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Műszaki fejlődés 1970-ig IS WléWtfA Szovjet—magyar
Nagyplemes építkezések — Az alumínium
fejlesztése — Szellemi és anyagi erök jobb
A műszaki fejlődés meggyorsítása egyik fő gazdaságpolitikai célkitűzésűink. A
harmadik ötéves terv előiráinyaott beruházásai és a
termelés várható szerkezeti
változásai is ebben az irányban mutatnak. Az ú j ötéves
népgazdasági terv a gyártmány- és gyártásfejlesztési
feladatokat többnyire a vállalatokra,
kutatóintézetekre
bizza, sajátos eszközeivel viszorít kedvező
feltételeket
Teremt a műszaki haladás
általános ütemének
meggyorsításához. így biztosítja
a műszaki fejlődés élvonalabam álló, a hazai adottságoknak leginkább megfelelő ágazatok gyors előrehaladását, az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés korszerű technikai alapjainak bővítését, a nemzetközi munkamegosztás elmélyítését.

A termelés
korszerűsítései

bővítése

A kohászat megkezdi például a könnyű- és középnehéz épületszerkezeti anyagok, egyebek között a
lemezből hajlított és lyukasztott, tetszés szerinti méretben összecsavarozható
elemek gyártását így a különböző
csarnokszerkezetek
(iparban, közlekedésben, mezőgazdaságban,
raktározásnál) 50—70 százaléka m a j d
termelékeny módon, élőregyártott elemekbői készül het 1970-ben. A
korszerű,
nagyelemes építkezések aránya az 1965. évi 6 százalékról 70 százalékra növekszik az állami építkezéseken,
elsősorban a hat ú j házgyár
üzembe helyezésével.
Az építőmunka mindinkább
ipari
szerelőtevékenység
lesz, biztosítja a beruházások gyors és olcsóbb kivitelezéséfc így időben
termelni kezdhet majd a berentei PVC-üzem, a tiszapalkonyai Polietilén Gyár, s
más, a kőolaj és a földgáz
feldolgozására épülő
műanyag és műtrágyagyártó kapacitás, lényegesen bővítve
a termelés intenzív fejlesztésében nélkülözhetetlen hazai nyersanyagbázist. Az egy
lakosra jutó évi műanyagfelhasználás
négy
kilogrammról tíz kilogrammra
emelkedik

öt

év

alatt.

A

hagyományos
importanyagokat: a fát, a fémet, a gyapotot, a gyapjút, a bőrt stb.
részben korszerű hazai műanyagok,
műszálak,
műgyantáik váltják fel. Egyebek között mindez
majd
visszahat az építőipar és a
kohászat további fejlesztésére.
Nagy természeti kincsünk,
a bauxit termelésének és az
alumínium
feldolgozásának
rohamos fejlesztése szintén
a műszaki haladás irányába
bővítik
a
feldolgozóipar
alapanyag-bázisát. A
gépipar
gyártmányösszetétele
ugyancsak a korszerű követelményeknek
megfelelően
változik. Gyorsan növekszik
a közúti járművek, elsősorban az autóbuszok, az autoimatikaelemek, a szervezéstechnikai eszközök, a nehéz-híradástechnikai berendezések, az anyagmozgató és
mezőgazdaságú gépek termelése. Népgazdasági méretekben szintén nagyarányú termelékenységnövekedést biztosít a szénhidrogének
(a
kőolaj és a földgáz) arányának növelése, az energiahordozók felhasználása,
valamint a vaisútvontatás dieselesítése és villamosítása.

Öntevékenyen
Az ú j ötéves terv tehát
azokra a legfontosabb fel-

adatokra
összpontosítja a
figyelmet, a
szedlemi és
anyagi erőket, amelyek végrehajtásával meggyorsulhat
népgazdaságunk
általános
műszaki fejlődése, néhány
ágazat pedig a nemzetközi
élvonalba kerülhet, biztosítva a gazdaságos export fokozását Az ötéves terv fő
irányainak és összefüggéseinek kidolgozásában a szakemberek ezrei vettek r é s z t
s tíz és tízezrei kell, hogy
öntevékenyen
közreműködjenek majd a végrehajtásban, s a vállalatok gyártmáiny- és gyártásfejlesztésében. E feladatok ellátásához
nagyobb önállóságot,
több
lehetőséget, kedvezőbb faltételeket biztosítanak a vállalatoknak, a kutatóintézeteknek, az ú j
gazdasági
mechanizmus előkészítésének
és kibontakozásának
időszakában.
Nyilvánvaló, hogy a gazdasági fejlődés hatékonyságát jelző, oly gyakran emlegetett
minőségi
mutatók,
így a gyártmány- és gyártásfejlesztési feladatok központilag
nem írhatok elő,
illetve végrehajtásuk
nem
is ellenőrizhető egyértelműen a vállalatoknál. Mindezt
viszont pontosan megtervezhetik a vállalatok, a technikai haladás irányainak a piac — a hazai és külföldi
felhasználók — igényeinek
ismeretében. S a központi
tervszerű irányítás megfelelően ösztönöz m a j d a szükségletek
magas színvonalú
káelgéítésére, a müszaki-tudományos fejlődésre a vállalatoknál. Ezt a célt szolgálja már ma is az év elején életbe léptetett prémiumrendszer, s 1968-tól méginkább az új, rugalmas árrendszer. s a termelés műszaki, gazdasági színvonalát.
valamint a vásárlók elismerését és bírálatát egyaránt
tükröző nyereség, amely a
vállalati gazdálkodás fő mutatójává válik.

A
technikai
konzervativizmus

ellen

A vállalatok műszaki fejlesztő munkájában így megszűnik m a j d az öncélúság, a
formalitások veszélye
A
költségvetésből
finanszírozott akadémiai Intézetek és
egyetemi tanszékek alapkutatási eredményedhez a jövőben is ingyenesen hozzájuthatnak a vállalatok, ám a
konkrét,
helyi
feliadatok
megoldási módjai közt már
gazdasági mérlegelések alapján szabadon választhatnak.
A műszaki és vállalatfejlasztási alap terhére bővíthetik saját kutató-fejlesztő
részlegük létszámát, vagy
megbízható gazdasági
számítások alapján a vállalkozásszerűen működő műszaki
kutató- és szervező intézeteknél megrendelhetik egyegy feladat kidolgozását Tehát nemcsak a
fejlesztés
irányát, hanem a konkrét
megoldások módját tekinve
is szabadon dönthetnek
vállalatok, aszerint,
hogy
melyik hoz gyorsabban, magasabb színvonalú gazdasági erdeményt a helyi kollektívának és a népgazdaságnak.
Ahhoz, hogy a
gyártmány- ós
gyártásfejlesztés
valóban felelősségteljes vállalati feladattá váljon az ú j
gazdasági mechanizmusban,
szükséges
felülvizsgálni
mindezo'rat a bürokratikus
intézkedéseket, amelyek je lenleg fékezik ezt a munkát, indokolatlanul monopolhelyzetet teremtenek az üzemek
elkényelmesedésére,
technikai konzervativizmusra vezetnek. így például a
prototípus körülményes jó-

feldolgozás
felhasználása

szaki együttműködés

A gazdasági

és tudományos-műszaki
bizottság
ülése

kormányközi

váhagyásí eljárása, a profilDiesel-vonatok
gyártása
tervezésénei
Moszkvában október 8—10-én megtarglazda-rendelet, a Beruházási
tották a gazdasági és tudományos-műés összehangolásának területén megvalóKódex számos intézkedése,
szaki együttműködési kormányközi bifékezi jelenleg a vállalatok
suló együttműködés
helyzetéről.
Megzottság IV. ülését. Az ülésen megvitatkezdeményezőkészségének
hallgatták továbbá a Barátság olajvezeták a két ország gazdasági együttműkökibontakozását, s igyekszik
ték áteresztő képességének fokozása érkiküszöbölni
a
fejlesztő
dése továbbfejlesztésének kérdéseit és megdekében
végzendő munkákról szóló jelenmunkában
elkerülhetetlen
hallgatták a felek jelentését a bizottság
tést, valamint azt a jelentést,
amely
kockázatot, miközben
beIII. ülésén elfogadott határozatok teljeiparcikkek szakosított kiállításainak meghozhatatlan
időveszteséget
sítéséről.
rendezésével foglalkozik a két ország
okoz. A
sok visszásságra
A bizottság meghallgatta
megfelelő
módot adó újítása és találexport lehetőségeinek megállapítása
és
minisztériumok beszámolóit a gyógyszermányi rendelet is felülvTzsiparnak, a könnyűiparnak, valamint a
kiszélesítése céljából. (MTI)
gálásra szorul A fejlesztő
szakemberek munkaköri kötelességévé válik az újítás,
a kezdeményezés és általában az alkotó
gondolfkodás, kiemelkedő
eredmények elérése esetén viszont
alapkeresetük és prémiumuk
Kállai Gyula, a Miniszterbeosztott munkakörben
is
A szegedi járási párfbi- megyei pártbizottsági mun- tanács elnöke hétfőn hivataelérhetá, vagy megközelítheti majd a vezető állásúakiét. zottság hétfőn, tegnap Sze- ka társként dolgozó — Turai lában fogadta Joseph Grigeden. a Kálvin téri párt- Zoltán elvtánsnak tizenöt évi mondot, az Angol Liberális
székházban ülést tartott. A munkájáért, melyet a pártbiBelső
tartalékok
járási pártbizottságnak
a zottság munkatársaként, majd Párt vezetőjét. Az angol popártértekezlet elé kerülőbe- osztályvezetőjeként fejtett ki. étikus, aki magyarországi
Nagy
feladatok
állnak < számolótervezetét Csápenszki A járási pártbizottságon a tartózkodása során a Guarmérnökeink, technikusaink, István elvtárs, a pártbizótt- párt- és
dian című napilapot ls képközgazdászaink e l ő t t Az öt- ság első titkára terjesztette osztályának tömegszervezetek
vezetőjéül Turai viseli, a kormány elnökével
éves terv lelkesítő célkitűzéhej
tt
vöröl
seinek végrehajtásában ne- elő. Az előterjesztést vita elvtárs
Lajos interjút készített a lap
,
,
mes versengés alakulhat ki követte, amelyben felszólal- elvtársát
márq, (MTI)
bízták meg.
tak:
dr.
Mihajlovits
Lehel,
a vállalatok, a kutatóintézedr.
Ábrahám
Antal,
Dudás
tek, a fejlesztő szakemberek
Bódi
között S az a
kollektíva, Béla. Juhász Ferenc,
amely többet tesz a mű- János, Bodor Károly és Makszaki haladásért,
eredmé- ra András elvtársak.
nyesebben munkálkodik
a
A vita után a szegedi jáközösség érdekein, munkaés életkörülményei is gyor- rási pártbizottság elfogadta
sabban javulnak. S aki sze- a beszámolót, majd határomély szerint többet ad a tár- zatot hozott a járási pártÜdvözlő távirat Odesszából
sadalomnak, az maga is naértekezlet
összehívására
okgyobb hasznát látja piajd.
á i k t ó b e r 11, k e d d . . . Talán minden más részén az országnak egyszerű szem az idő végtelen láncában. Itt i iáÉrdemes tehát már ma a tóber 22-ére, szombatra.
Szegeden sem parádéznak díszalakulatok, ma reggazdasági reform szelleméA továbbiakban Faragó Já- lünk,
ben korszerűen gazdálkodni, nos elvtárs, a járási pártbi- gel is dolgozni megyünk, nem gyűlésre, felvonulásra —
még ha ünnepként jegyezzük is ezt a napot. De az i r t
a műszaki
fejlesztés meggyorsításán
tevékenykedni, zottság fegyelmi bizottságá- meghajtjuk az emlékezés zászlaját: a felszabadulást idézi
.
hiszen olyan nagy belső tar- nak elnöke a fegyelmi
bi- ez a dátum, 1944. október tizenegyedikét.
talékok
hasznosíthatók
a zottság négyéves munkájáról
Szeged már huszonkét éve szabad. Sokan v a n n i k j
vállalatoknál, amelyek az
akik tanúi voltak a percnek, a szabadság első pillanataiötéves terv előirányzataihoz adott számot. A jelentés jó- nak, és már sokan vannak olyanok is, akik beleszülettek
képest is meggyorsíthatják váhagyása után a pártbi- a szabadság végtelen és örök folyamába. Hiszen n ár
gazdasági
előrehaladásunk zottság köszönetet mondott a a szabadság harmadik évtizedében j á r u n k . . . Aki azon
ütemét, szilárd alapot
tea napon született, huszonkét éves felnőtt. Szakmunkás,
remtve a népjólét további fegyelmi bizottság jó mun- mérnök, tanár, h i v a t a l n o k . . .
'kájáétt. Ugyancsak köszöemeléséhez.
A termékeny, dolgos esztendők értelmét, a huszonkét
K. J.
netet mondtak — a jelenleg szabad év kamatait számok erdejével lehetne érzékeltetni. Hiába sorolnánk, meg sem fogná seregük a figyelmet. Ehelyett nézzünk körül kicsit a városban! Itt kubikgödrök voltak, most gyár zümmög; friss falak, színes
erkélyek feledtetik a régi, üres gyártelep helyét; megújulva futnak és kanyarodnak ragyogó sugárútjaink, körutaink; ahol csak jegyszedő lehetett a vékonypénzű m t n kás és alkalmazott, ma mindennap közönség. Várost és
gyárat, persze, azelőtt is építettek. Házakat, palotákat is
emeltek. De mondjuk-e, milyen másként van itthon aa
ember azóta városában, gyárában és házában? Ezek
Tegnap délben dr. Szon- docens, dr.
H. Rockstroch személyes dolgok, mindenki maga tudná elmondani, mitágh Ferenc egyetemi tanár, docens, valamint dr. Mampel, lyen nagyszerű dolog emberként és gazdaként élni ott,
a Szegedi
Orvostudományi
ahol huszonkét esztendővel ezelőtt is csak az ereje, az
Egyetem orvoskari dékánja dr. W. Rumler, dr. Richwien izma, a keze kellett! Amikor erre gondolunk — ez a
fogadta a Hallei
Martin főorvosok.
szabadság bensőséges ünnepe. Ennek nincs grafikonja
Luther
Tudományegyetem
A két felsőoktatási intéz- és százalékja, amekkorát az ember nőtt a szabadság
orvosi karának nyolc tagú mény közötti barátsági
és napja alatt!
delegációját, amely dr. H. A. együttműködési
szerződés
Freye professzor, orvoskari alapján a vendégek
több
Más város, más ember él itt, emlékei vagy tapasz-'
dékán vezetésével egyhetes kerekasztal konferencián, tu- talatai kivéshetetlen jeleivel. Egy szovjet katona arca,
látogatásra érkezett Szeged- dományos szimpozionon vi- egy orosz név a háborúból, egy tartóztathatatlanul lenre. A küldöttség tagjai: dr. tatják meg magyar kolléHelbing professzor, dr. W. gáikkal legújabb
kutatási dülő hadigépezet, amely nemcsak egy várost, egy országot mentett meg a fasiszta őrültség tomboló dühétől
Kiehl professzor, dr. M. Tost eredményeiket.
— képek a szabadság első napjáról, első hónapjaiból.
Pufajkás mérnök, aki az első gépeket hozta Szibériából,
fehér köpenyes tudós, aki elektronikus gépet programoz
nálunk a szovjet akadémia megbízásából... — így tapadnak a huszonkét év előttihez az újabb képsorok.

flngol politikus
fogadása

Október 22-én ül össze
a szegedi járási pártértekezlet

Szeged 22 éve szabad

A hcllei egyetem
küldöttsége Szegeden

Ott kezdődött nekünk, szegedieknek, október 11-én
a szabadság időszámítása, ahol ezek az emberek véreztek, lőporfüstösen elhaladtak. Mikor végignézünk a
városon és emberi önmagunkon, az időben megtaláljuk
az ő végtelen és igaz tiszteletüket, amihez képest a szokásos virágok és koszorúk csak kis jelzései az érzésnek.
Október 11, k e d d . . . A huszonharmadik szabad esztendő első n a p f e l k e l t e . . .

