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Épülő ABC 

A.cs S. Sándor felvétele 

ABC-áruházat építtet a Szí regi ÁFÉSZ Szőregen, a 
Tolhuhin téren. Az 5 millió forintos, több mint 500 
négyzetméter alapterületű áruház kivitelezését saját épi-
tőtrészlegük végzi. A tervek szerint jövőre, áprilisban vá-
sárolhatnak* majd az új üzletben, melynek eladórésze 260 
négyzetméter. 

A SZOT ÉS A 
VÖRÖSKERESZT 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

A SZOT és a Vöröskereszt 
részletes irányelvekel dol-
gozott ki együttműködésük 
szélesítésére. Eszerint az 
együttműködés egyebek közt 
kiterjed az egészségügyi fel-
világosítás keretében a be-
tegségek. foglalkozási ártal-
mak megelőzését szolgáló 
tevékenységre. Fontos fel-
adatként határozták meg 
szociális létesítmények (für-
dők. öltözők stb.) megvalósí-
tásának szorgalmazását, v a 
munka- és egészségügyi kö-
rülmények tervszerű javí-
tását. 

Mindent 
sorjában 

A férj korabban tér 
haza és feleségét édes 
kettesben találja egy 
ismeretlen férfival. 

— Ki ez a becstelen 
fráter ... kérdi dühö-
sen. 

— Álljunk meg egy 
pillanatra! •— szakítja 
félbe a feleség. — Majd 
beszélünk erről az úr-
ról is, de előbb azt sze-
retném tudni, hol jár-
tál már megint? Csak 
úgy bűzlesz a whisky-
tól! 

GARÁZDA 
A CSÁRDÁBAN 

Czene János 36 éves. Sze-
ged. Brüsszeli körú 1). szám 
alatti lakost eddig sikkasz-
tás és közveszélyes munka-
kerülés miatt büntették. 
Újabban garázdaság miatt 
került bíróság elé. Felesége 
a Gulyás csárdában talált rá 
s megkérdezte tőle italozása 
közben: „Mi van, fiatalúr, 
itt a munkahelye?" Czene 
erre pofon vágta az asszonyt, 
aki a földre esett, majd a 
felszolgálóba ls belerúgott. 
A helyiségben mintegy 70-en 
tartózkodtak. Czene János 
mégis legalább húsz percig 
garázdálkodott. A szegedi já-
rásbíróság nem jogerősen 4 
hónap börtönre ítélte. 

Ügyintézés 
Hol volt, hol nem volt, még az 

Óperenciás tengeren sem túl, egy 
hivatalban dolgozott Kiss Ábel hi-
vatalsegéd. Egyszer ezt az utasítást 

— Vidd el ezt az iratot! 
Elviszi. 
Máskor meg ezt kérik a kézbe-

sítőtől: 
— Menj és hozd el az iratot! 
Elhozza. 
Egyszer meg így förmednek rá: 
— Nagyon sokáig voltál oda, Kiss 

Ábel. 
— Én? ISokáig? Hogy én sokáig 

voltam? Hát így állunk? — sértő-
dött meg a kézbesítő. — Na, jö. 
Majd én elbánok veletek. Megmu-
tatom én nektek!!! 

Legközelebb aztán, amikor elküld-
ték iratokkal, akkor fogta, egy ira-
tot "kiemelt a többi közül, és be-
dobta azt a legközelebbi szemétko-
sárba. 

Ezen az éjszakán alig aludt va-

lamit. Sokáig azzal a kellemes gon-
dolattal hitegette magát — elkép-
zelve minden létező lehetőséget —, 
hogy milyen pánik lesz akkor, ami-
kor kiderül, hogy eltűnt egy akta. 
Azt ls remélte, hogy ezután jobban 
elismerik majd munkáját, jobban 
odafigyelnek tevékenykedésére. 

Am eltett egy het, és senkinek 
sem tűnt fel az akta hiánya. „Le-
hetseges, hogy kevés egyetlen ak-
tát eltüntetni?" — gondolta nemi 
zavarral Kiss Ábel. És amint adó-
dott a következő alkalom, titokban 
a szemétkosárba dobott, de most-
már nem egy, hanem tíz darab ügy-
iratot: „No, most aztán bossszút ál-
lok rajtatok" — gondolta magában. 

Ismét az izgalmas várakozás nap-
jai következtek. Kiss minden reggel 
bement az igazgató titkárnőjének, a 
csinos Editnek az irodájába. 

— Mi újság erre felé? — érdek-
lődött kíváncsian. — Nem történt 
semmi különös? 

— Mi történhetett volna? — cso-
dálkozott Editke. 

