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Műbőr divat 1972-ben 
A GRABOPLAST Győri Pamutszövő és Műbőrgyár 

bemutatta új típusú alapanyagból varrt tavaszi, nyári, 
őszi, téli divatinodelljeit. A múbőr hódit a divatban. 

Az orvosság 
Akár hihető, akár nem, a félté-

kenységre is létezik orvosság. Még-
hozzá pofonegyszerű orvosság. Mele-
gen kommendálom mindazoknak, 
akik e szörnyűséges kórságban szen-
vednek. Bizony, bizony. Nincs többé 
lelki gyötrelem, csaljon bennünket 
imádott szerelmünk akár a szemünk 
láttára. 

Íme a bizonyíték. 
Paplógó Veszter, a Dicsőség Tsz 

kiváló sertésgondozója majd le-
nyelte csontos öklét kínjában, ami-
kor megbizonyosodott Jusztika hűt-
lensége felől. Rebesgették már a té-
len is, hogy a zetoros Vajda gye-
rekkel így meg úgy, de alig adott 
rá, elhessegette a rémet Irigylik, 
gondolta, hogy maholnap nyugdíjas 
létére ilyen kemény farú menyecs-
két hozott a házhoz. Az asszony 
még a,harmincat se töltötte be, mi-
kor tavaly úgyszólván belebotlott a 
szegedi ócskapiacon, és rábeszélte, 
menjen ki vele a majorba. Ott min-
dene meglesz, biztatta, nem kell ci-
gánykodnia mindenféle redves hol-
mik kínálgatásával. Meg is voltak 
több mint egy esztendeig. Jusztika 
átjárt csirkéket nevelni a szomszéd 
tanyába. 5 meg maradt tovább a 
központban, s boldogan fütyörészve 

i kavargatta a süldőknek a moslékot. 
Szóval, eleinte nem ült ő fel a 

mendemondáknak. Amikor azonban 

a hozzá hasonló korú Balog Sára 
néni — aki Csak úgy időtöltés vé-
gett járt ki répát egyelni — majd-
hogynem lemarházta, menjen, nézze 
már meg, kivel, mit művel Jusztika 
odaát a csirkés tanyában —, nos, 
akkor szorongó szívvel ugyan, de 
elballagott. Vitte a vaslapátot is, 
mert arra megesküdött, ha igaz, 
amit beszélnek, menten agyonvágja 
mindkettőjüket. Aztán mégse csinált 
semmit. Pedig abban az istenadta 
percben érkezett, amikor ő az ég-
világon mindent látott, azok meg 
vakon és süketen fulladoztak a 
boldogságban. Lehet, hogy a jókö-
tésű Vajda gyerek huszonkét esz-
tendeje tartotta vissza? Nem tudná 
ma sem megmondani. 

Hanem attól kezdve nem fütyö-
részett. Félrelökdöste maga elől az 
ételt, s fogyni kezdett mint a hold-
világ. Iszonyúan markolászta vala-
mi belülről, s a fájdalmas szorítás-
tól a könnye is eleredt néha. Fenye-
gette Jusztikát, kettéhasítja, ha 
még egyszer szóba áll a Vajda gye-
rekkel, az asszony azonban hánya-
vetin odavágta: „Inkább azon járna 
áz esze, hogy kielégítse a feleségét." 

Ugyan kinek sírhatná el bor-
zasztó bánatát? Ki értené meg az 
efféle férfipanaszt! Mert igaz, ami 
igaz, hetek is elmúlnak, mire őt el-
fogja egy picike szerelmes hajlan-
dóság. Ekkor jött az állatorvos el-
lenőrizni az állományt. Nyögdécselve 
bár, mégis elmesélte neki, miféle 
baj nyomja. Tanácsoljon neki va-
lamit a doktor úr, mert ő nem bírja 
tovább, inkább nekimegy a Tiszá-
nak. 