•

öszi verőfényben a Tisza partján

Szeged felszabadulásának
22. évfordulója
alkalmából üdvözlő táviratot küldött
Odesszából, a szovjet
testvérvárosból
Ny.
Nyeizvesztnij
elvtárs,
az SZKP
odesszai városi
bizottságának első titkára, L. Zajarnij
elvtárs, az odesszai városi tanács vb elnöke a szegedi
városi pártbizottság
és a szegedi városi tanács
vezetőihez. Táviratukban
köszöntik a város lakosságát és legforróbb testvéri
jókívánságaikat
fejezik
ki a szovjet
testvérváros dolgozói nevében az évforduló
alkalmából-

Lengyel
párt- és kormányküldöttség
Moszkvában
• Moszkva (TASZSZ)
Az SZKP Központi Bizottságának és a Szovjetunió
Minisztertanácsának
meghívására hétfőn reggel
lengyel párt- és kormányküldöttség utazott hivatalos
látogatásra Moszkvába. A
küldöttség vezelője: Wladyslaw Gomulka, a Lengyel
Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságénak első titkára és Józef Cyrankiewicz,
a lengyel Minisztertanács elnöke.
A vnukovói repülőtéren,
ahol az IL—13-as különrepülőgép leszállt, a LEJVTP és
a lengyel kormány vezetőit
Leonyid Brezsnyev, Alekszej
Koszigin, valamint az SZKP
és a szovjet kormány más
vezetői, a moszkvaiak ezrei
köszöntötték. A repülőtéren
Brezsnyev és Gomulka üdvözlő
beszédet
mondott,
majd a lengyel küldöttség
rezidenciájára, a Kremlbe
hajtatott.
A lengyei párt- és kormányküldöttség
vezetői
Moszkvába érkezésük után
látogbtást
tettek Leonyid
Erezsnyevnél és
Alekszej
Koszi glnnál.

Todor Zsivkov
Franciaországban
• SzófU (MTI)
Hétfőn egyhetes látogatásra Franciaországba érkezett
Todor Zsivkov bolgár miniszterelnök, a Bolgár KP
Központi Bizottságának első
titkára.
Todor Zsivkov, akit áprilisban Szófiában tett látogatása során a francia kormány nevében Couve de
Murvlile francia külügyminiszter hívott meg, nem sokkal dél előtt érkezett meg
a nizzai repülőtérre, ahol
Pierre Dujamns miniszterelnökségi államtitkár fogadta.
A bolgár miniszterelnök néhány napos dél-franciaországl körutazása után szerdán
este érkezik Párizsba, ahol
csütörtökön kezdődnek megbeszélései De Gaulle elnökkel és Pompidou miniszterelnökkel.

Szovjet gazdasági
delegáció Párizsban
Szerződést kötnek
a Renault autógyárral
0 Párizs (MII)
Szombaton szovjet gazdasági delegáció érkezett Párizsba Komarov külkereskedelmi miniszterhelyettes vezetésével. A küldöttség háromhetes itt-tartózkodása során mindenekelőtt befejezi a
Renault autógyárral hónapok
óta folyó tárgyalásokat és
aláírja a szerződést, amelynek értelmében a nagy francia állami autógyár részt
vesz a korábbi Fiat-szerződéshez hasonlóan a szovjet
autóipar nagyarányú fejlesztésében, ezen belül elsősorban a Moszkvics autógyár
teljes rekonstrukciójában. A
szovjet—francia kapcsolatok
további fejlődését mutatja
az a tény is, hogy a hét végére a toulcni hadikikötőbe
várják egy szovjet torpedóromboló baráti látogatását.
Az 1917-es Nagy
Októberi
Szocialista Forradalom óta
most történik először, hogy
szovjet hadihajó látogatást
tesz Toulonban.
2
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„Felszabadítás"

sajtóiroda

kommentárja

Johnson vigye haza
az amerikai katonákat
McNamara
0 Hanoi (MTI)
A dél-vietnami „Felszabadítáfl" sajtóiroda vasárnap
kommentárt adott ki azzal
kapcsolatban, hogy bizonyos
körök „pathetikus felhívassál fordultak a vietnami hadviselő
felekhez: „Hagyják
abba a harcot, találkozzanak,
s folytassanak őszinte tárgyalásokat"
Egy olyan felhívás
—
hangsúlyozza a kommentár
— amely az agresszor és az
agresszió áldozata között nem
tesz különbséget, csak arra
jó, hogy elterelje a világ népeit uz Egyesült Államok
vUetnami imperialista
agresziója elleni harctól.
Ha Johnson valóban jó keresztény, úgy csak egy dolga
lehet: vigye haza az amerikai katonákat Akkor nem
kellene „Imádkoznia & békéért", mert akkor a béke
egész Vietnamban azonnal
helyreállna.
•

A VNA hírügynökség jelentése szerint
vasárnap
Nan Ha és Hoa Binh tartományokban három amerikai
repülőgépet lelőttek. A pilóták közül többet foglyul
ejtettek.
Q Saigon (AFP, AP)
McNamara amerikai hadügyminiszter hétfőn négynapos inspekclós körútra DélVietnamba érkezett. A repülőtéren
elmondotta, hogy
megbeszéléseket kíván folytatni Westmoreland tábornokkal és Cabot Lodge nagykövettel. akik tájékoztatják
ót a jelenlegi katonai helyzetről.
McNamara
most
teszi
nyolcadik ellenőrző látogatását Dél-Vietnamban.
Az AFP tudósítójának beszámolója szerint McNamara
dél-vietnami
látogatásának
egyik főoka a létszámhiány,
amelyben
a demilitarizált
övezettől délre működő amerikai
tengerészgyalogosok
szenvednek. Több mint egy
hónapja súlyos veszteségek
érik egységeiket, s a front-

Saigonban
Vonalban levő egyes zászlóaljak létszáma jóval kisebb
a normálisnál. Minden egyes
tüzérségi
támadás
újból
csökkenti
hatékonyságukat,
Az

^tonai hely*eten csak úgy lehetne segíteni — írja a francia hírügynökaég —, ha új támaszpontokat létesítenek".

0 Washington (MTI)
Gromiko szovjet külügyminiszter hétfőn — magyar
idő szerint a késő esti órákban — Washingtonban talalkozott Johnson elnökkel,
majd megbeszélést folytatott
Rusk amerikai
külügyminiszterrel. A szovjet külügyminiszter legutóbb két évvel
ezelőtt találkozott Johnson
elnökkel, amikor ugyancsak
az ENSZ-közgyűlés ülésszakának idején utazott Washingtonba.
A jelenlegi megbeszélések
napirendjén
az
időszerű
nemzetközi kérdések állnak,
mindenekelőtt pedig a vietnami háború. Gromiko a két
ország kapcsolatának kérdéseiről is tárgyal az amerikai vezetőkkel. Johnson elnök a múlt hét végén európai kérdésekről mondott beszédében sürgette a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését és
néhány javaslatot tett a kereskedelem kibővítésére és
más
kérdésekre
vonatkozóan.
Szocialista politikai megfigyelők ezzel kapcsolatban
Washingtonban rámutatnak:
a jelen pillanatban a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának fő akadálya az USA
vietnami háborúja.
Gromiko helyi idő szerint

Kedd, 1966. október

U.

0 New York (TASZSZ)
Az ENSZ-közgyűlés hétfő
délelőtti ülésén folytatódott
az általános politikai vita.
Feiszólaiásra
jelentkezett
frország, a Lengyel Népközlársaság, Nigéria, Tunézia és
Svédország küldötte.
A vita általában a vietnami háború elítélésének jegyében folyik. Az Egyesült
Államok és néhány más ország képviselői továbbra is
megkísérelték
bevonni az
ENSZ-t a vietnami kérdés

délután fél hatkor találkott Johnsonnal, majd Rusk
külügyminiszter
vacsoravendége volt Gromiko ma
utazik vissza New Yorkba,
B z E N S Z közgyűlésére,

Z(J

vitája

vitájába azzal a céllal, hogy
a nemzetközi szervezetre háritsák az amerikai agresszió
következményei miatt a felelősséget A szocialista országok és egy sor más ország képviselői azonban elutasították ezt a kísérletet,
s rámutattak, hogy szó sincs
semmiféle
„kérdésről".
A
helyzet az, hogy az Egyesült
Államok fegyveres
agreszsziót folytat
Vietnamban,
Ezzel durván megsérti az
ENSZ alapokmányát és a
közgyűlés határozatait. Az
Egyesült Államoknak be kell
•szüntetnie agresszióját
A délutáná ülésen folytatták
a délnyugat-afrikai kérdés vitáját. A közgyűlés küldöttei
azt az afro-ázsiai határozattervezetet vizsgálják, amely
követeli, hogy a Dél-afrikai
Köztársaságot fosszák meg
Délnyugat-Afrika
igazgatására feljogosító mandátumától.-

nak azt az állítását, amely
ellentétes az ő vallomásával.
Sukarno levelében ugyanis
azt állította, hogy nem tudott semmit
a szeptember
30-a mozgalomról.
Subandrio ezzel kapcsolatban azt kérte bíráitól, hogy
levélben fordulhasson Sukarno elnökhöz és magyarázatot
kérjen. Az ülést ekkor negyedórára
félbeszakították,
majd a bírák közölték, hogy
megtagadják a kérés teljesítését

Elhalasztottak
Podgornij
bécsi látogatását
© Moszkva (TASZSZ)
A Szovjetunió Külügyminisztériumában közölték a
TASZSZ tudósítójával, hogy
Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke meghűlcse miatt néhány nappal elhalasztotta ausztriai látogatását. Podgornij megbetegedésének hírét Podcerob bécsi szovjet nagykövet vasárnap a késő esti órákban közölte Klaus osztrák kancellárral. A kormányfő sajnálkozásának adott kifejezést
és kérte a nagykövetet: tolmácsolja az osztrákok jókívánságait Nyikolaj Pc«lgornij mielőbbi felgyógyulásához. Bécsben arra számítanak, hogy Podgornij látogatására rövid ldön belül, esetleg már néhány nap múlva
sor kerüL

flzott Robbensziget..."
Szemtől
szembe
az
apartheiddel
Verwoend megölése az eddiginél is jobban a nemzetközi érdeklődés -reflektorfényébe állította a fajüldözes
fellegvárát
a Dél-afrikai
Köztársaságot Róbert Kennedy, New York állam szenátora, a meggyilkolt amerikai elnök fivére nem sokkal a Verwoerd elleni merénylet előtt járt ebben az
országban. A Stern
című
nyugatnémet magazin közzéteszi a New York-i szenátor
személyes tapasztalatait
— Ha a repülőgép Fokváros fölé ér, utasait csodálatosan szép látvány fogadja
— kezdi a nyugatnémet lap
Róbert Kennedy beszámolóját — De ha valaki komor
arccal lefelé mutat és azt
mondja: „Az ott RobbenMeztelenek. Bennszülött munkások ellenőrzése egy dél- sziget", mindenM
ajkára
afrikai aranybányában. A Stcrn megjegyzése: az elnyo- fagy a szó, csend lesz a remottak munkája nélkül Johannesburgnak egyetlen uncia pülőgépben.
aranya nem l e n n e . . .
Ezen a szigeten több mint

Kínában folyik a Szovjetunió és más szocialista országok ellen.
A „Vörös gárda" — írja
az iraki kommunisták lapja
— olyan cseleményeket követ el, amelyek lejáratják a
szocialista eszméket, eltorzítják azok humánus lényegét.
*
i
A chilei Santiagóban megnyílt a Chilei Kommunista
Párt Központi Bizottságának
plénuma. Jorge Inzunza, a
Politikai Bizottság tagja beszámolójában többek között
hangsúlyozta: „A KKP vezetői súlyos felelősséget vállaltak magukra a világ né'
^
'
pei előtt azáltal, hogy ismé- ^
telten
megtagadják vala- íme, a bűvös pecsét, amely az igazolvány legfontosabb
mennyi szocialista ország kelléke; a fehér tulajdonosnak szüksége van a színes
erőfeszítéseinek összpontosíbőrű munkájára
tását az Egyesült Államok
vietnami
agressziójának
megfékezésére".
A
Kínai
Kommunista Párt vezetői —
mondotta — a proletár internacionalizmust
burzsoá
nacionalizmussal és az imperiallstaellenességet szovjetellenességgel cserélték fel.

Folytatódik a Sukandrio-per
0 Djikarta (MTI)
A djakartái különleges katonai bíróságon hétfőn a tanúvallomások elhangzása során kisebb incidens támadt
Subandrio
volt külügyminiszter elfulladt hangon félbeszakította az egyik tanút,
aki bírálta politikáját. Subandrio kijelentette, mindvégig az elnök utasítására
cselekedett, s kérte,
hogy
tisztázzák Sukarno
elnök
írásban beküldött vallomásá-

Az ENSZ-közgyűlés

Gromiko—Johnson találkozó

Testvérpártok nyilatkozatai
a kínai eseményekről
O Moszkva (TASZSZ)
Raul Acosta Salas, a Perui
Kommunista Párt Központi
Bizottságának főtitkára nyilatkozatban ítélte el a Kínában folyó, úgynevezett „proletár
kultúrforradalmat".
A
kínai
„kultúrforradalom"
—
hangsúlyozza
Acosta Salas — a legelvakultabb szovjetellenesség, a
kispolgári nacionalizmus és
egy ember legprimitívebb
lstenítésének megnyilvánulása. Ez a tevékenység nem
egyeztethető össze a nemzetközi kommunista mozgalom
elveivel és irányvonalával.
Eredménye ez a szubjektivizmus és kalandorság okozta gazdasági kudarcoknak,
valamint a forradalmi mozgalomtól való elszigetelődésnek, amelyet a kínai párt
vezetőinek hegemonlsta, szakadár és szektás igényei
idéztek elő.
*
A Tarik As-Saab, az Iraki
Kommunista Párt lapja legutóbbi cikkében élesen elítéli azt a kampányt, amely

11 vietnami háború
elítélésének jegyében

kasik Az apartheid ^iH^-i"
nyege egy kisebbség korlátlan uralma az elsöprő többség felett
Egy néger a közelmúltban
elkeseredésében
sztrájkot
kezdeményezett
Az ítélet:
életfogytiglan Robben-szigetén. Albert Luthuli, a Nobel-díjas zulu vezető háziőrizetben van, aki csak a
nevét említi, börtönbe kerül.
Alan Paton költő (legszebb
versének címe: „Sírj, imádott hazám") liberális pártját egy tollvonással betiltották. Ian Robertson fehérbőrű diákvezetőt aki meghívta Róbert Kennedyt, háziőrizetbe vették
és életfogytiglan eltiltották minden
közéleti tevékenységtől.
Róbert Kennedy megjegyzi: az a Vorster akkori rendőrminiszter határozott így, aki
Verwoerd halála után kormányfő lett.
És mindezt az a Róbert
Kennedy mondja, aki annak
az amerikai államnak
a
szenátora, melyben — töbEgyetlcn igazoltatás eredménye: az egymához bilincselt bek között — Harlem v a n . . .
négereket a gyűjtőhelyre kísérik
u. E.