— Hát igy állunk? — felett ön-
magának Kiss Ábel. — Még ez is 
kevés? 

A második hét végére lefogyott a 
kíváncsiságtól, az izgalomtól sápado-
zott, és a harmadik hét elejénél nem 
is bírta tovább idegekkel. Amikor a 
következő csomag irattal elküldték, 
akkor útja már csak az ismert sze-
métkosárig vezetett: a kapott irat-
köteget teljes egészében beledobta. 

„No, most aztán ráeszméltek, 
hogy milyen fontos az én munkám" 
— gondolta teljes meggyőződéssel 
— „Rá bizony, kedveskéim." 

Azóta teljes három év telt el 
Editke már egészen hozzászokott 
Kiss Abel reggeli vizitjeihez. Sőt, 
ha késik pár percet, már nyugta-
lankodik is miatta. 

Kiss Abel ezen idő alatt még job-
ban lefogyott. Makacs üstöke, mely 
feje búbján éktelenkedik, észrevét-
lenül megőszült. Arca ráncoktól lett 
barázdáltabb. Csak a szemeiben ég 
az önérzet olthatatlan lángja. 

„Rájöttök, hogy ki vagyok én! Rá 
kell eszmélnetek!" — reménykedik 
még mindig Kiss Ábel, naponta le-' 
róva a távolságot az irodák és a 
szemétkosár között. 

V. K. 

MAGYAR—BOLGÁR 
KÖNNYŰIPARI 
TÁRGYALÁS 

A magyar és a bolgár 
Könnyűipari Minisztérium 
küldöttségének szófiai tár-
gyalásai jegyzőköny aláírá-
sával értek véget. A jegy-
zőkönyv a két ország gaz-
dasági és tudományos-mű-
szaki együttműködésének 
kiszélesítését irányozza elő a 
könnyűipar területén. 

LOTTÓTAJÉKOZTATÓ 
A Sportfogadási és Lottó 

igazgatóság közlése szerint a 
29. héten 5 találata egy fo-
gadónak volt, nyereménve 
2 007 878 forint. Négy talá-
latot 63 fogadó ért el, nye-
reményük egyenként 91 871 
forint. Hármas találata 5369 
fogadónak volt, nyeremé-
nyük 374 forint. A kéttalála-
tos szelvények száma 144 904 
darab, ezekre egyenként 17 
forintot fizetnék. 

Macskafájdalom 
ELJÁRÁS 
A CSALÓ ELLEN 

Farkas Imre 32 éves Rú-
zsa 778. szám alatti lakos 
még 1970 októberében átvett 
4 ezer száz forintot P. A. 
szegedi lakostól, hogy hozzá-
tartozói síremlékét elkészít-
se. A munkához máig sem 
fogott hozzá, a pénzt viszont 
elköltötte. A rendőrség csa-
lás miatt büntető eljárást in-
dított ellene. 
RENDŐRSÉGI 
FELHÍVÁS 

A Csongrád megyei Rend-
őr-főkapitányság büntetőel-
járást indított csalás miatt 
Gora Lajosné Szeged, Alsó 
Kikötő sor 9. szám alatti la-
kos ellen. A rendőrség kéri 
azokat, akiktől Goráné bár-
milyen címen pénzt kért, hi-
vatali időben jelentkezzenek 
a főkapitányság vizsgálati 
osztályán személyesen, vagy 
telefonon. 
ARANYGYŰRŰK — 
ZOKNIBAN 

Lőkös László 26 éves, Sze-
ged, Lenin körút 95. szám 
alatti lakos büntetett elő-
életű, egy alkalommal a 
Jégkunyhó presszóban szó-
rakozott, ahol egy asztal 
alatt zokniba csomagolva 13 
darab gyűrűt talált s azt ma-
gához vette. A gyűrűket el-
ajándékozta ismerőseinek, 
rokonainak. A szegedi já-
rásbíróság az alkalmi „meg-
találót" — tekintettel bün-
tetett előéletére — nem jog-
erősen 5 hónap fegyházra 
ítélte. 
ELITTA 
A' TARTÁSDÍJ AT 

Savanya József 43 éves, 
Ásotthalom . V. kerület 728. 
szám alatti lakos tartási kö-
telezettség iszákos életmód 
miatti elmulasztásának bűn-
tette miatt állt a szegedi já-
rásbíróság előtt. Két gyer-
meke után hosszabb időn át. 
nem fizetett tartásdijat, több 
mint 7 ezer forinttal maradt 
hátralékban. Rábizonyult vi-
szont, hogy szeszes italt 
rendszeresen és nagy meny-
nyiségben fogyasztott A 
szegedi járásbíróság nem 
jogerősen 4 hónap börtönre 
ítélte. 

