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Befejezte munkáját 
a fogyasztási szövet-

kezetek kongresszusa 
Új alapszabály — Vezető testületek választása 

A fogyasztási szövetkeze-
tek VII. kongresszusa csü-
törtökön reggel ismét plená-
ris ülésen folytat ta munká-
ját. Az ülésen részt vett 
Nyers Rezső, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Központi Bizottság tit-
kára is. A munkacsoportok 
tevékenységéről a szekció-
ülések elnökei számoltak b". 

A fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek szekciójának 
munkájáró l Ocskó Imre, a 
Kisteleki Áfész elnöke el-
mondotta, hogy a további 
fejlődés lehetőségeit egye-
bek között a meglevő kapa-
citások és a hálózat jobb 
kihasználásában, az irányí-
tás korszerűsítésében lá t ták; 
sürgették az intenzívebb ve-
zetőképzést. jól képzett szak-
emberek alkalmazását , vala-
mint azt, hogy a tagság az 
eddigieknél hatékonyabban 
szóljon bele a szövetkezet 
gazdasági ügyeibe. 

A takarékszövetkezeti kül-
döttek tanácskozásáról Nagy 
Sándor, a Baranya megyei 
MÉSZÖV elnöke számolt be. 
A felszólalók a gazdasági 
tevékenység kiterjesztését, a 
tagságnak nyúj tha tó pénz-
ügyi szolgáltatások körének 
bővítését kérték, s azt, hogy 
a takarékszövetkezetek is 
bekapcsolódhassanak az i f j ú -
sági takarékbeté t -konstruk-
cióba. s részt vehessenek a 
beltelek- és ingatlanértéke-
sítésben. 

A lakásszövetkezeti szek-
ció ülésén — mint Lantos 
László, a dunaújvárosi la-
kásszövetkezet elnöke elmon-
dotta — egyebek között in-
dítványozták. hogy a lakás-
építő szövetkezeteknek 
nyúj tha tó kölcsönösszegek 
növelésére az Országos Ta-
nács — az illetékes minisz-
tér iumokkal és az OTP-vel 
együt tműködve — dolgozzon 
ki javaslatokat. 

A kongresszus m u n k á j á t 
dr. Molnár Frigyes, az Or-
szágos Tanács elnöke fog-
lalta össze és adott választ 
a kétnapos vi tában fe lmerül t 
észrevételekre, javaslatok-
ra, s foglalta össze a teendő-
ket. 

A kongresszus elfogadta az 
Országos Tanács ú j alapsza-
bályát; a fogyasztási, ér té-
kesítő és beszerző szövetke-
zetekről szóló törvényerejű 
rendelet, valamint az annak 
végrehaj tásáról szóló kor-
mányrendelet tervezetét A 
kongresszus állást foglalt az 
európai biztonság és együtt-
működés kérdéseiben, leszö-
gezve, hogy a több mint két-
millió szövetkezeti tag kép-
viseletében nyi lvání t ja a fo-
gyasztási szövetkezeti moz-
galom tel jes egyetértését a 
Magyar Népköztársaság kor-
mányának ezirányú törekvé-
seivel. 

Az ú j Országos Tanács 99 
tag já t a megyéitben válasz-

Húszezer népszabadság 
Csongrád megyében 

totlák meg, további 34 ta-
nácstagot pedig a kongresz-
szuson. A fogyasztási szö-
vetkezetek ily módon meg-
választott úi Országos Taná-
csa csütörtökön megtartot ta 
alakuló ülését, amelyen 15 
tagú elnökséget. 9 tagú fe lü-
gyelő bizottságot választot-
tak. Ezen az ülésen válasz-
tot ták meg az Országos Ta-
nács nőbizottságát. s — ez 
a lkalommal első ízben — az 
Országos Tanács if júsági bi-
zottságát is. 

A Fogyasztási Szövetkeze-
tek Országos Tanácsának el-
nökéül ismét dr. Molnár 
Frigyest választották. He-
lyettesei: Bartolák Mihály, 
az áfész-ek választmányának 
elnöke, Patay János, a taka-
rékszövetkezetek választmá-
nyának elnöke és dr. Kovács 
Sándor, a lakásszövetkezetek 
választmányának elnöke. A 
felügyelő bizottság elnökéül 
ismét Nánási Lászlót, he-
lyettesévé dr. Horváth Ist-
vánt választották. Az Orszá-
gos Tanács nőbizottságának 
elnöke: Lonti Györgyné, az 
if júsági bizottságé Eszonyi 
József. 

