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Tíz százalékkal növelte termelését
Szeged és Csongrád megye ipara
A napokban tette közzé jelentését az elmúlt kilenc
hónapró) a Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatósága. A jelentés soko'dalúan összegezi Csongrád megye iparának, mezőgazdaságának, kereskedelmének, valamint kulturális és egészségügyi helyzetének alakulását.

Sikeres

beruházások

A megyében megvalósuló
39 kiemelt, értékhatár feletti beruházás közül 17-et
ebben az esztendőben befejeztek. Ezek összes értéke 1
milliárd 300 millió forint. E
beruházásoknál az első kilenc hónap igen eredményes
volt, hiszen 94 százalékban
már megvalósultak,
illetve
68 százalékukat már üzembe
is helyezték. Várható, hogy
a negyedik negyedévben határidőre átadják a többi létesítménvt is.
A legnagyobb, úgynevezett
zöldlámpás"
beruházások
közül az Alföldi Porcelángyár éoítésénél a múlt évi
20 milliós elmaradásnak a
felét az elmúlt ki'enc hónap
alatt
megszüntették.
Az
IFARTERV azonban késlekedett a technológiai berendezések kiviteli tervével, s

emiatt az egyedi berendezésekből ebben az évben mi ntegy 10 millió forint értékű
nem készülhet el.
A
Hódmezővásárhelyi
Edénygyár beruházása a tervezettnél
előrehaladottabb
állapotban van, mivel az építők 4 millió forint előnyt
szereztek, s 3.5 millió forint
értékű importgép előszállításban megérkezik. Ugyanakkor néhány beruházásnál
elmaradtak az eredetileg terverett határidőktől.
Említést
érdemel az a
tény, hogy a Nagylaki Rost'
üzem gépesítését éppen hat
esztendeig végezték, de a
feldolgozó kapacitással párhuzamosan nem növelték az
áztató kapacitást, s részben
emiatt a szálhozam a programban szereplő 12 százalék
helyett csak 10,5 százalék.

Több árut vásároltak

repet játszik még az a tény
is. hogy a homokos területen, amely gyenge minőségű,
igen alacsony a terméshozam.
A zöldség- és gyümölcstermelés a tavalyinál kedvezőbben alakult, sőt némely
termékből
— paradicsom,
burgonya — éppen a bő termés okozott átmeneti nehézségeket a
betakarításban,
szállításban és
tárolásban,
Az őszi betakarítású növéüyek átlagtermése előreláthatóan meghaladja a tavalyit.
mezőgazdasági
Az őszi

Vásárlás

—

munkák vontatottan haladnak. A betakarítást hátráltatja e munkák gyenge gépesítettsége. A kukorica betakarításának
gépesítése
szinte
teljesen megoldatlan,
de
nagy
területek jutnak
eg
y - e g y cukorrépa, vagy bur9
3
f "?
betakaritogépre is.
M d
/ ® z e k m 'att kesett a
s z a n t a s é s a ve
tés.
A vágómarha és a tehéntej felvásárlásának mennyisége meghaladja a tavalyi
mértéket. Ugyanakkor a harmadik negyedévben visszaesett a vágósertés és a tojás
felvásárlásának üteme.

