
Dinamó és jótállás 

Orvosolható panasz cím- állási igény érvényesítése an-
mel tettük közzé az Olvasó- nál a boltnál történik, ahol a 
ink ír ják rovatban lapunk vásárlás volt, tehát az eladást 
július 31-i számában Magyar bonyolító bolthoz a jótállási 
Endre (Ságváritelep) olva- jeggyel együtt visszaadott di-
sónk panaszát. Levelének lé- namót jótállási kötelezettség 
nyege: a Centrum Áruház- esetében néhány napon be-
ban vásárolt 218 forintért egy lül, de legkésőbb nyolc nap 
kerékpárdinamót, amelyet alatt ugyancsak ott lehet ki-

visszavitt, mert rossz volt. javítva átvenni." Én a 17. na-
Nem cserélték ki másik di- pon kaptam meg a kártérí-
namóra, elküldték garanciá- tést. Az intézkedés előtt a 

válaszoltunk Busa Julianna l i s javításra. Dózsa Pálnak, a részlegvezető mindenütt 
(Gutenberg utca 22/b) olva- Centrum Áruház igazgatója- megnézte, nem érkezett-e 
sónk érdeklődésére azzal n a k tájékoztatása szerint a 

Újabb adatok 
Lapunk július 31-i számá-

ban a Gyorsposta rovatban 

kapcsolatban, hogy a Kárász kijavított dinamónak 15 na- meg esetleg a kijavított 
utca és a Dugonics tér sar-
kán mikor szűnt meg a ze-
nés kávéház. Ügy tájékozód-
tunk, hogy az első világhá-
ború alatt. Tájékoztatásun-
kat kiegészíti Horváth Fe-
renc (Dugonics utca 39.) ol-
vasónk szerkesztőségünknek 

pon belül vissza kell érkéz- áramfejlesztő, nehogy jog-
nie, különben a 16. napon az talanul kapjak egy ú j a t Ez 
áruház készletéből kárpótol- esetben szerencsém volt, és 
ják a vásárlót. _ . . ,. ,, , 

egy uj dinamót adtak 150 
Olvasónk panaszával kap- forintos értékben. Az össze-

csolatban ismételten levelet get azért hangsúlyozom, mert 
írt szerkesztőségünknek és a dinamó dobozának külső 

részén egészen világosan ol-

Szeged — dunaújvárosi szemmel 

küldött levelében. Azt írja, köszöni közreműködésünket. 

eulTm a
e tKann1kk?d1+n aHor- Hangsúlyozza azonban: „Nem vasható a fogyasztói ár: 92,60 

váth Ferenc vendéglős vette v ilágos előttem, hogy a Cent- forint. Miután külsőleg sem 
át egy Kroó nevezetű ban- rum Áruház vezetője miért azonos az áru az előbbivel, 
kostól Megbukása után 15 n a p o n b e l ü l i g a r a n c i á r ó l bár egyelőre kifogástalanul 
Horváth Ferenc a kávéházát + _ „ ,, . . . _... , 
átalakította vendéglőnek, s z e m H t é s t , amikor a jót- működik, az a benyomásom, 
amely nagyon jó forgalmú' állási jegyen a következő tá- hogy az árában is ez a kü-
volt. A Somogyi utcai részen jékoztatás szerepel: „A jót- lönbség mutatkozik.^ 
teraszt is nyitott. Boldizsár 
Kálmán cigányprímás és ze-
nekara szórakoztatta a ven-
dégeket a teraszon. Mint 
vendég, én ls sokat jártam 
oda szórakozni. Horváth Fe-
renc még abban az évben Dr. Brousíl Ervin, a duna- számol be: „A Bánk bán elő-
bérbe vette az újszegedi Vi- újvárosi kórház sebész alor- adása kifogástalan volt. A já-
gadót, a Korzó-kávéház utód- vosa kilenc éve jár nyaran- tékokhoz hozzátartozik a vá-
ját, az éttermet pedig, illet- ta Szegedre. Most is több na- ros hangulata, az emberek 
ve a helyiséget átadta a Szent pot töltött nálunk, s tapasz- kedvessége, az udvarias, 
István könyvkereskedésnek, talatáról a következőkben szakszerű kiszolgálás a ven-

