
Szegedi vasufasok kiváló munkája 
(Tudósítónktól.) 
A közelmúllban állomásfönökí értekez-

letet tartottak Szegeden. Az elmúlt há-
romnegyed év eredményeiről, hiányossá-
gairól, s az előttük álló nagy feladatok-
ról tanácskoztak a Csongrád megye kü-
lönböző állomásairól ideérkezett szolgá-
lati Xönökök. Vajda Sándor, a MÁV Sze-
gedi Igazgatósága forgalmi kereske-
delmi osztályának vezetője így számol! 
be a jelenlegi helyzetről: < szagos vi-
szonylatban most az élen járunk, és ha 
tartani tudjuk az utolsó három hónap-
ban is, akkor kilátásunk van a kong-
resszusi zászló megszerzésére". 

Vázolva a soron levő tennivalókat, 
hangoztatta, hogy alaposan fel kell ké-
szülni a rossz időjárási viszonyokra, a 
téli forgalomnövekedésre. Ennek érdeké-
ben tartani kell az eddigi munkatempót, 
és ahol szükséges, javítani a munkafe-
gyelmet. 

Az állomásvezetők hozzászólásaikban 
megígérték, hogy minden erejükkel a 
feladatok eredményes megoldásán fára-
doznak ezután is. Ugyanakkor több hiá-
nyosság megszüntetésére tettek hasznos 
javaslatokat. 

r>r. Bánkfalvy Gyula 

A kristályok barnára változnak 
Még mindig nem elég az ittasságból eredő balesetek példája? 

A közlekedésrendészeti Ábrahám Miklós, Kiskun- szám alatti lakossal is, aki 
járőrök mindig azzal a re- dorozsma, Vörösmarty utca Ferencszálláson áthaladva 
ménnyel indulnak útjukra, H. szám alatti lakos Bor- erősen fényszórózva közleke-
hogv csak szályosan közle- dányból kerékpározott haza-

felé három korsó sör hatá-
sa alatt. A Kulipintyó-csár-
dában még felhajtott két 
deci kevertet. Az ittasság ugyanis két nagyfröccs elfo-
okozta szerencsétlenségét, gyasztása után ült motorke-
mert kerékpárjával elvágó- rékpárra, s utasa felesége 
dott, és komoly sérüléseket volt. 

-/.-dökkel találkoznak, reni-
tenskedőkkel, szabálysértők-
kel nem. Ha ez a kívánsá-
guk teljesülne, akkor nem 
kellene körmölniük a je-
lentéseket, röviden elintéz-
hetnék az útjukon tapasz-
taltakat azzal, hogy nem szenvedett. Nagy Antal, Do-
történt semmi. Sajnos, ez az maszek, 64. szám alatti la-
óhajuk szinle még egyetlen kos Mihálytelek felé haladt 
esetben sem valósult meg. motorkerékpárján, de mesz-

.sziröl észrevette már a rend-
N e m bosszantás őrjárőröket. Megállt, a mo-

tort feltámasztotta az útszé-
Hányszor és hányszor meg- lén és gyalogosan haladt 

írtuk már lapunkban is, előre, hogy „megszimatolja" 
hogy a sötétség beálltával a rendőrök szándékát. De 
mennyire veszélyes kivilágí- mögé láttak csalafintaságá-
tatlan kerékpárral közieked- nak. mert saját bevallása 
ni. Mégis megtörténik nap- szerint is három deci bor 
jainkban, hogy 
csak legyintenek a KRESZ a közlekedésben. 
szabályaira, afféle okosko-

dott motorkerékpáron. A 
kisebb fokú szabálysértés 
leplezte le a nagyobb fo-
kú vétséget, Novodonszki 

dásnak vélik, bosszantásnak, 
s csak aikkor döbbennek rá 
fontosságára, amikor bekö-
vetkezik a baj. Bangó An-
talné, Tápé, Kikötő sor 69. " f r > 
szám alatti lakos Szegeden, rendszámú 
a forgalmas Brüsszeli kör-