hárommilliárdért

Az év első kilenc hónapA vásárlók az év kilenc
jában a lakosság pénzbevé- hónapjában
élelmiszerekre
telei 9,2 százalékkal emel- 10, vegyes iparcikk beszerfedtek. A
megnövekedett zésére 12 százalékkal többet
készpénzbe vételből 159 mii- költöttek, a ruházati cikkek
Iió
forintot helyeztek el ta- forgalma pedig 2 százalékkal
karókba, 12 százalékkal töb- kevesebb volt, mint 1965
bet
- m i n t eSY esztendővel megfelelő időszakában.
korábban Az egy lakosra
kiskereskedelem forealA
J u t ó betétállomány 2 ezer
'' J T " ™ 6 1 6 / "
37) forint. A lakosság hitel- ma egyébként megközelítette
allománya az év folyamán 3 3 milliárd forintot, mivel
19 százalékkal emelkedett, s kilenc hónap alatt 2 mlliárd
Öt és fél milliárd
forint
elérte a takarékbetét-állo- 862 milliót vásároltak üzlernány felét A hitelállomány t o l b e n E b b ő , a 2 é l e l m i s z e .
termelési
érték
tobb mint fele építési köl- r M r D r i r > „„ . . . „
r k
n y a 45S
; a njhfatl
A megye szocialista ipara azt jelenti, hogy a többter csön, egyharmada ingatlan- ?, , f ?
vásárlási, a többi pedig áru- cikkeké 19,2, míg a vegyes10 százalékkal növelte ter
meles egy része a készlete- vásárlási, személyi és egyéb iparcikkek aránya 35,3 számelését a tavalyi hasonló ket
u 4 növeli.
zalék volt
Időszakhoz viszonyítva. Ab- "A 10 százalékos termelés- hitel.
szolút számokban kifejezve: növekedés — amely nagyobb
a megye szocialista ipará- az országos átlagnál — azt is
Új lakások, iskolák és óvodák
nak teljes termelési értéke 5 jelenti, hogy a harmadik ötmilliárd 525 millió
forint éves terv időszakában toAz elmúlt kilenc hónap évhez képest 3 százalékkal
volt az elmú't kilenc hónap vább folytatódik a megye a'att Szegeden 188 lakást, csökkent, ezen belül az első
alatt.
iparosítása. Az iparban fog- Csongrád megyében pedig osztályosok száma 5 százaA megyei székhelyű Ipar lslkoztatottak száma is 2
lakást adtak át. A fal- lékkai kevesebb az előző éviaz első kilenc hónapban 5 százalékkal emelkedett az év vakban tovább javult az nél. Az alsó tagozatos tanuszázalékkal több készárut ér- eleje óta. s megközelíti az óvodai férőhelvek száma és lók száma mintegy 7 ezertékesített. illetve szolgálta- 5 5 e z e r főt. a termelésemel- a z általános iskolai tantér- r e i kevesebb, mint Őt évvel
tést végzett megrendelői szá- k e d é s b e n azonban mégis a ™! k 8 7 á ™ ' s r'./ekedett. korábban. A
középiskolákmára. mint eey evvel koráb- • e r m e l é k e n v s é B
növekedése
«1 tatrteremme! é s ban 11 ezer tanuló kezdte
ban. Az értékesítés eme'ke- terme leKenyscg
novexeaese 2 2 g óvodai férőhellyel gyara- meg tanulmányait 2 századése azonban 2 százalékkal jitszotta a főszerepet, mint- p o dtak a megye községei.
íztv-i
'
»„
lékkai kevesebben, mint taelmaradt a termeléstől, ami egy 76 százalékos arányban.
A megye általános iskolái- valy, különösen a glmnáziban 54 ezer gyermek tanul, iimi tanulók száma mérsékA tanulók száma az előző lődött.

Több az

Néhány termék előállttásában Szeged és Csongrád
megye ipara hegemón szerepet játszik illetve az orszagos termelés jelentós hányadát készíti.
A megye iparának termékeit hazai és külföldi piacokon értékesítik. Ebben az
évben jelentősen nőtt az

Az építőipar
A megye építőipara a
múlt évi megtorpanás után
ismét nagy ütemben növelte
termelését. Az év első kilenc
hónapjában a megve építőipara 12 százalékkal termelt
tóbbet. mint a múlt esztendő
hasonló időszakában. Az építőiparban a létszám 3, a ternielékenvség pedig 9 százalékkai emelkedett.
Jelentősen emelkedett a
vállalati ép'tőinarban a megkezdett munkák száma és
értéke. Az emelkedési részben a kezdődő tervidőszak
új beruházásai okozzák. Az

export

üzemek exportja, 21 százalékkai magasabb a tavalyi
viszonyítva. Klid ő S zakhoz
alatt 1 milliárd
1
•
. . . . . . . .
.
130 milhó f i n n t értékű árut
adtak el vállalataink külföldi vevőknek, s az eladásnak fele a tőkésországokban
történt

munkája
építőipari munkák szervezését azonban nagymértékben
hátráltatják a gyakori szerződésmódosítások. A megyei
vállalatnál például ebben az
évben 175 esetben módositották a szerződéseket,
Az építőipar kiváló munkájának eredményeként az
első fél év során 16 millió
forint vállalati
eredményt
ért el. Egyébként mind a
negy építőipari vállalat nyeresécgel zárta az idei első
fél évet, míg a tavalyi első
fél évben három veszteséggel zárt.

