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Arany-ügy 
Nincs hulladékgyűjtési 

kampány, de még olyankor 
sem a MÉH gyűjti az ara-
nyat, hanem a dolgozók. Ezt 
egv szegedi fiatalasszonytól 
tudom, akinek újszülött kis-
lánya a névadóünnepségre 
aranyfülbevalót kapott. S 
mert úgy határoztak, hogy 
nem kínozzák most ilyesmi-
vel a kicsit, ma jd ha felnő, 
döntsön ő maga fülbevaló-
ügyben, ki akarták cserélni 
a szép ajándékot. 

Micsoda naiv ötlet! Erre 
az ékszerboltban jöttek rá, 
a felvilágosítást hallván. 
Aranytárgyat nem cserél-
nek! Még ugyanabban az 
üzletben sem, nemhogy egy 
másik városban, másik óra-
ékszer boltban vásároltat. Ha 
tetszik az ajándék, ha nem, 
tar tsa meg magának min-
denki. 

A kereskedelem egyre ru-
galmasabb. Karácsony és 
húsvét után valósággal ost-
romot állnak ki, de a ked-
ves vevő megelégedetten ta-
pasztalja, hogy nem kötele-
zik ma már szükségtelen, 

vagy akárcsak kedve ellen 
való holmi tárolására. De 
aki komolyabb, értékesebb 
ajándékkal akar ja meglepni 
szeretteit, úgy lehet, nagyon 
is meglepi. Mer t attól a 
gyűrűtől, nyaklánctól, fül-
bevalótól, ha arany, ugyan 
nem szabadulhat meg. Még 
az igazoló blokk elleneben 
sem cserélik jobban kedvé-
re valóra az óra-ékszer 
boltban Ingyen legalábbis 
nem. 

Ugyanis egy járható út 
még marad Beadja az em-
ber tört aranyként, úgv 
átveszik és eladják. Persze, 
a • kedves ügyfél így közel-
sem azt az árat kapja visz-
sza. amennyibe ke rü l t 

Hogy kevés embert foglal-
koztató probléma ,ez? Nem 
is biztos. A ballagások, a 
diplomakiosztó ünnepségek 
előtt ugyancsak jelentős for-
galom jelzi: kelendő a drá-
ga ajándék, egyre több csa-
ládnak telik aranyholmira. 
Csakhogy gondolni kell rá : 
ez a maradandó ajándék ke-
reskedelmi szempontból is 
ugyancsak „maradandó". 1 

Szín és vonal 
Hol angolnak nézték, hol 

franciának a magyar trevi-
rapulővert. Spontán dicséret 
ez: anyaga, mintája, kidol-
gozása állja a versenyt a 
világszínvonalat jelentő 
márkákkal is. Igaz, az á ra 
is. 

Tart pedig a dicsőség 
egészen az első mosásig. At-
tól kezdve viszont a puló-
ver halványodik, csak a 
kedves tulajdonos színese-
dik. Egészen a bőre és puló-
vere között viselt fehérként 
vásárolt diszkrétebb ruhada-
rabokig. 

A vonal marad, a szín 
korántsem. A színvonal sem, 
persze! 

így kerül a 330 forintért 
vásárolt magyar pulóver — 
a tönkrement fehérnemű 
árát is számolva — még-

egyszer annyiba, mint az 
angol és francia luxuspuló-
verek. Ezek után nem ve-
szi talán zokon a gyártó, a 
Budapesti Finomkötöttáiu-
gyár, ha megkérdezzük: mi-
ért dolgozik ilyen alap-
anyagból? Avagy, ha ilyen-
ből dolgozik: miért adja 
ilyen drágán? 