déglőkben. Az utóbbival 
azonban az idén baj volt. He-

re | | | • • lyes, hogy a Birka-csárdát a 
Csendesebben mulassanak wbánái esztétikai szem-

pontból megszüntették, de 
A Sárkány Szálló környé- gos mulatozás miatt lehetet- j e l e n l e g c s a k e g 7 hangos, 

kén lakók közül 44-en írták len az éjszakai alvás, pihe- beat-zenés vendéglőben le-
alá szerkesztőségünknek kül- nés. A kerthelyiség nyitva- het esetleg birkát Is kap-
dött levelüket, amelyben a tartását éjfélig korlátozzák, n b » 
vendéglő kerthelyisége nyit- hogy legalább valamennyit 
vatartásának rövidítését ké- pihenhessünk. A Sárkány- A továbbiakban olvasónk 
rik. Í r ják: „Az erősítőbe- vendéglő vezetői egyébként elismerően szól a szabadtéri 
rendezés működtetését este intézkedhetnének, hogy a s zfnpad büfésoráról- A baj 
10 óra után tiltsák be. Egyéb- csendrendelet szellemében, a , , , . , 
ként a zene és énekszó a józan ész határán belül, a c s a k a z > h o g y a k l s z o l g a l ó k 

kerthelyiség minden zugában Belvárosban ls működő sző- sz'nte csupa szakképzetlen 
erősítés nélkül is jól hallha- rakozóhelyekhez hasonlóan fiatalok, nem tudták megkü-
tíy élvezhető A szomszédos engedjék meg a zene, az ének lönböztetni a konyakot a me-
Szivarvany utcában a han- erősségét* , . . , , . , , , , . 

csekitőL A mérőpoharakat 
sem ismerték fel. Mire nagy-
nehezen kiszolgáltak, a fan-
fárok már harmadszor szól-
tak. A Széchenyi téren tavaly 
és azelőtt ls a szobrokat es-
te megvilágították. Az Idén 
ez, kilenc év óta először, el-
marad t Az elmúlt években 
az előadásos napokon a Szé-
chenyi téren térzene volt. Az 
Idén ebben nem volt részünk. 
A Boszorkánykonyha min-
den évben kellemes reggeli-
zőhelynek bizonyult, most 
egyik nap sem kaptunk tejet, 
vagy kakaót" 

Alkotmányunk köszöntése a járásban 

Nagygyűlések, szövetkezeti napok 
Péter János Kistelekre látogat 

A szegedi járás dolgozói Az ünnepségek a közsé- ren Csamangó Mihály, a 
alkotmányunk 20. évfordu- gekben: járási pártbizottság osztály-
lóján munkás—paraszt talál- Augusztus 19-én: Bálás- vezetője, Röszkén Kiss Ist-
kozokon, nagygyűléseken tyán Szépkútl István köz- ván, a járási pártbizottság 
emlékeznek az ünnepről. A ségi párttitkár, Dócon Sze- osztályvezetője, Rúzsán Var-
népfront rendezésében már tei József, a KISZ járásibi- ró György, a járási párt-
augusztus 19-én megemléke- zottságának titkára, Gyála- bizottság munkatársa, Űj-
zéseket, gyűléseket tartanak réten Korom István, a já- szentivánon Forgó László, az 
több községben. rási tanács vb osztályvezető- Alsó-tiszavidéki Vízügyi 

. , , ,, , , helyettese, Kiskundorozsmán Igazgatóság vezetője, Üllé-
A gazdag programból kl- K a t o n a Sándor országgyűlé- sen Tóth Imre, a járási 

emelkedik a kisteleki un- k é p v i s e l ő a n é p f r o n t m e _ pártbizottság munkatársa, 
' í gyei bizottságának titkára, Bordányban Hantos Mihály, 

kezdődik Alkotmányunk K ü b e k h á z á n d r K i s s I m r e > a m e g y e i tanács vb el-
napjan Kistelekre latogat a j á r a s i tanács o s ztályveze- nökhelyettese, Forráskúton 
Péter János, az MSZMP t - j e m o n d . ^HMÍd*. d r F a z e k a s ^ 
Ivozponti Bizottsaganak tag- Augusztus 20-án: Algyőn megyei tanács Vb osztály-
i g i S ü ^ ^ Kálmán János járási ta- vezetője, üttömösön Szaró 
ság külügyminisztere, s a 
nagygyűlés szónoka lesz. 
Bakson délben a Makkos-
erdőben dr. Földi Mihály, a 
Hazafias Népfront megyei 
bizottságának elnöke mond 
beszédet, s az ünnepi nagy-
gyűlésen részt vesz a Bol-
gár Népköztársaság magyar-
országi nagykövetségének 
képviselője is. 