Búzából kevesebb,
zöldségből
és gyüm'iicsböl
löbb termeit
Az idén csaknem 3600 vagonnal kevesebb kenyérgabonát takarítottak be, mint
1965-ben. A kiesés oka részben a kisebb vetésterület,
részben a kedvezőtlen termésátlagok alakulása. Mind-

ebben az őszi vetések elhúzódása, a fagykár és a későbbi belvízkár játszott döntő szerepet. Így a megyében
a búza termésátlaga 6 százalékkal alacsonyabb az országosnál. Persze ebben sze-
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Emelkedett a lakosság pénzbevétele —
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Egy iskolát,
e g y kórházat
Vietnamnak
Tovább

tart a szolidaritási

Ez év márciusában — mint
ismeretes — az Országos
Béketanács gyűjtést indított
egy, az amerikai agresszorok
által lebombázott észak-vietnami iskola, valamint egy
kórház felépítésére, és felszerelésére. Csongrád megyében
e kezdeményezés első támogatója az ambrózfalvi Dimitrov
Termelőszövetkezet
volt, s felhívásához a többi
közös gazdaság is csatlakozzott. Például a kiszombori
József Attila Tsz 14 ezer, a
földeáki Dózsa Tsz 8 ezier 512,
az apátíalvi Aranykalász Tsz
10 ezer forintot gyűjtött és
fizetett már be a nemes célra. A testvéri szolidaritásnak
szép példáját adták a megye
és Szeged más termelő üzemeinek, vállalatainak és intézményeinek dolgozói is.
Az Országos Béketanács október 18-án összegezte az Egy
Iskola — egy kórház Vietnamnak elnevezésű akció eddigi eredményeit, s megállapította: a szolidaritási bizottság a szükséges pénznek még
csak körülbelül a felével
rendelkezik. A gyűjtést tehát
tovább folytatják,
lehetőleg
olyan ütemben, hogy a szűkséges összeget december közepén átadhassák a Vietnami
Demokratikus
Köztársaság
képviselőinek.
A feladat megvalósítása
érdekében a Hazafias Népfront Csongrád megyei bizottsága tegnap délelőtt Szegeden, a Tábor utcai székházba megbeszélésre hívta őszsL T
tóSlmfés
a töm^
szervezetek vezetőit Katona
, „ _
, .
.
.
c,
Sándor, a népfront megyei
titkára ismertette az akció
jelentőségét illetve a gyűjtés
továbbfolytatásával és befejezésével kapcsolatos tennivalókat. A többi között hangsúlyozta- Az "egész világon egyre
nagyobb megdöbbenést és
felháborodást vált ki az
Egyesült Államoknak n vietnami nép elleni barbár agressziója. Ma már mind az
öt kontinensen tiltakiznak ez
ellen a dolgozó milliók,
s

gyűjtés

ugyanakkor széles körű moxgalom indult az önvédelmi
harcát vívó Vietnam megsegítésére. Nekünk, Csongrád
megyeleknek most az a feladatunk, hogy a
tavasszal
elkezdett gyűjtési akciót befejezzük.
Biztosak vagyunk
benne, hogy a dolgozók aktív támogatásával ez sikerülni is fog.
A résztvevők valamennyien csatlakoztak az elhangzottakhoz és egyetértettek abban: minden munkahelyen a
társadalmi és a tömegszervezetek álljanak az internacionalista és egyben hazafias
megmozdulás élére. Az Országos Béketanács kezdeményezését minél szélesebb körben — különféle gyűlések,
termelési értekezletek stb.
felhasználásával — kell ismertetni, hogy ezután is társadalmi méretűvé váljék a
gyűjtés. Nincs szükség me -even megszabott módszerekre,
mindenütt a legjobban megfelelő formákat lehet alkalmazni. Az a fontos, hogy a
dolgozó emberek minél tömegesebben fejezhessék ki békeakaratukat,
segítökészséyüA tanácsok, vagy a n< pfront helyi bizottságai ál al
hitelesített gyűjtőívek ls felhasználhatók, de befizethet ők
a felajánlott összegek
a
909.445—K95 számú csekkszámlán is, amelynek elnevezése: „Szolidaritási
bizottság a függetlenségükért
ki zdő népek megsegítésére, Buda est
P
"Szintén
lára adható

erre a számfel egy összegb a
például a munkások és alkulmazottak munkafelajánlásal. ,, / t
nak
^
_
lanacsKozas reszve" m
yégül
megállapodtak abban,
bogy a z & k c i ó eredményét a
befejezésig három alkalommai — dnovember
15, decei vber l
e c e m b e r 15
~ *
mérik.<