Nem?e?k5zl
újságíró-kongresszus
Berlinben
Berlinben hétfőn megnyílt
a Nemzetközi Üjságíró Szervezet 6. kongresszusi Hetven országból
kettőszázötven küldött, vendég és megfigyelő vett részt a Nemzetközi Üjságíró
Szervezet
6. kongresszusán. A Magyar
Újságírók Országos Szövetsége is küldöttséggel képviselteti magát A küldöttség
vezetője: Barcs Sándor,
a
MUOSZ elnöke. (MTI)

Diákok a harmadik ötéves tervért
Orosz nyelvű

Az 1966—67-es tanévre akcióprogramot fogadott el a
KISZ Intéző Bizottsága a
felsőoktatási
intézmények
hallgatói számára. Elhatározta, hogy a következő hetekben, hónapokban ifjúsági
nagygyűléseket,
aktívaértekezleteket
rendeznek
az
egyetemeken és főiskolákon,
s ezek fórumán párt- és állami vezetők szólnak majd
a fiatalokat érdeklő és érintő időszerű politikai és gazdasági kérdésekről.

klub

Szegeden

Diákok a harmadik ötéves
tervért címmel mozgalmat
kezdeményeznek, s
a leendő diplomásoknak ls
lehetőséget
adnak arra,
hogy már tanulmányaik
időszakában nagyobb részt
vallal i'inak
orszagepito
munkánk soron következő
feladatainak megoldásából,
A jövő tavasszal tartják a
tudományos diákkörök VIII.
Országos konferenciáját, a tanító- és óvónőképző intézetek VI. országos szakmai

A szakma és a becsület
Még egyszer a kereskedelmi morálról
Zúgnak a kereskedők és a
vendéglátók — és zúg a vásárlók tömege. Az egyik azt
panaszolja, hogy a becsületébe gázoltak, mert nemiégiben a
Dél-Magyarország
azt írta, hogy az ár- és bérintézkedések után sok
a
visszaélés a kereskedelemben. s még inkább a vendéglátó szakmában; a másik meg jogosan kényes a
pénzére és jogosan elégedetlen a helyenként megromlott
kereskedelmi
morál
miatt Szeptember 29-i cikkünk váltotta ki a téma fölötti vitát, amely a Szakszervezetek Megyei Tanácsának egyik vizsgálatát ismertette. A kereskedők védelmében cikket küldött szerkesztőségünkbe Fodor Pál
elvtárs, az AKF megyei vezetője is. s ebben szemünkre hányja, hogy
cikkünk
„olyan
színezetben állította
be a dolgot, mintha a kereskedelemben
csak
olyan
személyek dolgoznának, akik
a fogyasztók megkárosítására rendezkedtek be". S bár
nincs statisztika arról, hogy
milyen a vásárlók rovására
és a saját hasznukra dolgozók aránya a szakmában, az
ÁKF vezetője úgy ítéli meg,
hogy: „...a
Csongrád megyében
dolgozó
mintegy
nyolcezer kereskedelmi szakember nagy többsége becsűlettel látja el feladatát. Ezek
között van egynéhány száz,
akik felhasználják
foglalkozásukat arra, hogy maguknak a fogyasztók
megkárosítása folytán is olyan anyagi
előnyt biztosítsanak,
ami
nem illeti meg őket...
Eljárásukkal a nagy többség becsületét, jó hírnevét
teszik
kockára". Mi pedig a napokban küldtünk át egy később
közlendő cikket a nyomdába,
amely ismét igen súlyos listát tartalmaz a minőségrontásról,
a súlycsonkításról.
Ezért számítunk újabb tiltakozó levelekre és cikkekre.
Addig is néhány szót azonban . . .
Legelőbb valamit a szemléletről! Arról, hogy tényeket
és eseteket meg lehet ítélni
enyhébben vagy súlyosabban, a következtetések lehetnek elnézőbbek vagy haragosabbak — de ezeket elhallgatni azért, mert esetleg egy egész szakma veszi
magára, semmiképpen
sem
volna
tisztességes.
Másodjára: a vásárlóknak
sohasem az ellen a 7500 kereskedelmi dolgozó ellen van
panasza,
aki becsületesen
dolgozik — mindig csak az
ellen az ötszáz ellen (helyettesítjük ennyivel a becsült
néhányszázat), aki módszeresen megrabolja, aki valósággal életformát csinál ebből. És milyen
életformát!
Mert ezektől, úgy
látszik,
képtelen megszabadulni
a
kereskedelem. Ezekről írni
kellett az idén is, tavaly is,
azelőtt is, és még jövőre is
írni kell. Ez a fajta ember,
mint minden más szakmában,
itt is újratermelődik, bárhogyan vigyázunk, ellenőrzünk.
Harmadszor:
bármennyire
neheztel a szakma — az erkölcsi felelősségnek van kollektív vetülete is. És jól tudjuk. hogv amit száz becsületes kereskedő éveken át épít.
a vásárló bizalmát és megelégedését, egyetlen csibész
leronthatja, egyetlen
hanyag, lelkiismeretlen eladó,

vagy felszolgáló
kétségbe
vonatja. Node akik a kereskedői becsületet is kiárusítanák, miért tudnak ilyen
erős és nagy becsületes közeg ben annyi visszaélést elkövetni?
Negyedszer: sem a vásárlóközönség, sem a kereskedelmi vállalatok
és ellenőrző
ezervek nem ringathatják
magukat abban
a hitben,
hogy minden károsítást lelepleznek. Hiszen
ha úgy
lenne, nem kockáztatnák meg
emberek újra és újra. S bármennyire igaz, hogy a kitűnő és becsületes többség keze
tiszta, bármennyire örülünk
annak, hogy közülük nagyon
sokat kitüntetnek kifogástalan munkájukért, oda kell figyelni, mert nem minden üzletben vagyunk ismerősek a
személyzet
körében, nem
mindenütt van meggyőződésíink a morálról. Nem akarunk gyanakvást kelteni egy
szakma ellen, ez
nagyon
igazságtalan lenne — de a
tetteseket mégsem kereshetjük a kőművesek, vagy
vasöntők között.
Ötödször: a kereskedelmi és
vendéglátóipari dolgozóktól
sem vitatjuk el a tévedés jogát Ez kétélű dolog, bizonyitja a Szegedi Élelmiszer
Kiskereskedelmi
Vállalat
igazgatója, dr. Kúti
Árpád
elvtárs, is, az ÁBC áruházi,
cikkünkben is inkriminált

Mindannyiunk
milliomosai
A

két próbavásárlás tapasztalatát summázva. Hiszen tévedtek ide is, oda is — s végül egy fillérrel károsodottá
vevő. De engedtesség meg:
kicsit sok két vásárlás tizennyolc tételében kilencszer
tévedni! S kárpótolja az az
egyik vásárlót, ha egy másiknál fordítva tévednek?
Ide
írhatjuk az igazgató kérését:
„ . . . helyreigazító cikk jelenjen meg, melyben
rögzítve
lesz, hogy az ÁBC áruházban a próbavásárlások alkalmával a vásárlókat károsodás
nem érte, a megjelent cikkben foglaltak tévedésen alapultakT. Kitűnő
szerencse,
hogy így egyensúlyban tudják tartani a tévedéseket. Az
ember már-már azt mondja,
belátjuk...
helyreigazít
juk...
És végül: újra és újra megnyugtatjuk a kereskedelem
becsületes
dolgozóit, hogy
nagyon tiszteljük őket. munk&jukat általában példásnak
tekintjük, s minden vágyunk
és igyekezetünk az, hogy csupa-csupa olyan
emberekből
álljon kollektívájuk,
mint a
tisztesség jegyeit magán hordozó többség. Amikor üldözzük azt a hitelrontást, amit
egyes megfeledkezett munkatársaik elkövetnek, nemcsak
a vásárlók érdekeit képviseljük, hanem a szakma becsíletét is.
SZ. S. I.

konferenciáját Az Irodalmi
z ipar fejlődésének fontos tényezője, hogy a dolalkotókörök tagjai — a tugozók kezdeményező készségét minél jobban kidományos diákköri konfebontakoztassuk: az egyén és a közösség érdekeit
rencia
programjában
— egyaránt szolgáló alkotómunka egyik legjobb példája az újíszerzői esten adhatnak szá- tások, találmányok kidolgozása, és megvalósítása. Az év
mot munkásságukról, elkép- első felében — a múlt esztendő hasonló időszakához
zeléseikról. Országos tárlat m é r t e n i s _ j e l e n t ó s v o l t a f e j iődés. Az év első felényílik az egyetemista és f o - T , _ 0Q . , „
4 a v n s i n f n t „váltottak he ehhől 37
ben 99 ezer újítási javaslatot
nyújtottak be, ebből 37
iskolás képzőművészeti kő- ezer
178-at
már
be
is
vezettek s a továbbiak zömét is
rök tagjainak legjobb alko- kísérletre, vagy megvalósításra
elfogadták.
tásaiból.
A megvalósított újítások, illetve találmányok az év
A Vádoljuk az imperializmust akció programjában első felében a népgazdaságnak több mint 800 millió
forint megtakarítást, illetve termelési
többletértéket
a Vietnami
Demokratikus biztosítottak. Nem érdektelen azt sem megemlíteni, hogy
Köztársaság alkotmánya ki- az újítóknak, feltalálóknak az idén csaknem 79 millió
kiáltásának 20. évfordulóján forint újítási, találmányi díjat fizettek ki.
az egyetemeken és főiskoláAz említett beszédes számok jól igazolják, hogy az
kon is szolidaritási demonstrációkra, valamint
egyéb egyéni kezdeményezés milyen jelentős, forint milliókrendezvényekre,
emlékün- ban is lemérhető hasznot hajt a népgazdaságnak, tárNem érdektelen számbavenni, milyen
nepségekre kerül sor. Meg- sadalmunknak.
emlékeznek a Nemzetközi országos és helyi jellegű erőfeszítések segítették az emDiákszövetség megalakulásá- lített fejlődést
nak 20. évfordulójáról.
Az újítómozgalomra kedvező hatást gyakorolt, hogy
A KISZ a Művelődésügyi
és a Munkaügyi Minisztéri- a megyei szakszervezeti szervek rendszerint együttműummal együtt a Budapesti ködve az Országos Találmányi Hivatallal, vagy a MűMűszaki Egyetemen, az Eöt- szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének
vös Loránd Tudományegye- megyei szervezeteivel, iparjogvédelmi heteket, újítási kitemen, valamint Debrecen- állításokat rendeztek. Az idén Békés-, Győr-, Sopron-,
ben, Veszprémben, Szegeden, Hajdú-, Komárom-, Zala- és Pest megyében rendeztek
Pécsett és Miskolcon
irodát nyit az egyetemi ilyen iparjogvédelmi heteket E rendezvényeken újítók
hallgatók évközi és nyári százai és ezrei beszélték meg problémáikat az illetékes
munkába állításának jobb állami és társadalmi szervezetek vezetőivel. Illetve a termegszervezésére.
melés közvetlen irányítóivaL A tanácskozások jelentőséAz egyetemek 15 ezer hall- gét még csak növelte, hogy rendszerint összekapcsolták
gatójának lehetőséget adnak a megyei újítási kiállítás megrendezésével. A kiállításoarra, hogy a Nemzetközi Diákszövetség
igazolványával, kon a megye termelő vállalatai legújabb gyártmány- és
30 százalékos vasúti kedvez- gyártásfejlesztési eredményeiket vonultatták feL A debménnyel utazhassanak a szo- receni újítási kiállításon például csaknem 180 olyan újícialista
országokba.
Az tást és találmányt mutattak be, amelyek — túl a megye
Expressz ifjúsági és diák határán — számon tarthattak az egész ország érdeklődéutazási iroda útján ezer
egyetemista önköltséges kül- sére. Hasonlóan sikeres volt a Békés megyei ipari és újíföldi útjáról gondoskodnak. tási kiállítás is, ahol 30 állami és 34 helyiipari vállalat
Ezenkívül az érdekelt szer- mutatta be legújabb termékeit, illetve dolgozói újításalt
vekkel együtt 2 ezer 100 ma- és találmányait Az utóbbi kiállításnál — mint nagyon ls
gyar és hazánkban tanuló követendő kezdeményezést — megemlítjük, hogy a kiálkülföldi ösztöndíjas kedvez- lított újításokat zsűrizték és külön ls díjazták.
ményes üdülését szervezik
meg.
Az újítómozgalom egyéb eseményei ls jelentfc mérAz
érdekelt
minisztéri- tékben hozzájárultak az eredmények növeléséhez, a terumokkal és intézményekkel
közösen
megrendezik
az melési problémák megoldásához. Szegeden például Csongegyetemi hallgatók orosz, an- rád megye textilüzemeinek újítói tartottak figyelemre
gol, francia, német és spa- méltó tanácskozást A megyei textilipari újítók — az Idén
nyol nyelvű országos versenyét. Az MSZBT-vel egvütt — az év első felében több mint ötmillió forintot takaríBudapesten,
Debrecenben, tottak meg, a kétszeresét annak, amit tavaly egész eszSzegeden. Pécsett, Miskol- tendőben. A különböző iparágak újítóinak „szakmai tacon, Győrött és Veszprém- nácskozása" minden bizonnyal másutt is eredményes lenben tíz orosz nyelvű klubot
vagy kollégiumi szakcsopor- ne. Ugyancsak hasznos az a gondolat ls, hogy a nyugdítot alakítanak az egyetemis- jas, kiváló szakembereket szervezetten bevonják az újitótáknak.
mozgalomba. Néhány helyen már tevékenykedik a nyugdíjasok újító csoportja, igen jó eredménnyel. Több gyár
például az „öregeknek" — a nyugdíjasoknak — megküldi újítási feladattervét így az idős, nagytapasztalatú
szakemberek első kézből értesülnek a gyár
termelési,
műszaki fejlesztési problémáiról, s igen sokat segíthetnek
— segítenek is a tapasztalatok szerint — azok megoldásászerepet. Külőnböző szervek, ban.
rádió, tévé, színház, mozi.
Másutt az év legeredményesebb újítására külön díjat
is kitűztek, külföldi jutalomútra küldik a legjobb újítót
Mind a kettőt
— hosszan sorolhatnók a helyes s a mozgalom tömeg— És a háziasszonyi teen- alapjait bővitő módszereket kezdeményezéseket Az emdők nem ütköznek össze a lített eredmények és példák, a kongresszusi munkaversenynek az újítók csaknem negyedmilliós táborában is
munkával, amit végez?
— Nem. Én mind a kettőt megnyilvánuló lendülete, joggal keltik azt a reményt
nagyon szeretem csinálni és hogy a félévi 800 milliós megtakarítás év végéig legjó dolog a bizalom is, ami- alábbis megduplázódik. És olyan tartalék ez. amely minmindannyiunk
vel az asszonyok hozzám denütt feltárásra, támogatásra érdemes:
fordulnak...
életét gazdagítja.
T. PJakab Ágnes

Háziasszony a közélefben
Bólogató százszorszépekre
nyüik a konyhaajtó. Bent kihűlt szilvalekvár illata, s elült a gőz a befejezett nagymosás után. A szekrényen
kiakasztott öltönyök lógnak
a varrógépen ruhák tornyosulnak. Tehát a munka legjavában zavartuk Eiler Mártonnét

de ugyanígy a nagymamák
találkozóját is összehoztuk.
— Egyébként harminc aktívánk van, hét vezetőségi
taggal. De sokan segítenek,
az asszonyok közül, ha hírét
hallják egy-egy megmozdulásnak. Beosztjuk a munkát.
Újházi Szil vesztemé, a helyettes titkár például a tanácsi rendezvényeken segítkezik társadalmi munkában.
Solt minden
Egyébként minden hónapMegelégedettség,
csendes ban összejövünk, megbeszélnyugalom tükröződik arcán. jük a tennivalókat, a probNem lepődik meg túlságosan lémákat.
a látogatáson. Sokan fordulnak meg nála. ö ugyanis a
szeged-petőfitelepi nőtanács Az időt beosztva
titkára.
— Hogy ér rá ennyi min— Mi mindennel jár ez a denre?
tisztség?
— Beosztom az időt. Ellá— Sokkal, nagyon sokkal. tom és gondozom a családot.
Két
nagy fiam van. A férCsalád- és szociális otthoni
látogatások, öregek segíté- jem a helyi pártszervezet titsével, ifjúságvédelmi felada- kára. S ez egyébként a kötokkal, meg amivel az asz- zös problémák miatt is segíti
szonyok hozzánk fordulnak. a munkámat. Délelőttönként
Tavaly például a beteges elvégzem itthon a főzést, a
Sz. Marika állásának ügyé- vasalást, a kerti munkákat,
ben próbáltunk segíteni. Be- s délután, este a „társadaltegsége miatt könnyebb mun- mit". De ne higgye, hogy
kahelyet javasolt neki az terhes, vagy nem szeretem
orvos, de szinte képtelenség ezt, hiszen senki nem köterá. Szeretem csinálni, és
volt ilyet találni, a nú se- lez
örül is az ember, ha segítgítségünket kérte. De még a het
valamiben, valakin. Kümi közbenjárásunk is hal- lönben
már 1948 óta dolgovány eredményekre vezetett. zom
a mozgalomban. GyeVagy itt volt például egy rekkoromban is ilyen légkör
család, ahol a szülők rende- volt odahaza. Apám is pártzetlen családi élete gyerme- ember volt. A férjem is kokeik egészségét és tanulmá- rán működött ezen a terülenyi előmenetelüket is meg- ten. Ebben a minőségemben
rendítette. A kislányuk pél- 1957 óta dolgozom itt Addig
dául kétszer kísérelt meg ön- a kulturális ügyek rendegyilkosságot. Többször elbe- zője voltam.
szélgettünk a szülőkkel. Most
— Most megszűnt ez a
hallottuk, hogy elváltak.
— Teljesebb sikert talán csoport?
— Nem. A nőtanácson beaz öregek istápolásában írhatunk a számlánkra. Szo- lül minden összefügg. De
ciális otthoni öregeken is valahogy kevesebb szükség
segítünk, a tanácsi segélyben és lehetőség van ezen a kerészesülő öregeknél például reten belül ezt csinálni.
rendezvényeket szerveztünk, Annyi minden átvette ezt a

Clark

Ádám

szobra

II R ó V ö s

alatt

A METRÓÉPÍTÉS
LEGNEHEZEBB
SZAKASZA
Budapesten, ez Astoria és
a Blaha Lujza tér között a
f ö l d a l t i vonalalagútjait az
Astoriától kiindulva építik a
metró dolgozói. Az egyenként 515 méternyi szakaszból eddig — sűrített levegő
védelme alatt — 450 méter
már elkészült Végighaladtak
a Rákóczi úton, az Astoriától a Rókus-kőrház épületéig.