* 

A kongresszus alkalmából 
251 szövetkezeti tag. illetve 
szövetkezeti dolgozó része-
sült „Kiváló szövetkezeti 
munkáér t " kitüntetésben, 
90-en pedig az ágazati mi-
niszterektől kaptak ki tün-
tetést. A kitüntetések egy 
részét csütörtökön a kong-
resszus színhelyén. Nyers 
Rezsőnek, valamint az érin-
tett minisztériumok vezetői-
nek jelenlétében dr. Molnár 
Frigyes ad ta át. 
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Miért nem tanul ? 
Jönnek-mennek az embe-

rek. Szúrós szemű lélekbú-
vár meg nem mondaná, ki 
kicsoda. Tudományok dokto-
ra, hétköznapi melós, bejá-
rónő? Divat szerint egyre-
megy. Mindenki ad magára. 
Azt mond ja erre egy házi-
asszony: 

— És aztán magának ezzel 
mi a ba ja? Ügy jár minden-
ki, ahogyan jólesik neki. 

' Nem lopta a pénzét, megdol-
' gozott érte, azt csinál vele, 

amit akar. Magára költi, jól 
teszi. 

De mennyi re ! Éppen azt 
akartuk, hogy a „közönséges" 
munkásember végre így já r -
hasson. Sőt, ennél jobban. 
Vagy legalább kevesebb erő-
feszítéssel járhasson így. De 
mást is szeretnénk. 

A Sze-

Tegnap délelőtt a szegedi 
Sajtóház klubjában tar tot t 
kibővített osztályvezetői é r -
tekezletet az MSZMP Csong-
rád megyei bizottsága. Ott 
voltak a városi és járási 
pártbizottságok agit-prop. 
osztályának vezetői, képvi-
selői. A kibővített értekez-
let m u n k á j á b a n részt vett 
Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Csongrád megyei pár t -
bizottság első ti tkára, Csol-
lány Ferenc, a Hírlapkiadó 
Vállalat igazgatója. Fodor 
István, a szegedi Postaigaz-
gatóság vezetője, Toplak 
Ferenc, a Posta Vezérigaz-
gatósága hírlapügy-osz-
tályának vezetője is. 

A tanácskozást dr. Ágos-
ton József, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak t i tkára nyitotta meg, 
m a j d á tadta a szót dr. 
Koncz Jánosnak, a Csong-
rád megyei pártbizottság 
osztályvezetőjének, aki be-
számolt a pártszervezetek 
és a posta együttes muriká-
járól, amelyet az utóbbi 
három hónapban fejtettek 
ki a Népszabadság megyei 
terjesztésében, új olvasók 
toborzásában. Hangsúlyozta, 
hogy a Csongrád megyei 
pártbizottság á l ta l messze-
menően támogatott együttes 
akció igen jó eredménnyel 
zárult. Csongrád megyében 
jelentősen gyarapodott a 
Népszabadság olvasóinak 
száma, több min t 4 ezer ú j 
előfizető rendelte meg az 
MSZMP központi lapját. ' A 
Népszabadság jelenlegi napi 
példányszáma Csongrád me-
gyében 20 ezerre tehető, s 
ez a szám várhatóan mind 
magasabb lesz a pártszer-
vezetek további politikai 
munkájáva l , a postai ter-
jesztés mindennapi akt ivi-
tásával . 

A tanácskozáson Csollány 
Ferenc tolmácsolta a Nép-
szabadság szerkesztőségének 
üdvözletét mindazoknak, 
akik a lapterjesztésben részt 
vettek. Hangsúlyozta, hog" 
a Csongrád megyei pártbi-
zottság módszere, kezdemé-
nyezése sok segítséget nyúj-
tott más megyékben is az 
MSZMP központi lapja ter-
jesztésében. Napja inkban a 
magyar sa j tó felvirágzásá-

ban van. Ebben az évben a 
napilapok előfizetőinek szá-
ma mintegy százezerrel nö-
vekedett. Ez is tükrözi, hogy 
hazánkban növekszik a köz-
élet, a hazai és belpolitikai 
események, általában a poli-
tikai tájékozottság iránti ér-
deklődés. 

Kovács László, a Csong-
rád megyei Lapkiadó Válla-
lat igazgatója a lapterjesz-
tés további lehetőségeiről 
szólt. Toplak Ferenc hozzá-
szólásában azt elemezte, 
hogy a tévé és a rádió, va-
lamint á l ta lában a magyar 
sa j tóorgánumok kölcsönösen 
ha tnak egymásra. Várható-
an a magyar napilapok pél-
dányszámának 40—45 szá-
zalékos fej lődésére lehet 
számítani 1975-re, s erre a 
postának időben fel kell ké-
szülnie. 