P. Szőke Mária 

A szakkörök 
i 

szerepe 
Várpalotán és Inotán pén-

teken befejeződött a műsza-
ki szakkörök és a vasas is-
meretterjesztő szakkörveze-
tők kétnapos országos. ta-
nácskozása. A vasas szak-
szervezetekben 13 500 tag 
dolgozik különféle szakkö-
rökben. i Megállapították, 
hogy a szakkörök, mint a 
korszerű ismeretterjesztés 
bevált formái, ú j lehetősége-
ket teremtenek a hazai köz-
művelődésben. (MTI) 
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Az iparosodó 
Hódmező-
vásárhely 

Hódmezővásárhelyen , az 
elmúlt évtizedben mintegy 
tizenötezerre, a korábbinak 
tízszeresére nőtt az üzemi 
munkások száma, az üzemek 
termelési értéke meghalad-
ja az évi másfélmilliárd fo-
rintot. s évente mintegy 10 
százalékkal növekszik a vil-
lamosenergia-fogyasztás. Ez 
utóbbi igény zavartalan ki-
elégítését szolgálja a mint-
egy 20 millió forintos beru-
házással épült transzformá-
torállomás, amelynek pénte-
ken kezdték meg a műsza-
ki átadását a Dél-magyaror-
szági Áramszolgáltató Vál-
lalat. szakemberei. 

A már korábban meg-
épült távvezeték, illetve a 
trafóállomás hosszú évekre 
biztosítja a város ipari üze-
meinek, s lakosságának vil-
lamosenergia-ellátását 

(MTI) 

KOMSZOMOLISTAK — KISZ-I^TAK TALÁLKOZÓJA. Szegeden tegnap dél-
után az Űttöroházban műsoros találkozót rendeztek a szegedi karhatalmi egység 
KISZ-esei a fasizmus felett aratott győzelem évfordulója tiszteletére. Ezen részt vettek 
meghívott szovjet komszomolisták is. Műsort az Avar utcai óvodások, a Védőnőképzö 
Intézet és a Kossuth Zsuzsa egészségügyi szakiskola növendékei, a Zalka Máté és a 
Móra Ferenc általános iskola úttörői adtak. Képünkön: részlet a baráti találkozóról. 

NEB-iilés 
viszonyokról, 

kollégiumi 
albérletekről 

A Csongrád megyei és 
Szeged városi Népi Ellenőr-
zési Bizottság tegnap, pénte-
ken délelőtt 9 órai kezdet-
tel a Csongrád megyei Ta-
nács Rákóczi téri székháza-

A veszteglő kamionról 
Az Agrimpex válasza 

A Délinagyarország 1971. 
április 16-i számában „Vesz-
tegzár alatt" címmel meg-
jelent cikkben foglaltakkal 
kapcsolatosan az alábbi té-
nyeket közlöm: 

Vállalatunk neve helyesen 
nem „A^oimpex" , hanem 
Agrimpex Mezőgazdasági 
Külkereskedelmi Vállalat. 
Valóban foglalkozunk vető-
magvak export jával és im-
portjával, így a szóban for-
gó küldeményre is külkeres-
kedelmi szerződésünk volt 
egy angol céggel. Ennek el-
lenére a küldeményt az 
angol cég tudtunk nélkül, ti-
lalmunk ellenére adta át 
fuvarozásra a Hu ngaroca-
mion Vállalatnak. Éppen 
azért tiltakoztunk az áru 
feladása ellen, mert tudo-
másunkra jutott, hogy a 
szállitani kívánt vetőmag 
nem felelt meg az érvény-
ben levő növényvédelmi élő-

Fehé r zomáiwozoVt öntöt t -

vas 

kádakat kis 
zománc-
hibával 
leértékelt 

áron értekesit 
a Szegedi í p j t ö Kt sz Sze-

ged, Brüsszel i k r t 8. 

írásoknak. Fentiek követ-
keztében ar áru és a gépko-
csi vesztegetésével kapcsola-
tos költségek az ángol felet 
terhelik. 

Cégünk mindent elkövetett 
a Hungarocamion Vállalat 
megsegítése érdekében es az 
angol partnernél mindent 
megtettünk, hogy a gépko-
csi az árutól mielőbb szaba-
dulni tudjon. 

