visszaélésre lehetősé-
pi ellenőrzési bizottságok 
azonnal fellépnek. Már ed-
dig is több fegyelmi eljá-

nya — jog® a lakosság bi- get adó — átárazás történt, 
zalmatlansága, mert a minő- de meg kell mondanom, ki-
Rég valóban sok kívánniva-

rást kezdeményeztek megyei lót hagy maga után. 
bizottságaink. Az ország® — S végül, többév® ta-
ta paszta la tokát értékelve, pasztalat alapján elmondha-
tájékoztattuk a belkereske- tom. hogy egy® ruházati 
delmi és élelmezésügyi mi- cikkeknél a választék ter-
nisztert, akik megfelelő in- mészét® cserélődése követ-
tézkedéseket ígértek. Az in- keztében előfordulhat bizo-
tézkedéseket és azok meg- nvra lassú áremelkedés. A 
valósítását a jövőben 
figyelemmel kísérjük. 

— Mi Ls történt valójá-
ban a vágott haromfi árá-
val? Egyértelműen megkell 
mondanom — a februári 
intézkedések is l®zögezték 
—, a haromfi ára változat-
lan. Mi adott tápot akkor 
e hiedelemnek? Az ipar. a 
baromfiigényeket a kért. vá-
laszték szerint nem tudja 

divatváltozás és a természe-
t® választékesere során 
újonnan belépő termékek 
ármegállapításánál — az 
egyszerűsítés érdekében — 
a cikkcsoport átlag® for-

rívó hibákkal a ruházati ke-
reskedelemben nem talál-
koztunk. Sőt, az idén a 
vállalatoknak adott kocká-
zati alap megteremtette an-
nak lehetőségét is, hogy a 
kereskedelem vezetői bát-
rabban. ésszerűbben — va-
lóban kereskedhetnek! Ez a 
tény is bizonyítja az új 
mechanizmus célkitűzései-
nek helyességét — fejezte be 
nyilatkozatát Varga György, 
a KNEB elnöke. 

D. K. 

M e g h a l t 

Earfucz La jos professzor 
Szombaton érkezett Sze- Magyar Biológiai Társaság 

gedre a hír, hogy 81 év® embertani szakosztályának 
korában elhunvt dr. Bartucz megalakulása óta elnökeként 
Lajos, a Munka Érdemrend tevékenykedett. 
arany fokozatával kitüntetett 
r.y. egyetemi tanár, a bioló-
giai tudományok doktora. 

Tudományos munkássága 
szinte az egész antropológia 
területére kiterjedt. Élők kn-

lelte és tudományának való sei jelentősek a magyarság 
: " , . ' '• - etnikai csoportjainak megis-sággal fanatikus művelojevé J i h „ m, k i -

vált. Fiatal éveiben a Nem-
zeti Múzeum néprajzi osz-
tályának igazgatója, majd 
1940-től 1959-ig a szegedi 
tudományegyetem embertani 
tanszékének vezetője, s Ter-

merésében. Nevéhez fűződik 
a magyar jakobinusok, Mar-
tinovics és társai vérmezei 
sírjának feltárása is. 

Az Anthropológiai Füze-
tek című folyóirat megala-

mészettudományi Karának pítóia és szerkesztője, az 
'öbh évig dékánja. Az Alföl- első önálló magvar nvelvű 
rí 1 Tudományos Intézet igaz- antropológiai könyv íróia s 
Katójaként Szeged és kör- közel 250 tudományos közle-
nyékének helyismereti kuta- mény szerzőieként is számon 
lásail irányította és eredmé- tartja a tudománvos élet. 
nveiket a szerkesztésében A hazai antropológusok af: 
megielent évkönyvekben idős professzorral tanító-
tette közzé. Éveken át köz- mesterüket és a magyar 
ben a budapesti tudomány- antropológia neves személvi-
egvetem embertani tanszéké- ségét vesztették el. Tudornál 
nek vezetői és oktatói fel- nyos munkássága révén azon-
adatát is ellátta, maid 1960- ban örökre beírta nevét a 
tói a világviszonylatban har- magyar tudomány történeté-
madiknak létesült tanszék be. 
kinevezett professzora lett. A F. Gy. 
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Szúrópróbák az üzemekben 
és a háztartásokban 

Ellenőrzik a villamosbaleset-elháritási rendszabályok 
megtartását 

A négy éve alkotott vil- szakembereit egyes üzemekbe 
j Iamosenergia-törvény végre- és a szakma szerint illetékes 

hajtására kiadott jogszabá- felügyeleti szervvel együtt a 
lyok során újabb rendeletet helyszínen ellenőrzi, hogy a 
tett közzé a nehézipari mi- villamos berendezések megfe-
niszter, az érdekelt társmi- lelnek-e a szabványnak, ren-
niszterekkel és a Szakszerve- deltetésszerűen használják-e 
zetek Országos Tanácsával őket. biztonságosan működ-
egyetértésben. A rendelkezés nek-e, nem fenyegeti-e keze-
felüevelő szervet jelöl ki a iőiket áramütés vagv egyéb 
villamosenergia-gazdálkodás baleset, s gondoskodtak-e az 
és a fogvasztóberendezésok illetékesek az esetleges ve-
biztonságának ellenőrzésére, szély elhárításáról. Ha az 

Az új rendelet az. országos OVILLEF úgy találja, hogy 
villamosenergia felügyeletet a biliát nem lehet megszün-
bízza meg ez.zel a koordináló tetni, elrendelheti a hibás 
felügyelő és ellenőrző mű- berendezés tizemen kívül he-
szaki tevékenységgel. Az lyezését, megtilthatja a nem 
OVILLEF országos hatóság- szabványos, balesetveszélyes 
ként ellenőrzi az áramüté- berendezés gyártását, a köz-
sek, a villanyáram okozta vetlen irányító felügveleti 
1űz. robbanás és egvéb vil- szervvel egyetértésben, 
lamosbalesetek megelőzésére Ugyanígy megjelennek szú-
hoz.ott biztonsági előírások rópróbaszerű ellerő-zésre az 
megtartását, együttműködés- OVILLEF képviselői az ille-
ben az ezzel a tevékenység- tékes házkezelési igazgatóság 
gel megbízott más szervek- megbízottjával együtt egves 
kel, mint például a SZOT- lakásokban is, és ellenőrzik, 
tal. a Magyar Szabványügyi hogv rendben vannak-e a 
Hivatal, a Kereskedelmi villan-.® háztartási készülé-
Minőségellenőrző Intézettel, kek. az érintésvédelmi rend-
a Magyar Elektrotechnikai szabálynak megfelelően hasz-
Ellenőrző Intézettel stb. nál'ák-e őket. s intézkednek 

Az OVILLEF időnként az esetleg® hibák megszün-
szúrópróbaszerűen kiküldi letésére. 

É v e k i g 

tükörfényes 
a parkett 

parkett-
iakktól 

Üj. vagy gondosan felsúrolt régi parkettára ecsettel, vag' 
szivaccsal egyenletesen vékonyan legalább 2 rétegben 

kenjük fel. Gyorsan szárad, korszerű parkettlakk 
FLOROVIT. 1 kg 24,— Ft. 10—12 m- parkett bevonására 
elegendő. , Bp. 589' 
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