Felszólalt a tanácskozáson 
Győri Imre is. Hangsúlyoz-
ta, hogy a Népszabadság 
terjesztésében produkál t ú j 
eredmény azt is bizonyítja, 
hogy ki tudjuk elégíteni a 
lakosság jogos igényeit a 
jobb tájékoztatásban. Ennek 
egyik fontos esáköze az 
MSZMP központi lapjának 
olvasottsága, hogy időben és 
jól ismerhessük a pár t poli-
t iká já t és amellett ki tud-
junk ál lni : i smer jük felada-
tainkat, problémáinkat , s 
azokban el tud junk helye-
sen igazodni a társadalmi 
követelményeknek megfele-
lően. Kommunisták, vezető 
munkakörben dolgozók, s 
általában, akik jól akarnak 
tájékozódni, tud ják , hogy 
politikai és gazdasági té-
ren a szellemi javak, köz-
lük a napi sa j tó ismerete 
nélkül nem tud előrébb lép-
ni sem az egyén, sem a tá r -
sadalom. A lapok terjeszté-
se fontos politikai tevékeny-
ség, s éppen ezért a lapter-
jesztésben részt vevők mun-
káját meg kell becsülni. 

A kibővített osztályveze-
tői tanácskozáson elhang-
zottakat dr. Ágoston József 
foglalta össze. Hozzátette, 
hogy Csongrád megyében 
idén a magyar sa j tó nap já t 
azzal is ünnepeltük, köszön-
töttük, hogy az MSZMP 
központi lapja olvasói tábo-
rát eredményesen gyarapí-
tottuk. 

A köd miatt: 

Kisebb zavarok 
a közlekedésben 
A tegnap, csütörtök ha j -

nali sűrű köd kisebb zava-
rokat okozott a közlekedés-
ben. Elsősorban a Tiszántúl-
ról érkező, a miskolci, a 
nyíregyházi, a debreceni, a 
békéscsabai, a szegedi, a 
szolnoki és a ceglédi sze-
mélyvonatok futot tak be 15 
—20 perces késéssel* a fővá-
rosba. (MTI) 

SZÉGYELLEM 
MAGAM 

gedi Tex-
ti lművek 
dolgozói 

közül középiskolától a leg-
fölsőbb egyetemekig össze-
gen 190-en járnak. Mutatós 
szám. igaz és síép1. Az al ta-
lános iskolába is jelentke-
zett 115. Harminchatan el is 
kezdték szep temberben , ok-

i tóberben be kellett csukni a 
gyári — irtóztatóan csúnya 
szóval: „kihelyezett" — Is-
kolát. A 115-ből alig néhá-
nyán já rnak be, a városba. 
Nem mutatós szám, de igaz. 

Nézhetnénk az utcán jö-
vöket-menöket naphosszat, 
abból meg nem tudnánk, 
hogy megyénk felnőtt lakos-
ságának 51,9 százaléka nem 
végezte el az ál talános is-
kolát. Nézzünk farkasszemet 
a tényekkel! Az általános is-
kola még nem altalános. Egy 
másik statisztikai szám azt 

áll í t ja, hogy a mostani f ia-
talok 15 százaléka tanköte-
les sorban nem fe je l i be 
nyolc osztállyal iskolai t a -
nulmányait . Magyarul mond-
va: itt má r nem adunk ma-
gunkra annyit. 

Hogy mit mond er re a há-
ziasszony, nem tudom. De a 
text i lművekben megkérdez-
tem néhányat azok közül, 
akik jelentkeztek, de abba-
hagyták. M.-né igy felel az 
üzemi konyhán: 

— Nem érek rá. Másodál-
lásom van. Ha itt végzek, 
megyek takarí tani . Minden-
nap négy óra. 

— A kél kereset együtt 
mennyi t ad? 

— Éppen kétezret. 
— Fönt azt hallottam; 

szakácsnői tanfolyamra küld-
ték volna, ha elvégzi az is-
kolát. Ügy egyetlen fizetés 
hozna annyit, mint így a 
másfél. 

— Nincs tudomásom, hogy 
tanfolyamra küldtek volna. 
De más bajom is van. 

Lényeges, amit most mond. 
— Régen já r tam a többit, 

sokat felej tet tem. Jöttek a 
törtek, rá jöt tem, hogy nem 
bírok vele. Tele az iskola 
fiatallal, értse meg, szégyell-
tem magam, hogy én nem 
tudom. Idegileg nem bírtam. 

— Mit MINDEN 
FIATAL 

TANULJON! 
üzen a 
fiatalok-
nak? 

— Ha nekem elhinnék, mi-
lyen kegyetlen rossz iskola 
nélkül, akkor én azt üzenem 
nekik, j á r j anak addig, amíg 
lehet. Százszor megbánja , 
aki abbahagyja. Minden fia-
tal tanul jon! 