A sertésfalka tekintélyes egesz-
ségőre hümmögve és fejcsóválva 
hallgatta, majd nyíltan kirukkolt 
Azt ajánlotta Paplógó Vesztemet, 
nyugodjék bele a valóságba, azon 
úgy sem lehet változtatni, hama-
rabb kellett volna számolni azzal, 
hova vezet a nagy korkülönbség. Ez 
idő szerint az lenne a legokosabb, 
ha örökös tépelődés helyett férj-
uram törvényesítené a felesége és a 
zetoros viszonyát, természetesen szi-
gorúan kikötve, hogy hol és mikor 
találkozhatnak. Ha nem akar elvál-
ni, és nevetséges se szeretne lenni, 
ez a legjobb orvosság a féltékeny-
ségre. 

Két hónap múlva jött megint az 
állatorvos. Megnézegette a virgonc 
állatokat, dicsérte a tisztaságot, elé-
gedett volt mindennel. A sertésgon-
dozó jó kondíciója, hangulata, be-
szédes kedve föltűnt neki, mire eszé-
be jutott az öreg múltkori bánata. 
Meg is kérdezte rögtön: „Az ám, mi 
újság odahaza?" Paplógó Veszter, 
mint aki már várta az érdeklődést, 
megállt, s huncutkás mosollyal vá-
laszolt: „Megfogadtam a jó tanácsát, 
doktor úr. Azóta nincs ám hancúr 
összevissza. Hogyisne. Csak szer-
dán, szombaton meg esetleg vasár-, 
nap. Szigorúan, csak az én tudtom-
mal csinálhatják, s nem ám min-
denféle szalmakazalban, hanem ren-
des helyen, minálunk, amikor én az 
etetéssel vagyok elfoglalva." 

Látszott, felette elégedett önmagá-
val, hogy sikerült elrendeznie ezt a 
nyomasztó és kényes családi ügyet. 

F. N. I. 

MTI f o t ó : Bora I s t v á n fe lvé te le i 

Műbőrből készUlt alkalmi Piros-kék múbőr nadrágos 
ruha. fiatal lányok részére, összeállítások, fiatal lányok 

miibőr liarisnyacslzmával részére 
JUBILÁLÓ 
SZAKSZERVEZETI 
TAGOK 

A DÉLÉP tegnap, kedden 
délután a vállalat központ-
jában ünnepélyesen köszön-
tötte azokat a dolgozókat, 
akik 25 éve tagjai a szak-
szervezetnek. A bensőséges 
ünnepségen 48-an kaptak 
oklevelet és jutalmat a ju-
bileum alkalmából. 
APAD A SAJÓ 

Kedvezőre fordult az idő-
járás. s ha mérsékelten is, 
de megindult az apadás a 
Sajón, tájékoztattak kedden 
reggel az Országos Vízügyi 
Hivatal ügyeletén, A folyó 
második árhulláma hétfőre 
virradó éjszaka tetőzött. A 
vízszint azóta már 78 centi-
métert apadt. Kedden reggel 
Sajópüspökinél már csupán 
254 centimétert mértek. Ha 
a Sajó csehszlovákiai víz-
gyűjtőjében nem lesz újabb 
csapadék, az apadás meg-
gyorsul. A vízügyi dolgozók 
természetesen ügyelik a gá-
takat, a töltések szerencsére 
bírják a több mint egy hete 
tartó áradás nyomását. 
KORRÓZIÓ-VÉDELEM 

Pozsonyban megnyílt a 
nemzetközi felületvédelmi 
kiállítás, amelyen az Orszá-
gos Műszaki Fejlesztési Bi-
zottság védnöksége alatt a 
Chcmokomplex, a Chemo-
limpcx, Mctalimpex, Mine-
ralimpex és a Nikex külke-
reskedelmi vállalatok is részt 
vesznek. A magyar kiállítá-
son bemutatott korrózióvé-
delmi berendezések iránt 
már az első napoh nagy 
volt a külföldi szakemberek 
érdeklődése. Szerdán rende-
zik meg a kiállításon a ma-
gyar szakmai napokat, ame-
lyet dr. Osztrovszki György, 
az Országos Műszaki Fejlesz-
tési Bizottság elnökhelyettese 
nyit meg. 
MEGLOPTA 
SZÜLEIT 

