
Meghalt 
dr. Zá 
elvtárs 

Augusztus 29-én, 71 éves 
korában meghalt dr. Zápori 
Dezső elvtárs, a felszabadulás 
előtti forradalmi mozgalom 
kiemelkedő szegedi harcosa, 
a Szocialista Hazáért Érdem-
rend tulajdonosa. A munkás-
mozgalomba már 1933-ban 
bekapcsolódott, lakásán sze-
mináriumokat szervezett, a 
moszkvai rádió magyar nyel-
vű adását hallgatták elvtár-
saival, s a Vörös Segély ak-
cióit is támogatták. A párt-
ba 1939-ben lépett be. 

A felszabadulás után az 
elsők közt vett részt Szege-
den a kommunista párt, 
majd az orvos-egészségügyi 
szakszervezet megszervezésé-
ben. A későbbiekben a MÁV 
szegedi igazgatóságához ke-
rült, ahol egészségügyi fő-
csoportvezető lett. Jó munká-
jáért megkapta a Kiváló 
vasutas és a Munka Érdem-
rend ezüst fokozata kitünte-
tést is. Alig egy éve, 1967 
májusában ment nyugdíjba. 

Hamvasztás utáni búcsúz-
tatásáról később intézked-
nek. 

Rossz megoldás 
Becsukott a bolt - Mi az oka ? 

Együtt-
működés 

Dr. Péter György, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal el-
nöke és dr. Jókai Loránd, a 
Közalkalmazottak Szakszer-
vezetének főtitkára pénte-
ken megállapodást írt alá a 
Központi Statisztikai Hiva-
tal és a szakszervezet mun-
kakapcsolatáról és együtt-
működéséről. Az együttmű-
ködés kiterjed az élet- és 
munkakörülményekre. 

Csányi János tanácstag in-
terpellált a II. kerületi ta-
nács legutóbbi ülésén amiatt, 
hogy Petőfitelepen a ruhá-
zati boltot augusztus 1-től 
augusztus 31-ig bezárta a 
Csongrád megyei Ruházati 
Kiskereskedelmi Vállalat. Az 
üzlet egyetlen alkalmazottja 
ugyanis szabadságra ment. 
A tanácstag a kiskereske-
delmi vállalatnak ezt a ma-
gatartását érthetetlennek 
tartja. A petöfitelepiek, ha 
valamit vásárolni akarnak, 
akkor szaladjanak be a vá-
rosba ? 

Hasonló ok miatt csukatta 
be Juhász Gyula utcai üzle-
tét a Szegedi Élelmiszer Kis-
kereskedelmi Vállalat is. 
Ezt az intézkedést is hasonló 
felháborodással fogadták a 
környékbeli lakosok. 

A petőfitelepi, Csap utcai 
ruházati bolt kényszerű szü-
neteltetésével kapcsolatban 
elmondotta Telkes György, a 
Csongrád megyei Ruházati 
Kiskereskedelmi Vállalat 
igazgatója, hogy az egysze-
mélyi vezetésű boltban más-
különben nem tudják meg-
oldani az üzletvezető sza-
badságolását Arra az időre 
helyettesíteni nem lehet, 
mert előtte és utána is lel-
tározni kell. Ez összesen két 
hetet venne igénybe és az-
alatt is zárva kellene tar-
tani a boltot. Arra hivatko-
zott, hogy a petöfitelepi bolt 
bezárásával kapcsolatban 
két évvel ezelőtt is hasonló 
probléma merült fel. A vál-
lalat áruforgalmi osztályá-
nak vezetője akkor megálla-
podott Koncz Mihállyal, a 
II. kerületi tanács vb el-
nökhelyettesével, hogy azár-
vatartást arra az időre te-
szik, amikor viszonylag ki-
sebb a forgalom. 

Telkes György tájékozta-
tását megerősítette Koncz 
Mihály is. Hangsúlyozta, 
hogy az augusztus hónapi 

zárvatartást találták a leg-
alkalmasabbnak, mert ebben 
az időben Szeged más üzle-
teiben részleges árleszállítá-
sok voltak, s a vásárlás zö-
me különben is ezekben az 
üzletekben bonyolódott le. 