Georpe Thomson
sajióÉríekezIete

George Thomson,
amgol
külügyi államminiszter kedden délután sajtóértekezlet®
tartott a
Gellért-szállóban.
Bevezetőben
elmondotta,
hogy személyében első ízben
látogatott el Magyarországra az angol külügyminisztérium magas rangú képviseMeghosszabbították
U Thant
megbízatását
lője.
A Biztonsági Tanács fo ytat/a a szíriai—izraeli
vitát
A Magvarország és Anglia
Az ENSZ közgyűlése ked- közötti kétoldalú kapcsolaAz ENSZ-közgyűlés pola- a nyugatnémet militarizmus
elmondotta,
di ülésén a jelenlegi ülésszak tokról szólva
tikai bizottsága
folytatta veszélyeire.
a
amnak a szovjet határozati
a TASZSZ jelentése sze- befejezéséig — előrelátható- hogy helyesnek tartják
növelését
javaslatnak a megvitatását rint beszéd® mondott Tri- lag december 20-ig — meg- cserekapcsolatok
hosszabbította
U
Thant
főamely sürg®i, hogy az ál- vedi indiai
megbízott is.
az erre iránvuló lehetősélamok
mondjanak le az Megelégedését fejezte
ki titkári megbízatását (MTI) gek kihasználását Az
anatomsorompó-egyezmény
amiatt, hogy mind a Szov*
gol kormánynak szándékámegkötését akadályozó min- jetunió. mind az Egyesült
.
.
,
_
,
. „
ban van — mondotta George
denfajta tevékenységről.
Államok igyekszik megtalál- f - A
A h®fői ülésen támogató- "i az egyezmény megköté- eellen
irénvú tott izraeU M Thomson — továbbfejleszllen
sáról biztosította a határo- séhez szükséges kölcsönösen
benyújtott 1zraell pa- teni a k® ország közötti
nász vitáját.'
kapcsolatokat
Látogatásom
zati javaslatot a Fülöp-szi- elfogadható
feltételeket.
A tanács előtt fekszik je- eredményeképpen
getek,
Törökország
Hangoztatta, hogy az ellenjelentést
lenleg
az
Egyesült
Államok
Ausztria megbízottja.
őrzésnek általánosnak kell
teszek majd a kereskedeés
Nagy-Britannia
közös
habeleértve az atomBrazília és Ciprus
kül- lennie,
amely lemügyi miniszternek és a
fegyverek gyártásának
el- tározattervezete,
dötte ugyancsak állást fog- lenőrzés® is.
ugyan egyaránt „önmérsék- kereskedelmi kamara elnölalt amellett, hogy minél
,„. .
, „,. „ . „ _
letre" inti a felek®, de a kének azokról a további leélőbb meg kell kötni
az k. ^ ^ I f ^ ! rciciuoacsci
nuiveien, for- hetőségekről,
, 8 ^ felelősséget
közvetett
amelyek
a
atomfegyverek
elterjedésé,
J/^.ráat mel- ^ ^
Szfriápa
hárítj
ktt
J
gazdasági kapcsolatok
növenek megakadályozására iráLibanon és Afgamszr.yuló egyezményt
^ n delegatusa is.
Az AFP és a Reuter je- lésére még fennállnak.
'
lentése szerint ezt a határoA vietnami kérdéssel kapBeloko'asz, ukrán delegáAz AFP tudositasa
sze- zati javaslatot több küldött
tus emlékeztetett arra, hogy rint Pakisztán
hivatalos ellenzi. A Reuter úgy tud- csolatban Ceorge Thomson
az
ENSZ-közgyűlés
XX. formában felkérte az ENSZ- ja,
Franciaország
fontos elmondotta, az angol és a
ülésszakán elfogadott hatá- közgyűlést, hogy legkésőbb szerepet játszik abban, hogy magyar kormány egyaránt
rozat szerint az atomsorom- 1967 júliusáig hívja össze a egy újabb, általánosabb tá- érdekelt
abban, hogy
a
nó-egyezménynek
minden nukleáris fegyverekkel nem mosatást élvező határozat- rendezésre békés megoldást
kibúvótól
mentesen
kell rendelkező országok értekez- tervezetet
fogalmazzanak
találjanak.
lennie. Felhívta a figyelmet letét
meg. (MTI)