Nem felel meg a valóság-
nak és sértő vállalatunkra a 
cikk következő kitétele: 
„Korábban ugyanis ilyen 
eredetű szállítmányokkal kü-
lönféle hibrid betegségek 
terjesztésének is utat en-
gedtek." Vállalatunk ugyanis 
tevékenységével a betegsé-
gek elterjesztéséi nem segí-
tette elő. A cikknek e meg-
állapítása ' csak tájékozat-
lanságból eredhet. Az or-
szágba ugyanis csak a nö-
vényvédelmi előírásoknak 
megfelelő áru juthat be. a 
növényvédelmi előírások 
p-rdig eleve kizárják — mint 
ebben az esetben is — a 
növénybetegségék és kárte-
vők beh'urcolását. 

.1 u rassza Ferenc 
vezérigazgató 

ban megtartott ülésén Sze-
ged egyetemi és főiskolai 
hallgatóinak kollégiumi el-
látottságáról és albérleti vi-
szonyairól tárgyalt. Balázs 
Lajosnak, a Csongrád me-
gyei NEB elnökének köszön-
tő szavai után a bizottság 
megtárgyalta azt a jelen-
tést, amelyet dr. Zentai Ká-
roly főiskolai docens, a 
Csongrád megyei NEB szo-
ciális-kulturális szakosztá-
lya helyettes vezetőjének 
irányításával a téma fel-
dolgozásával megbízott 
munkaközösség Jfészített. 

Az ülésen a NEB több 
tagja mondta el véleményét; 
felszélalt Szabó G. László, a 
Szeged városi pártbizott-
ság osztályvezetője is. 

A Csongrád megyei NEB 
tegnapi ülése második napi-
rendi pontként Balázs La-
jos elnök beszámolóját hall-
gatta meg. 

i 

&t$pe$$y utca 
Lehet, hogy a városterve- zelíthető meg, először dél-

ző, építő-szépítő szakembe- utáni napfényben láttam, 
rek másként fogalmaznák, EIs4J pillantásra szokatlan 
amit az alábbiakban egy ú j - Volt, hogy a meglehetősen 
szegedi kis utcáról a laikus keskeny kocsiutat szépen 
varos-gyönyörködő módsze- r e n d b e n tartott bazaltkockák 
reivel elmondani szándéko- fedik, még szokatlanabb, 
zom. Szaknyelven nem tud- h o g y a szerencsésen kompo-
nám összefoglalni, mi az, n á l t kis előkertek, mintha 
ami ezzel az utcaval való ta- Benjámin László családtol-
lalkozásomban megdobban- tésű l íráját sugároznák 
totta a szívemet, de miután 
többen vagyunk utcanézők, , . K é g l törekvéro szoöalista 

X.I.KJH. tarsadamu rendünknek a szépben gyönyörködök, csú 
nyán bosszankodók, mint ter-
vezők és építők, megbocsát-
ható talán a laikus véle-
ménynyilvánítás, hiszen a 
szakemberek kisebbsége a 

városok, faluk virágpark 
kultuszának fejlesztése, sok 
településen — nem idegen, 
vagy vendégforgalmi meg-
gondolásból, hanem az ott 

laikusok többsége érdekében l ^ f örömébe több 

tevékenykedik, fejt i ki mun-
kásságát, tehát nem veheti 
rossz néven a laikus meg 
nyilatkozásokat. 

parlagot virágosítanak. 
Ez az Egressy utca, nyílt, 

barátságos, virágos előkert-
jeivel, gondozottságával iga-

_ zán dicséretet érdemel. 
Tehát az Egressy utca. Ket Megnézheti akárki , mennyi-
" tipushaz, megmondom re becsülik itt a virágot — 