A Juhász Gyula utcai élel-
miszerüzlet bezárásával kap-
csolatban dr. Kuti Árpád, a 
Szegedi Élelmiszer Kiskeres-
kedelmi Vállalat igazgatója 
úgy tájékoztatott, hogy Sze-
geden ez az egyetlen üzle-
tük, ahol a szabadságolást 
másképpen nem tudták meg-
oldani, csak a bolt becsuká-
sával. Ez is egyszemélyi ve-
zetésű üzlet. A szabadságát 
töltő üzletvezető helyett más 
személyt nem tudtak beállí-
tani, munkaerőhiány miatt. 
Más üzletek esetében talál-
tak átmeneti megoldást úgy, 
hogy a nyitvatartási időt 
változtatták meg, illetve 
egyes két műszakos üzletek 
egy műszakban tartanak 
nyitva. 

Ilyen esetekben mindkét 
vállalatnak a saját cipője 
szorít, gondjaikat ők érzik 
legjobban. A szabadságolá-
sok ilyen módjával, hogy 
üzleteket átmeneti időre is 
becsukjanak, a vásárlók nem 
értenek egyet, nem helyesli 
intézkedésüket a városi ta-
nács kereskedelmi osztálya 
sem. A vállalatokra tarto-
zik, hogy gondjaikat oldják 
meg a vásárlók háttérbe szo-
rítása nélkül. Soknak lát-
szik az is, hogy a petőfite-
lepi ruházati bolt esetében 
két hét szükséges két leltár-
hoz, hiszen a bolt akkora, 
hogy néhány lépéssel át le-
het érni. A két vállalat a ké-
nyelmesebb megoldást vá-
lasztotta a vásárlók érdekei-
nek figyelembe vétele nél-
kül. Ügy véljük, érdemes 
lenne a vásárlók érdekében 
jövőre más megoldást ta-
lálni! 

l . f . 

Jogos észrevételek 
a cipők minőségére 

A Központi Népi Ellenőr-
zési Bizottság pénteki ülé-
sén megtárgyalta a cipők 
minőségével kapcsolatos or-
szágos vizsgálatról készült 
jelentést. A cipő- és bőripar 
termelése az elmúlt nyolc 
év alatt másfélszeresére 
emelkedett A mennyiségi 
ellátás problémái egy-egy 
szezonális terméktől elte-
kintve — megszűntek. A ha-
zai fogyasztók választéki 
igényeinek kielégítésében kö-
zelebb kerültünk a divatirá-
nyító európai országok szín-
vonalához. Ám a tartóssági 
követelmények bizonyos mér-
tékig háttérbe szorultak. 

A vizsgálat is alátámasz-
totta, hogy jogosak a cipők 

minőségével kapcsolatos kri-
tikák. A tartósabb, nagyobb 
igénybe vételre alkalmas ci-
pők gyártása n«m fejlődött 
kielégítően, s részben ezzel 
függnek össze a minőséggel 
kapcsolatos panaszok is. Az 
ellátás további javítása, a 
választék bővítése érdeké-
ben indokoltnak tartja a né-
pi ellenőrzés a textilfelső-
résszel készülő lábbelik és 
hócipők gyártásának bővíté-
sét — ezeket ugyanis szi-
vesen vásárolják, hordják a 
fogyasztók. A KNEB szerint 
az eddiginél jóval nagyobb 
figyelmet kell forditani férfi 
és női munkacipők tervezé-
sére és gyártására. 

Ozemavató 
a kazánjavitó ktsz-ben 

Tudományos tanácskozások 

Befejeződött a biofizikai 
vándorgyűlés 

A Szegedi Kazánjavító Ktsz 
több millió forintos költség-
gel fejlesztette Dorozsmai úti 
telepét. Mintegy 2 millió fo-
rintos költséggel 200 négyzet-
méter alapterületű üzemcsar-
nokot, valamint korszerű szo-
ciális házat építtetett. Eddig 
a szövetkezet dolgozói csak 
rendkívül mostoha körülmé-
nyek között öltözhettek, tisz-
tálkodhattak; az új szociális 
házban 100 dolgozónak nyúj-
tanak fürdési lehetőséget. 
Biztosították a megfelelő öl-
tözési lehetőségeket is. A mű-

helycsarnokot a szövetkezet 
dolgozói saját erőből létesí-
tették, a szociális házat pe-
dig a Szegedi Építőipari Ktsz 
emelte. 