(MTI Foto — G a r á c s felvétele)

A magyar technika történelmi nagyjainak
pantheont
létesítenek Budapesten
a Közlekedési
Múzeum előtti
parkaban. Az első szobrot most avatta fel dr. Csanádi
György közlekedés- és postaügyi
miniszter. A szobor
Clark Ádámot, .az angol származású mérnököt, a PestBudát összekötő lánchíd és a budai Alagút
építésének
vezetőjét
ábrázolja.
A képen: Clark Ádám unokái és rokonai az ünnepségen.
Kedd, 1966. október 11.

Az öreg és gyengén alapozott Rókus-kórház épülete
alatt húzódik az alagútépítés szempontjából legkedvezőtlenebb altalaj.
Jelenleg a Rókus-kőrház
épületének Blaha Lujza tér
felé eső szárnyán dolgoznak
a földalatti építői. A rendkívül rossz talajban — a
vízzel telített iszapos homokrétegben — lelassult a
két egymás melletti alagút
fúrása.
dél-magyarország
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NÉVNAP: BRIGITTA

Anyakönyvi hírek

isO. n é h á n y h e l y e n
ZIVATAR
v á r h a t ó időjárás kedd estis: Időnként
felhősödés,
szórványosan előforduló átfutó esővel, egy-két helyen
slvatarral. A reggelt órákben
párás, helyenként ködös idő.
Mérsékelt.
Időnként
megélénkülő délkeleti, déli szél.
Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 19—24 fok
között. (MTI)

Hatvan

A
éa
A
c«

Nao kél 5 óra 56 nerckor,
nyugszik 17 óra 05 Derekor.
Hold kél 1 óra 49 nerckor.
nyugszik 16 óra 16 nerckor.
VlZALLAS
a Tisza vízállása
Szegednél
hétfőn 5n cm. (Aradó.l
HUSZONKÉT ÉVE.
1944-ben szabadította fel Szegedet a szoviet hadsereg.
HETVEN ÉVE
adták át a budanestl Országos
Inai-művészeti Múzeum keleties
nomnát Idéző épületét. Lechner
Otíön és Pártos Gyula
közös
alkotását
át,m]vn s7tnha7
Este 7 ó r a k o r : Turandot. Liszt
Ferenc operabérlet. Vége kb. 10
orakor
MOZIK
Vörös Csillag: A légió. Előadások kezdése: háromnegyed 6 és
háromnegyed 9 órakor. — Fáklya: délután 2 én 4 ó r a k o r : Az
arany fel este 8 és 9 ó r a k o r : Fő
a bizalom
Tömörkény I. Művelődési Otthon. Petőfitelep: Az Ú1 kapitány. Szoviet film 6 órakor.
inbpeitnós á l l a t o r v o s i
szolgalat
Szered város területére
Október S-tól lS-lg 6 órától
reggel « óráié (vasár- és ünn e p n a p naonal ls) elsősegély és
ttehézellég esetére ügyeletes dr
Palotás Ovuls állami állatorvos.
Lakása: Szeged. Partizán u. 7.
Telefon: 26-94.
Az
állatorvos
kiszállításáról
• hívó fél köteles gondoskodni.

Közlemények
M A Közalkalmazottak Nyugdija*
Csoportjának vezetősége tírtesfU
taglalt, hogv október l«-lld rendelvény elmarad.
x Tánctanfolyam tndul kezdők
és haladók részére a J u h á s z
Gyula
Mű/dődésl
Otthonban.
Jelentkezés a művelődési otthon
irodáién délelőtt 9—12-lg. délután »—S-W. vagy t. hó Il-én
este 19 órakor,

— Mesterséges tó. A Mecsek egyik legszebb részén,
az orfüi völgyben vasárnap
ünnepélyesen felavatták
a
Mecsek hatodik, s egyben
tegnapibb,
30 hold kiterjedésű mesterséges üdülőtavát
— Szerencsés lottózók. A
lottó augusztusi jutalomsorsolásán a szegedi fogadók
közül hárman
egy-egy 10
ezer, egv 9 ezer. egy 9 ezer
ós négy 2 ezer forintos vásárlási utalványt
nyertek,
míg más szerencsés fogadókhoz egy magnetofon, egy
hűtőgép, két rádió és egy
arany karóra került.
Kiskundorcwsmán is arany karórát nyert egy fogadó, Bakson egy zeneszekrényt, Asotthaimon pedig egy fénymérős
filmfelvevő
gépet.
— Vám- és devizagazdálkodást sértő bűntett miatt
indított eljárást a Szeged
városi és járási rendőrkapitányság Sólyom József 33
éves, Szeged, Népkert sor
8/a szám alatti lakos ellen.
Jugoszláv állampolgárokkal
ismerkedett rrcg, akiktől 8
orkánkabátot és 80 darab
motorgyertyát vásárolt, közel 5 ezer forint értékben.

áDASVf, IBI
Volsksivagcn
eladó.
Érdeklődni
délután
2-tól 0-lg u Sajtóház
portásánál
(Tanácsköztársaság u. 10.)
Telefon 35-35.
fcu evettel
icKelonvo
•ebben
vásárolhat
értékesíthet.
Falus
bélvegkcreskedes.
Kelemen u. 4.
a
Fűtésre és alomnak
használható pozdorja ú j b ó l beszerezhető az
Ojszeged!
Hostklkeszltő Uzemhin.
X
Rúziakanina
válogatva 2—5-1R. 5 -7-lg
es olasz
vadkörto
őszi vagy
tavaszi
saállttásrn ls k a p h a tó Békéscsaba.
—
Gneth Zoltán. Orosházi út. 47.
x
Bpntásból
kikerült .
törmelék ingven o.lhordható
Ugyanitt
épületből
kikerült
gerendák eladók. —
Érdeklődni Festő u
és Kálmán u, sarok.
16 óra után.
x
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vagon

A Herbaria tájékoztatása szerint az idén együttesen
mintegy 60 vagon kamillát sikerült felvásárolnia a vállalatnak. A múlt évben felvásárolt 90 vagon kamillából is rendelkezésre áll még mintegy 20—25 vagonnyi, s
igy a hazai gyógyszeripar zavartalan ellátása, az exportigények teljes kielégítése mellett is bőségesen biztosítani tudják azt a 12—13 vagonnyi mennyiséget, amire
sok év tapasztalata szerint belföldön
a
lakosságnak
szüksége van.
— Jogi tanácsadás. A városi nőtanács jogi és családvédelmi bizottsága ma, kedden délután 5 és 7 óra között ingyenes jogi
tanácsadást tart a Hazafias Népfront Vörösmarty utcai székházában. Tanácsadók: dr.
Szijjártó Éva ügyvéd és Móezó István rendőr őrnagy.

— Munkásvédelmi tanácskozás. A Nehézipari Minisztérium, a Vegyipari Dolgo-^
zók Szakszervezete és a Magyar Kémikusok Egyesülete
közös rendezeben
hétfőn
nyolcnapos gumi- és műanyagipari
munkásvédelmi
szaktanácskozás kezdődött a
Technika Házában csehszlovák és NDK-beli szakértők
részvételével.
— Részegen a Kárász utcában ordítozott éjszaka, s
egyik haz kapuját rugdalta,
hogy a környező lakók mindenütt
felébredtek,
Jáger
Lajos
25 éves.
Szeged,
Moszkvai körút 26. szám
alatti lakos. A botrányokozásért a Szeged városi és járási rendőrkapitányság 900
forintra bírságolta.

Elismerés
munkásőröknek
(Tudósítónktól.)
A szegedi
Felszabadulás
Asztalos, Kárpitos és Lakberendező Kisipari Szövetkezet hat munkásőr dolgozóját jutalmazta a jó politikai és gazdasági munkáért. Nagy Lajos rajparancsnok és Soczó József rajparancsnok-helyettes a „Szövetkezeti ipar kiváló dolgozója" jelvényt és kétheti fizetést, Budai Ferenc
és
Kovács Dezső munkásőrök
oklevélért és egyheti fizetést,
Szilágyi Pál és Bolyü Ignác munkásőrök pediig 300
—300 forint jutalmat kaptak.
A szövetkezet vezetősége
a munkásőrség városi parancsnokságának is köszönetéi és elismerését fejezte ki
a munkásőr dolgozók példamutató munkájáért.
Sziládi Sándor

— Holnap: eszperantista
összejövetel.
Eszperantista
összejövetelt tart
holnap,
szerdán délután 6 órai kezdettel a szakszervezeti székház (Tolbuhin sugárút) kultúrtermében a szegedi ZaÖtvenhárom szövet,
menhof Eszperantó Kör. Az
eszperantista találkozón a
129 színben
Csongrád megyei Építőipari
Üzlet és kiállítás is volt
Vállalat Ladvánszki Kóru— Csalt. Tizennégy rend- sa magyar és eszperantó mű- egyszerre Szegeden a Kárász
beli csaiá3 mlátt indított vekkel szerepel.
utcai Különleges méteráruk;
büntetőeljárást a Szeged váboltja. A modern üzlet előrosi és járási rendőrkapi— Halálos
gázolás. A nye, hogy a kirakatból be
tányság Gárrtosi
Gáspárné Csongrád megvei Rendőr- lehet látni az üzletbe: ha
44 éves. büntetett előéletű,
nem lett volna a bejárat
Sándorfalva, Csongrádi utca főkapitányság halálos gázo- mellett tábla, mely szerint
lás
miatt
letartóztatta
Papp
9 szám alatti lakos ellen.
a Gyapjúrnosé
és SzövőKülönféle indokokat
talált Lajos oroszlányi lakost, aki gyár október 9-én, vasárnap
ki, hogy mire kell neki a gépkocsijával a budapesti itt mutatta be legszebb terkölcsönkért pénz. Hol uta- műúton, a 137-es kilométer- mékeit és jövő évi új minzásra, hogy okmánybélyegre, kő közelében elütötte a ke- táit, a közönség minden bihol pedig gyógyszerkiváltás- rékpárját toló Buknitz Sán- zonnyal akkor is betódul az
ra „vágta meg" ismerőseit
újdonságra. A gyár 53 féle
kisebb-nagyobb összeggel. Az dorné Kistelek, Tanya 444. szövetet mutatott be, 129
így szerzett pénzből tartotta szám alatti lakost. Az asz- színben. Ezenkívül két és fél
fenn magát, mert munkát szony olyan súlyos sérülést ezer méter anyagot eladásra
sehol nem vállalt. Ügyét szenvedett, hogy
kórházba hozott, s néhány 1967-re terhamarosan
átadják
az szállítása után meghalt. Az vezett
szövetet
közvéleügyészségnek vádemelésre.
ménykutatásra.
ügyben a vizsgálat folyik.

RÁDIÓMŰSOR
Kouuth

Petőfi Rádió
4.30-10.58 Azonos a

Rádió

Kossuth

4.M Hirek Időtáráo. 4.» Haj- Rádió műsorával. Közben: 6.20—

naltól reggelig . . . 4.45 Falurádió
3.00 Hírek. 5 90 Reggeli krónika.
6.00 Hírek. 0.30 Hírek. 7.00 Reggeli krónika n . 7.15 Körzeti időtát US. 7.30 Ül könvvek 8.00 Hír t k 8.05 Műsorismertetés
8.20
Népdalok 8 45 Nézze mee. Dénzt
ad érte! 9.00 Harsan a kürtszó!
9.40 Magvar muzsika. 10.Oo Hirek
19.10 A T. Házból Jelentik . .
10.41 Könnyűzene. 11.00
Iskolarádió 11.35 Századunk kórusművészetéből 11.57 HaUgatótnk figyelmébe! 12.00 Hírek. 12.15
Tánczenei kokéi 12.57 A budanestl színházak műsora
13.00
Törvénykönyv
13.15 Amerikát
zenekarok műsorából 14.00 Hirek. 14.05 M a c v a r t á l a k zenéléből 14.39 Virágok az a t o m r e a k t o r b a n . 14.55 Zenekari muzsika.
15 30 A sziget. Folytatásos
regény 16.On Hirek. 16.15 Operarészletek 16.30 .Gorillák" őrségváltása
17.00 NéDmüvészet
a
mikrofon előtt. 17.12
Bodnár
Gvörgv könyvszemléié 17.22 A
k a m a r a z e n e remekeiből.
17.57
Hallgatóink n e v e i m é b e !
18.00
Ml történt a nagyvilágban f 18.15
Hírek. 18.20 Hangversenv a Fültöró megfejtőinek. 19.25 A Szabó
család. 19.55 Tó estét e v e r e k e k !
20 00 Esti krónika. 20.28 Magvar
nóta- és néodalest 20.55 Forgószfnnad Tersánszkv Józsi Jenő
müveiből. 22.00
Hírek
22 J j
s p o r t h í r e k . 22.20 Verdi-kettősök.
22.50 Mai i z e m m e l
23.00
A
dzsessz kedvelőinek a.10 Pusztai hangversenv. 23.30 Zenekar!
muzsika. 24.00 Hírek. 0.10-0.25
DunalevszklJ fii oldalaiból

Ktsképernyös Orion
tv eladó. Érdeklődni Szilágyi u. 4/a.
Csonka
Kb. 40 n t a k a r m á n y répa eladó. Szőreg.
Petőfi u. 30.
x
Kombinált szobabú
tor háromlángú gáztűzhely eladó.
Kiskundorozsma. Dózsa
György u. 3. szám
nlatt.
x
407-es Moszkvics 4
sebességes. Drlma állapotban eladó. Ollós. Ady E. u. 3. sz.
x
Proksch
márkájú
bécsi
fekete
zongora eladó. Rákóczi
U. 63. sz.
X
Kétszárnyú ,
vas
nagykapu
5
m-es
. I"-vas eladó
Páltfy tt. 37. Alsóváros.
Jó állapotban
levő
500 cm 1 T r a b a n t eladó. Szeged. Oskola
Lószőr
matracok,
m á r k á s festmények
Hattyú
mosógón,
rekamié lOM-ért eladó
Kovács
Alsó
Tl--/a-part 10. Te!.:

Modern sezlon. német
villanyborotva
eladó Odessza XV.
,B". fszt
4000 forintért eladó
négyszemélyes rekamié. párnázott székekkel.
fotelokkal,
esetleg külön ls. 500
forintért sezlon
és
szekrénybe
épftelt
heverő. Lengyel u
32.
Eladó
fehér
ágy.
asztal, székek, pad.
J a k a b Lajos u. 16.,
fszt 17.
Csöves kukorica eladó Bálvány u. 6.
Tisza malomnál.
Eladó kukoricamorzsoló répavágó. kicsi és nagv kalitka
és festmények. Érd.:
délután
Hattyú u.
37 (a
Vlzsgamentes
Simson-moped eladó. —
Faragó u. T/a.