A felelőtlenség példái 

S ha meggondolnák ese-
tenként a pótutasok, hogy 
ittas emberek mögé ülje-
nek-e a motorkerékpárra, 
talán kevesebben játszaná-
nak az életükkel. A szabály-
talanságokat elkövetőket le-
leplezik az önkéntes rend-
őrök is. Deák József, a 10-

. , , i x - _ . e s AKÖV önkéntes rendőre 
V e t t r e S Z t Balástyán a Vadász-vendég-

lő előtt érte tetten Nyizsnik 
József, Balást.va, Tanya 360. 
szám alatti lakost, amint az 

a volán mellett ottani Alkotmány Tsz le-
vizsgázatlan vontatójával 
akart tovább haladni, mi-

Magyar áruk a nemzetközi 
vásárokon, kiállításokon 

Beszélgetés Kallós Ödönnel, 
a Magyar Kereskedelmi Kamara elnökével 

kérdésekben 
Kiállítási idényről tu- egyaránt, s segítséget a kap-

lajdonképpen nem beszélhe- csolatok felvételéhez. 
— Fontos szerepe van a 

A rádió, a tv, a sajtó tások jelentősebb állomásai? port-import 
gyakran ad hírt arról, ho-
gyan szerepel a magyar kül 
kereskedelem nemzetközi tünk. Amikor az utolsó őszi 
vásárokon, kiállításokon. E kiállítás bezárja kapuit, és Magyar Kereskedelmi Ka-
hírekkel kapcsolatban több- onnan kiküldötteink haza-
nyire a Magyar Kereskedel- jönnek, itthon már javában 
vi Kamara neve is szóba 

kerül. 
folynak a különböző • tró-

marának — ezen belül 
nemzetközi főosztálynak — 
a külföldi félhivatalos dele-

pusokon például általában a gációk fogadásában, magyar-
tél' hónapokra szervezett — 
önálló kiállítások, 
bemutatók, egyes 

Am áruk 
megismertetése 

Első kérdésünk Kallós 
Ödönhöz, a kamara elnöké-
hez: 

— Hogyan látja el a Ma-
gyar Kereskedelmi Kamara 
e bemutatók, kollektív ki-
állítások rendezésével kap-
csolatos feladatát? 

•— A kamarák — a szo-
cialista és a tőkés orszá-
gokban egyaránt — a tag-
ságukat képező állami vél- , , ..,, , , , . 
lalatok, illetve magáncégek Nemcsa.t a külkereskedelmi 

országi programjuk elöké-
szakmai szítésében, a delegációkban 
áruházi részt vevő fontos külföldi 

magyar hetek és a mindig gazdasági személyiségeket 
február végén nyitó Lip- összehozzuk a magyar gaz-
csei Vásár előkészületei. 

— Ezek az előkészületek 
nagyon sokrétűek. Kiállítási 
főosztályunk már az évi 
kiállítási terv jóváhagyása 

dasági vezetőkkel Egy-egy 
ilyen ipari és kereskedelmi 
vezetőkből álló delegáció 
rendszerint új lehetőségeket 
tár fel az illető országgal 

után (mindig az előző év kormányszinten kötött ál-
júliusa ez az időpont) hoz- lamközi megállapodásban 
zálát, megfelelő konzultálás 
alapján, a kiállítás árupro-
filjának kialakításához. 

Rumosán 

Az FC 92—18-as forgalmi 
tehergépkocsit után a vendéglőben felha.j-

ittasan vezette a dorozsmai tott két korsó sört. Az al-
élton ha itott keréknár ián az ú t o n S 7 j é k e l y Sándor, a Sze- koholszonda rögtön bizonyí-
^ órákban vifágítás nél- «*« Sütőipari Vállalat gép- tott. Az önkéntes rendőr 
kül. Még neki állt feljebb, 

^ T i ^ L f . t t J ^ J i e i ü é n J é hogy lehelete sötétbarna szí- egyébként még műszakilag 
gyelmeztette cselekmenye- ^ v á l t o z t e t t a a s z o n d a levizsgázatlan vontatóval it-
nett veszeiyessegete. wj.táivou ftt,™ Voltán tas vezetnie esetleg karam-

kocsivezetője Két féldeci ru- közbelépésének köszönhető 
mot fogyasztott, s érthető, annak megelőzése, hogy az 