A beruházás befejeztével 
tegnap, pénteken üzemavató-
ünnepséget tartott a kazánja-
vító ktsz, amelyen Csukonyi 
Ferenc elnök mondott beszé-
det. A vendégek között he-
lyet foglalt Hérák Pál, az 
OKISZ főosztályvezetője, va-
lamint Horváth Sándor, a 
KISZÖV elnöke is. 

NÉGYÓRÁS munkára fiatal-
korú kislányokat felvesz Petőfi 
Sándor sgt. 63. Bölcsőde. 

Dk. 10 131 
KOMCVES, ACS szakmunkáso-

kat, valamint KUBIKOSOKAT 
felvesz a Kelet-magyarországi 
Vízügyi Építő Vállalat 6. sz. 
Építésvezetősége, Szeged, Odesz-
szai krt. 33. Munkásszállást biz-
tosltunk. útiköltséget felvétel 
esetén téritünk. xDK. 199. 

Felveszünk Felső Tisza-part 33. 
sz. alatti gözfürész-üzemünkbe 
és Budapesti üt 1. sz. alatti üze-
münkbe férfi és női segédmun-
kasokat két és három műszak-
ra jó kereseti lehetőséggel, to-
vábbá fiatalkorú munkavállaló-
kat 6 órai munkaidővel és 1 fő 
epitészteehnlkust. Egyéves mun-
kaviszony után ingyenes termé-
szetbeni juttatást biztosltunk, vi-
dékieknek útiköltséget téritünk, 
egyszeri étkezési lehetőség térí-
tés ellenében biztosított. Jelent-
kezés a szegedi Falemezgyár 
munkaügyi osztályán, Szeged, 
Budapesti út 1. sz. xDK. 806. 

Csongrád megyei Talajerőgaz-
dalkodást Vállalat CSATORNA-
TISZTÍTÓ munkasokat felvesz. 
Jó kereseti lehetőséggel. Jelent-
kezni Szeged, Dorozsmai u. 5. 
szam. xDK. soi. 

A Pamutnyomóipari Vállalat 
Szegedi Textilművek Gyára 
most létesülő adatfeldolgozó 
részlegébe felvételre keres gép-
írni tüdő, vagy gyakorlott 
könyvelő és egyéb adatfeldolgo-
zó gép kezelésében jártas dol-
gozókat. Jelentkezni lehet a 
Textilművek munkaügyi osztá-
lyán mindennap reggel 7 órától 
13.30 óráig. 

Szeged kórnyéki termelőszö-
vetkezet keres lehetőleg mérnö-
ki képesítésű mezőgazdasági 
gépek szerelésében jártas, több 
éves gyakorlattal rendelkező 
MŰSZAKI VEZETŐT. A jelent-
kezéseket „zetor" jeligére kér-
jük a Sajtóházba. 

Nagykereskedelmi vállalat gya-
korlott GÉPÍRÓKAT azonnali ha-
tállyal alkalmaz Fizetés megál-
lapodás szerint. UVÉRT, Szeged. 
Gutenberg u. 19. xDK. 792 

ADMINISZTRACIÓBAN JÁR-
TÁS nyugdíjasokat alkalmazunk. 
V VÉRT, Szrged, Gutenberg u. 
12. XDK. 792 

Kőműves szakmunkást, festó 
szakmunkást, raktári segédmun-
kást, valamint szüreti Idószakra 
gépkocsirakodókat felveszünk. 
Jelentkezés a Pincegazdaság 
munkaügyi osztályán, Tábor u. 
3. sz. alatt. xDK. 793 

Gyakorlott rádió-, televízió mű-
szerészeket felveszünk. Jelentke-
zés Szegedi Elektromos Ktsz. 
Kállay Ödön u. 6. Telefon: 13-390. 

