
Baráti 
találkozó 

A Lengyel Néphadsereg 
megalakításának köaelgő 25. 
évfordulója alkalmából a 
Varsói Szerződéshez tartozó 
államok fegyveres erői if-
júsági szervezeteinek képvi-
selői baráti találkozót tar-
tanak. Az öt napig tartó 
találkozó során a résztvevők 
megismerkednek a Lengyel 
Néphadsereg ifjúsági szer-
vezeteinek munkájával. 

Tanulmányút 
Bakuban 

Alföldi olajosok baráti szerződése 
Az Alföld gazdag szén-

hidrogén-kincsének feltárá-
sán dolgozó két vállalat — 
az Alföldi Kőolajfúrási 
Üzem és a Nagyalföldi Kő-
olaj- é6 Földgáztermelő 
Vállalat — KISZ-bizottsá-
gának kezdeményezésére ba-
ráti kapcsolatok szövődnek 

Elhibázott szervezes 

az Azerbajdzsánban levő 
bakui olaj mező komszomo-
listáival. Ősszel olajipari 
KISZ-vezetők utaznak Szol-
nokról Bakuba, hogy ünne-
pélyesen aláírják a szoros 
munkakapcsolatokat jelentő 
baráti szerződést. Eszerint 
minden évben tíz-tizenöt 
alföldi olajmérnök, techni-

] kus tanulmányozza majd 
a világhírű bakui olajme-
ző termelési, technológiai 
módszereit és ugyanilyen 

| létszámú bakui Komszomol-
! csoport ismerkedik majd a 
! hazai olajiparral. 

Mérleg-
technikai 

kollokvium 
A Méréstechnikai és Auto-

matizálási Tudományos 
Egyesületben kedden sajtótá-
jékoztatót tartottak az au-
gusztus 15—17 között Hód-
mezővásárhelyen sorrakerülő 
2. magyar mérlegtechnikai 
kollokvium eseménysoroza-
táról. A tanácskozásra eljön-
nek több ország mérésügyi 
hivatalának képviselői, to-
vábbá neves gyárak, mint 
például a Siemens, a Phillips, 
a Schenck és a Bizerba-cég 
szakemberei. Kolos Richárd, 
az Országos Műszaki Fejlesz-
tési Bizottság elnökhelyette-
se, az egyesület elnöke el-
mondta, hogy hazánkban a 
mérleggyártás az utóbbi évek-
ben nagymértékben fejlődött. 

K E R E S K E D E L E M 

Omnia és Amigo 

Szeged: 

Br r r • / 

i r o sag i r 
ITTAK 

— SONKÁT LOPTAK 

Egy alkalommal együtt 
szórakoztak Adorjáni Sándor 
25 éves, Varga József 27 
éves, Szeged, Móra utca 16., 
illetve 32. és Bódis Jenő 26 
éves. Szeged, Gogol utca 28. 
szám alatti lakosok. Ittas ál-
lapotban haladtak a Dugo-
nics tér felé, ahol Adorjáni 
beütötte az élelmiszer-kiske-
kereskedelmi vállalat 5-ös 
számú húsboltjának kiraka-
t a t Onnan kivett egy tízki-
lós sonkát amelyet a Var-
gánál levő táskába tettek. 
Bódis lakásán fogyasztottak 
a sonkából és a maradékot 
is otthagyták- Még aznap éj-
jel Bódis visszament a tett 
színhelyére, s látta, hogy a 
kirakatbetörést már felfe-
dezték, a sonkamaradékot 
egy KUKA-tartályba rejtet-
te. Az eljárás alatt ugyan 
Adorjáni a kárt megtérítette 
az élelmiszer-kiskereskedel-
mi vállalatnak, a büntetést 
nem kerülhette eL Mindhár-
man a vádlottak padjára ke-
rültek. Adorjánit a társadal-
mi tulajdon elleni lopás mi-
att jogerősen 6 hónapi sza-
badságvesztésre ítélték, 
amelynek végrehajtását pró-
baidőre felfüggesztették. Var-
ga József orgazdaság miatt 
— tekintettel büntetett elő-
életére — 6 hónapi szabad-
ságvesztést kapott, amelyet 
szigorított börtönben kell le-
töltenie. Bódis Jenőt is or-
gazdaság miatt mondották ki 
bűnösnek és jogerősen 4 hó-
napi javító-nevelő munkára 
ítélték, 10 százalékos bér-
csökkentésseL 

RÁSZEDTE 
A HISZÉKENYEKET 

Csalás és sikkasztás miatt 
vonta felelősségre a szegedi 
megyei bíróság Váradi Ist-
ván 22 éves, Szeged. Sem-
melweis utca 22. szám alatti 
lakost, büntetett előéletűt 
Egy alkalommal a Boszor-
kánykonyhában megismerke-
dett M. Erzsébet szegedi la-
kossal. akinél táskarádió 
volt. Váradi a rádiót hall-
gat ta azt állította, hogy az 
kisebb javításra szoruL El-
kérte, hogy megjavíttatja. 