Parlagon 
hagyott gránát 

Szombaton délelőtt egy fia-
talember, Bányász Iván kő-
műves kérte szerkesztősé-
günk segítségét abban, hogy 
távolíttassunk el egy csap-
pantyús kézigránátot, ame-
lyet a Bocskai utca és a 
Kossuth Lajos sugárút sar-
kán levő, lebontásra ítélt 
ház padlásán találtak két 
héttel ezelőtt. Akkor mele-
gében Bányász Iváfi szólt 
vállalata, a DÉLÉP rendé-
széinek és a munkavédelmi 
felelősnek is, nehogy a ké-
zigránát bajt okozzon 27 
esztendővel a háború után. 
De azóta sem történt semmi, 
csupán annyi, hogy elhelyez-
tek a gránát közelében egy 
különös veszélyt jelző táb-
lát. 

Bevalljuk, szerkesztősé-
günkből a gránáthoz senki 
nem mer hozzányúlni, ezt 
ne is várják tőlünk, A be-
jelentő Bányász Iván pana-
szát azonban ezúttal tovább 
adjuk az illetékes tűzszeré-
szeknek, akiknek az a hiva-
tásuk, hogy mindenféle rob-
banószerkezettel elbánjanak. 

L. F. 

Féltés 

Az időjárás és egészségünk 

SZEGED A HAZAI LAPOKBAN 
1972/30 

SZIGETI P i roska : Já tszot ták 
kedvükre . Pa j tas . júl. 6. [A Sze-
geden rendezett országos úttörő-
színjátszó iesztválról. Fényké-
pekkel.) 

Tóth Gyula hetedszer nyer te 
a szegedi nemzetközi maratoni t . 
Népsport , Júl. 16. 

PINTÉR Is tván : Mitől szép 
Szeged? Népszabadság, júl . 16. 

Szegedi m ű g y ű j t ő k kiállítása. 
Magyar Hírlap, Júl. 17. [A Bar-
tók Béla Művelődési Központ-
ban.) 

Száznyolcvanöt kiállító a sze-
gedi Ipari vásáron. Magyar 
Nemzet , júl. 17. 

Légszomj. Képes Sport , júl. 18. 
ITóth Gyuláról , a nemzetközi 
mara ton i győzteséről. Fényké-
pekkel.) 

Szakszervezeti néptáncíeszt lvál 
Szegeden. Magyar Hírlap, Ma-
gya r Nemzet, Népszava, júl. 18. 

[PÜNKÖSTI Á r p á d ] : Nemzet 
közi néptánafeszt lvá] Szegeden. 
— Szombaton gálaest a Dóm téri 
színpadon. Népszabadság, júl. 
18. 

Népl tánc-okta tók nemzetközi 
konle rene lá ja . Népszava, júl. 18. 

Két kiállítás Szegeden. Nép-
szava, júl. 18. [A műgyű j tők és 
Samu Katalin kiállí tásáról.! 

KÁRPÁTI György : Hazánk 
szép t á ja i — VadvizorszAg. Lo-
bogó, jűl. 19. JFehértóról. Fény-
képekkel .) 

KORNYEI E lek : . .Freillcht-
spiele 1972" In Szeged. Neuesete 
Nachrichten, júl. 19. [Fénykép-
pel.) 

[HALMAI György] (ha lmai) : 
Holnap nyílik a szegedi Ipari 
vásár . — A kiállí tók á rus í tanak 
ls. Esti Hírlap, Júl. 20. 

Hegyen-völgyön lakodalom. 
Esti Hírlap, Júl. 20. [A szabad-
téri já tékok műsora Fénykep-
pel.) 

Holnap nyitó előadás a szege-
di szabadtér t já tékokon. Magyar 
Hírlap, Magyar Nemzet, Népsza-
badság, júl. 20. 

TÓTH Bela: Nemzetközi nép-
táncíeszt lvál Szegeden. Népsza-
badság, jú l . 20. [Fénykép.) 

MATYAs I s t ván : Fél időben a 
nemzetközi szakszervezeti nep-
táncfeszttvál. Népszava, júl . 20 

KELETI, É[va] : Hungár ián 
opera opens Szeged Festival. 
L'ally News, júl. 21. [Fénykép.] 

Százkilencven kiállító t izenöt-
ezer négyzetméteren. — Ma nyi t -
j á k meg a szegedi Ipari vá -
sárt , Magyar Hírlap, júl. 21. 

Szegedi s ikerek . Magyar I f j ú -
ság, Júl. 21. [A tudományegye tem 
énekkará ró l és az egyetemi szín-
padról.) 