XDK. 795 
Szőregi Palackozó éjjeliőrt al-

kalmaz. Jelentkezés a palackozó 
üzemben. xDK. 794 

Munkásokat, 

alkalmazottakat 

keresnek 
A Csongrád megyei Gabonafel-

vasárló és Feldolgozó Vállalat 
szegedi körzeti üzeme felvesz 
asztalos, lakatos karbantartót, 
gáztüzelésű száritóhoz fűtőt és 
nyugdíjas udvaros-kályhafütöt. 
Cím: Vértanuk tere 6. xS. 56 625 

Szegedi Építő Ktsz, Szeged, 
Brüsszeli krt. 8., vízvezeték-sze-
relőket, bádogosokat, gázszerelö-
ket, lánghegesztő lakatosokat, 
kőműveseket, műköveseket, par-
kettásokat, kubikosokat, kőmű-
vesek mellé segédmunkásokat 
felvesz. Fizetés: szakmunkások-
nál 8—10 Ft-os órabér plusz tel-
jesítménybér, segédmunkásoknál 
7,50—8 Ft-os órabér plusz telje-
sítménybér. XS. 56 608 

GANZ-MA VAG ALKALMAZ: 
esztergályos, marós, lakatos, he-
gesztő, öntő, kovács, galvanizáló 
(t egy észtechnikus), szak- és be-
tanított munkásokat, továbbá 
férfi segédmunkásokat. A vidéki 
szakemberek részére díjmentes 
szállást biztosítunk. SZABAD 
SZOMBAT VAN. Jelentkezés szé-
mélyesen vagy írásban a válla-
lat munkaerőgazdálkodásán. Bu-
dapest, VIII. ker. Vajda Péter 
u. 10. 

MAV Szertárfőnökség Szeged-
Rendező azonnali felvételre ke-
res mozdonyszereléshez csillera-
kodó és kocsikirakó férfi mun-
kaerőt. Munkaidő 12/24-cs for-
dulószolgálat, hosszüpilienő be-
iktatásával. Vasúti szabadjegyet 
biztosítunk a dolgozó és a csa-
ládtagok részére. Jelentkezni le-
het 7 Arától 15 óráig a személy-
zeti Irodán. DK. 10 084 

A K E N D E R F O N Ö É S S Z Ö V Ő -
I P A R I V Á L L A L A T S Z E G E D I 
JUTAARUGYARA felvesz kazán-
fűtőt. kazánkot ácsot, női segéd-
munkásokat. férfi anyagmozga-
tókat. valamint 4—6 órás fog-
lalkoztatottsággal női dolgozókat 
és fiatalkorú lányokat. Jelent-
kezés a munkaügyi osztálvon. 

XDK. 739 
Gyakorlott gépkocsivezetőket 

nyerges gépkocsira, gépkocsira -
koriókat azonnali belépéssel al-
kalmaz az EPFU, Szeged, ösz 
u. 4. 

Anyagkönyvelésben, állóeszköz 
nyilvántartásban jártas, képesí-
tett könyvelői vizsgával rendel-
kező dolgozót felveszünk. 
„Gondnok" jeligére a kiadóba. 

A Cs. m. Húsipari Vállalat 
vágóhidi telepére felvesz rakodó 
— árukísérői munkakörbe férfi 
segédmunkásokat. Illetmény: a 
kollektív szerződés szerint. Je-
lentkezés: Szeged, Maros u. 21-23. 

xDK. 9989 
Csomagoláshoz jól értő dolgo-

zót raktárba azonnali belépéssel 
felveszünk. Csökkentett munka-
idő. Unlversal Ktsz. Szeged, Ve-
resács U. 47. XS. 56 591 

A Szegedi Patyolat Vállalat 
nöi segédmunkásokat és 2 fő 
portást alkalmaz. Jelentkezés: 
Tábor u. 4. xS. 56 656 

Havi 100/m Ft épület asztalos 
Ipari kapacitással rendelkezünk. 
Szeged, Járási Építő Ktsz, Sző-
reg, Tolbuhin tér 12. 

xS. 56 655 
A Szegedi Nemzeti Színház 

diszletezöi munkakörbe férfi 
munkaerőket felvesz. Jelentke-
zéseket a színház portájára kér-
jük. xS. 56 657 

Nyugdíjas munkavállalókat ke-
resünk: villanyszerelői és taka-
rítói munkakörbe. Fiatalkorút 6 
órás foglalkoztatásra, hivatalse-
géd munkakröbc. xS. 56 669 

II. kerületi Tanács Titkársága 
hivatalsegéd! teendők ellátására 
munkaerőt keres. Jelentkezni 
lehet: Szeged, József Attila sgt. 
39. sz. DK. 802. 