Válaszol az Illetékes 

Kétmillió Szeged „talonban" 
Lapunk augusztus 3-1 szá- Azt írja, hogy hozzájuk ls 

mában az Olvasóink rovat- mentek jelzések a cigaretta 
ban Kemény a Szeged címmel minőségével kapcsolatban. A 
szóvá tettük, hogy a dohány- vásárlók észrevételét és jogos 
iparnak ez fajta, idei gyár- kifogását továbbították a 
tású cigarettája nem vált Magyar Dohányiparnak. Csi-
népszerűvé. Nemcsak azért, kós János, a Szegedi Élelmi-
mért a filtert elhagyták róla, szerkiskereskedelmi Vállalat 
hanem, mert olyan kemény- áruforgalmi főosztályának 
re töltötték, hogy szinte le- vezetője hozzáfűzte levelük-
hetetlen elszívni. Több olva- höz, hogy mintegy 2 millió 
sónk is panaszkodott az ú j - darab Szeged cigaretta ma-
donsült Szegedre. radt vissza üzleteikben. A 

Dr. Kuti Árpád, a Szegedi dohányosok nem vásárolják 
Élelmiszerkiskereskedelmi rossz minősége miatt. Kény-

Vállalat Igazgatója cikkünk- telenek a cigarettát vissza-
kel kapcsolatban válaszolt postázni a dohánygyárnak. 

Világosabb a nagyállomás 

nácstag. Ásotthalmon Bör- Lajos, a járási pártbizottság 
csök Szilveszter, a községi munkatársa, Sándorfalván, 
népfrontbizottság elnöke, Csápenszki István, a Járási 
Csengelén Leipniker Péter, a pártbizottság első titkára, 
Csongrád megyei Lapkiadó Szatymazon Kovács János, a 
munkatársa, Deszkem Tóth DÁV szegedi üzletigazgató-

^ a a k a 

országgyűlési képviselő, Mó- 111321 tranzitlelepen Regőert 
rahalmom Forgács József, a István, a MÉK igazgatója, 
MÉH igazgatója, Puszta sze- Szőregen dr. Farkas Miklós, 

a Tsz Szövetség jogtanácso-

Kollektív szerződés 

— két évre 
A munkaügyi miniszter 

most megjelent rendele-
te értelmében ezúttal 
kétévi időtartamra, 1969 
—70-re ú j kollektív szerződé-
seket kell kötni. A szerződé-
seket 1969. január 1. és már-
cius 31. között kell aláírni és 
kihirdetni, hatályba lépésü-
kig az 1968-ra kötött szerző-
dések érvényesek. 

A rendelettel egyidőben a 
munkaügyi miniszter és a 
SZOT elnöksége irányelveket 
bocsátott ki, amelyek tám-
pontul szolgálnak az új szer-
ződések megkötéséhez. Az 
idei tapasztalatok alapján 
megállapítják, hogy a kollek-
tív szerződések rendszere 
megfelelő, lehetőséget ad a 
vállalati szervek önállóságá-
nak növelésére. Az ú j gazda-
ságirányítási rendszer kibon-
takozása lehetővé teszi, hogy 
az 1969—70-re kötendő szer-
ződések tartalmukban to-
vábbfejlődjenek. 

Az Irányelvek felhívják a 
figyelmet, hogy a kollektív 
szerződés a Munka Törvény-
könyvének vállalati végre-
hajtási szabálya. Nem kell 
tehát a szerződésben szabá-
lyozni olyan feladatokat, 

amelyek kizárólag a vállalat 
vezetőségére vagy csak a 
szakszervezetekre tartoznak. 

sa. Tápén Grubar János, a 
járási tanács vb osztályve-
zetője, Tiszaazigeten Bódl 
János, a Tsz Szövetség tit-
kára, Zákányszéken Gyuris 
Szilveszter, a járási tanács 
vb elnökhelyettese, Zsombón 
Katona Sándor országgyűlési 
képviselő, Pusztamérgesen 
Szabó Béla, a járási párt-
bizottság munkatársa az 
ünnepi gyűlés szónoka. 