a gyerekek is —, milyen 
példásan gondozottak a te-

sor 
őszintén nem egészen az 

egyéni-laikus-ízlésemnek 
megfelelő, de ami közöttük 
van, maga az utca, az már 
sok vonatkozásban rendha-
gyó, figyelemre méltó. Szen-
vedélyes utcanézegető alka-
tomnál fogva nagyon régen 
művelem már azt a játékot, 
hogy egy-egy utcaképhez 
megfelelő költői, zenei han-
gulatot keresek szellemi 
kondenzátoraimban. így ala-
kultak ki tudatomban az 
Ady, Babits, Kosztolányi, 
József Attila, Szabó Lőrinc, 
zenei vonatkozásban, Bach, 
Beethoven, Mozart, Vivaldi, 
sőt Honegger, vagy Orf 
hangulatú utcák. Szeretem 
ezeket az utcákat, hangulati 
töltésre gyakran végigsétá-
lok raj tuk, megnézem dél-
előtti-délutáni napfényben, 
a fények és árnyékok for-
dulásainak változataiban. Az 
Egressv utcát, amely Új-
szegeden a Déryné és Blaha 
Lujza utca szomszédságában 
található a várostérképen, s 
legjobban a Bérkert utoa és 
Közép fasor sarkairól kö-

nyérnyi konyhakertek. 
Ormos Gerö 

Ifjúgárdisfáh 
szemléje 

A KISZ Csongrád megyei 
Bizottsága, az MHSZ Csong-
rád megyei vezetősége és az 
I f jú Gárda Csongrád me-
gyei parancsnoksága holnap, 
vasárnap rendezi meg az 
I f jú Gárda szakaszok I. 
Csongrád megyei szemléjét. 
A második világháború be-
fejezésének évfordulója al-
kalmából sorra kerülő me-
gyei szemle megnyitó ün-
nepségét délelőtt 9 órai 
kezdettel a Rákóczi téri Le-
nin-szobornál rendezik meg, 
majd a ra jok elméleti és 
lövészeti szemléjére kerül 
sor az MHSZ megyei köz-
pontjában, illetve lőterén. 
Délelőtt 11 órakor alaki és 
menetdal szemlén vesznek 
részt a csapatok, ugyancsak 
a lőtéren, ahol délután 13 
órakor hirdetik ki a szemle 
eredményeit, összesen min t -
egy 210 ifjú gárdista tesz 
tanúságot tudásáról, ügyes-
ségéről az I f jú Gárda sza-
kaszok I. Csongrád megyei 
szemléjén. 

Énekkari hangverseny 

Felkészülés a nyárra 
é 

Engedményes vásár 
— szezon előtt 

Első pillanatra nem tűnik gendő lesz, a ferfinadrág-
majd meglepőnek az árle-
szállítást jelző cédulák er-
deje a Komplett ruházati 
vállalat üzleteinek kirakatá-
ban. de aki közelebbről nézi, 
meglepődhet. Ma reggeltől 
május végéig 20 százalékkal 
olcsóbban lehet majd kap-

ellátás is javul. Az olcsóbb 
cipőkből is megfelelő meny-
nyiséget rendeltek. Az idén 
tavasszal hiába keresték a 
vevők az igényesebb női fe-
hérneműk néhány fa j tá já t , 
most viszont megérkeztek a 
Triumpf-áruk. Női fehér-

ni szezoacikekket: pamut és neműben igen jó az ellátás. 
pamuttipusú 
ból készült 
bebinapozókat, 
ingkabátokat, 
strandi áskákat 
jelenleg üzletben 
kekre. hanem a 

alapanvayok-
fürdőrunakat , 

férfiingeket. 

levő 
folyamato-

a tapasztalatok szerint a 
vásárlök a jobb minőségűe-
ket keresik. Ami viszont to-

fiúingek el, vábbra is gond: a kötött-
Nem csak a áru-ellátás lényeges javuló-

ik- sára nem számíthatunk. 
Egyre nagyobb az igény a 

san érkező ilyen jellegű jó minőségű ruhákra. A mé-
á iukra is vonatkozik az ár 
leszállítás. Az árleszállítás 
időszaka után ezek a ruhák 
ismét az eredeti áron kap-
hatók majd. 