70—90 a Jó minőségű
széna eladó olcsón.
Zákánvszék-alsó —
mellett. 40. sz. Király
32-81.
Gáztűzhely,
KalorVrszek ágvakst. sez- kálvha. rézágy, matasztalok,
!ont.
kisméretű racok.
Jégkonvhakredencet — k o n y h a b ú t o r
Vlelnné Pacsirta u. szekrény. eladó Lenin
krt.
37..
I.
S.
29.
x

DÉL-MAGYARORSZÁG

kamilla

Csütörtök.

1966. október

6.30 Torna 10.00—12.15
Zenés
műsor. 13.45 Időtárás- és vízállásjelentés 14 08 Onerarészletek.
14.56 A közelítő tél. 15.00 Hírek.
15 05 Gverekek
bemutattuk
P r á g á t ! 15.32 Tánczene. 16.05 A
Mágvar Rádió és
Televízió
gyermekkórusa énekel 16.15 Ifjúsági ő r j á r a t 16.3n Szimfonikus

táncok 17.00 Hírek. 17.06 Hanglemeznvültők húsznerce.
17.25
Cazdaszemmel hazánk mezőgazdaságáról
17.40
Ooerettrészletek. 18.15 Vita a d r á m a i nyelvről. 18 50 Lendvai Kamllló dalaiból. 10.00 Hirek
19.10 Csikós
István cimbnlmoztk 19.25 Konfekció a
szerszámgénlnarban.
19.35 Buda pásti Zenei
Hetek.
1966 Közben: 20.20—20.40 A Költészet Nanla Budapesten
22.00
Népi muzsika. 22.20
Hónapról
hónapra 22.35 Könnvűzene. 23.00
—23.15 Hlrok I d ő l á r á s

TELEVÍZIÓMŰSOR
Magyar televízió
8.05 Iskola-tv.
Számtan-mérten (Alt lsk. V. oszt.) Mérési
és statisztikai adatok ábrázolása és leolvasása
Grafikonok.
O.On Környezetismeret (Alt lsk.
II. oszt.) Oszl munkálatok
a
gyümölcsösben 9 55 Tanulmány!
kirándulás. (Alt isk. VI oszt.
— fizikához.: Rugalmas alakváltozások
13.35 Számtan-mértan.
(Ism.) 14.30
Környezetismeret.
(Ism.) : = .25 Tanulmányi k i r á n dulás. (Tsm.) 17.48 Anvagbörze.
Iof.rt rinortmüsnr
18.05 Hírek.
18.10 A Maavar Hirdető m ű s o r a
18.25 Pályaválasztási tanácsadó
18.55 őszi hatórlárás.
Rinortfilm. 19.2(1 Esi! mese 19.30 Tvhlracló 19.50 Mátrai Betegh Béla színházi Jegyzete 20.00 Moliére: Tudós nők. Kétrészes vigJáték A Színház- és Filmművészeti Főiskola 1965 évi vlzsgaelőadása. felvételről. A szünetben kb.: 20.40 A h a könyvel. 8140 Marshall Ravnor énekel. 21.55 Tv-híradó. H kiadás.

Egy
fehér
mély
gyermekkocsi eladó.
Gép u. n .
Falikút, televízióantenna.
gyermeksnortkocsl. feles hegedű
fürdőhenger,
kerékpárváz
eternltesö eladók.
Hunvadl J á n o s sgt 26.
Vennék
407-es
Moszkvicsot. 1000-es
Wartburgot
vagy
Skodát. 20 ooo
kp,
havt 1000-rel ..Pontos" 13 523 jeligére a
FMtrthárhe
Gáztűzhely,
Jugoszláv \ i j állapotban
eladó Jankovich u.
Egy szép nagy ebédlőasztal. 4 székkel.
2 fotellal
sürgősen
eladó. Bokor u. 7.
S*úccné
Brigadéros
folytontermő Sengána Eszterházi Mouttó földiener-oalánta
eladók. Csongrádi sgt

•t.

x

Parkettakülönlegesség. mahagóni.
Jávor stb. színps f á k ból. Ú1 mintával készítek 125— Ft-tól.
Budai. Asotthalom.

x

Opel-Rekord
eladó
Vám t é r 2.. műhely.
x

Jugoszláv televízió
17.25 Hírek. 17.30 Gyermek reitvényműsor
18.10
Kivonatok
Krszte Crvenkovszkl beszédéből
az Ünnepi Akadémián. 19.00 Tömegdalok 19.20 Városaink: Lukavac 19.35 Hirdetések. 19.54 J ó
éjszakát gverekek! 20 00 Tv-híradó 20.15 Malom a P ó folyón.
21.15 A felkelés nanlal. 1941. 22.15
Hírek.
Román televízió
" 17.00 G y e r m e k m ű s o r 18.00 Tvhlradó. 18.26 Riportműsor 18.40
Do-re-mi
Szórakoztató
zene.
19.00 Közvetítés a
Kolozsvárt
Nemzeti Sz.ínházból. A szünetben: Rövidfilmek 21.30 Tv-híradó.
A Tömörkény István Gimnázium két személy

fűtőt
felvesz. Jelentkezés a gondnoki Irodában

Bőrkabátját
már
most Javíttassa, alakíttassa
vízhatlan
festéssel
Csordás
bőrruhakészftőnól.
Szent Miklós u. 7
Felsőváros
x
Kékes tv
sürgősen
eladó Cserepes sor
11'3 özv. Borossebesi J á n o s n é
Eladó 200 kéve szár
egy
síkk-kötőgéD.
egy
autócsomagtartó. Béketelep Rácz.
Fiatal
házaspárnak
modern
szobabútor
eladő Kossuth
Latos sgt. 75.. u d v a r ban^
Eladó
Moszkvics
Combi príma
karoszériával
generálozott motorral. ÚJ
dukkóvnl
Telefon:
275-613 Budapest.
Kis
üzemhibável
Czetka eladó
2000ért Hétvezér u. 59.
Nacv.
Óriás kaktusz, (agávé) eladó
Kiskundoroz.sma.
Nyugati
sor 2.
Karikultajós Slngervnrrógén eladó.
—
cserzv Mihály u. 7.
Női k e r é k p á r ú j állapotban eladó. Tisza Lajos u. 38.

IX

»

Kétszemélyes összecsukható lengyel rek a m i é eladó.
Kossuth L a j o s sgt. 51.,
IV. 40. délttt án.
Eladó egy ú j félig
üvegezett a j t ó
hár o m a j t ó s n a t ú r szekrény sezlon. hatfiókos íróasztal.
szétnyitható asztal, politúros t ü k r ö s vitrin,
puff. f ü g g ö n y k a m i s .
hárompolcos etazser.
egy
gyermekügető,
Simson-Schwalbe. —
Kinizsi u. 5. fszt. 1.
Bejárat a kötélgyárnál
Keveset
használt
négyszemélyes r e k a mié. egy h á r o m a j t ó s
szekrény. 3 fotel, 4
szék, egy asztal, egy
sezlon és hosszú n y loncsioke
menyaszszonyi ruha eladó.
Megtekinthető
mind e n n a p délután Ojszeged. Bérkert
u.
é4'b.
Eladó női. férfibőrbunda 505-íis Duna
tv
hangulatlámpa.
Petőfi Sándor
sgt.
'6. T emriet.
bal
felső csengő.
Hármasszckrénv. rekamié.
sezlonok.
asztal eladó Szőkéék. Hunyadi János
sgtj 39—II. piros ép.

I. KERÜLET
n á z a s s á g : Kun József és Gavlik Maráit
Dombi Mihály és
Marosán Klára. Horváth I m r e
és Szabó Irma Szeles András
éa Kovács Erzsébet, dr. Hűvös
Ferenc és Daultner Judit Mária
házasságot kötöttek.
Születés: Fehérvárt Istvánnak
és Sirok Erzsébetnek
József.
Rozemherczkt J á n o s n a k és Nemes Zsófiának Erzsébet. Szalal
S á n d o r n a k és Bakó Erzsébetnek
Zsuzsanna Kispái Ferencnek és
P a p p Erzsébetnek Gyöngyi. Lázár Istvánnak és Takó Etelkának Anna Éva Szabó Józsefnek
és Molnár J u l i a n n á n a k Józspf.
Diencsénvl Józsefnek és Tóth
Rozáliának Edit Márta
Biezók
Lajosnak és Rudisch Anikónak
Lalcs. Czikkolv Lászlónak
es
Ntgygyőr Kerollnárak
László
Attila. Á b r a h á m Pálnak és Vanvó Mártának Marianna. Varga
Lászlónak és Rátkst Erzsébetnek Zoltán Rózsa Mihálynak és
Makai Ibolyának Attila Mihálv.
Muszták Attilának és
Váradl
Ilonának Katalin
Vasa Latosnak és Domonvi
Mariannának
Márte AenPü. Kiri J á n o s n a k és
PanD P i r o s k á n a k Katalin. Gerev
Ferencnek és Vadon Erzsébetnek Súvia. Bottyán Antalnak és
Fmódt Katalinnak Levente P é ter. Palásthv Szőréndnek és Róna Ildikónak Szórnák Szőrénd.
Lakatos Bélának és
Kovács
Franciskának Csaba Béla Tóth
Sándornak éa Katona Margitnak Erika Arató J á n o s n a k és
Mári I r é n n e k Szilvia
Ibolva.
Kormánvos Sándornak és Naesa
Márián t k Mária Véber J á n o s nak és Ktrálvházi
Margitnak
Péter
Tenczer A r o á d n a k
és
Szálkai Sárának Szilvia.
Tóth
Jánosnak és Babinsz.kv Erzsébetnek Piroska. Minvó Pálnak
és Bodrogi Ilonának Pál. F a r kas-Csamengó Frenonek és Hlgvlsán Velenkának Attila
Ferenc. Cséesev J á n o s n a k és Ouisza Magdolnának Magdolna Németh Józsefnek és Sőregi Ilonának László nevű g y e r m e k ü k született.
Halálozás: Dr. J u h á s z Kálmán
Bacsó A n d r i s Gvula. Bósl József
Kerekes Károlv. Vecsernyés Mihálv Loneer Ottó Bélánó
Ktrilvhalml Gizella. Cseh Péter.
Nác'.asi S á n d o r n é Pintér A r a n k a
Juhász Sándorné Zsámbokt Erzsébet Musultn Béláné Schlanfer J o h a n n a Nővé Gizella Rozália. F a r k a s J ó z s e f n é Hugvl Mag-

dolna
Zelenák István.
Bóka
András
Bognár Béla. Holfeld
Lalosné Sohulz Latza elhunylak
n . KERÜLET
Házasság: Túri I m r e és Árendás Julianna Ilona Török Ferenc és Naesa Rozália. B a r n a
Sándor és Puúl Ilona házasságot kötöttek
Halálozás: Jenel Islvánné Kasza Etelka. Pálinkó
Gáboroo
Szabó Anna Maier Béla József.
Varga Lalos István Faragó Imre. Gál István. Bálint Istvánná
Dégl Márta elhunytak
III. KERÜLET
Házasság: Sziláavl István
és
Sándor Terézia MAté József c»
Asztalos Erzsébet. Pálinkás József éa Várnai Éva Margit házasságot kötöttek.
Szüleiét: Habul Ferencnek i s
K.cvács Margitnak P é t e r Ferenc.
Mészáros Imrének és
Panvor
Rozáliának Atilla Gábor. Szöei
Istvánnak és Tátrai Gabriellának Gabriella. Szabó Sándor Antalnak és Németh Franciskának
Csaba Sándor, dr. llaokl Lalo nak és Tölgyesi Maréit Etelkának Mónika Kiss Mihálynak es
Kis Málta Honának Zsuzsanna.
Hegyközt Józse'nek és Orbán
J u l i a n n á n a k Csilla
Julianna.
Cseh Latosnak és Kormányos
Klárának Péter. Lele J á n o s n a k
és Folt! Ilonának
Zsuzsanna.
Nagv Józsefnek és Német Magdolna Máriának Magdolna. Borbély Károlynak és Bus Etelk in a k Károlv Börcsök latvánnck
ós Jé tárt Foiiliának
Erzsébet
Emília K á d á r Györgynek
ö«
Pintér Zsuzsannának
Renáta
Zsuzsanna l ovász Ferencnek úa
Palásti
Viktóriának
Ferene
László. Maior Gúlának és Sí*
Dos Máriának Ovuía S t e f a n u . z
Gyulának és Kiss Jolánnak Ildikó. Szabó S i n d o r n a k és K n v a Erzsébetnek Sándor, Balogh
Antal Mihálynak és Bitó Teréziának Erzsébet. Kocis Sánd. r
Lászlónak és Engi Irén Viktort i n a k Irén Katalin Naesa Istvánn a k és Csánvi Máriának Róbert
István dr Szántó Vincének és
Ceglédi Máriának Csilla Márta
nevű g v e n n e k ü k született
Halálozás:
Demus
Istvánná
Daka Veronika. Mihaells Józsefné ü i b á n Anna. Sörös János,
Balázs György. Bottlilc Mihálv.
Bukovttz Antal Miklós. O r d t l
Istvánná Köteles Erzsébet Dr hos János Volkmann Linót J ó zsef Bézl Zsigmond elhunytak.

Gyászközlemények
Mély fájdalommal
tudatjuk, árakor lesz a Gyevf-temctő rahogv szeretett drága Jő édes- vatalozójából. A gyászoló család,
apánk. SCHACKMANN ADAöI József A. sgt. 60.
T. 2383.
volt építőmester f. hó 10-én 90
éves korában rövid szenvedés
Ezúton mondunk
köszönetet
után csendesen elhunyt. Teme- mindazon rokonoknak, ismerőtése f. hó 12-én (szerdán) 15 söknek, a Minőségi Cipőgyár és
árakor less a Dugonics-temető- a n . ker. Tanács VB-nek, akik
ben. A gyászoló Pallaghy és felejthetetlen édesapánk, nagyKővárt csalid. Juhász Gyula u. apánk. BÉZI ZSIGMOND teme18. sz.
k. 13548. tésén megjelentek és vlrágadománvukkal fájdalmunkat enySzeretett férj és
édesapa, híteni igyekeztek. A gyászoló
k. 13556.
VIGH ISTVÁN nyugdíjas bör- család.
tönőr hamvait f. hó 12-én, szerdán du. 14 órakor búcsúztatjuk
Mély fájdalommal
tudatjuk,
a Belvárosi-temetőben. A gyá- hogy szeretett férj, édesapa és
szoló család, Mérei u. 21.
testvér. GÖNCZI GYULA órás,
k. 13550. életének 44. évében
tragikus
körülmények közt elhunyt. TeMély
fájdalommal
tudatjuk, metés f. hó 11-én 15 órakor lesz
hogv szeretett
férj, édesapa,
UNGVAltl IMRE. hosszú szen- a Gyevl-temotő ravatalozójából.
vedés után f. hó 9-én elhunyt. A gyászoló család. Szeged. CsuTemetése f. hó 12-én déli
12 ka u. 19.

Kenderfonó és Szövőipari Vállalat újszeged! gyára

elektrihúsokat,

valamint
szakmunkásokat,

szövő-cérnázó

betanulókat, férfi segédmunkásokat és fiatalkorú
fiúkat és leányokat keres felvételre.
Jelentkezés a vállalat munkaerő-gazdálkodójánál.
x S 98 053
Értesítlük az állattartókat,
hogy Zöldfásban Nagyfeketén és Hodzsában levő árpa- és lucernaterületeinken
mezei pocok tllen ez évben
október 10-től

folyamatos védekezést
hajtunk végre

Móra Ferenc Mgtsz, Szeged.