Az ENSZ-lagáüaoiok stirgstik
az alomsoroipó-egyezmsny megölését

i partizánok fífz alá vették
Saigon főterét

fiz accrai t o r p e d ó
Vannak még véletlenek. Ghana, a repülőterén átutazóban levő diplomaták letartóztatásával abban a
pillanatban lőtte ki torpedóját az Afrikai Egységszervezet csúcsértekezlete ellen, amikor Londonban
értekezletre ültek össze Ghana nyugati
hitelezői.
Ez az időbeli egybeesés eggyel szaporítja azoknak
a jeleknek a számát, amelyek fényében a kairói A1
Ahram című lap azt írta, hogy az accrai incidenst
külföldi kezek készítették elő.
Valóban: Afrikában már hagyománya van annak, hogy az évente esedékes csúcsértekezletek előtt
váratlan és botrányos akadályok bukkanjanak fel. A
sors különös iróniája, hogy míg tavaly — még Nkrumah elnöksége idején — Ghana, az akkori csúcsértekezlet színhelye volt a nemzetközi provokációk célpontja, most éppen Ghana vállalkozik a faltörő kos
szerepére, hogy rést üssön az Afrikai Egységszervezeten. Ám a történtek mögött tavaly sem a sors
kezét kellett keresni. Akkor azok a Ghanával szomszédos, nyíltan nyugatbarát országok indítottak politikai hadjáratot, amelyek
szervezetileg is külön
csoportosulásban, az úgynevezett Afrikai és Malgas
Együttműködési Szervezetben tömörültek. Most az a
Ghana lép fel Guinea ellen, amely a katonai hatalomátvétel óta bel politikailag és nemzetközileg egyaránt jobbra tolódott Tavaly Ghana volt az ürügy,
idén Guinea — de a célpont mindkét esetben az
Afrikai Egységszervezet.
A helyzet súlyos: ezt Jelzi az a tény is, hogy
mind az Afrikai Egységszervezet mind U Thant
ENSZ-főtitkár közbenjár az incidens ügyében. Mégis
előfordulhat hogy az Egységszervezetre irányított
fegyver — visszafelé sül el. Éppen a ghanai provokáció figyelmeztetheti a hét közepén összeülő csúcstalálkozó, és az azt előkészítő, már folyó miniszteri
tanácsülés résztvevőit hogy felül kell emelkedniük
a kicsinyes villongásokon, mert azok a földrész öszszefogásának jövőjét veszélyeztetik.

fiz flESZ-bizottság elindult
Ghanába és Guineába
Bizottságokban
folytatja
az afrikai külügyminiszteri
© Addlsz-Abcba (Reuter,
AFP)
Tan zárda és Libéria az
utolsó pillanatban nem vállalta, hogy részt vegyen a
Ghanába ós Guineába utazó delegációban. A küldöttségnek azt a feladatot szánta az Afrikai Egységszervezet, hogy eszközölje ki
a
Ghanában
önkényesen letartóztatott
guineai
kormányküldöttség
szabadonbocsátását. Az A ESZ a két
ország helyére a kinahasat
Kongót é 8 Kenyát választótta. Kedden reggel Bomhoko
kongói külügyminiszter, Murumbi kenyai alelnök
és
Williams, Sierra Leone tájékoztatási minisztere, elindult Accrába és Conakryba.
© Conakry (AFP)
Sékou Touré guineai elnök
a „Szeptembpr 2í)-a" stadionban beszédet mondott a
néphadsereg
fennállásának
harmadik évfordulója
alkalmából.
Beszédében kijelentette: ha az amerikaiak elhárítják magukról
a
felelősséget az Afrikai Esységszervezet tanácskozására
tartó
guineai
küldöttség
accrai letartóztatásával kapcsolatban, és figyelmen kívül hagyják a guineai kormánynak ez ügybon elhangzott felszólítását, akkor a
Demokrata Párt
Politikai
Bizottsága és a guineai kormány megteszi a szükséges
Intézkedéseket

munkáját
értekezlet

ségszervezet algériai
főtitkár-helyettese kedden
röyid
Mjtóértékealet keretéra
írókat a
külügyminiszteri
• esti és kedd
>
értekezlet" hétfő
délelőtti plenáris
üléséről.
Elmondotta, hogy
a hétfő
esti ülésen
elfogadták a
külügyminiszteri
értekezlet
napirendjét.
A külügyminiszteri
értekezlet legközelebbi plenáris
ülését azt követően tartják,
hogy a bizottságok befejemunkájukat