A büntetett előéletű, fia-
talkorú M. Lstván, forrásMúti 
lakos ellen lopás miatt in-
dított eljárást a rendőrség. 
A fiú nem dolgozott, csa-
vargott. Egy izben, amikor 
szülei nem voltak otthon, 
lefeszítette lakásuk ajtaját 
és ellopott 500 forintot Más-
nap ugyanígy 2500 forintot 
lopott, két hét múlva pedig 
egy táskarádiót és ruhákat, 
összesen -1 ezer forint érték-
ben. Ezután is csavargott, 
részben a lopott pénzből élt. 
A tolvajt a rendőrség letar-
tóztatta. 
GYILKOLÓ 
IIÓHULLAM 

Keddi jelentések szerint 
eddig 395 ember életét ol-
totta ki az indiai Bihar ál-
lamon végigsöprő hőhullám. 
Előfordult, hogy a hőmérsék-
let 51 fokot is elért. 

DR. KOROM MIHÁLY 
ELŐADÁSA A JATE 
JOGI KARÁN 

Tegnap, kedden délelőtt 
10 órakor a JATE jogi kará-
nak pártalapszervezete tu-
dományos ülést rendezett „A 
szocialista jogtudomány sze-
repe és a hatása a jogalko-
tásra" — címmel. A beve-
zető előadást dr. Korom Mi-
hály. az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, igazság-
ügyi miniszter tartotta. A 
tudományos ülést vita kö-
vette. 

Strandon 
Két csinos nő napo-

zik a strandon. Csakha-
mar kíváncsi férfiak 
gyűlnek köréjük. 

— öszitén megvallva, 
dühít ez a sok kíváncsi 
férfi — szólal meg az 
egyik barnára sült szép-
ség. 

— Igen, igen — vála-
szolja a barátnője —, 
de engem sokkal job-
ban dühítenek azok, 
akik nem kíváncsiskod-
nak... 

EGYIPTOM 
LAKOSSÁGA 

Hivatalos statisztikai ada-
tok szerint 1971-ben Egyip-
tom lakossága 34 millió fő 
volt. A lakosság évente 
800 000 fővel nő, vagyis az 
Egyesült Arab Köztársaság-
ban átlagosan minden 40. 
másodpercben új állampol-
gár születik. Kairó tartomány 
lakossága 6 millió fő, az or-
szág összlakosságának mint-
egy 17,6 százaléka. 

VADSZÁRNYASOK 
TENYÉSZTÉSE 

Kikeltek az idei első „csi-
bék" Szabolcs-Szatmár me-
gye legnagyobb élő fácán és 
fogolytenyésztő telepén, a 
Kemecsei Állami Gazdaság-
ban. Eddig mintegy 1600 fá-
cán és fogoly látott napvilá-
got. de az idény végére szá-
muk tízezerre emelkedik. Eb-
ben a gazdaságban vérfrissí-
tés és dúsítás céljából évek 
óta foglalkoznak fajtatiszta 
vadszárnyasok tenyésztésé-
vel. A törzsállományt 200 
fácántyúk és 160 fogolypár 
képezi. Ezek szaporulatait 
még a lojásmentésből szár-
mazó mennyiséggel egészítik 
ki. A kismadarakat 6—8 he-
tes korig a telepen nevelik, 
majd a gazdaság 53 ezer hol-
das rezervátumának állomá-
nyát gyarapítják velük-

VALYI PÉTER 
MOSZKVÁBAN 

Vályi Péter, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese a 
KGST végrehajtó bizottságá-
nak 58. ülésére kedden 
Moszkvába utazott. 

BALETTVERSENY 
VÁRNÁBAN 

Július végén hatodszor 
rendezik meg a nemzetközi 
balettversenyt Várnában. 
Mint korábban, most is Ga-
lina Ulanovát, a híres szov-
jet balerinát kérték fel a 
nemzetközi zsűri vezetésére. 
A versenyen 15—19 éves 
korú fiatal táncosok vesz-
nek részt az idősebb kor-
osztály résztvevőinek felső 
korhatára 28 év. A ver-
senyt három fordulóban 
bonyolítják le: az elsőben 
klasszikus művek, a máso-
dikban és harmadikban egy 
modern és egy klasszikus 
darab előadása szerepel. 