Eladó
kanapérekamié.
kétszemélyes
rekamié
négyajtós
szekrény
ágyakkal
együtt
könyvszekrény. fotelágy. 4 darab fotel,
hármasszekrény.
fényezett
háló. ágyneműtartó,
ágybetét.
Hunyadi
tér 5/a.
Rövid, kereszthúros
kifogástalan
zongora perzsaszőnyeg eladó. Liliom utca 13.,
I. 2—5-ig.
Teatüzhely.
üstház.
vaságy
sodronnyal,
párnával, alig használt eladó Szél u.
52.

K / A S S á O
Megismerkednék házasság céljából
Józan életű
férfival
50—60 év között.
..Salát házam
van"
13 522 Jeligére a Sajtóházba.
Fiatal leány társaság
hiányában
megismerkedne
knmolv
fiatalemberrel házasság céliából. 26-ig.
Fényképes levelekre
válaszolok ..Érettségi" 13 565 Jeligére a
Sajtóházba.

Asztalos.
villanyszerelő,
esztergályos, lakatos

szakmunkásokat
részben külszolcálatl m u n kahellyel
rendezett m u n kakönyvvel
alkalmazunk.
Jelenkszés Szeged
Tábor
utca 3. Pincegazdaság.
xK.

65 éves Józan életű
özvegyember
falusi
házzal
és
háztáji
földdel.
Szeretnek
megismerkedni
házasság céljából hozzám illő nem n a g y igényű házias
aszszonnyal. aki
élett á r s a m t u d n a lenni.
.Szegedhez
közel"
13 536 Jeligére a S a j tóházba
63 éves
nyugdíjas
férfi megismerkedne
házasság
céljából,
egv m a g á n y o s nővel. kinek háza van.
vagy lakása. Nekem
ls van 50 003 forintos
házrészem
..Pontos
cím" 13 521 Jeligére
a Saltóházba.
Jó megjelenésű
24
éves
szakmunkás
f é r f i házasság céljából
megismerkedn e jó alakú csinos
leánnyal, vagy
elvált asszonnyal Lakással
rendelkezők
előnyben.
..Fénykénes levélre válaszolok. 98 060" Jeligére
a Hirdetőbe.

B R T BB
Német, angol nyelvtanítás fordítás Gutenberg u. 26.
Tan á r n ő 4—4 között.

Szobafestést,
aitó
ablak festését elsőrendűen
készítem,
részletre ls. Falura
ls kimegyek. Jenei
Sándor
Szivárvány
u. 7.
x
Gyermekgondozást
lakásomon vállalok.
Gál u. 7.
Gépírásban
Jártas
óraküny velőt
keresek ..Sürgős" 13 321
Jeligére a Sajtóházba
x
Villanymotorok
tekercselését. rövidrezárt forgórészek rudazását csapágyazását rövid haláridőre garanciával vállaljuk.
Elektrofém
Ktsz.
Hódmezővásárhely;
x
Kárpitosmunkák Javítását házaknál készítek Rigó u. 18.

só

Elvállalom
négyhónapostól
gyermek
gondozását
takarítást. mosást 500-ért.
..Azonnal" 13 544 1eltgére a Sajtóházba.
Kitűnő német,
angol. francia
olasz
nyelvtanítást
vállalok.
..Gyakorlatias"
12.368 lellgére a Saltóházba

Megnyílt
Vásárhelyi

a

Férjvadászal"

XIII.

Vallouris-i kerámiák kiállítása
Vasárnap délben ünnepélyesen nyitották meg a hódmezővásárhelyi Tornyai múzeumban a XIII. Vásárhelyi öszi Tárlatot. A megny itó előtt a
városi tanács
végrehajtó bizottsága a kiál lító művészek
tiszteletére
fogadást adott a városi tanács székházában.
A hagyományos őszi tárlat megnyitását rendkívül
nagy érdeklődés kisérte. A megnyitón nemcsak vásárhelyiek vettek részt igien nagy számban, hanem vendégek érkeztek Budapestről és Szegedről is. A megjelenteket dr. Dömötör Jáinos múzeumigazgató köszöntötte, majd Somogyi József Kossuth-díjas szobrászművész,
érdemes művész, a Magyar Képzőművészek Szövetsége
elnöke megnyitotta a kiállítást
Az őszi tárlattal egy időben kiállítás nyílt a múzeum épületében a franciaországi Vallouris
világhírű
kerámiáiból. A tárlatot Pierre Diaia, a vallouris-i városi
tanács képviselője nyitotta meg.
Az ünnepség végén Sajti Imre, a városi tainács vb
elnöke átadta a Tornyai-em lékplakettet Fejér
Csaba
fiatal hódmezővásárhelyi festőművésznek.
_
Ügy véljük, sokak számára emlékezetes
lesz az a
nyáriasan meleg, verőfényes
októberi vasárnap,
melyen
a XIII. Vásárhelyi öszi Tárlat megnyílt. Aki e pezsgő
atmo6zférájú
vernisszázson
reszt vett, az meggyőződbetett arról, hogy hazai képzőmű vésze ti életünk jelenbős eseményei, ma már a
legkevéstoé sem csak Budapestre korlátozódnak.
Sőt
az utóbbi években olyan jeleiiségéknek vagyunk
tanúi, melyek azt mutatják,
hogy az országos súlyú műveszeti rendezvények a fővárosból vidékre tolódnak át.
A hatósugarában állandóan
táguló, nagy közönségvoinzású szegedi nyári ás vásárhelyi őszi tártatok
sikerei
alapján, elfogultság nélkül
mondhatjuk, dél-alföldi városaink
nemzeti ábrázolóművészetünk
fejlődésében
fontos szerepet töltenek be.
A Tornyai János Múzeumban levő kiállítás gazdag festészeti és szobrászati anyaga hűen tükrözi azt
a formai, technikai és anyagszerűségi különbözőségeklet,
melyek a mai ábrázolási törekvések sajátja. Éppen
e
kifejezésbeli
sokrétűsége révén emelkedik ez a kiállítás az eddigi, hasonló jellegű bemutatók
fölé. Az
idősebb generációhoz kötődő tradirionális szemléletű
alkotásoknál ós a vezető
mesterek stílusát
egykor
magukon viselő""áatalok műveinél ezúttal a felszabadultság, a friss hang kenesáse érződik.
Ha
tekintetbe
vesszük
azokat az elemeket, melyek
Kohán Györgynél zárt ktaszszicitású, a most díjazott
Fejér Csabánál finom naitú-

^hézó

Ferencnél struktív szerkesztésű jegyékké váltak — ez
meggyőző tanulság
arra,
hogy a mai" vásárhelyi "fes£
tészetben nincs okunk fejlődésbeli
stagnálásról
beszélni Ellenkezőleg, az itt
élő művészeknek — köztük
Almási Gyula. Füstös Zodtán, Sornu" Katalin és a most
távol maradt Kaján Gyula
— közös szándékuk, hogy
a
lokális
hagyományokat
egyetemes
stílusértékekkel
frissítsék fel, hogy az
új
életjelenségeket jellegzetes,
az
eddigieknél
haladóbb
nyelvezettel
érzékeltessék,

Velük együtt az uj szélleroben fogant paraszttómák kimuríkálásán
fáradozik
a
Budapesten élő Kurucz D.
István, Szurcsik János, Vecsésy Sándor.
és Magos
Gyula, a szegediek közül
pedig Fontos Sándor, Pintér József ós Dér István.
A szokásosnál
nagyobb
érdeklődést az alkotások újszerűsége
váltotta ki. A
megszokott
ábrázolásoktól
eltérő
festmények,
mint
Orosz János és Kondor Béla művei, bár nem
könynyen érthetők,
de feszültségteremtő erejük miatt lehetetlen közömbösnek vennünk őket A szobrok és
grafikák között, is találunk
olyanokat, mint
Somogyi
József, Szabó Iván, Kertész
Tibor, Tóth Sándor és Gacs
Gábor
alkotásai,
melyek
gomdolatilag ós
érzelmileg
egyaránt felrázzák a nézőt,
s nem egyszer tartalmi, esz
mei állásfoglalásra késztetnok.
Egy olyan magas szmvonalú kiállításról, mint amilyen a jelenlegi Vásárhelyi
ő s ^ Tártat, képeket, szobrakat és egyéb alkotásokat
kiválogatni azzal a céllal,
ho
Ry a legfigyelemre méltóbb műveket csokorba szedjiitk, nemcsak nem könnyű
feladat, de meglehetőslen önkényes munka is. Megemlítíük
Novotny E.
Róbert,
Meszlényi János, Redő Fe^one Bazsonyi Arany, Fekete
János, Somos Miklós, Li9eti
Erika ós Koszta Rozália kiállító
művészeiket,
akik többekkel együtt hoz-

/

•

Szólnunk kell még a vásárhelyi múzeum két kamara-kiállításáról. Az egyik, a
legkisebb, de tailán a legértékesebb, a II.
Vallouris-i
Kerámia Kiállítás.
Tálak,
vázák, korsók és butellák,
kétkoffernyi bemutatója ez,
azonban éppen elég ahhoz,
hogy egy termecskét a mai,,
medren francia
kerámiaművészet
szellemiségével
megtöltsenek. Formáik, színeik, díszítéseik bámulatos
változatosságánál csak az az
emelkedett ízléstkultúra a lebilincselőbb, mely
ezekből
a pompás iparművészeti tárgyakból árad. Mindez nem
Vallouris
c s o d a > hiszen a kis
Picasso segítségéművészete
jutott
nemzetközi
rangveX
ra
A m ; pedig vásárhely és
vallouris kölcsönös kiállítá^ütban tükröződő kapcsolamindinkábtót
illeti
ennck
bi elmélyülését mi sem bizonyítja jobban, minthogy
a francia kerámiák egyike,
M. Bessone: Vázá-ja, az ittend formákhoz hasonul,
a másik,
szintén nem
nagy tárlat, a
Műcsarnok
helyi,
Medgyessy-termében
nyílt meg, ahol a murális
feladatok vázlatait állították
ki. Többek között: Rékási
Csaba míniatúraszerű
szőnyegterve, Pataj László sok
alakos
freskótan ulmányad,
z. Gács György 1514 című
színes üvegablak
kartonja,
Orosz János elvont tartalmú
salgótarjáni pályázata,
Németh József zártan
komponált
mozaik
stúdiuma,
Végváry Gyula halakat és
madaraikat ábrázoló
korámtalapjai kerültek bemutatásra. Mindezeknél
fontosabb volt, hogy megismer.iü'k Szalay
Ferenc mély
gondolatú freskóterveit, melyek a szegedi belvárosi temető modern vonalú halottos házában most állnak kiviíelezés alatt. Voltaképpen
három freskó.ielenet ez, két
oldalt szimbolikus értelmű
alakokkal, középen
pedig
ogy természetet
jelképező
fával. A tehetséges vásárhelyi festő alikotása minden
bizonnyal jelentősen gazdagítanl fogja Szeged művészetí
értékeit,
SZELEST ZOLTÁN

Vázlat Fejér Csabáról
A Tornyai-plakett
Idei
— Nem tudok és nem is
nyertese a fiatal hódmezővá- akarok divatok meglovagolósárhelyi festőművész, Fejér ja lenni. A keletkező
é:
mÚ!Ó ÍZmUS k n e m

°
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ÍZgatnak

Sikeres, mulatságos vígjáték — ennyit bizton megállapíthatunk Mareel Mitnois
darabjáról. S hogy mennyioen több vagy kevesebb ennél, ezt vaskalaposság vádjának veszélye nélkül merné-e mai kritikus boncolgatni?
Színesen repdeső léggömb,
melynek
szivárványszíneit
sokléie elem festegeti. Kitűnő színpadi rutin, cselekményszövés, humor, mulatságos helyzetek, jellemek és
fordulatok, sot némi társadalomkritika is, no persze
csak afféle szolid, „filléres"
alapon... A léggömb könynyedén szálldos, repked ideoda a két felvonáson, négy
képen át, s a közönség valóban lankadatlan figyelemmel
kíséri szökdösését a
pukkanó csattanóig.
Sőt a csattanótól csattan ó i g , . . Mert már ezzel indul a darab. Ezúttal nem a
léggömb pukkan el, hanem
egy pisztolylövés dörren még
a függöny felhúzása előtt. S
a nyílt színen ott feszik asztalára borulva Monsieur Baisos, kinek bányáit váratlanul államosították Peruban.
A függöny fel! — és megjelenik vonzó
hálókosztümében a még vonzóbb feleség.
Egy sikoly — mely ezúttal
elmarad, hogy inkább a
bosszús zsörtölődés váltsa
fel: micsoda tapintatlanság,
így özvegyen hagyni egy
asszonyt!
Snitt. Vígjátéki Indításnak
kell-e jobb ennél? S az immár ötödször megözvegyült
Baisosné — ki közben megtudja, hogy férje a csöd
miatt lttt .öngyilkos — hirtelen gondolkodni kezd: élete folytatásának, s két nem
éppen kiskorú
gyermeke
fenntartásának szerinte egyetlen lehetősége, ha újból férjhez megy. Méghozzá csakis
gazdagon. Nagyon gazdagon,
így kezdődik meg a férjvadászat.
Igazságtalanok
lennénk,
ha nem mondanánk, hogy
mindez valóban elindítója a
leghumorosabb
helyzeteknek, melyeket a szerző két
marékkal hint el darabjában. S nem is mindig öncélúan, mert talál módot rá,
hogy egy-egy fricskát vessen
a polgári társadalom pénzéhségére, a vagyonért, munkátlan életért mindenre kapható mentalitására, s hogy
ne essünk nagyon kétségbe:
e léha szemléletet morális
széljegyzetekkel kíséri. Az
élni, illetve minden áron jól
élni akaró özvegy
szépséges és erényes lányának karcsú alakjában öltenek testet
a nemes intelmek. Persze
épp oly halványan és törékenyen, mint maga a leányzó, ki végül is egy nem kevésbé csinos és még kevésbe gazdag fiatal gróf párjaként vallja tovább a szerény, egyszerű, dolgos élet
dicséretét.
Ezzel már-már vége az

tanulmányait
a Pályáját
KépzőművéFejér Qsaba els6
önálló
szeti
Főiskolán.
Bujövőre rendezi
dapesten kezdte, de gyakran kiállítását
látog tott
f
, el a
vásárhelyi
muvésztelepre, s azután végle
8 « * n ott telepedett le. KéP®1 sikerrel szerepeltek a
különböző kiállításokon.
s
az egykori freskászakos főiskolat növendék. Z.
Gács
mester tanítványa 1962-ben
Derkovits-ösztöndíjat kapott,
— Az a célom — mondja
A sorsoláson
az 500. (jubileumi)
lottó
a fiatal művész —, hogy emjátékhét
szelvényei
vettek
részt
berközelbe hozzam a világot.
Azt akarom, hogy képeim
Hétfőn Budapesten az Országos Takarékpénztár
Nánézői ismerősnek találják a dor utcai székházában
megtartották
a lottó rendkívüli
jumegfestett, világot
talomsorsolását,
amelyen az 500. (jubileumi) lottó játékhét szelvényei vettek
részt.
Az alábbiakban
közöljük totó-lottó
szegedi
körzeti
iroda területén eladott és nyereménnyel
kisorsolt
jubileumi játékhét
szelvényeit.

GYORSLISTA

a lőtté rendsiivlilí jutalomsorsolásáról

Lányszállást épít
a kenderipari vállalat

A Kenderfonó- és Szövő- szobákban laknak majd, a
ipari Vállalat rövidesen hoz- 2 8 m i m ó forint költségből
mélyt befogadó lányszállást
építsen a városi tanács beruházásából már épülő munkásszálloda mellett, a Kátai
közben. A műszaki tervek
elkészültek, s bár a befejezési határidő 1968 nyarán
lesz, még az ősszel hozzá
szeretnének látni az alapozáshoz. A kenderipari vállalat három szegedi gyárában dolgozó munkásnők kényelmes,
négy
személyes

zájárultaik a rendezvény sikeréhez.

melegítőkonyha és
szoba is lesz.

vendég-

Kéménydöntés
Kéménydöntés volt vasárnap
Hódmezővásárhelyen:
ledöntötték az Ady Endre
utcai villanytelep 53 méter
magas öreg
kéményét.
A
téglakolosszust már tíz
év
óta nem használták.