© Saigon (MTI)
A szabadságharcosok aknáinak robbanása ébresztette
fel kedden, a hivatalos délvietnami nemzeti ünnepen
Saigon lakóit. Bár a rendőrség, a hadsereg és az amerikai biztonsági szolgálat óriási erőfeszítéseket tett, még
az erődemonstrációnak szánt
felvonulás kezdete előtt, reggel hét óra tájt egymásután

Ky tábornok
elrendelte,
hogy a felvonulást mégis
tartsák meg. Felvonulás közben a szabadságharcosok aknavetői újból tűz alá vették
a teret. A dísztribün közönsége hasra vágta magát, a tömeg pánikszerűen menekült.
A két tüzérségi támadásnak
a hírügynökségi
jelentések
szerint nyolc halálos áldozata
és mintegy harminc sebesültje van, köztük amerikai, délvietnami, katonák. Több mint
fél óráig tartott, amíg ismét
helyreállt a rend.
Erf megelőzően a saigoni
szabadságharcosok
elsüllyesztették
az
amerikaiak
egyik
aknaszedőhajóját
a
Johnson vicceket
mesélt...
Long Tau-folyőn. Az akna© Szöul (AP, AFP)
táborba. Itt Johnson — mint szedő legénysége elpusztult.
Johnson amerikai
elnök, a hírügynökségek jelentik — A folyó több napra használaki a dél-koreai
Szöulban „elvegyült a katonák között hatatlanná vált a hajózás
számára.
tartózkodik kedden délelőtt éa vicceket mesélt".

Dél-Korea 200 millió dolláros
katonai segélyt kér az USD-tól

egy órát tárgyalt Pak Csöng
Hi államfővel. A dél-koreai
szakértők emlékiratot nyújtottak át az amerikai kormánynak. Az AFP értesülése szerint Dél-Korea évi 200
millió dolláros katonai segélyt kért Amerikától, hogy
hadseregét — amely 45 000
zsoldost küldött a vietnami
hadszinterekre — korszerűsíthesse.
Dél-Korea jelezte egyben,
hogy ez a 45 000 katona a
maximum, amit
nyújtani
tud. Emellett a dél-koreai
katonák számára Szöul magasabb zsoldot kér. A 200
millió dolláron kívül Pak
Csöng Hi kormánya további
300 milliót
szeretne kapni
hosszúlejáratú kölcsön formájában.
A tárgyalás
befejeztével
Johnson és Pak Csöng Hi
megszemlélte az Észak- és
Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezetet. Látogatást tettek a 26. dél-koreai
lövész hadosztály egyik alakulatánál, ahol Johnson kitüntetéseket
osztogatott,
majd megszemlélt egy csoportos
dzsúdó-bemutatót,
amire a hadosztály katonáit
kiképzik. Helikopteren elrepültek egy amerikai katonai
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© Algír (DPI. Reuter)
Az algériai népi felszabadító háború 12. évfordulójának
előestéjén,
hétfőn,
Bumedien elnök rádióbeszédet mondott, amelyet a televízió is közvetített
Forradalmunk — jelentette ki Bumedien — hű maradt önmagához. Az algériai elnök nevek említése
nélkül Jelentette ki: azok,
akik egy adott pillanatban
megpróbálták
eltéríteni
a
forradalmat eredeti útjukról, elbuktak és csak
azt
sajnáljuk, hogy
külföldön
tanúsított méltatlan magatartásukkal kárt okoztak hazánk hírének.

tében
továbbkép- a szovjet tudomázésre küldtek
a nyos akadémiától,
Boston
melletti hogy hat hónapot
„tanulmányozás
Harvard egyetemre. A professzor, céljából" a Szovtöltakit az egyetem a jetunióban
szovjet
tudósok hessen.
mellé
rendelt,
Shulmannak
azonban
értésére
adták, hogy látogatása nemkívánatos.
Az
amerikai
professzor
egy
hónappal
ezelőtt
kémértesüléseket
turistaként mégis
próbált tőlük sze- a
Szovjetunióba
rezni,
cenzúrázta érkezett. Jóllehet
a szovjet tudománem hívta
meg
nyos
szerveknek
makacsul
8on
makacsul
írt és tőlük kapott
«;.
próbálkozott azzal,
leveleiket.
hogy
eljusson néShulman abban
a hlszemben, hogy hány tudományos
a Szovjetunióban központba. Érthető
nem ismerik tény- okokból nem talált
leges tevékeny sé- megértésre a hivatgét, engedélyt kért lan vendég.

tfívatfsn
vsníág
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szágban
idén
rendkívül
nagy volt a szárazság, s a
hatóságoknak komoly gondokat okozott az élelmiszerellátás.