. .... T „• . kristályait. Ökrös 
A Kossuth La os sugár- J bolozzon. 

ta hniv ^ ' ^ v i FeT-ene ^atti lakostól is elvettek egy Sainos 
fce^ r e l J tea TÍ/a betétlapot, mert a Tolbuhin JSzeged, Becsei utca 14a , ., . . . _ • . 
szám alatti lakos az. VB tettenertek, amint 

Zoltán, tas vezetője esetleg karam-

63—48-as rendszámú 3 és ittas állapotban vezette sze-
fél tonnás tehergépkocsival j 
55 kilométer óránkénti se- vélik, hogy kiesőbb helye-
bességgel haladt, pedig reak ™ t ó V l e ^ é í t 
Ötvennel mehetett volna a T , a l a 'k 0 7-n a k . . . f , . 2 
lakott területen. Főközleke- ' A J 3 ^ 
déri útvonalon tilos egy ke- ^ f t Z k r ^ n f 
rékpáron két személynek v ^ v utca 3 
közlekedni. Ezt a renrielke- UjszeC<?<:1' X e r s e n y u t c a 3' 
zést megszegte Guti Miklós, 
Szeged. Cserepes sor 9/3 és 
Mezei Sándor, Alföldi utea 
7. szám alatti lakos. Mind-
ketten egy másik személyt 
Szállítottak a kerékpár vá- | 
zán, főközlekedési útvona-
lon. 

Sajnos, a KRESZ szelle-
métől messzi áll a gyakor-
lat, noha minden vizsgát 
tett gépjárművezető tudja: 
tttas állapotban nem ülhet 
motorra, autóra, egyesek 
mégis kezükbe veszik a vo-
lánt. A következmények be-
láthatatlanok, hát miért te-
szik mégis? 

L. F. 

érdekképviselőd szervei. Vi-
lágos, hogy miután az. áru-
fajták megismer 
egyik legkézzelfoghatóbb 
n.ódja a vásárokon, kiállí-
tásokon való bemutatásuk, 
az érdekképviseleti szerv — 
nálunk a Magyar Kereske-
delmi Kamara — gondosko-
dik e bemutatók legcélsze-
rűbb, leghatásosabb és egy-
ben leggazdaságosabb meg-
szervezéséről. 

— A kamara kiállítástet-
vezői sokévi tapasztalatuk 
révén e terület legjobb szak-
emberei, ha pedig ismétlődő 
kiállításról van szó: már a 
helyszínnek is alapos isme-
rői. A kamarának olyan 
raktárai vannak, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a kiál-

vallalatokkal, hanem 

megszabott keretek minél 
maradéktalanabb kihaszná-
lásában. E delegációs látof.a-
tások viszonzásának meg-

az Szervezése szintén a kama-
ipari üzemek egész sorával rára hárul. 

tetősének s zem<*lycs tárgyalások és le- _ A kamara keroskede-
velezósek alapján rögzítjük, lemlcchnikai csoportja gyűj-mit állítunk ki. Megállapo-
dunk a szállítási határidők-
ben és a minőségi, csoma-
golási stb. feltételekben. 

— 1967-re a már szoká-
sossá vált 24—25 hivatalos 
magyar kiállítás előkészüle-
tei folynak. Közöttük van-
nak a nagy. kollektív gép-
ipari. és élelmiszeripari be-

ti és tartja nyilván a keres-
kedelmi forgalom lebonyolí-
tását szabályozó külföldi 
előírások és rendelkezések 
módosításait, és ad ezekről 
rendszeres tájékoztatást a 
külkereskedelmi vállalatok-
nak. Kiadványai, amelyeket 
havonta jelentet meg, és 

mutatók. Először veszünk szintén a vállalatok rendel-
részt Izlandban, a Réykjaví-
ki Nemzetközi Vásáron. 