Röviddel utána viszont el-
adta. Hasonlóan járt egy 
másik hiszékeny áldozata is. 
Annak rádióján is „hibát 
észlelt", s az előbbihez ha-
sonló módon adott túl azon 
is. A sikeren felbuzdulva 
egy harmadik lányismerőse 
táskarádióját is elvitte javí-
tásra, s még aznap eladta. 
Egy negyedik lánytól azzal 
kérte el annak aranygyűrű-
jét, hogy kölcsönözze neki 
rövid időre, amíg menyasz-
szonyának bemutatja. A gyű-
rűt is értékesítette. Összbün-
tetésül a szegedi megyei bí-
róság jogerősen 1 év és 10 
hónapi szabadságvesztésre 
ítélte. 

A „CUKROS BÁCSI" 
Szemérem elleni erőszak 

bűntette miatt állt a szegedi 
megyei bíróság előtt Zsóri 
Mihály 28 éves, Sövényháza, 
Pusztaszeri út 89. szám alatti 
lakos. Szegeden, a Maros ut-
cában egy építkezésen dol-
gozott és szállása egy lakó-
kocsiban vol t Cukorral hat-
éves kislányokat csalt be a 
lakókocsiba, akiken cselek-
ményét elkövette. A gyer-
mekek szülei leplezték le. A 
szegedi megyei bíróság a 
büntetett előéletű Zsórit jog-
erősen két év és 6 hónapi 
szabadságvesztésre ítélte, 
amelyet börtönben köteles 
letölteni. Mellékbüntetés-
ként három évre eltiltották 
a közügyek gyakorlásától. 

HARMADSZORRA SEM 
FIZETETT 

Kotogány István 33 éves, 
Szatymaz, IV. kerület 78. 
szám alatti lakos eddig két 
alkalommal töltött bortön-
ben hosszabb-rövidebb időt, 
amiért két gyermeke után 
szándékosan nem fizette a 
megítélt gyermektartást. 
Ugyanezért most harmad-
szorra ült a vádlottak pad-
ján, mert 5200 forinttal ma-
radt el. Mint visszaeső bű-, 
nőst a szegedi megyei bíró-
ság jogerősen 7 hónapi sza-
badságvesztésre, szigorított 
börtönre ítélte. 

Országos öntözési 

tanácskozás 
Az Alsótiszavidéki Vízügyi 

Igazgatóság területén 84 ezer 
hold műszakilag berendezett 
területet tartanak nyilván és 
6 ezer hold halastavat. Ál-
talában a kapacitás 43—45 
százalékát használják ki a 
gazdaságok, 

kivétel az idei esztendő, 
amely köztudomásúan aszály-
lval sújtotta az országot 
Olyan növényeket is öntöz-
tek, amelyeket rendes évjá-
ratokban száraz szakaszosan 
termesztenek. Az idény meg-
kezdése előtt 

2118 hold gabonára és há-
romezer hold legelőre ju-
tott el az öntözővíz. 

Ilyen még nem volt ezen a 
tájon. Általában a kora ta-
vaszi kertészeti termékek ön-
tözésével kezdődik az idény, 
de a szigorú és száraz ta-
vaszban az esőtlen időjárás 
szükségessé tette ezt. 

A szegedi táj gazdaságai 
egyre több primőrt kínálnak, 
s ehhez szükséges az életető, 
frissítő, tápláló öntözővíz. 

Tegnap az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóságon or-
szágos öntözési tanácskozás 
kezdődött, amelyet Forgó 
László, a vízügyi igazgató-
ság vezetője nyitott meg. 
Öntözési mérnököket, vízügyi 
szakembereket, termelőszö-
vetkezeti agronómusokat hív-
tak meg a szakértekezletre, 
s a résztvevők több előadást 
hallgattak meg a tegnapi 
napon. Így Bartsch Lajos-
nak, a vízügyi igazgatóság 

főmérnökének, Takács Fe-
rencnek, az állami gazdasá-
gok területi főosztálya he-
lyettes vezetőjének, és Csi-
kai Miklósnak, a mindszenti 
Tiszavirág Tsz agronómusá-
nak vitaindító előadását 

A termelőüzemekbe is el-
látogattak az országos ta-
nácskozás résztvevőt 

A szegedi Haladás Termelő-
szövetkezetből Szentesre 
utaztak, ahol a Felszabadu-
lás és Termál Tsz-be, majd 
a tömörkényi Alkotmány 
Tsz-be látogattak. A szerzett 
tapasztalatokat Pusztaszeren 
vitatják meg. 

