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Autóvillamossági próbapadok 

Szintén sporttárs... 
„Mindannyiunkkal előfordul, hogy 

telefonbeszélgetéseink néha hosszúra 
nyúlnak. A lengyel Sport dia 
Wszytkich című lap kidolgozott né-
hány egyszerű tornagyakorlatot, me-
lyek telefonálás közben is elvégez-
hetők. Így telefonálásunk nemcsak 
szórakoztató, de egészséges is lesz" 
— olvasom a Sportolj velünk ér-
dekfeszítően érdekes új számában. 
Ez a szám azért is érdekfeszítő, 
ment a címnek — „Hogyan lehetek 
szép?" — megfelelően rendkívül 
csínos, jó alakú fehérszemélyek mu-
latják be a csinosító-frissítő mozgá-
sokat, tornagyakorlatokat. 

De maradjunk csak a telefonálás-
nál. Ami is — a sok megragadó 
mellett — külön megragadja, s meg-
töm áztatja az ember fantáziáját. 
Mert én nem tudom, a lengyelek-
nél hogy s mint van ez, de nálunk, 
erre mérget lehet venni, ki-ki a 
munkahelyén szokta lebonyolítani a 
telefon csevegéseket. Még akinek van 
otthon telefonja, az is. Leginkább. 
Részint, mert ígv olcsóbb a mulat-
ság, részint, mert a munkaidőből is 
csak könnyebben rááldozza az em-
ber azt a röpke negyedórát, vagy 
félórácskát. H a nagyon muszáj, eset-
leg napjában többször is. Ilyenfor-
mán tehát a távbeszélgetés közben 
nálunk, Magyarországon sokkal in-
kább számolhatunk egy adott mun-
kahelyi környezettel, mint a tele-
fontamászásra alkalmas otthonival. 

Mi következik ebből? Hogy a hi-
vatalokban, irodákban, s egyéb te-
lefónátdotta helyeken kell „nem-
csak szórakoztatóvá, de egészségessé 

is" tenni a telefonálást. Ügy bizony. 
„Lábunkat nyújtva a telefonasztal-
ra helyezzük, lábfejünket összehúz-
zuk és kinyújtjuk. Ötször-hatszor 
végezzük" — mondja a sportolási 
utasítás. Tegyük csak hozzá: ahol 
esetleg nincs telefonasztal, nyugod-
tan retkjük föl lábainkat az íróasz-
talra is, diszkréten félretolva az ügy-
iratokat, aktahegyekjet. „Lábunkat 
nyújtva a magasba emeljük, majd 
visszaengedjük a földre" — így a 
másik telefonszabály. A mellékelt 
ábrán csinos hölgyet láthatunk, amint 
nadrágba bújtatott lábait magasba 
emelve, önfeledten merül a telefo-
nálás és a sport iker örömeibe. Per-
sze: nem tudom, mit szólna ehhez 
egy közepesen morózus hivatali fő-
nök. Vagy a hazzászólás hangneme 
függ a lábak kecsességétől is? 

Aztán itt van a hármas számú 
gyakorlat. „Lábfejünkre könyvet 
helyezünk, és lassan a földről víz-
szintes helyzetig emeljük. majd 
ügyesen leengedjük a földre." Na-
mármost: tegyük fél. hogy egy 
ügyeink gyors intézésére hivatott hi-
vatalban az ügyintéző épp maszek 
távcseverész, mikor odabátortalan-
kodunk asztalához. Ez eddig is elő-
előfordult, ugyebár, a nyájas olva-
só nyájasságát is nemegyszer pró-
bára tette?! Nohát' Mit, fog érezni 
történetesen az az ügyfél, aki tele-
fonálva találja a teljhatalmú kis-
asszonyt. s az most még kevésbé áll 
vele szóba, hisz már nem is csak a 
szórakozás; a láb tornáztatása is el-
vonja a munkától? No, mit? 

Hát — legfeljebb kéri a panasz-
könyvet. Amit — az édes. új stí-
lusnak megfelelően — lábfejünkre 
helyezhetünk, s lassan a háborgató 
delikvens orra alá dughatjuk. Eset-
leg — rúghatjuk is, úgy nyilván 
nagyvonalúbb. Csak írja be az ipse! 
Majd meglepődik, mikor — a kö-
vetkező gyakorlat során — negéd-
del „lefekszünk a szőnyegre, és lá-
bainkat váltogatva hajlítgatjuk". 
Ettől aztán fenemód meglepődik a 
kis akadékoskodó, még a golyós-
toll is megáll a kezében. 

Hohó, minek is írjam tovább! Ah-
hoz már hozzászokott, hogy az ab-
lakhoz csippentik az orrát. Ahhoz 
is, hogy az ügyintéző házon kívül 
van, ahhoz is, hogy nem áll vele 
szóba. De ekkora lezserséget még 
sosem lapasztalt — valaki, sőt 
V A L A K I biztosan áll az illető há-
ta mögött! Másképpen ez elképzel-
hetetlen. 