Több mint 
100 országgal 

— Hallhatnánk-e valamit 
lílások befejezése után ha- « kamara egyéb tevékenysé-
zakerülő készleteket megfe- géröl, feladatairól? 
lelő karban tartás, vagy át- — A kamara sokrétű fel-
alakítás után más külföldi adatirt lát el a kiállítások 
kiállításokon újra felhasz- szervezésén kívül is, ezek 
nálhassák. Hogy ez soha azonban kevésbé látványo-
nem megy külföldi kiállítá- ^ to szolgáltatásaik pedig 
saink színvonalának kárára, elsősorban a kül kereskedel-
arra csak egy példát mon- m i munkát hivatottak köny-
dok. bár sok volna rá: A nyíteni. 
közismerten igényes őszi — Magyarország ma már 
Bécsi Vásárnak — általános 'óbb mint száz országgal 
vélemény szerint — több év t a r t fenn rcridsVéres keres-
óta a legnagyobb sikert ara- kedelmj kapcsolatokat: szál-
tó része Magyarország évről lítmánvai a világ tőlünk leg-
évre váltakozó, de mindig távolabbi területeire is el- bői adódik, hogy az új me-
l ^ J S L W ^ jutnak. A forgalom méretei chanizmusban ez a jelleg fo-

kezesére bocsát, sorozatosan 
tárgyalják — külföldi for-
rások alapján — a magyar 
vállalatokkal kapcsolatban 
álló országok kereskedelmi, 
pénzügyi, vám és egyéb gaz-
dasági jellegű előírásait. 

Fokozódó szerep 
— Mi lesz a Magyar ke-

reskedelmi Kamara helye, 
szerepe az új gazdasági me-
chanizmusban, különös te-
kintettel a külkereskedel-
münkklcel szemben támasz-
tott fokozódó igényre? 

— A kamarának, mint a 
külkereskedelmi tárcához 
tartozó érdekképviseleti 
szervnek társadalmi jellegé-

már megjelenésében is fel-
hívó árubemutatója. — m i n d a z áruösszetétel, 
f i - u - i t i ii mind a távolságok tekinte-Például Izlandban tebprl _ ó„-si változágon 

Meddig tart az idei „ki- mentek át a felszabadulás 
állítási idény", s melyek a 
legközelebbi magyar kiállt-

A furfangos fuvaros 
A fuvarosok közül egyik- Az vállalta a megbízást 10 varos csúnyán megkárositot-

I másik most. hogy a lakosok forintért mázsánként. Ki- ta megbízóját egyszer a tü-
Apró hibából m a r n e m húzhatják-halaszt- szállította a fát, mint később zelő eltulajdonításával, má-

komolv baleset hatják a téli tüzelő beszer- megállapították, két óra sodszor az ellopott fa fuvar-
zését — elítélni való módon hossza telt el, amíg a gyár díjának bekaszírozásával. 

óta, jelentősen bővült és 
bővül állandóan a Magyar-
országgal gazdasági kapcso-
latokat felvenni kívánó üz-
letemberek köre. Ezek — ha 
konkrét üzleti kapcsolatuk 
valamelyik külkereskedelmi 

Mindezek „apró" szabály-
talanságok, viszont komoly 
balesetek előidézői lehetnek. 
S mit szóljunk azokról, afrik 
úgy ülnek motorkerékpárra, 
vagy a volán mögé, hogy 
előtte sört, boi-t, pálinkát, 
vagy más alkoholos italt fo-
gyasztanak? A közlekedési 
rendre ők a legveszélye-
sebbek, hiszen egy pillanat 
elégséges ahhoz, hogy az ital 
hatására elveszítsék uralmu-
kat a gépjármű fölött; men-
ten nekirohannak a fának, 
egy szembejövő másik gép-
járműnek. avagy beleszalad-
nak az út mentén haladó 
gya 1 ogosok ba. En nek bi zo-
nyitására számos szomorú 
következménnyel végződött 
balesetet tudnánk felsorolni. 
Ittas állapotban hajtott mo-
torkerékpárján a Postakocsi 
csárdából kijőve Domonics 
János. Kistelek, Hunyadi ut-
ca 18. szám alatti lakos. 
Ráadásul még gépjárműve-
zetői vizsgával sem rendel-
kezrtt, tehát a vezetésben 
gyakorlatlan. Rőszke és Mó-
rahalom között érték tetten 
Császár I.ászló, Rőszke, Jó-
zsef Attila utea 16. szám 
alatti lakost, amint, egy gépi-
kocsi mellett úgy hajtott el, 
hogy majdnem elgázolt egy 
embert, csakhogy ne talál-
ia magát, szemben a közle-
kedési rendőrökkel. Volt 
ugyanis mit takargatnia, úgy 
szállított maga mögött utast, 
hogv annak r.em volt bukó-
sisakja. 