NYUGDÍJASOK 
TALÁLKOZÓJA 

Egész napos találkozóra 
hívta össze nyugdíjasait pén-
tekre, 26-ára a Délmagyar-
országi Építő Vállalat. A 
program szerint a vállalat 
vezetősége tájékoztatót ad a 
DÉLÉP tavaly végzett mun-
kájáról. Közös ebéd után 
a nyugdíjasok meglátogatják 
a szegedi házgyárat és mű-
szaki filmvetítésen vesznek 
részt. 
HÁZTARTÁSI 
ÓRÁK 

A MOM dunaújvárosi óra-
gyárában, ébresztő- és sakk-
órák gyártása mellett, az 
idén már háztartási perc-
jelző órákat is készítenek. 
Ezekkel a szerkezetekkel a 
háziasszonyok percre állít-
hatják be akár a főzési időt, 
akár a mosógép forgási ide-
jét, vagy egyéb háztartási 
gép működését. A dunaúj-
városi gyár különböző színű, 
tetszetős műanyag tokokba 
helyezett háztartási órái 
hatvan perces szerkezetűek. 
KERÉKPÁRTOLVAJ 

Fekete Sándor (Lengyel u. 
33.) gépkezelő ellen lopás 
miatt indított eljárást a 
rendőrség. Fekete egy algyői 
udvarban észrevett néhány 
kerékpárt. A kapu zárva 
volt, ezért este a kerítésen 
mászott be és egy kerékpárt 
ellopott. A lopott biciklit 
500 forintért eladta. Fekete 
ellen eljárást indítottak. 
„GÉPI TEHÉN" 

A Plantmilk Ltd. angol 
társaság laboratóriumában 
olyan készüléket konstruál-
tak. amely növényi takar-
mányból mesterséges tejet 
állít elő. A készülék beren-
dezése többé-kevésbé a te-
hén emésztőszerveire emlé-
keztet. A ..gépi tehén" ká-
poszta és bablevéllel táplál-
kozik. és naponta több mint 
60 liter fehérjében gazdag 
folyadékot állít elő, amely a 
természetes tejre emlékez-
tet. 

EL,HUNYT 
SZÉCIIY KAROLY 
KOSSUTH-DÍJAS 
AKADÉMIKUS 

Széchy Károly Kossuth-
díjas akadémikus, a Buda-
pesti Műszaki Egyetem ta-
nára május 22-én, életénei; 
70. évében váratlanul el-
hunyt. Elhunytával a ma-
gyar mérnöktársadalom a 
mély- és hídépítés kiváló al-
kotóját és tudósát, több tu-
dományterület átfogó műve-
lőjét mémöknemzedékek 
nevelőjét gyászolja. Nagy 
érdemeket szerzett a háború 
által elpusztított hidalt újjá-
építésének irányításában. Az 
Akadémia és a Budapesti 
Műszaki Egyetem sáját ha-
lottjának tekinti. Temetésé-
ről később intézkednek. 
MÜKINCSRABLÁS 

A műkincsrablások hullá-
ma elérte Tajvant is. A 
sziget déli részén fekvő Taj-
nan városának rendőrsége 
közölte, hogy ismeretlen tet-
tesek elraboltak egy helyi 
templomból több mint 600 
éves. a Ming-dinasztia ko-
rából való felbecsülhetetlen 
értékű porcelánkészletet. 

Jószívű gyermek 

— De mami! Miért mosogatsz 
Nyugodtan hagyd csak holnapra! 

» születésnapodon? 