D e ne menjünk túl messzire a 
következtetésekben. Végül is, ha 
mindezt a maga helyén és idejé-
ben végzik majd el a tornászásra 
fölbuzdítottak, semmi különöset nem 
találhatunk benne. Sőt! 

Én részemről a munkahelyi tor-
nának is fölesküdött híve vagyok, 
S én ütöm össze elsőként a tenye-
remet, ha egy bájos ügyintézőnő a 
„jó alakért" mozgalomban kitűnő 
pontszámot ér el, vagy akár a ki-
váló hivatali sportoló címet is meg-
szerzi. 

Ügy bizony. D e csak ha közben 
kiválóan dolgozik is, ha ép testben 
éppoly ép és megértő lélekkel fo-
gadja irodáról irodára kocogó — 
s ilyenkeppen szintén sporttárs — 
ügyfeleit. 

S. M, 

A Csepel Müvek Híradástechnikai Gépgyárában soro-
zatban készül a modern gépjárműszervizek elengedhetet-
len berendezése, az ELKON S100 A motorvizsgáló próba-
bad. Az új műszer 2 és 4 ütemű motorok és szerelvényei-
nek vizsgálatára alkalmas. A gyújlásvizsgáló egység leg-
fontosabb része, az oszcilioszcop, amelyen vizuálisan is 
megfigyelhető a motor inüküdcse. Ű j termékéből a gyár 
még ebben az évben löbb mint 100 darabot készít. Ké-
pünkön: a mcosok az ELKON S100 A végellenőrzését végzik. 

NÉPSZERŰEK A TÁPÉI 
KÁRPITOZOTT' 
SZÉKEK 

Az ÁRTEX Külkereskedel-
mi Vállalat közvetítésével 
mind jelentősebb exportot 
bonyolít le a Tápéi Háziipari 
Szövetkezel. Gyékénnyel, il-
letve egyéb anyagokkal kár-
pitozott székeik igen népsze-
rűek. Nemrég egy londoni 
bútorbemutalón 12 ezer da-
rabot rendeltek belőlük. Az 
elmúlt héten pedig Hollan-
diában. az utrechti bútorki-
állításon szintén sikert arat-
tak a tápéi készítmények. 
Mindez előkészülete volt a 
november végén megnyíló 
brüsszeli bútorseregszemlé-
nek, amelyen szintén részt 
vesz a vándorló kollekció. 

DÍJNYERTESEK 
KONCERTJEI 

A közelmúltban Budapes-
ten lezajlott nemzetközi Liszt 
—Bartók zongoraverseny két 
szegedi díjnyertese: Gyimesi 
László és Bnranyay László 
adnak koncertet Szegeden, il-
letve Makón, holnap, hétfőn 
este. Gyimesi László játszik 
Szegeden, a zeneművészeti 
főiskola Lenin körúti hang-
versenytermében : Liszt— 
Chopin műsora este három-
negyed 8 órakor kezdődik. 

A TECHNIKUS 
NEM ERŐSZAKOSKODOTT 

Hedy Lamarrt. az egykor 
híres "és szép filmszínésznőt 
— jelenleg 56 éves — 15 ezer 
dollár kártérítés megfizetésé-
re ítélte egy Los Angeles-i 
bíróság. Lamarr 1967-ben ke-
i-esetet nyújtott be egy Ross 
Blyth nevű technikus ellen, 
azt állítva, hogy a férfi meg-
erőszakolta őt. A vádat 24 
órán belül visszavonta, ezzel 
szemben Blyth azonnal elin-
dította vele szemben a maga 
.,hitelrontási" ügyét. Azt 
mondta, mindössze egyszer 
találkoztak, s akkor is azért, 
mert ő autogi'amoi kért le-
vélben a művésznőtől. 
SAMMY DAVIS 
El HAGYTA A KORHÁZAT 

S a m m y D a v i s , a v i l á g h í r ű 
néger művész elhagyta a Las 
V f g a s - i kórhá/.;:í . a h o v a :.ú-
lyos idegkimerüléssel és máj-
zavarokkal vitték be. Orvo-
sainak véleménye szerint 
folytathatja munkáját. 

IIÉT ORSZÁGBAN 
SZABADALMAZTATJÁK 

Hét országban szabadal-
maztatják a Láng Gépgyár 
új találmányát, a paradi-
csombepárló berendezést. Az 
új gépkomplexum elődeinél 
gazdaságosabban, jobb minő-
ségű sűrítményt készít, a pa-
radicsom ugyanis fele annyi 
időt tölt a berendezésben, 
mint korábban. A Láng Gép-
gyárban nagy hagyományai 
vannak a paradicsomfeldol-* 
gozó gépsorok gyártásának: 
negyven éve készítenek és 
exportálnak ilyen berende-
zést. 