Hangsúlyozni kell, hogy a
„levegőben lebegő" bonni
válság gyökerei a felületi
gazdasági é s személyi nézeteltéréseknél sokkal mélyebbre hatolnak. A hamburgi Spiegel jelentése szerint Carsteno külügyi államtitkár „nyíltan
megmondta, hogy az NSZK eddigi
külpolitikája
nem
folytatható tovább és
az
kudarccal
végződött."
Ugyancsak a Spiegel információi szerint De Maiziére
tábornok elmondotta: „A
tényleges európai helyzet
fokozatosan kihúzza a talajt az NSZK eddigi katonai politikája alól". Erhard kancellár hallgatásra
szólította fel a kabinet tagj a i t Így a két
beszámoló
részletes szövege nem került
nyilvánosságra.
Az
FDP-miniszterek
kilépését
és az ennek nyomában kibontakozó kormányválságot
tehát voltaiképpen a kormány külpolitikai és katonai vonalának
alapvető
csődje okozta!
E csőd — és agónia —
leglényegaebb vonása az.
hogy Bonn revanspolitikája
miatt a Szovjetunióval és a
szocialista
országokkal
fenntartott kapcsolatok lényegében
mozdulatlanok
maradtak. Közben kibontakozott a francia és nyugatnémet politika konfliktusa,
végül pedig Erhard washingtoni utazása világossá
tette, hogy az Egyesült Államok sem hajlandó
behunyt szemmel aláírni
a
bonni agresszív
politika
„váltóit". Igy e z utóbbi hetekben drámai módon meggyorsult Bonn világpolitikai elszigetelődése. Ez
a
bonni koalíciós válság igazi
oka.

Brezsnyev
Grúziában

Algériai évforduló

A nemzeti ünnepen szabadon bocsátottak 24 politikai elítéltet
Az ünnep előestéjén vált
©
Addlsz-Abcba
(UPI. Ismeretessé, hogy a Szovjetunió 200 000 tonna gabonát
MF.NA)
orSahnoun. az Afrikai Egy- szállít Algériának. Az
© Moszkva
(TASZSZ)
Marshall Shulman amerikai professzor ma
elhagyja a szovjet
fővárost,
miután
az elmúlt hét végén a Szovjetunióban adatokat hoztak nyilvánosságra arról, hogy valójában
milyen
„tudományos" tevékenységet
fejt
ki
a
Harvard
egyetem tanára.
Mint a TASZSZ
tudósítója
leírja,
Shulman fokozott
érdeklődést tanúsított
a
fiatal
szovjet
tudósok
iránt, akiket
a
Szovjetunió és az
Fgyesült Államok
kulturális
csereegyezménye kerc-

több robbanás rázta meg a
dísztribün környékét a saigoni katedrális előtti téren.
A robbanások zajára amerikai katonai rendőrök rohantak lövésre kész fegyverrel a helyszínre; de míg a
merénylőket keresték, újabb
lövedékek robbantak. Bebizonyosodott: a
partizánok
magában Saigonban is akkor
csapnak le, amikor akarnak.

AGÓNIA

(Telefoto - MTI Külföldi Képszolgálat!
Frankfurt: Mintegy 21 ezer ember tüntetett Römerbergben a bonni szükségtörvény elten. A felírat: „A szükségállapot politikája elfojtja a demokráciát"