Kezdetben volt első-, 
másod- és harmadosztályú 
kávé, aa, bb, cc kiegészí-
tő jelzéssel. Azután jött az 
extra, és a közönség jól 
értette a dolgot, összeha-
sonlítva a vendéglők osz-
tályba sorolásával, olyan 
volt ez, mint az osztályon 
felüli étterem. S akkor 
szinte egyik napról a má-
sikra teli lettek az üzle-
tek polcai az Omnia és az 
Amigo nevű kávéval. Rek-
lámok százai hirdették 
őket, s a szegény kávé-
ivóik nem győzték kipró-
bálni, kóstolgatni, vajon 
melyiknek íze-zamata tet-
szik jobban? Meg kell 
hagyni: egyik jobb, mint a 

másik. De hogy melyik az 
egyik, melyik a másik, ki 
tudja? Nincs skatulya, 
melybe besorolhatnánk 
ezeket, mert azon kívül, 
hogy mindkettő „különle-
ges kávékeverék", senki 
el nem döntheti harmad-, 
másod-, első. vagy netán 
extra minőségű kávét tisz-
telhet-e bennük. 

Maradjunk amellett, 
hogy így egy kicsit zsákba 
(bár elegáns, szép zsákba) 
-macska a dolog. Illett 
volna legalább azt feltün-
tetni a csomagoláson, 
hogy milyen „különleges" 
kávéfajtákból keverték 
meg ezt a két, egyébként 
valóban jóízű kávé fa j tát. 

Udvariassági gesztus 
Tegnap (értsd ezen az 

„ómecharüzmust") még 
azon sopánkodtunk, hogy 
a kenyérhez féltenyérnyi 
csomagolópapírt adnak 
csak az üzletekben, s ma-
napság már a nylon tasak 
is kijár. A kenyér mellé 
ugyan még most sem ad-
nak nagyobb papírt a bolt-
ban, de a Centrum Áru-
háziban, vagy a Minőségi 
Cipőgyár üzletében a vá-
sárló már nemcsak annak 
örülhet, amit vett, hanem 
annak is, amibe a csoma-
goló osztályon beletették. 
Udvariassági gesztus ez, 
bár bizonyára az árakba 
is belekalkulálták a saép 
ki nfcelű tasakok költségét, 
dfe sebaj! S úgy látszik, a 

jó példa is ragadós: az 
élelmiszer-kiskereskedelmi 

vállalat sem várja már el, 
hogy mindenki szatyorral 
érkezzék, ők is csináltat-
tak kézbe fogható papír-
zacskót az apróbb áruk-
nak. 

Azt í r ja Kelemen Mi-
hály olvasónk, hogy újab-
ban jobban saeret boltba 
járni, mint azelőtt Tet-
szik neki a figyelmesség. 
Ha észrevételét megszo-
rozzuk a város vásárlókö-
zönségének számávaL meg-
kapjuk a közvélemény 
hangját. Arra pedig érde-
mes odafigyelni! 

Fehér Kálmán 

Megszűnt vagy sem? 
Fodor Mihály (Sárkány ut- 4.40 órakor indul a busz 

ca 29.) olvasónk 102 aláírás- Hattyastelepre, illette Gyála-
sal küldött panaszlevelet rétre. Onnan visszafelé indul 
szerkesztőségünknek a haty- 5.01 órakor es Szegedre ér-
tyastelepi buszközlekedéssel kezik 19 perc alatt, 5.20 
kapcsolatban. Kérik, jár- perckor. Egy másik kocsi 
junk közbe: állítsák vissza a ugyanonnan reggel 5 órakor 
helyi 14-es vonalon a Haty- indul Szegedre. A Marx tér-
tyastelepről reggel 4.40 óra- re befutó buszoknak vala-
kor induló buszt, amelyet mennyi vonalra csatlakozá-
megszüntettek. suk van 5.30 órakor, hogy az 

Kátai Ferenc, a 10-es utazóknak ne kelljen sokat 
AKÖV személyforgalmi osz- várakozniuk, 
tályának vezetője elmondot- A p r o b , é m a m e g o l d á s á t v j . 
a, hogy a panaszosok nyitott s z o n t m á s h o l k e U k e r e s n i 

kaput döngetnek: A 14-es vo- K á t a { F e r e n c tájékoztátása-
nalon a Marx terrol reggel h o z h o z z á t e U e , hogy a III. 