visszaél fuvarozási engedély kapujától a Boross József Nos, ez már aztán több az 
adta előnyös helyzetével, utca 16. számú házhoz ért. elnézhető viccelődésnél! Jó, 
Nagv a kereslet, kevés a Itt rákacsintott a megrende- hogy K. M. egyáltalán vitt 
fuvaros, hát úgy tesz néme- lőre, mondván, nem tíz, ha- valamit Balogh Jenőnek az 
lyik, az a szegény rászorult nem tizenkét mázsa fát ho- általa megvásárolt tűzifából, 
honpolgár tartsa szerencsé- zott, bezsebelte a 120 forint hiszen ha így megy, lassan 
nek, ha 6 a bakról szóbaáll fuvardíjat. még ez is lutri lesz. Vagy 
vele. Annak vállal fuvart, Csakhogy mikor a kazalba talán — éppen a becsületes 
aki a megállapított díjazást ledúrt tűzrevalót összerak- fuvarosok érdekében is — 
jó borsós borravalóval meg- ták, nagyon kevésnek tűnt. meg lehet rendszabáb'ozni a 
tetézi. Persze, ha már a fu- Balogh Jenő, a megrendelő, hatósági engedéllyel vissza-
varozókat is rászoktattuk a segítséget s tanúkat hívott, élőket, esetleg úgv. hogy 
borravalóra (mert mi va- hogv lemérlegeljék a fát. S il.ven eset után bevonják tő-
gvunk a bűnösök!), vállalni mit ad isten, az mindössze lük az engedélyt? 
kell annak ilyen ódiumát is. öt mázsa lett. Vagyis a fu- K. J. 

Vannak olyan fuvarosok 
is, akik a rájuk bízott tüze-
lőből csípnek el itt is, ott 
is. s néhány fuvarból egy 
újabbat „hoznak így össze", 
persze ezért ők zsebelik be 
a vételárat. Néha a megren-
delő a „vontató ló" torz elve 
alapján még az ilyen ki-
sebb szarkáskodást is be-
kalkulálja: — mit tehet? 
Hiszen ő cédulát ad a fuva-
rosnak, arra nincs ideje, 
hogy a sarkába legyen, a 
fűteni valóra meg nagy 
szükség van. 

Dehát arról a kapzsiságról 
már egyáltalán nem lehet 
humorizálva szót ejteni, ami-
nek szenvedője Balogh Je-
nő szegedi, Boross József 
utca 16. szám alatti lakos 
volt a minap. Tíz mázsa fát 
vásárolt a falemezgyárból, 
majd megfogadta a dorozs-
mai fuvarost K. M-t, hogy 

• szállítsa a fát a lakására. 

mm 

Oszi játékvásár 
Hagyományős, hogy az esz- Továbbá a Klauzál-, a Kál-

tendő utolsó negyedében va- vin-, a Marx- és a Dugonics 
lóságos játékvásárral készül téren árusítanak játékokat 
fel a kereskedelem a vár- pavilonokban november 
ható csúcsforgalomra. Ennek 25-ig. 
zavartalan lebonyolítására Árusítással egybekötött be-
az iden is országos ver- mutatót is rendeznek Szege-
sen, yt írt ki a Belkereske- d e n a D A V Klauzál téri 
delmi Minisztérium Kul- művelődési termében, ahol 
túrcikk Főosztálya. Beneve- tanácsadással is szolgálnak a 
zett a versenyre a Csöng- vásárlóknak. A december 6-ra, 
rad megyei Vegyesiparcikk a Mikulásra vásárolt játék-
Kiskereskedelmi Vállalat is. csomagokat a vállalat kiste-