50 478 658 rádió. 509S8 490
rádió. 51 017 981
hűtőgép.
51 048 956 rádió.
51081 802
rádió. 51 095 787 varrógép.
51 097 958
porszívó
gép.
51 171 385
fényképezőgép.
51 172 990 mosógép és centriíuga. 51 273 897 zenegép.
51 360 280 rádió. 51 420 115 tv.
51 495 373 írógép. 51 472 070
mosógép és centrifuga.
A következő sorszámú szelvények mindegyike 201)0
forintos jubileumi vásárlási utalványt
nyert:
50 482 689
50 962 245 50 972 629 50 999 443
51 097 495 51 016 979 51 031 329
51 032 299 51 033 994 51 033 998
51 051 649 5' 057 605 51 067 564
51 073 506 51 079 707 51 082 058
51 082 059 51 083 037 51 033 214
51 084 003 51 084 286 51 090 306

A Kamaraszínház
első idei bemutatója

51 091 664 51 119 752 51 122 715
51 123 580 51 181 035 51 194 457
51 210 385 51 220 314 51 225 462
51 228 664 51 230 984 51 238 306
51 266 380 51 278 862 51 284 935
51 291 596 ol 293 487 51 301 838
51 302 566 51 303 157 51 305 090
51 307 595 51 308 490 51 320 292
51 346 383 51 348 133 51 349 069
51 376 071 51 376 527 51 381 430
51 388 072 51 406 212 51412 624
51 416 145 51 422 902 51 435 885
51 456 375 51 470 871 51 471 963
A gyorslista közvetlenül
a húzás után készült, az
esetleges számlábakért felelősséget nem vállalunk. A
nyertes fogadónak a nyertes
szelvény fogadási szelvényrészét október 27-ig kell cljuttatnia a Sportfogadási és
Lottó Igazgatóság lebonyolítási osztályára (Budapest, V.
Nádor utca 15.). (MTI)

Udvarlás helyett Ovomaltin... (Barta Mária és Mentes
József)
előadásnak, amikoris a nyugalomba vonulni kész özvegy mégiscsak újabb hitestársra lel, sőt egy kis „tartalékra" i s . . .
Mindezt szerencsés
felfogásban, elegáns stílusban
vitte színre a szegedi kamaraegyüttes Szász
Károly
frissen poentírozott rendezésében. A burleszk határától
a szatirikus ábrázolásig széles skálán mozgatja a jeleneteket, de mindvégig megőrteve fölényes könnyedségét
a cselekmény fölött Csaik a
fiaital szerelmespár jeleneted hoznak disszonanciát az
egységes előadásba: a fanyar
ízeiket nem édesíti, inkább
émelyíti a szirup, melyet belevegyítenek. Kár volt ezt
is nem alkalmasabban illeszteni a darab egészébe
az
ezúttal is
ötletgazdagnak,
szellemesnek és találékonynak mutatkozó (sőt a dekoratív kosztümöket is tervező) rendezőnek.
A műfajon is felülemelkedő, graciőz és kifejező
Barta Mária játéka, a férjvadász Maidame Badsos szerepében. Szinte mindvégig a
színen van, mégis nemcsak
külsőségekben, a szerep adta női praktikákban
újul
meg, hanem a hódító, a magabiztos, a csüggedő, a hiúságában megújuló, a hízelgésre és szerelemre vágyó,
a ravasz hidegséggel számító asszony változó alakjának számtalan színét ölti magára. Talán a darab,
talán a rendezés, talán a
művésznő — vagy mindhárom együtt — marad en-

nek ellenére adósunk, hogy
figurája egy csipetnyivel rokonszenvesebb, mint amenynyire e mégoly
halványan
rajzoló vígjátéki mondanivaló megkívánja.
Pompásan
kanak írozó,
szellemesen jellemző játékával tűnt ld Mentes
József
(Longvy bankár) és a mértéktartó, mégis
kirobbanó
derűt kiváltó Kovács János
(Becot
rendőrfelügyelő).
Eredeti egyéniséget
tudott
nyújtani a vígjátéki inasok
annyiszor elkoptatott alakjában is Kovács Gyula, különösen gazdag mimikájával. Az előadás sok vidám
percét
köszönhetjük Décsy
Györgyi (Maggy Fauchods),
Bordás Dezső
(a titkár),
Kerpely Judit (Valéria) és
Mezey Károly (a perui követ) ízes humorral jellemzett alakjainak. Nem Jászai
László és Kovács Zsuzsa hibája, hogy papífmjasé-figurájuik (Pascal de Vontauban
gróf és Annaj-Maria) vértelen maradt.
Az előadás hangulatát sikeresen segítette elő Székely
László alkalmas
játékteret
nyújtó és a francia nagypolgári család olaszos emlékeket idéző
otthonának
színpadképével. A
szegedi
— és egyben első magyarországi bemutató — külön
érdekessége Aldobolyi
Nagy
György ízléses
hangvételű
muzsikája, amely G. Dénes
György sanzonszövegeivel a
musical
oamedi
divatos
rangjára léptette a bemutatót
Lőkös Zoltán

Új műsor
a munkásszállások fakóinak
Mint annak idején jelentettük, tavasszal a Szakszervezetek Megyei Tanácsának
kezdeményezésére a Szegedi
Nemzeti Színház tagjaiból
művészbrigád alakult, azzal
a céllal, hogy a Csongrád
megyei és szegedi munkásszállásokat színvonalas zenés,
irodalmi műsorokkal rendszeresen felkeressék.
A művészbrigád második
körműsorának szakmai bemutatójára tegnap délelőtt
került sor a Juhász Gyula
művelődési otthon klubtermében. Címe: Hazai táj, hazai ecsettel, s akárcsak az
első összeállítás, ez is főképpen a szegedi írók müveire
épül. De időben közelebb áll
a mához, mint a
régebbi,
amely az alföldi betyárvilágot mutatta be. A műsort
Tóth Béla író, a Somogyi
Könyvtár munkatársa állította össze és Katona András,
a Szegedi
Nemzeti
Színház művésze rendezte.
A
szakmai
berputatón
nagy sikert aratott
műsor
Móra Ferenc kis remekével,
A másik csaló-val kezdődött.
A novellát Gémesi
Imre
mondta el, színesen, hangulatosan. A továbbiakban Tömörkény István Hühü című
novellájának
dramatizált
változatát láthatták a nézők,
Jászai László, Kátay Endre
és Gémesi Imre előadásában.
Ezután Simon Erika Juhász
Kedd, 1966. október 11.

Gyula és József Attila verseket szavalt, Kemény Klió
népdalokat és Dankó-nótákat énekelt. A műsor végén
Móricz Zsigmond Dinnyék című mulatságos egyfelvonásosa hangzott el.

IBUSZkülönvonat

BUDAPESTRE
1966. október 16-án. a

Szállítók—SZEAC
mérkőzésre.
Részvételi d f j : 59.- Ft
Kiszállítás
Rákospalotára,
a Szállítók-Dálvára
autóbusszal. személvenként: 32
forint.
Jelentkezni lehef az
IBUSZ-lrodába.i.
október lí-én délig
i b u s z , SZEGED
XS. 998 074
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Első helyen a SZEGC

A i NB I B-ben már a szombati forduló ls megiepetéssel kezdődött — amint ezt jelentettük. A Kaposvári Honvéd Budapesten legyőzte a BVSC együttes é t Nyíregyházán vasárnap kikapott Debrecen, s Komlónak és a G. MÁVAG-nak is be kellett érnie a döntetlennel. Ezzel szemben csapatunk ismét jó formát
mutatott és a lelkes szurkológárda előtt 2:0-ra legyőzte az Oroszlányt. A küzdeniakarás és a lelkesedés
megérlelt* az eredményt felkerültek a táblázat első
helyére.
A többi NB-s csapatunknak fekete vasárnapja volt,
mindannyian vereséget szenvedtek. Sajnáljuk, mert tudósítóink jelentése szerint a két vereségben a játékvezetés is ludasnak látszik.
A megyei bajnokságban a Szentesi KMTE vette át
n vezetést, a SZAK és az Építők győzelmével felzárkózott az élhez, és ismét kiélesedett a feljutásért való
harc.

SZEBC—Oroszlány

2:0 (2:0)
A
vasárnapi
mérkőzés
részletedről írjunk, amikor a
bajnoki tabella élére
került a SZEAC? Egy találkozó tudósítása elsekélyesítené e jelentős
sporteseniányt, hiszen a szurkolóik
körében számosan.
kissé
„népiesen" — miután megtudták a többi NB I B-s
eredményeket is — így tették fel a kérdést: „Na öreg
fiú. mit szólsz a SZEAC első helyéhez?"
Ezúttal tényleg a kifejezés
szoros értelmében az „öreg
fiúk" mondják el
véleményüket — tudósítás helyett
— a SZEAC „ 1 3 - f l - e s találatáról" — az első hely eléréséről.
Baráth János:
„Amikor
annak Idején mi is kiestünk az NB I-ből. az NB IIböl szinte „visszasétáltunk"
a legjobb labdarúgó-együttesek csoportjába. Az NB I Bben a vártnál erősebb, szorosabb a mezőny, alkalmazkodni kell az itteni játékmodorhoz és
bizony meg
kellett küzdeni a most eléld eredményért. Bizonyítja
ext az is, hogy a SZEAC
most 29 ponttal az első és
az utolsó helyezettnek
pedig 19 pontja van! A megfiatalított csapat — például
a tehetséges
Kozma,
Pusztai, Várhelyi,
Csömör
— beváltotta a hozzáfűzött
reményeket, s ha az együttes továbbra is lelkiismeretesen készül a mérkőzésekre, akikor osztályzé nélkül
visszakerül az NB I-be".
Mészáros Károly:
„Valljuk be őszintén, csak titokban bíztunk abban,
hogy
az első négy közé bejutunk.
A kiesett
csapatnak idő
kell, hogy asszimilálódjon a
más típusú
együttesekkel
szemben: és ez sikerült A
Játékosok
felnőttek a feladatokhoz és most már nem
szabad „kiénekelni a szánkból a sajtot". Nagyobb lett
a harci kedv, az önbizalom
és kedvező a további sorsolás is. Amennyiben a hátralevő hat mérkőzésen
—
három idehaza lesz — még
legalább nyolc pontot megszerez a SZEAC,
bajnak
lesz".

Bánáti János: „Az együttes játéktudása az NB I B
többi csapata fölött áll. Ez
indokolja az első helyet. A
kezdeti sikertelenségek m i att a SZEAC nem veszítette el a kedvét és ez meghozta a
gyümölcsét. Sőt
már előre is kell gondolni.
Mi, „öreg fiúk" árgus szemekkel figyeljük a „helyi"
tehetségeket, mert véleményem szerint
úgynevezett
saját nevelésű játékosokkal
lehet
elsősorban
erősíteni..."
Rábai László: „Az utóbbi
három mérkőzésen négy gólt
lőttünk,' egyet sem kaptunk,
javult a gólarányunk ós ezzel vagyunk elsők. Különösen örvendetes, hogy feljavult a védelem, s a mos tárni sikeres szereplés alapja
a jó erőnlét. A fiúk átérzik,
mit jelent az első hely, hiszen a 14. helyről küzdötték fel magukat. Természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ezt az
előkelő helyet meg is tartsuk. Nem lesz körmyű, mert
például a hétfői, budapesti
értekezleten még a nyolcadik csapat képviselője is úgy
nyilatkozott, hogy bele akarnak szólni a feljutás kérdésébe. Csapatunkban azonban
hosszú idő után létrejött a
baráti, közösségi szellem és
érezzük, visszaszereztük
a
régi közönségünket. Bízunk
abban, hogy a
szurkolók
további, még fokozottabb támogatásával el tudjuk érni
közös álmunkat: újra az első osztályban játszhatunk".
Markovits Tibor
1. Szexed
24 14
9 43:31 29
!. BVSC
24 11
6 34:30 29
24 12
7 36:39 29
»• Fger
24
11
7
40:30 28
4. Debrecen
8 35:26 26
5. G.'MIVAG 24 10
24
8
6 23:19 26
6. Oroszlány
8 42:33 25
7. Komló
10 31:26 23
8. Sz.-fchérv.
«
11
7
31:31 23
9. Szombatig
7 9 8 18:28 23
10. Szállítók
9
4
11 38:34 22
11. B u d a f o k
9 3 12 26:33 21
18. Ny .-háza
5 11 8 24:36 21
18. Miskolc
5 10 9 28:36 20
14. MAV-DAC
7 6 11 31:45 20
15. K a p o s v á r
6 7 11 25:28 19
16. Egyetértői
További NB I B osztálvú e r e d mények:
Nyíregyháza—Debrecen 2:0 (1:0). Székesfehérvár—
E g y e t é r t é s 4:0 (4:0) MAV-DAC—
K o m l ó 3:3. Budafok—Eger 2:3
(1:3). Miskole-Ganz-MAVAG 0:0
Szombathely—Szállítók 1:0 (0:0).

Kiskunfélegyházi
Vasas—SZVSE

3:2 (2:1)

Kiskunfélegvháza, 800 néző. Vezette: Igaz.
SZVSE:
Simái — Kelemen. Thékes,
Hájas — Farkas, Katona —
Halász, Bite, Kársai, Szamosvölgyi, Tihanyi.
Az első negyedórában kiegyenlített játék folyt, mindkét kapu előtt akadtak gólhelyzetek. A 12. percben a
jobbfedezet Adám, a kapu
bal sarkába lőtt: 1:0! A gól
után a vasutasok lendültek
támadásba és a 18. percben
kavarodás során Halász közelről a kapuba továbbított.
1:1! A 35. percben sikerült
a hazaiaknak újra megszerezniük a vezetést
A második félidő első negyedórájában
az
SZVSE
sok szép támadást vezetett
és sikerült az egyenlítés. A
16. percben gyors Bite—
Karsai—Tihanyi
összjáték
után a kiugró Halász 15
méterről védhetetlen
gólt
1 'tt. 2:2.
A gól
után a hazaiak
nagy erőfeszítéseket tettek
a győzelem kivívásáért. Sokat támadtak, és ezek során
a 25. percben Vass lesről in6

DÉL-MAGYARORSZÁG

ATLÉTIKA

Mezolúr-Szeged!
Honvéd 2:1 (0:0)
Mezőtúr, 400 néző. Vezette: Boronkai (Kecskemét).
Az első félidőben inkább
mezőnyjáték folyt, mezőtúri
fölénnyel.
A
„nagyobb"
eseményekre a második félidőben került sor. A 15.
percben tizenegyeshez jutott
Mezőtúr, de a lövést Borbély kivédte. A 25. percben
egy kapufáról kipattanó labdát Véber az alapvonalon
túlra akart fejelni, de az a
kapu felső sarkában kötött ka.
öngól! 1:0. Pár perccel később Sándor egyenlített 1:1.
Mezőtúr győztes gólja közvetlen a befejezés előtt esett.
A jobbszélső elfutott a lab-

•úrra
I R I
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T
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• r u m
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1. K e c s k e m é t 25 13 10 2 43:19 36
2. M a r t r a
25 15 6 4 36:17 36
3. M.-kováésh. 25 15 6 4 37:23 36
4. Bcs. Honv. 24 12 9 3 38:18 33
5. Szeg. Honv. 25 15 3 7 38:21 33
6. Kiskunhalas 25 11 7 7 42:35 29
7. Mezőtúr
25 10 6 9 31:29 26
8. Kai. VTSK 25 7 9 9 23:31 23
9. Orosháza
25 8 6 11 29:33 22
10. Mezőhegyes 24 8 5 11 30:42 21
11. Szeg. Sp.
25 6 5 12 26:37 21
12. BCS. VTSK 25 7 6 12 33:29 20
13. * a l . Honvéd 24 8 4 12 40:38 20
14. Makó
25 5 8 12 20:35 18
15. Tiszaföldvár 24 3 6 15 23:50 12
16. Csongrád
25 2 6 17 14:18 10
További e r e d m é n y e k : B é k é s csabai VTSK—Csongrád 3:0 (2:0).
Martfű—Orosházi Kinizsi
2:0
(1:0).
Makó—Mezökovácsbáza
0:1 (0:0). Kalocsai H o n v é d - M e zőhegves
mérkőzés
elmaradt.
Kecskemét—Kiskunhalas
4:2
(1:1). A B. Honvéd—Tisza földvár találkozót elhalasztották.