kerületi tanácstól három éve 

Telefonos gyilkos 
Floridában 

Hétfőn este ismeretlen te-
lefonáló hívta fel a floridai 
Fort Lauderdale rendőrséget. 
Közölte, hogy éppen most 
gyilkolt meg három nőt és a 
holttesteket egy úttest köze-
lében, a város repülőterén és 
egy csatornában keressék. 
Amikor az ügyeletes rendőr a 
telefonáló holléte iránt ér-
deklődött. az elnevette ma-
gát és kijelentette, hogy niég 
az éjjel újabb gyilkosságot 
szándékszik elkövetni, majd 
felszólította a rendőrséget, 
hogy fogiák el, ha tudják. 

A rendőrség azonnal moz-
gósította apparátusát, a vá-
rosba vezető egyik út köze-
lében egy 13 éves lány fél-
meztelen hulláját találták. A 

halált fejlövés okozta. A 
város repülőtere előtt álló 
egyik kocsiban egy alélt 
asszonyra bukkantak. A 40 
éves nőt a fején cs a nyakán 
érte négy lövés. Az asszonyt 
válságos állapotban szállítot-
ták kórházba. A harmadik 
áldozatot nem sikerült meg-
találni. 

Közben a Fort Lauderdale-i 
repülőtéren őrizetbe vettek 
egy gyanús külsejű férfit, aki 
éppen a Bahama szigetre 
akart jegyet váltani. A rend-
őrség azonban úgy látszik, 
nem biztos a dolgában. Fel-
szólította a város lakóit, hogy 
legyenek éberek, mert a tele-
fonos gyilkos ujabb merény-
leteket követhet el. 

kérnek már a mihályteleki 
végállomáshoz és Hattyas-
telepre. az úgynevezett ha-
ranglábhoz kocsifordulót. Ha 
ez megépülne, akkor a jelen-
legi százszemélyes farmoto-
ros buszok helyett 140 sze-
mélyt befogadó csuklós au-
tóbuszokat tudnának e járat-
ra is biztosítani. 

A buszforduló építésével 

kapcsolatban Markos Károly, 
a III. kerületi tanács vb tit-
kára elmondotta: annak 
megépítéséről korábban volt 
már szó, de a 10-es AKÖV 
hivatalosan még nem kereste 
meg a III. kerületi tanácsol. 
Hattyastelep vonatkozásában 
a kocsifordulók építéséhez — 
tekintettel a gyálaréti útra — 
a KPM engedélye szükséges. 

A labda ezek szerint most 
visszagurul a 10-es AKÖV-
höz. Azt merjük remélni, 
hogy nem céltalanul és eliga-
zítják panaszukkal a Haty-
tyastelepról utazókat úgy, 
hogy bérletük mellett a 
buszról ne maradhassanak lc 
és megkaphassák a számuk-
ra legmegfelelőbb indulási 
időt. 

Egyet vesz, kettőt kap 
Varga Mihályné (Algyő, 

Ady Endre utca 18.) olvasónk 
azt írja levelében, hogy Sze-
geden vásárolt az egyik üz-
letben Góliáth elnevezésű 
import bort. Két üveggel ka-
pott, összesen 19 forintért. 
Panaszolja viszont, hogy AI-
gyón ugyancsak önkiszolgáló-
boltban ugyanazt a minőségű 
bort vásárolta volna, csak-
hogy két üveg helyett egyet 
kapott, amelyért 17 forintot 
kertek. Kérdezi, miért van 
különbség a két ár között. 

Csikós János, a Szegedi 
Élelmiszer-kiskereskedelmi 

Vállalat áruforgalmi főosz-
tály-vezetője arról tájékozta-
tott, hogy a dolog nem rend-
kívüli és nem szabálytalan. 
Egyes eikkek árát a kereske-
delem önmaga állapítja meg, 
esetleg a készlet nagyságától 
függően. A szóban forgó 
borhoz hasonló fajtákból 
Szegeden általaban két üveg-
gel adtak egynek az. árában. 
Az Import bornak szabad ára 
van. 

K E R E S S E F E L 

Újdonságok a második műszaknak 

kiállítást 
SZEGEDEN AUGUSZTUS 18-IG. 
Sok új hasznos háztartási cikket 
mutat bc a kereskedelem. 

Megtekinthető naponta ló-tői 19 óráig, a vólt 
népfronthelyiségben, a 4-es villamos végálló-
másánál, a törvényszék mellett. 

A kiállított cikkek a helyszínén 
megvásárolhatók. 
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