Az állandó jellegű üzletek hergépkocsija szállítja most 
mellett a többi között kise- haza a megrendelők lakásá-
gítő játékboltokat nyitnak ra. Hogv mit, mennyiért le-
és játékot is árusítanak majd het vásárolni, azt is előre 
az illatszer-, a papír- és az kalkulálhatják a vásárlók. A 
édességboltok egyrészében. vállalat gondoskodott ugyanis 
Szegeden öt illatszerbolt él megfelelő tájékoztató kiad-
majd ezzel a lehetőséggel, vanyról. 

kozott hangsúlyt kap majd. 
így jelentős mértékben hoz-
zájárulhat annak a célnak 
megvalósításához, hogy az 
elkövetkezőkben a miniszté-
riumnak minél ritkábban 
legyen szüksége az utasítá-
sok eszközéhez nyúlni. A 
kamara már kialakult kül-
földi kapcsolatait az eddigi-
nél is nagyobb mértékben 
bocsátja a külkereskedelem 

külkereskedői em hez 
v llalatunkkal még nincs - k a p c s o l ó d ó decentralizált 
az érdekképviseleti szervhez. s z e r vek rendelkezésére -
a kereskedelmi kamarához 
fordulnak, és tájékoztatást, 
felvilágosítást kérnek ex-

mondta befejezésül 
Ödön. 

Kallós 

U. L. 

B í r ó s á g i í t é l e t ek 
BÖRTÖNBÖL — BÖRTÖNBE 

Babai Béla, Mórahalom, akart, s ezért tiltott határ-
u l . kerület 16. szám alatti átlépés bűntette miatt is fe-
lakos, ez év első felében lelnie kellett a szegedi já-
szabadult a börtönből. Visz- rásbíróság előtt. Halmazati 
szament előző munkahelyére, büntetésként a visszaesőként 
ahol e?v óvatlan pillanat- elkövetett lopás, csalás és 
ban behatolt a lakásba, s tiltott határátlépés kísérlete 
onnan ellopott ezer forintot, miatt 2 év és 6 hónapi sza-
Hogy megérdemelt büntető- badságvesztésre ítélték, nem 
sét kikerülje, disszidálni jogerősen. 

ÜZÉRKEDŐ FAGYLALTÁRUS 
Kaló Antal, Szeged, Nádas A devizagazdálkodást sértő 

utca 5 a szám alatt lakó bűncseleménv miatt Kálót 
fagylaltórus jugoszláv állam- most vonta felelősségre a 
polgárokkal ismerkedett szegedi járásbíróság, s 3 hó-
meg, akiktől nagymennyisé- napi szabadságvesztésre ítél-
gű leveskockát, két orkán- te, amelynek végrehajtását 
kabátot, kakaót és 3100 da- 3 évi próbaidőre felfüggesz-
rab rágé>gumit vásárolt. Az telte. A közel 4 ezer forint 
utóbbi árucikket azért, hogy értéket képviselő árut elko-
azon felárral tovább adjon, bozlák tőle. 

HAMISÍTOTT TELITALÁLAT 
Fazekas István, Szeged, mot kikapart, s azt úgy át-

Malom utca 1. szám alatti írta, minlha az lenne a va-
lakos már hosszabb idő óla lódi szám 13-as találattal, 
totózott, de valahogy mindig Csalására azonnal rájöttek a 
elkerülte a szerencse. Most Mérei utcai OTP fiókban, 
erőszakosan akarta maga ahol szelvényét bemutatta 
felé fordítani Fortunát, s kifizetésre. A társadalmi tu-
noha az ez évi 23. heti szel- lajdon elleni csalás kísérlete 
vényén csak 7 találatot ért m i a U F a z o k a s I s t v a n t « s z e " 
, • . „„ „„ , . , . Kpdi járásbíróság 5 hónapi 

el. mégis 20 ezer 65 forintot szabadságvesztésre ítélte, 
akart kézhez venni. Az U- ámelvnek végrehajtását pró-
sorozatú szelvényén két szá- baidőre felfüggesztette. 
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