Fiktív nyereségből prémium Japán titkok 
Ez év március 15-ével fel-

számolták, s megszűnt mű-
ködni a Szegedi Járási Ter-
melőszövetkezetek Építési 
önálló Közös Vállalkozása. 
Ezzel egyidőben visszalapoz-
tak a könyvelésre, ügyvitel-
re, amelynek eredményeként 
rájöttek, hogy ez a volt cég, 
vállalkozás az 1969-es esz-
tendőt veszteséggel zárta, a 
számok viszont nyereséget 
tükröztek. A szegedi városi 
és járási ügyészség a társa-
dalmi tulajdonban különö-
sen nagy kárt okozó csalás 
bűntette miatt vádat emelt 
a volt TEVÁL igazgatója, 
Matus István, Szeged, Gogol 
utca 36. szám alatti lakos, 
valamint társai — Katona 
Géza főkönyvelő, Szeged, 
Hámán Kató utca 1.; Kopasz 
István Pál főkönyvelő-he-
lyettes Szeged, Kandó Kál-
mán utca 31.: Horváth 
György megbízott főmér-
nök, Hódmezővásárhely, Ta-
nácsköztársaság tér 77. — el-
len. 

Az ügyészség megállapítá-
sa szerint a TEVAL volt ve-
zetői a szóban forgó időben 
tudták, hogy veszteséges esz-
tendőt zárnak. Matus István 
ezt úgy akarta elkerülni, 
hogy számlákat álb'ttatott ki 
olyan építkezésekről, mun-
kákról, amelyeket még nem 
fejeztek be. A fiktív szám-
lákat úgy szignáltatták, hogy 
azok a TEVAL belső elszá-
molására kellenek. A mű-
szaki ellenőrök ilyenformán 
nem is vonakodtak a szám-
lákat aláírni. Mire zárni 
kellett az esztendőt, II da-
rab fiktív számlával össze-
kapartak 1 millió 335 ezer 
345 forintot, amelyet a „Be-

fejezett Épületek Fővállalko-
zói Árbevétele" számlára 
könyveltek el. Az ügyeske-
dés folytán 743 ezer forint 
nyereséget mutattak ki. A 
hamis mérleget a TEVÁL 
igazgatótanácsával Matus 
István fogadtatta el, noha 
az ügyben közelről érdekel-
tek mindannyian tudták, 
hogy a mérleg csak az utó-
lagos számlák rákönyvelése 
következtében fiktíven vált 
nyereségessé, egyébként 
veszteségesre állt. Ha vi-
szont az utóbbit produkál-
ják, akkor elesnek a feloszt-
ható 322 ezer forint prémi-
umtól. Matus István és Hor-
váth György évi fizetésük 
50—50, Katona Géza pedig 
évi fizetése 40 százalékát 
vette fel prémiumként. To-
vábbá a volt igazgató ki-
osztatott — ugyancsak jog-
talanul — műszakiaknak, 
fizikai dolgozóknak, admi-
nisztrátoroknak 284 ezer 455 
forintot. Ez az összeg mind 
a mai napig nem térült 
meg. 

Matus István és társai 
bűnperének tárgyalását a 
szegedi járásbíróság június 
másodikán kezdi meg, s vár-
hatóan több napig tart. 

A japán Külügyminisztéri-
um elhatározta, hogy „titok-
devalvációt" hajt végre: az 
idén legalább 30 százalékkal 
csökkenti a .szigorúan tit-
kos" és a „titkos" jelzésű ak-
ták számát. Az intézkedés 
azután történik, hogy márci-
usban a Külügyminisztérium 
egyik miniszterhelyettesének 
titkárnője „szigorúan titkos" 
jelzésű táviratot adott ki a 
Mainicsi Simbun című to-
kiói lap munkatársának. A 
Japán Szocialista Párt ezek-
nek a táviratoknak a segít-
ségével bizonyította be, hogy 
a Szato-kormány titkos meg-
állapodásokat kötött az ame-
rikaiakkal Okinawa kérdé-
sében. 

Tavaly a japán Külügymi-
nisztérium összesen 387 081 
bizalmas aktát produkált. 
Ebből 40 673 „szigorúan tit-
kos" és 59 915 „titkos" jel-
zést. 

KÜLÖNÖS 
BARÁTSÁG 

Az angliai Chesington ál-
latkertben furcsa párra let-
tek figyelmesek a látogatók. 
Életreszóló barátságot kötött 
Bello, az elefánt és Laura, a 
színes tollú papagáj. Laura 
mindenhová követi vastag-
bőrű barátját. 
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