Szeged megyei j. Városi Ta-
nács Kórháza relvételt hirdet 
szakképzett gyermekápolónői, 
illetve ápolónői állásokra. Je-
lentkezhetnek azok a 18—30 év 
közötti nők is, akik munka mel-
lett oklevelet kívánnak szerez-
ni. Érettségizettek előnyben. 
Felveszünk férfi munkaerőt mü-
tösegédi, illetve beteghordói 
munkakörbe. Jelentkezés: Kos-
suth L. sgt. 12. szám alatti sze-
mélyzeti felelősnél. S. 56 443 

Szeged Járási Épitő Ktsz kő-
műves, ács és parkettázó mun-
kásokat keres felvételre. Jelent-
kezni: Szőreg, Tolbuhin tér 12. 

S. 56 647 
A Szegcdi Orvostudományi 

Egyetem felvesz érettségizett 
lányokat munkamelletti tanfo-
lyamos ápolónői állás betöltésé-
re. Jelentkezés a személyzeti 
osztályon (Lenin krt. 107., I. em. 
102.) S. 56 609 

A Rostklkészífő Váll. építőipari 
részlege felvesz: kőműves, bádo-
gos szakmunkásokat, kubikoso-
kat és segédmunkásokat. Fizetés 
megegyezés szerint. Jelentkezés: 
hétfőn, csütörtökön, szombaton. 
Szeged, Béke u. 11-13. xS. 56 626 

Ipari nagyvállalat osztályveze-
tői állás betöltésére több éves 
szakmai gyakorlattal, közgazda-
sági egyetemi végzettséggel ren-
delkező közgazdászt keres. „Au-
gusztus" 56 624 jeligére jelentke-
zéseket a Hirdetőbe kérjük le-
adni. xS. 56 624 

Nol munkavállalókat válogatói 
munkára felveszünk. Jelentkezni 
lehet a MÉK szegedi és szaty-
maz! tranzittelepén. xS. 56 602 

Oszi 
könyvhetek 

Pénteken a SZÖVOSZ-ban 
a rendezésben részt vevő 
szervek képviselőiből álló 
országos szervező bizottság 
megtárgyalta az idei őszi 
megyei könyvhetek előkészí-
tésével kapcsolatos feladato-
ka t A korábbi években nagy 
sikerrel zárult könyvheteket 
az idén nyolcadik alkalom-
mal rendezik meg. A könyv-
heteket az általános fogyasz-
tási és értékesítési szövetke-
zetek együttesen rendezik 
meg a népművelési szervek-
kel. 

Tegnap délben a szegedi 
akadémiai székházban há-
romnapos tanácskozás után 
befejeződött a Magyar Bio-
fizikai Társaság ötödik ván-
dorgyűlése. A tudományos 
értekezlet zárszavát, mondó 
dr. Szalay László tanszékve-
zető egyetemi tanártól, a fi-
zikai tudományok doktorától 
kértünk rövid értékelést a 
vándorgyűlés munkájáról. 

— Az elhangzott előadá-
sokból átfogó képet nyertünk 
azokról a kutatásokról, me-
lyek a biofizika területén 
folynak a különböző labora-
tóriumokban. A tanácskozás 
hasznos tapasztalatokkal 
szolgál majd a küszöbön álló 
hároméves kutatási tervek 
összeállításához, segit kije-
lölni a további lépéseket. 

Zömmel az Izombiófisika, 
sugárfizika, fotobiológia és 
ingerületvezetés területéről 
hangzottak el beszámolók, 
általában felmérő jellegűek: 
hol tartanak kutatásaik során 
a szakemberek. Élénk vita 
jellemezte a vándorgyűlést 
és szó esett bizonyos együtt-
működési lehetőségekről is. 
A szegedi biofizikai kutatá-
sok egyik fontos témaköre, a 
fotobiológia is helyet kapott 
a vándorgyűlésen, sőt az egyik 
érdekes előadás beszélt a 
Föld vonzóerejének a növé-
nyekre tett hatásáról is. Ez 
utóbbi természetesen csak 
unikumnak számított az 
egyébként széles témaköröket 
felölelő szegedi vándorgyű-
lésen. 