Képernyő 

Még május 29-én szóvá tet-
tük lapunkban, hogy a Sze-
ged állomás kivilágítása és 
utasperonjának állapota sok 
kívánnivalót hagy maga 
után, ami a kulturált utazás 
követelményeit illeti. Cik-
künkre június 27-én választ 
is kaptunk a MÁV szegedi 
igazgatóságától. Ideiglenesen 
három higanylámpa felsze-
relésével javították a világí-
tást. Az állomás rekonstruk-
ciója kapcsán pedig korszerű 
világítást szereltetnek fel a 
pályaudvaron. A higanylám-
pákat azóta felszerelték. 

Cikkünkkel kapcsolatban 
válaszolt most Kiss Károly a 

MÁV Szegedi Igazgatóságá-
nak vezetője. Amint ír ja: 
„Levelünk elküldésekor még 
nem volt ismert, milyen le-
hetőségünk lesz az elföldese-
dett utasperonokat megfele-
lően helyrehozni. Válaszunk-
nak ezt a hiányosságát lap-
juk július 14-i számában meg 
is említették. Időközben tisz-
tázódott, hogy a peron új 
burkolatához a szükséges hi-
telt jövőre biztosítani tudjuk. 
A munkát programunkba 
vettük és arra törekszünk, 
hogy azt a jövő évi ünnepi 
hetek kezdete előtt elvégez-
tessük." 

Űj üzem 
Nagy Józsefné könnyűipari miniszter pénteken át-

adta rendeltetésének a Pécsi Bőrgyár 103 millió forintos 
költséggel épített ú j krómüzemét. Ezzel a Pécsi Bőrgyár 
puhabőr termelése a korábbihoz képest évi ötezer tonná-
val nő. Ez körülbelül 4,5—5 millió pár cipő elkészítéséhez 
elegendő. A külsejében is impozáns, üvegfalú épületben a 
legkorszerűbb berendezések sorakoznak. 

Jubileum 
a cipészszövetkezetben 

ünnepi közgyűlést tartot-
tak tegnap az Április 4. 
Cipész és Papucskészítő Ktsz 
dolgozói. Jubileumot ültek: 
a szövetkezet fennállásának 
20. évfordulóját. A jubileu-
mi ünnepségen számos ál-
lami és társadalmi szerv 
képviselője ls megjelent. Je-
len volt az a 30 alapító tag 
is — köztük Krajkó András, 
Rékasi László, Benkő Jó-
zsefné, Csóti Ferenc, Tasi 
János — akik annakidején 
együtt láttak hozzá a szö-
vetkezetteremtés nagy mun-
kájához. 

Barna Ferenc elnök kö-
szöntötte az ünnepi köz-
gyűlés részvevőit. Részlete-
sen elemezte a szövetkezet 
fejlődését és annak további 
távlatalt. A ktsz már ko-
rábban kinőtte a régi kere-
teket, a számos kisebb kö-
zösség fúziójából alakult 
szövetkezeti kollektíva kö-
zépüzemmé lépett elő. 1962-
ben a Szegedi Papucskészí-
tő Szövetkezet is egyesült a 
cipészekkel. Azóta nemcsak 
a szép kivitelű cipők, de a 
híres-neves szegedi papu-
csok is náluk „teremnek". 

A műszaki, szervezési in-
tézkedések, a munkaver-

seny, a lendületes szocialista 
brigádmozgalom, a vezetők 
és a dolgozók szorgalma ré-
vén évről évre jobb eredmé-
nyek születtek a minden 
szociális igényt kielégítő ú j 
üzemházban. Míg 1960-ban 
25 millió forint volt a ter-
melési érték, tavaly már ez 
az összeg megközelítette a 
49 milliót. Hétmérföldes lép-
tekkel haladtak előre a 
határon túl, vagyis az ex-
port terén is. 1967-ben már 
mintegy 140 ezer pár cipőt 
készítettek kivitelre, külföl-
dön is öregbítve szövetke-
zeti iparunk jó hírét. Mi-
vel egyre nőtt a szükséglet, 
a múlt évben a ktsz telje-
sen áttért a kétműszakos 
termelésre. 