Ezzel a hírrel fogadott 
Csütörtökön este hangzott interpretálását — Delley 

el a szegedi Liszt Ferenc József és Bódás Péter mü-
Zenemúveszeti Főiskola vészlanárok kiemlekedóen I T a M á r i a áruforgalmi "fő 
énekkari hangversenye a szép zongorakíséretevei. i osztályvezető " 
Tömörkény István Zenemű- Mozart A-dur zongoraszoná-! a m ; k 0 [ . bekopogtattunk a 
veszeti Szakközépiskola tajat Bodas Peter adta e!o , K j ruhazaU vallalat-
nagylermebem A toiskola precíz, tiszta megfogalma-, , kérdéssel: hogyan ké-
noi es vegyeskaranak veze- zasban. A műsor második, - . „,, - . 
lője. B. Halama Piroska a részében Bán Sándor "zon-i • d e 7 í e -
lehetőségekhez mérten tu- goiamüvész színes. sa j á tos ; ! e , , 
dása legjavát nyújtotta ezen szépségű előadásban mutat-1 í ? 2 " * 8 keresletet kielegitő 
a koncerten, amelynek mű- ta be Ravel Ondine es Al- • a , a n y D a , n °íf,s° r u h f }? • 

teráruújdonságok közül ha-
marosan megérkezik egy ú j 
magyar anyagból. a nyl-
printből a szállítmány, 4 
ezer méter kerül a különle-
ges méteráruk boltjának 
polcaira belőle. A finomkon-

bennünket, fekció-ruhákból tetszetős a 
választék, a legújabb dival 
szerint készült tuhákat is 
rendelik. Bár ezzel sok a 
gond: tavasszal félve ren-
delték mee a nem éppen ol-
csó midiballonokat: s a 
szegedi lányok-asszonyok pár 

Eladó 

sora — nagyon helyesen — borada del G rascioso cimu 
Palestrina idejétől a XX, műveit. A Júlia-dalokban 
századig terjedő zenei kor- Meszlényi László különös 
szakot foglalta magában, szépségű, kulturált éneklé-
Az időnként előforduló sére figyelhettünk fel. A 
technikai és intonációs hi- műsoron még közreműkö-
bák ellenére is minden el- dőlt Oláh Lászlóné (fuvo-
hangzott zenemu előadása- la), Papp Rózsa (fuvola), 
ban otl éreztük a száza- Jarosiewilz Margit (ének), 

Az árleszállítás! akció egy- nap alatt elkapkodták. De 
ben válasz erre az utóbbi hasonlóképpen kapós volt 
kérdésre is. de tegyük még tavasszal a maxikabát is, 
hozzá: most valósul meg az midiszoknya is, sót az üzle-
az elképzelés is. hogy a tek eladói már jelezték: az 
Marx téri Aranykalász kis- ú j párizsi divatújdonságot, a 
a n i n/»> n /iné. k K M«> ), á !. . • í. « áruház az olcsóbb ruhák üz- minishortot 
lele lesz. ahol különben az feltehetően 
extraméretű, olcsó konfek-

!0 
CAZ—51 Csepe i - fü lkcs 
tonnás TEHERAUTÓ 
á l l apo tban . 
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dunk életszemléletével át- Vámossy Éva .(ének) • és La- cióruhák is kaphatók. 
iiatott korhüséget. A hang- ka Los Éva (hárfa) is tudásuk 
verseny műsorszámai közül legjavával szolgálták a 
külön ki kell emelni a hangverseny sikerét. 
Brahms-, Bartók- és Sárkö-
zi-müvek lendületes, alélt Kálai László 

Néhány, tavaly 
árucikkből is jobb 

hiányzó 
ellátást 

is keresik a — 
a legkarcsúbb' 

— szegedi lányok. Amint az 
ipar gyártja. Szegeden is 
lesz, mert a Komplett a pes-
ti üzletékkel egy időben kap-

ígér a válallat. Az olcsó és ja a pesti válallatoktól a 
közkedvelt otthonkákból női divatárut. 
és bakfisszámokban is ele- r . s r . x . 