n . l 

Véget ért a nyelvtipológiai 
szimpozion 

Háromnapos tanácskozás 
után pénteken este befejez-
te munkáját a Magyar Tudo-
mányos Akadémia nyelv- és 
irodalomtudományi osztálya, 
valamint a József Attila Tu-
dományegyetem finnugor 
tanszékének rendezésében 
megtartott nyelvtipológiai 
szimpozion. Az első alka-
lommal megrendezett nem-
zetközi értekezleten mintegy 
40 magyar és külföldi nyelv-
tudós vett részt, és hallgatta 
meg azt a három föelóadást, 

A karnevál győztesei 

amelyet szovjet, egyesült ál-
lamokbeli és magyar kuta-
tók tartottak. A három fő-
előadás kiegészítéseként még 
16 referátum hangzott el. 

A nyelvtipológiai szimpo-
ziont — amely a nyelvek 
szerkezeti hasonlóságának 
összevetésével és lehetséges 
típusainak felderítésével kap-
csolatos újabb eredményeket 
tárgyalta meg —, igen élénk 
vita jellemezte. A tanácsko-
zás résztvevői több javaslatot 
is elfogadtak. Így többek kö-
zött megállapodtak abban, 
hogy a most, Szegeden elkez-
dett megbeszéléseket a jövő-
ben is folytatni kell, s nagyon 
hasznos volna, ha a nyelvti-
pológia tudományágának mű-
velői egy külön billetinban 
adhatnák közre tudományos 
dolgozataikat. 

A KISZ Szeged városi vég-
rehajtó bizottsága tegnap, 
pénteken megtartott ülésén 
döntött a július 27-én, szom-
baton megtartott hagyomá-
nyos ifjúsági karnevál díjai-
ról. A világifjúsági találko-
zókat szimbolizáló életképek 
közül a varsói VIT jelképe 
lett az első. (Készítették a 
Csongrád megyei Húsipari 
Vállalat fiataljai.) Aktuális 
politikai mondanivalójáért 
jutalmazták első díjjal az 
„USA karnevál, 68" című je-
lenetet. (Készítették a Szege-
di Nyomda Vállalat KISZ-
esei.) 

A Szegedi Kenderfonógyár (Szeged, Londoni krt. 3.) 

é o n ö jpari tanulókat felvesz 
albérleti térítéssel, valamint menetrendszerinti autó-
busz biztosításával Földeák, Makó, Rúzsa, Ásottha-
lom, Öttömös vonalakon. Jelentkezni lehet a szak-
oktatás felelősnél. 
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A szegedi életképek közül a 
gyékényes céh életét-munká-
ját bemutató „produkció" 
kapott első díjat. (Készítették 
a Szegedi Közlekedési Vál-
lalat fiataljai.) Az egyéb ka-
tegóriában pedig a „Béni és 
Frédi a VIT-re megy" című 
— a Minőségi Cipőgyár 
KISZ-esei által bemutatott — 
jelenet lett az első. Az Álla-
mi Biztosító által felajánlott 
különdíjat Eszteró Lajos, a 
Haladás Tsz KlSZ-szerveze-
tének titkára nyerte, akit a 
termelőszövetkezet által be-
mutatott több életképért, va-
lamint a karnevál sikere ér-
dekében kifejtett kiváló 
munkájáért egy 800 forintos 
belföldi utazásra jogosító 
utalvánnyal jutalmazták. 

É P Í T K E Z Ő K , 
F I G Y E L E M ! 

Csanádalberti Kossuth 
Mtsz jóminősegü 

cserepet 

és kúpcserepet 
kínál eladásra. Megtekint-
hető a tsz-nél ás OJsze-
ged. Töltés u. 14. sz. alatt. 

Hegesztő-
tanulókat 

vesz (e) az Ipari szak-
munkásképző Intézet 

Szeged, Tolbuhln sgt. 
84. sz. Képzési idő 2 
év. Vidéki tanulók ott-
honban nyernek elhe-
lyezést. 

SZOMBAT, 
1968. A U G U S Z T U S 31. 