A LEGKISEBB 
CSECSEMŐ 

A lengyelországi Swietoch-
lovvice városi kórházában 
született meg a világ fölte-
hetőleg legkisebb csecsemője 
— közli a varsói Express 
Wieczorny. Az újszülött, aki 
180 napra született, 45 dekát 
nyomott, s 27 centiméteres 
volt. Jelenleg inkubátorban 
tartják, ahol kielégítően gya-
rapodik: súlya több mint egy 
kiló már. hossza 32 centimé-
ter. Érdekes, hogy az újszü-
löttet kezdetben nem lehe-
tett anyakönyvezni, mivel a 
hatósági előírások szerint 
születési bizonyítványt csak 
olyan gyermekek kapnak, 
akiknek a súlya meghaladja 
a 60 dekát. 

SZOMBATI 
PIACI ARAK 

A főzőtök kilója 3—4, a 
zöldbabé 20, a karfiolé 5—6, 
a karalábéé 3,50—4, a spe-
nóté 6—8, a sóskáé 9—10, a 
gombáé 40, a fejes káposz-
táé 2,50—3, a kelkáposztáé 
3,50—4, a száraz babé pedig 
12—14 forintba került. Egy 
kiló burgonyát 3—3,50, sár-
garépát 3—3,50, gyökeret 4,50 
—6, vöröshagymát 3,50—4, 
fokhagymát 8—10, paradicso-
mot 5—6, zöldpaprikát 4—12 
forintért adtak. Egy fej sa-
látát csakúgy, mint egy cso-
mó retket 1—1,50-ért lehetett 
kapni. A téli almának 5—8, 
a nyári almának 5—6, a kör-
tének 6—8. a szőlőnek 5—12, 
a diónak 12—15 forint volt 
kilója. A tojás darabja 1,70 
—1,80, a csirke kilója 28, a 
tyúké pedig 22 forintba ke-
rült. 

SZÖVETKEZETI 
CIPÖEXPORT 

A tavalyihoz képest TI 
százalékkal növelte export-
termelését a szegedi „Április 
4." Cipő- és Papucskészítő 
Ktsz. Tíz hónap alatt 73 ezer 
pár férficipőt készítettek és 
szállítottak külföldre a szö-
vetkezetiek. Év végéig 90 
ezer párat termelnek majd a 
fejlődő szegedi középüzem-
ben, több mint 20 millió fo-
rint értékben. Jövőre továb-
bi kivitelnövekedést tervez-
nek: 120 ezer pár íérficipö 
exportját készítik elő. 

MŰSOROS EST 
A Kereskedelmi «fe Pénz-

ügyi Dolgozók Szakszervere-
tének szegedi nyugdíjas cso-
portja jól sikerült, hangula-
tos műsoros estet rendezett 
pénteken a Juhász Gyula 
Művelődési Otthon nagyter-
mében. 

VÉRADÖ ALGYŐIEK 
Algyő nagyközség lakossá-

ga példamutatóan segítette az 
egészségügy munkáját, ami-
kor tegnap, szombaton a vér-
adó napon 265-en összesen 80 
liter vért adtak. Dicséretes 
szervező munkát végzett dr. 
Zaránd Rózsa körzeti orvos, 
a helyi vöröskeresztes szer-
vezet elnöke. Török Józsefné, 
a szervezet titkára, Széli Er-
nőné, Horváth Pálné és még 
sokan mások a Vöröskereszt 
aktivistái, vezetői közül. 

LOTTÓTA.IÉKOZTATÓ 
A Sportfogadási és Lottó 

Igazgatóság közlése szerint a 
46. játékhéten öttalálatos 
szelvény nem érkezett. Négy 
találatot 94 fogadó ért el, 
nyereményük egyenként 38 
ezer 356 forint. Hármas ta-
lálata 8650 fogadónak volt, a 
nyereményük 208 forint. A 
kéttalálatos szelvények szá-
ma 204 249, erekre egyen-
ként 11 forintot fizetnek. A 
nyereményösszegek a nyere-
ményilleték levonása után 
értendők, a közölt adatok tá-
jékoztató jellegűek. 

NYAKON VÍKENDHÁZ 
— TÉLEN GARÁZS 

A Szegedi Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalatnál szin-
tetikus alapanyagú szövetúj-
donságok gyártását kezdték 
meg. A legnagyobb érdeklő-
désre az új típusú, fémvázas 
autógarázs tarthat számot, 
amely nyáron kirándulásra, 
víkendházként is felhasznál-
ható. Az alumíniumszerkeze-
tű váz összecsukva elfér a 
személygépkocsi csomagtar-
tójában, vagy tetőtartóján. 
Szövethuzata az idei BNV-n 
nagydíjat nyert tríkoplán 
ponyva, amely rendkívül tar-
fás, könnyű, vízhatlan po-
fi amxlrelyemből készül. 