tek be és ezzel eleve feladták a pontszerzés lehetőségét. Góllövő: Nagy Zs. (2),
Polyvás, Orovecz, Lippai.
Szentesi KMTE—Hódmezővásárhelyi Honvéd 2:0 (1:0).
Szentes. Góllövő: Gazsi (2).
Szegedi EAC II.—Űjszegcdi TC 3:1 (1:1). Szeged.
Hódmezővásárhelyi
MEDOSZ—Hódmezővásárhelyi
Textiles 0:0. Hódmezővásárhely.
1. Szt. KMTE 21 15 2 4 35:12 32
2. Sz. Dózsa 21 15 3 4 30: 8 31
3. SZAK
21 18 9 2 31:11 29
4. Sz. Építők 21 11 5 5 25:12 27
5. M ó r a v a r o s
21 11 4 6 39:24 26
6. H. Honvéd 22 8 7 7 29:26 23
7. II. MEDOSZ 24 8 6 7 33:25 22
8. UTC
28 8 5 7 32:22 21
9. A'sóváros
20 6 7 7 22:24 19
10. H. Textil
21 5 8 8 15:25 18
11. Szentesi V. 21 5 2 14 23:44 12
12. Kistelek
21 2 8 11 15:49 12
13. Dorozsma
29 3 5 12 15:43 1»
14. Sz. ' Textil
21 2 5 14 16:44 9
Versenyen k í v ü l :
SZEAC n .
24 22 2 - 198:28 46
SZVSE n .
24 6 6 18 39:44 18

váriak és 58:58-ra alakult a
végeredmény. Ekkor 5 perces hosszabbítás következett,
s ebben a' szegedi
csapat
alulmaradt.
SZEAC—BP. MNB
64:17
(37:8). Az NB Il-es női mérkőzésen izgalmat mindössze
csak egy egér okozott, amely
a SZEAC leányok cserepadja alól előbújva szétrebbentette a játékosokat

IX
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Kender—Bp. Spartacus
(14,1,10). a szegedi tornacsarnokban rendezett mérkőzésen a szegedi NB l-es
c ^ p a t j ó játékkal megérdegyőzött. Jók: Miklós,
m e U e n
Molnár és Zsiga, illetve: Siri.
Sz

3;0 _

Sz.

magában fogtoló NB I osztályban. Bár az Újpesti Dózsától 137:74 arányban kikaptak, de Debrecen 122:89
pontarányú legyőzésével biztosították bennmaradásukat.
Szeged atlétáinak jobb helyezései. 400 m: 2. Süli 50.7,
5000 m: 2. Huszár 15:08.6,
10 km gyaloglás: 2. Nóvák
47:38.8, 3000 m akadály: 2.
Sárkány 9:53.6, hármas: 3.
Gulyás 14,12, súly: 3. Török
dr. 14,06, diszkosz: 1. Tégla
52,79, kalapács: 2. Trényi
55,44, 4x100 m: 2. Szeged
44,1, 4x400 m: 2. Szeged
3:26.2.
A másik sikert az NB X
B-ben szereplő női atlétáink
itthon érték el kettős győzelmükkel. Ez a Bp. Vörös
Meteor ellen 66:51, Békéscsaba ellen pedig
68:49
arányban sikerült. A szegedi
leányok vasárnapi kiemelkedőbb eredményei. 200 m: 1.
Marosváry 26.8, 80 m gát:
1. Antalné 13.2, magas: 1.
Sáti 150, 2. Várkonyi 150,
súly: 1. Gulyás 11,96, 4x100
m: 1. Szegedi
válogatott
(Antalné,
Puskás,
Bartal,
Marosváry) 50.6 megyei felnőtt csúcs! Monostori Tibor

Küzdelem helyeit
fegyelmezetlenség

Vasárnap a Rókusi Tornacsarnokban a Szegedi Dózsa
—Hódmezővásárhelyi
Vasas
területi CSB-mérkőzésen
a
vendégek nem tudtak teljes
csapattal indulni. A szabályokban a bajnok^ mérkőzésekre előírt 7 főt a vásárhelyiek nem tudták biztosítani, mert a légsúlyú Nóvét
az ügyeletes orvos nem engedte indulni s így csak 6
versenyzőjük
mérkőzhetett.
Mivel a szegediek csapata
ugyanekkor teljes volt, a találkozót a Dózsa 20:0 arányban megnyerte.

A
versenykiírás
szerint
azonban a vesztes csapatnak meglévő versenyzőive!
ilyen esetben is ki kell állnia, barátságos mérkőzésre.
A veoidégek azonban ezt ar,
előírást meglehetősen szabotálták, egyetlen ütésváltás
nélküli
mérkőzésfeladásokkal és „nagy jelenetekkeL"
Ez az eset nemcsak a pontokat vette el a vendégcsapattól, de rendkívül kellemetlen helyzetbe hozták m
rendező egyesületet is, veszélyeztetve ezzel más találkozók iránti érdeklődés intenzitását A csalódott szegedi közönség joggal kérdezi
a Megyei ö k ö l v í v ó Szövetségtől, hogy ennek a sportszerűtlenségnek milyen következményei l e s z n e k . . .

Pécsi
VSK—Sz.
Postás
66:37 (39:18). NB Il-es női
csapatunk most sem tudott
megfelelő teljesítményt rvújtani
•
A Romániában megrendezett női kosárlabda EurópaA hónap végén
újabb
bajnokságon szereplő
magyar csapat a kilencedik hé- nemzetközi feladatokat kell
megoldania a magyar lablyen végzett
darúgásnak. Október 30-án,
R. Z.
a hagyományc®
magyar—
osztrák mérkőzésre kerül sor,
ezt megelőzőleg pedig október 24-én
a B-válogatott
utazik a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságba,
két mérkőzés lejátszására.
játszott NB Il-es női mérA szakvezetés már kidolkőzésen a hazai csapat
a
vártnál könnyebben szerezte gozta a felkészülési terveket
meg a győzelmet. Az erős Kijelölték a különböző keszél a játék szépségét befo- reteket is, az A keretből természetesen a héten hiányozlyásolta. A szegediek közül nak mér
a Lisszabonban
Tóth, Patik és Halál játszott Európa Kupa mérkőzést ját3
szó Vasas-labdarúgók.
A
legjobban.
kaA vasárnapi forduló győ- B csapatba meghívást
Bp.
zelmeivel mindkét
csapat pott Tichy Lajos, a
megerősítette
csoportjában Honvéd csatára is. A váloaz első h e l y é t A
Szegedi gatott játékos azonban csaKender a három részre osz- ládi okokra hivatkozással letott NB I harmadik csoport- mondta a szereplést
jában, a 9—14. helyért mérkőzik most az őszi idényben.
DÉL-MAGYARORSZÁG
(Tavasszal a szokásos beosztás szerint mérkőztek a csa- A Magyar Szocialista Mnnkáa-

Új erőpróbák

előtt

Csoportelső a Kender
és a Spartacus

RÖPLABDA

Spartacus—Bp.

Ferro-

glóbusz 3:0 (10,9,4). A Tiszaparti gimnázium udvarán le-

1 flz Eoilők nyerte
az NB Il-es rangadót

1966. október

Gulyás Mária

Egy győzelem - három vereség

Vasárnap újabb
bajnoki
mérkőzéseket vívtak a szegedi NB-s kosárlabda-csapatok. Ez a forduló nem volt
szerencsés, mert csak
a
SZEAC női együttese győzött.
.
NB l-es
férfimérkőzésen
Budapesten:
VTSK—SZEAC 78:66 (44:35).
A mérkőzés elején kiegyenlített küzdelem f o l y t s
a
hazaiak csak
fokozatosan
tudták kihasználni a hazai
pálya előnyét Győzelmüket
a jól küzdő
szegediekkel
szemben biztos távoli dobásaiknak és magassági fölénjmknek kösrönhetik A legjobb dobok: Hegedűs 26, Katorra 15 illetve: Hoöy 19,
Faragó 16, Schmidt 11.
Kaposvári
Honvéd—Sz.
Postás 70:67 (29:32). NB Il-es
férfimérkőzes. Az első félidőben a szegediek szerezték
meg a vezetést a második
félidőben azonban nagyobb
szerencsével dobtak a kapós-

dulva Sahin I.-hez továbbít o t t aki 10 méterről élesen
kbzilabda
lőtt a hálóba. 3:2!
Közepes
színvonalú,
erős
iramú mérkőzést hozott a találkozó, amelyen a
játékvezető nem állt mindig
feladatának magaslatán.
HelyVSE
Sz. Epitők -Makói
telen ítéleteivel általában a
(12:3).
25:19
Újszeged.
A
vasutasokat sújtotta. Döntetlen igazságosabb lett volna.
Szegedi Építők tetszetős és
Solti Mihály
gólratörő játékát már az elNB n
ső
percekben siker koronázJ. Kecskemét 27 14 8 5 56:23 36
2. Szoln. MAV 27 15 6 6 53:30 36
ta,
és az első félidőben na3. B p . S p a r t . 27 16 4 7 37:2C 36
4. B p .
Előre
27 13 9 5 17:24 35
gyobb
előnyre tettek szert.
5. Na!;yl)9(.
27 14 4 9 39:39 32
6. B.-csnhn
27 12 7 8 39:32 31
A
második
félidőben feljött
7. P é n z í l - y r t r
27 12 5 10 47:"8 29
8. Borsodi B. 27 10 7 10 39:31 27
a
makói
együttes,
de a nagy
9. G y u l a
27 11 5 11 39:12 27
10. SZVSE
27 12 3 12 39:'5 27
11. Szoln. MTE 27 9 7 11 34:47 25 gólkülönbséget nem sikerült
12. MGM Debr 27 7 8 12 85:12 2>
A makóiak
13. J á s z b e r é n y
27 10 2 15 31:45 22 kiegyenlítenie.
14. Sálg. KSE
27 8 6 13 28:4t 2'!
15. Kiskuni.
27 8 5 11 33:59 21 játékára a sok kihagyott gól16. KISTEKT
27 5 10 12 31:'9 20
17. Creléd
77 7 5 15 17-55 19 helyzet volt a jellemző.
18. Mlsk B.
27 6 7 11 34:53 19
A másik NB Il-es férfiK'STEVT—Gyula
2:2
(1:1).
S a l g ó t a r j á n — r -.-löd 9:4 (1:8). Bn. csapatunk a Szegedi Előre
S p a r t a c u s — B é k é c r c b a 2:0 (1:0).
N a g y b á t o n v - S z o ' n o k t MTE 3:1 a KISTEXT együttese ellen
(1:0).
Debrecen—Pénzügyőrök
2 0 (1:0). Szolnoki
MAV—Bn.
Előre 1:1 (1:9) Kecskemét—Jász- játszott és 16:13 arányban
b e r é n y 2:0 (0:0). Miskolc—Bor- vereséget szenvedett A másodi B á n y á s z 0:0.

Csütörtök.

A hét végén sorsdöntő találkozón vett részt a szegedi
dával, de Szalay lekeresz- férfiválogatott. Nem kevetezte, és szabályosan
az sebbről volt szó, mint arról,
alapvonalon túlra rúgta a hogy bent tudnak-e maradni
labdát. A mezőtúri játékos a
számukra
kétségtelenül
közben „bedobta magát" a igen erős és a legjobbakat
16-oson belülre. A bíró továbbot intett, majd pár másodperc elteltével a 11-es
pontra mutatott. A büntetőt
Mezőtúr értékesítette. 2:1.

Megye! eredmények
Kistelek—Móravárosi
Kinizsi 2:2 (1:1). Kistelek. Mind
a kétszer a hazai
csapat
szerzett vezetést, de a Kinizsi a hajrában fölénybe
került és könnyen nyerhetett volna. Góllövő: Kordás,
Bischoff, Illetve: Nádudvari,
Rajcsányi.
Szegcdi Építök-j-Dorozsma
1:0 (0:0). Dorozsma. Az első
félidőben nagy szél zavarta
a játékot. Szünet után fölényben volt az Építők. A
mérkőzést eldöntő gól a második félidő 31.
percében
esett; Tóth Gy. nehéz szögből talált a hálóba.
Szegcdi AK—Szentesi Vízmű 5:0 (2:0). Újszeged. Közepes színvonalú
mérkőzésen a hazai csapat a látottak alapján több góllal is
győzhetett volna. A szentesiek védekezésre rendezked-

Benn maradi
az NB l-ben
a férficsapat

sodik félidő közepéig a szepár> Csongrád megvel és Szeged
csapat vezetett. Jók az g j j ^ " a p j á n ^ ' k i ü l t e k * a
városi bizottsága és a -anács
lapja.
Előréből: Fülöp és Kővári.
csoportokba.)
Megjelenik hétfő kivitelével
gedi

így keireü volna
tippelni!
1. Bp. Honvéd—Vasas
2. F I C — T a t a b á n y a
3. DVTK—Pécs
4. S B 1 C - Ü . Dózsa
5. Dunaújv.—Csepel
6. Nylrcgyh.—DVSr
7. Sz.ékesf.—Egyetértés
8. Szeged—Oroszlány
9. S-ombath.—Szállítók
10. Pécsi Bányász—PVSK
11. Kap. Kiulz-l—Autóbusz
12. Sopron-ZTF.
13. Dombóvár-Fszíergon-

mindennap
Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: d r I.őktts Zoltán,
Szerkesztőség!
•tzeged Mnffvar Tanácskőzté—a
sáe ú t j a 10
T e l e f o n : 85-95. 30-M
Elszakat t e l - f o n : 35-06
Kladla a Csongrád Megyei
'
L a o k l á d é Vállalat
Felelős kiadó: K e ács László
Kiadóhivatal;
Szeged. M r c v a r Tao 1 skőztársas á a ú t j a 10
T e l e f o n : 35-00 31-19
'Beküldött kéziratokat n e m őr.
zünk meg és p e m a d u n k vissza.)
A laoot n y í r n i a
a Szegedi Nvomda
Szeged
Ftjiiesv v - m - s z k v u 28 sz

x 3:3 közül az egyik plusz 1 m é r k ő x 1:1 zést i.s eltalálta. N y e r e m é n y e a
1 2:0 Jutalommal e g y ü t t a n v e r e m é n y 2 1:4 illeiék levonasa u t á n 448 604 fo2 0:3 rint.
1 2:0
12 találatot 51 pályázó ért el.
1 4:0 n y e r e m é n y ü k .
szelvényenként
1 2:0 4714 forint.
1 1:0
11 találatot 822 pályázó ért el.
x 2:2 n y e r e m é n y ü k
szelvényenként
x ' : ) 290 forint.
X 2:2
A 19 találatos szelvények szá
x 0:0 m a 6090 darab, n y e r e m é n y szel+ l:
vényenként a nvereménvilleték
INDEX 29 053
14. Pápa—Budai Sp.
2 3:4 levonása u t á n 59 forint.
Az 1009 forinton aluli nyere- Terlesztik a Csongrád mgevel
13 találatot 2 pályázó ért el.
kifizetésére
október postahivatalok
E9 Jfizetési
dll
n v e r e m é n v szelvényenként
a mények
nvereményll'etélc levonása u t á n 15-től. az 1000 forinton felülieké- rev h ó n a p r a 12 "t Előfizethető
re o k t ó b e r 20-tól k e r ü l 6or.
180 309 f o r i n t .
b á r m e l y postahivatalnál és kézA 13 találatot elért f o g a d ó k (MTI)
besitJnéL