Nemcsak az eredmények 
nagyok; nagyvonalúak a 
közel 600 tagot számláló 
szövetkezeti kollektíva tervei 
is. Idén 65 millió 832 ezer 
forint értékben gyártanak 
cipőt, papucsot, s úgy ter-
vezik, hogy 1971-re elérik az 
évi százmilliós termelést. Az 
eddigi munkasikerek e te-
kintetben is méltán tehetik 
bizakodóvá a jubiláló szö-
vetkezetet. 

Másodszorra lobbant fel a polemikus-kedvű vttapart-
tv irodalmi folyóirata, a Fák- nernek ismertük meg a tv Jó-
lya. Lángra kapását öröm- voltából a Felelet, a Niki és 
mel, de hullámzó izgalommal még jó néhány világsikert 
néztük. Igen sikerült volt aratott mű íróját, s amit 
ugyanis az első nagyobb ri- mondott, ha egyben-másban 
port, a Szépirodalmi Könyv- ellentmondásra is késztet, 
kiadó bemutatása — külö- kétségkívül nagyon elgondol-
nösképp a váratlanul meg- kodtató volt. Szívesen fl-
szólaltatott írók-költők val- gyeltük Sípos Tamás tiszte-
lomásait hallgattuk szívesen lettudó, ám korántsem alá-
—, ám Csurka István A ló rendelt riporteri működését 
is ember című munkájának is. Ez az interjú az okosan 
tv-változatát már egy kicsit kérdezés példáját adta! S 
belterjesnek és hosszacská- még egy dolog: aligha lát-
nak is találtuk. Nem valószt- tunk még jobban fényképe-
nű, hogy a mérsékelten vi- zett, a kamerával Jobban kö-
dám történet híradó-felvéte- rüljárt riportalanyt Déry Tl-
lekkel tarkított képsora túl bornál. Nagy József operatőr 
nagy közérdeklődést váltott gépe bátran és a megőrzés 
volna ki. A frissiben megje- tagadhatatlan igényével fény-
len sztori minden bizonnyal képezte az író arcat-fejét. Ez 
üdítőbben hat — olvasva. a képsor alighanem olyan é r-

A Fáklya második szá- tékű dokumentum lesz egy-

S ^ r S S J T t í S ^ in! — • a 

terjú volt, s nemcsak té- mában őrzött Babits-szava-
nye, de tartalma szerint is. lat. 
Szókimondó és meglepően A. L. 

A nyári, fesztiválidei or-
gonaestek harmadik, záró-
koncertjén Günther Metz, a 
zwickaui székesegyház orgo-
nistája adott hangversenyt 
csütörtökön este a Dómban. 
Az NDK-beli művész kon-
certkőrútja során ezideig 
csak német földön szerepelt, 
most Jött először Magyaror-
szágra, s Szegedre is. 

Bemutatkozása vegyes ér-
zelmeket keltett. Érdekesen, 
újszerűen szólaltatta meg 
Bach népszerű d-moll tocca-
ta és fúgáját, századunk 
mártíréletű komponistájának, 
Hugó Distlernek — az „el-
fajzott művészetekhez" so-
rolt csembalóverseny ná-
ciktól öngyilkosságba haj-
szolt szerzőjének — Korai 
variációjához pedig merész 

színeket használt. Sőt a Dóm 
orgonájával először találkozó 
művészek fétisként tisztelt — 
mert eléggé nem Ismert, ne-
hezen kitapasztalható — ötö-
dik manuáljához, billentyű-
sorához is volt bátorsága hoz-
zányúlni. Szürkének, jelleg-
telennek tűnt viszont C. 
Franck h-moll prelúdium, 
fúga és variációja; Max Re-
ger d-moll toccatájához ját-
szott D-dúr fúga pedig (a 
műsorközlő plukátokon téve-
sen vonták össze a két da-
rabot) széttördelt formáival, 
sutáru sikerült záradékaival 
zavart. Günther Metznek lát-
hatóan több ismerkedési órá-
ra lett volna szüksége a 140 
regiszteres Dóm-orgonán. 

N. I. 

SZOMBAT, 
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