A KRIMI 
TATÁROK FÖLDJÉN 

Ezzel a címmel tart isme-
retterjesztő előadást dr. Ja-
kucs László tanszékverető 
egyetemi tanár holnap, hét-
főn este fél 7 órai kezdettel 
a Juhász Gyula művelődési 
központban. Előadását színes 
diáképekkel illusztrálja. 
DZSESSZEST 

A szegedi dzsesszklubnak 
holnap, hétfőn este 7 órakor 
a Bartók Béla művelődési 
központban kezdődő prog-
ramján a Szegedi Dzsessz-
kvintett, a Hulin-trió, a Há-
ry-trió és a budapesti Tom-
sits-kvartett működik közre. 
A műsorról felvételt készít 
a Magyar Rádió, ezért kérik 
az érdeklődőket, hogy lehe-
tőleg pontosan érkezzenek. 
MEGÖLTE 
FELESÉGÉT 

Somogyi József 26 éves se-
gédmunkás, emberölés kísér-
lete miatt már büntetett, a 
tőle különváltan élő felesé-
gét, Somogyi Józsefné 31 
éves segédmunkást tatabá-
nyai lakásán fölkereste és 
srerelemféltésből megfojtot-
ta, majd a nyakát egy kony-
hakéssel elvágta. A Komá-
rom megyei rendőrkapitány-
ság Somogyi József ellen elő-
zetes letartóztatásba helyezés 
mellett indított büntetőeljá-
rást. 

Változás a buszközlekedésben 

— A szerencsétlen, bemagolta az ú j menetrendet. 

Enyhítő körülmény 

— Bíró úr, vegye figyelembe nehéz gyermekkoro-
mat, még tiki-takim sem volt! 

A humor hullámhosszán 
Két amerikai férfi beszél-

get. 
— Nem is képzeled. mi-

lyen nehéz az életem. A fe-
leségem első férje ugyanis 
dollármillomos volt. 

— Hidd el barátom, ne-
kem még rosszabb. Az én 
feleségem azt hiszi, hogy 
milliomos a férje! 

• 
— Ezer forintot mer kér-

ni ezért a házőrző kutyáért! 
Nem fajtiszta és ráadásul a 
szemével is baj van — néz-
ze csak, folyton Hunyorog. 

— Öh, ez csak okosságát 
bizonyítja. Jelzi, nagyon ol-
csón ne adjam el. 

A férj korholja a felesé-
gét: 

— Mi az oka, hogy ahány-
szor kérdezek tőled vala-
mit, mindig kérdéssel vála-
szolsz a kérdésemre? 

— Csakugyan ezt teszem? 
— kérdezi a feleség. 

— Mondja kérem. nem 
Önnel találkoztam tavaly 
Milánóban? 

— Nem, még soha nem 
voltam abban a városban. 

— Elnézést kérek, ugyan-
is még én sem jártam ott. 
Ezek szerint két másik sze-
mélyről van szó. 

PLUSZMUNKÁBÓL 
AUTÓBUSZ 

A KISZ VIII. kongresszu-
sa tiszteletére vasárnapi mű-
szakot tartanak ma a Sze-
gedi Textilművekben. Mint-
egy 800 dolgozó vesz részt 
ebben a nemes célú mun-
kálkodásban; melyet az üze-
mi KISZ-bizottság kezdemé-
nyezett. A vasárnapi munká-
ért járó összeget egy régen 
óhajtott autóbusz vásárlásá-
ra szánják; a textilesek régi 
vágya már, hogy kirándulá-
saikra saját busz álljon ren-
delkezésükre. 

GYŰJTOGATÓ RABOK 
Pénteken este váratlanul 

zavargás tört ki az ameri-
kai Wisconsin állam börtö-
nében, Green Bay-ben. Mint-
egy 200—300 rab beverte az 
ablakokat, felgyújtott több 
hálóhelyiséget és lángpiszto-
lyokkal kezdte elfűrészelni a 
börtön bejáratánál levő rá-
csot. Az addigra már riasz-
tott őrség könnygázgránáto-
kat hajított a rabok közé és 
figyelmeztető lövéseket adott 
le. Két óra múltán sikerült 
megfékezni a zavargást. 

DELMAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának 
napilapja. - Megjelenik hétfő kivételével mindennap, hétköznap 
3, vasárnap 12 oldalon. — Főszerkesztő: F. Nagy István. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Szeged. Magyar Tanácsköztársaság út-
ja 10. Telefon: 13-535, 13-003. — Felelős kiadó: Kovács László. — 
A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged, Bajcsy-Zsil inszky utca 
25. — Index: 29 053. — Előfizetési dij egy hónapra 20 forint. 