[PÜNKÖSTI Á r p á d ) : Ma nyi t 
Szegeden a vásár , kezdődnek a 
szabadtér i j á t ékok . — Ismét 
megrendezik az i f júság i napoka t . 
— Kiosztották a vásá r dijait . 
Népszabadság, júl . 21. 

MOLDOVAN T a m á s : Vásárnyl -
tás Szegeden. — Ki raka t a déli 
országrész Iparáról. Népszava, 
Júl. 21. 

SZÉKELY G y ö r g y : 400 sor a 
Szegedi Szabadtér i Já tékokról . 
Film, Színház. Muzsika, jul. 22. 
[Fényképekkel .] 

Átadták a zsürt különdí ja i t . — 
Megnyílt Szegeden az ipar i vá-
sár . Magyar Hírlap, Magyar 
Nemzet, Júl. 22. 

Megkezdődtek a szegedi sza-
badtér i Já tékok Magyar Hírlap, 
Népszava, júl . 22. 

[PÜNKÖSTI Á r p á d ] : Hatvan-
ezer vendéget v á r n a k a hé t vé-
gére Szegedre. — Mér centená-
r i umára készül a vásár . — ö t -
ezer néző a Dóm téri Erkel-
premleren . Népszabadság, Július 
22. 

ANDOR Leon : Szegedi emlék. 
Szabad Föld, júl. 23. (Tömörkény 
Istvánról.) 

Megvisel szinte mindenkit 
ezekben a napokban a szub-
trópusi, párás időjárás, 
amelyet még frontátvonu-
lások is tarkítanak. Sokan 
panaszkodnak rosszullétről, 
kiújulnak ideges eredetű be-
tegségek — gyomorfekély, 
szívritmuszavarok, érrend-
szeri betegségek, a zivatar-
ral együttjáró átmeneti le-
hűlések az egészséges szer-
vezetet is megviseli, de fo-
kozott óvatosságra kell, 
hogy intse a szív-, ér- és 
idegrendszeri betegségben 
szenvedőket. 

Az elmúlt hetekben szo-
katlanul sok beteget ápol-
tak a szegedi belklinikákon 
és belgyógyászati osztályo-
kon, szinte előre jelezték a 
rosszullétek a közelgő front-
átvonulást. A jól felszerelt 
intenzív osztályok lehetővé 
teszik, hogy a gyógyulás ki-
látásai biztatóbbak legye-
nek, azonban maguk a szív-
betegek is sokat segíthet-
nek előrelátással: az orvos 
által felírt gyógyszerek pon-
tos szedése és a pihenés 
rendkívül fontos. A legki-
sebb rosszullét esetén is 
forduljanak tanácsért orvo-
sukhoz. Óvatosan kell stran-
dolniuk, főleg a napozással 
kell vigyázni. Határozottan 
jót tesz azonban, ha kora 
reggel, vagy késő délután 
úszással, sétával felfrissítik 
magukat. 

Az orvostudomány egyik 
fejlődő ága, az orvosmeteo-
rológia világszerte kutatja 
az időjárás változásaival 
együttjáró megbetegedése-
ket. Annyit a nem szakem-
ber is felfedez, hogy inger-
lékenyebbek, fáradékonyab-
bak vagyunk, a viharos 
gyorsasággal változó időjá-
rás miatt — türelmünk, em-
berségünk tartalékaira is 
nem egyszer szükség van, 
hogy egymást kímélhessük 
ezekben a napokban. Az or-
vos tanácsa szerint pedig el-
sősorban a közlekedésnél vi-
gyázzunk: inkább ne üljön 
a volán mellé, aki nem ér-
zi magát teljesen egészsé-
gesnek és a gyalogosok 
szintén körültekintőbbek le-
gyenek az utcán — több a 
hibalehetőség, több a ve-
szély ezekben a napokban.' 

Sz. M. 

ÉRCTELEPEK 
FELDERÍTÉSE 

A Kola-félszigeten érdekes 
vizsgálati módszert dolgoz-
tak ki az érctelepek felderí-
tésére. Repülőgép fedélzeté-
ről — különleges berendezés-
sel — mérik a viharzónák 
mágneses térerősségének 
változásait, A mérési adatok 
alapján meghatározhatják az 
érctelepek helyét és minősé-
gét. 

Közlemény DÉLMAGYARORSZÁG 
(X) A Délmagyarországi Építő-

ipari Vállalat, Szeged, Bocskai 
u . 10. sz. alatt i Icultürtermében 
minden vasá rnap 17 órától 21 
óráig a Kristály beategyüt tes 
közreműködésével k lubdelutánt 
rendezünk. Belépődí j : IP,-- Ft. 
DÉLÉP szakszervezeti bizottság. 
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