Találomra választottam ki 

Kendkíviili eziistlelet 

Somogyi Károlyné felvetem 
Rendkívül érdekes és értékes ezüstlelet került a megtalálók bejelentése nyo-

mán a szegedi Móra Ferenc Múzeumba. Szeged környékén, szántás közben fordította 
ki az eke azt a cserépedényt, amely összesen 33S XVI. századi ezüsttallért tartal-
mazott. Ferdinánd, Miksa és Rudolf arcmásával díszített érmék mellett szép szám-
mal láthatók Bálhori Zsigmond erdélyi fejedelem pénzei is. de a német—római bi-
rodalom szinte minden államából került korabeli fizetőeszköz a gyűjteménybe. Kü-
lön érdekessége a leletnek, hogti egyes uralkodók korosodása a pénzre nyow.ott arc-
képen nyomon követhető: a szakáll és a fejedelmi pocak növekedése jelezte, hogy a 
király is öregszik. 

A gyors leletmentés következtében a föltehetően menekülés közben elrejtett 
kincs minden darabja a múzeumba került. Helytörténeti kutatók véleménye szerint 
a gyakori pénzleletekböl arra lehet következtetni, hogy a török hódoltság első ötven 
évében élénk kereskedelmi központ lehetett Szeged Képeinken: A múzeum mun-
katarsai leletmentés közben, — Az ezüsttallérok tisztítása. 

az előkészítőből azt a Mari-
kát, aki csak májusban lesz 
húszéves, ö is végzett hét 
osztályt jelentkezett, hogy 
befejezi. 

— Miért jelentkezett? 
— Hiányzik, nagyon hi-

ányzik. I t t nem, de akárhova 
megyek máshová, első a bi-
zonyítvány. 

— Anyukám beteg lett, si-
etnem kell haza. Sírva vár , 
ha kések. Talán maradha-
tok, ha fizetetlen szabadsá-
got kapok, de azt nem adtak. 

Másoknak ő is azt taná-
csolja. semmi pénzért ne 
hagyják abba. 

Elfelejtet tem annak az asz-
szonynak a n e v é t akivel a 
szövődében találkoztam. 
Nyolc éve szövőnő, ret tene-
tes zajban. 

— Miért marad t ki az is-
kolából? 

— Én miniszterileg marad -
tam ki. Tíz hold földje volt 
apámnak, anyám beteg lett, 
segíteni kellett. 

— B á n j a már, hogy abba-
hagyta? 

— Csak egyik oldalról. Azt 
nem bánom, hogy anyámon 
segítettem. 

— Most folytathatná. 
— Higgye el, egy asz-

s /onynak sohase nyolc óra a 
nyolc óra. 

És sorolja minden asszo-
nyok jogos panaszát. Máso-
dik műszak, főzés, közleke-
dés, rohanás, nincs megállás. 

— Ha belegebedek, a lá-
nyomat akkor is tanít tatom. 
Ne tud ja meg, milyen rossz 
iskola nélkül. 

Eskü-
SZÉP szöm, az 

A KISLÁNY is baj, ha 
; szép va-

laki. Dorozsmai kislány a 
szövődé folyosóján. Hetet 
végzett ő is. 

— Melyik műszak a leg-
jobb. -

— Az éjszakás. Mert akkor 
egész nap nincs semmi dol-
gom. 

— Olyankor mit csinál? 
— Semmit. 
— Mégis? 
— Most lesz az eljegyzés. 

Jövőre lesz az esküvő. 
A vőlegény természetesen 

elvégezte az általános isko-
lát, u tána három évig ipari 
tanuló is vo l t Szép Ilonka 
büszke is rá nagyon. 

— Mi lenne, ha nem vég-
zett volna? 

— Mi lenne? Hát az len-
ne, hogy mondtam volna ne-
ki, végezze el. 

— És a vőlegény nem 
mondta? 

— Mondta ő is, de e lma-
radt. 

Nagyon szép törvénye a 
világnak, hogy a vőlegények 
szépségükért, kedvességükért 
meg egyéb kibogozhatatlan 
jótulajdonságaikért szeretik 
a menyasszonyokat. Ennél 
fogva Szép Ilonka egy év 
múlva fér jhez megy. Áddig 
nyugodtan befejezhetné azt 
az egyetlen esztendőt, de 
megvár ja inkább, amíg ezt 
mondha t ja ő is: 

— Tud ja maga, mennyi 
dolga van egy asszonynak? 
Háztartás, gyerek, itt az 
uram, lótás-futás. 

A statisztika viszont to-
vább mondja a magáét. Mi 
meg hozzátesszük: a ma em-
bere a nyolc osztály nélkül 
fél ember legföljebb. 

Horváth Dezső 