Estefelé faganszkban
IHsta n e g y e d
Még világos van.
A Taganszki Tyeatr bejárata előtt képtelenség a járdán menni. Nyúvi egymást
a nép. És egyszerre csak harmonikaszó
hangzik: négy srác, legföljebb ha húsz
évesek, vidámak, huncut a szemük, egyikük arcán szőke körszakáll csillog. Kettőnek gitár, a harmadiknak harmoniká
a kezében, a negyedik meg csak dalol —
és mind a négy a Forradalom viseltes
katona- meg matróz-egyenruhájában. Nótáznak. Máris tágul a nép a járdán, utat
enged nekik. S ahogy tódulnak be utánuk a színházba — mert a négy fiú oda
tart —, valami csendes melegség járja
át az embert: elkezdi simogatni a forradalom.
A bejáratnál két fegyveres jegyszedő
a szuronyára tűzködl a letépett jegydarabot.
Egyelőre csak az előcsarnokig szabad
az út. A nézőtéri
ajtók még zárva. S
amikor már úgy gondolják, együtt á közönség, bevonul megint, harsogó zeneszóval a négy fiú, és dalba foglalja, mit
is lát majd odabenn a „nagyérdemű".
Meg azt, hogy miről is volt szó okkor,
Októberben és utána.
Aztán ki-ki leül a helyére. Elsötétedik
a nézőtér. Halálos csend. Mindenki a
függönyt figyeli. És akkor sortűz dörren,
(ötszáz embernél nemigen férhet több
a színházba. Talán még annyi sem! Kis
színház. Nagyot szólnak benne a puskák.) És még jószerivel magához sem tér
a nézősereg az első ijedtségből, reflektornyaláb tör a színpad széléről a nézők
feje fölött, rézsút, a mennyezetig, és a
reflektorok fényfátyla mögött, a színpadon, elkezdődik a játék.
„Tíz n a p , a m e l y m e n r e n q e ü e a v l á g o t "
— ez a darab címe. Az ember azt hiszi,
hogy az amerikai
újságíró forradalmár
Joh Reed pompás dokumentum-regényének színpadi változata.
Mondom, ezt hiszi az
ember.
Hát
szó sincs róla. Reed szerepel ugyan a

darab két jelenetében, egyszer meg csak
némán a színre lép, s a könyv néhány
gondolatát is fölhasználta LJubimov, de
különben az ő műve a darab, ö írta
és rendezte ls.
Nemrég még a Színművészeti Főiskola
professzora volt a deres hajú fiatalember. Aztán — vagy két esztendeje —
fogta a végzős növendékeit, és az egész
évfolyammal
együtt
áttelepült a Taganszki Tyeatrba. Ir, rendez, igazgat A
„Tíz n a p . . ."-hoz verekszenek
a
jegyekért. Miért?
Egyszer — ha jól emlékszem öt évvel
ezelőtt — azzal mentem haza Berlinből,
hogy a Brecht Theaterben láttam „a"
színházat: a „Kurázsi mamá"-t. A feleségem, emlékszem, jól
lehordott, hogy
sznob vagyok, mert nálunk Pesten is
van kitűnő Brecht előadás. Van. De
mégsem az igazi. Mert Brecht és Berlin
elválaszthatatlan.
Most meírnt
azzal jöttem ki a Taganszki Tyeatrból, hogy láttam a színházat. Ezt és így csak Itt írhatták meg
és játszhatják el. Miért? Mert Moszkva
és a forradalom elválaszthatatlan.
Ahogy lelkesednek, gúnyolódnak, énekelnek, táncolnak, szavalnak — és ahogy
mindezt Lenin bölcs szava kíséri — ezt
csak Moszkva csinálhatta meg. így hiteles minden szava, ezért talál célba
minden élce, s ettől olyan lelkesítő a kis
fel-felvillanó szikra jelképe a színpadon,
meg a többi milliónyi ötlet, amely sokszor
annyira meghökkentő, hogy elveszti ötletjellegét, és mondanivalóvá alakul.
Az Októberi
Forradalomról
dalba,
képbe, • táncba, szövegbe fogva, színpadon
így még senki nem mesélt.
Széri^ a A n d é k I « b b > ,
ha jövőre,
a Forradalom
ötvenéves
évfordulóján,
ennek az együttesnek az előadásában láthatná a magyar közönség a darabot.
Gellért Gábor

© Tbiliszi (TASZSZ)
A tbiliszi sportcsarnokban
kedden ünnepi gyűlés keretében nyújtotta át Leonyid
Brezsmyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára a
Grúz SZSZK-nak adományozott Lenin-rendet. A gyűlésen a köztársaság dolgozóinak több ezer képviselője
vett részt

Koszigin
Donyeckben
© Donycck (TASZSZ)
Alekszej Koszdgin szovjet
miniszterelnök
kedden
az
ukrán ipar fővárosába, Donyeckbe érkezett. Kosziéin
találkozott a helyi vezetőkkel, majd megtekintette az
Oktyabrszkaja szénbányát.

Szíriai küldöttség
Kairóban
© Kairó (MTI)
Juszef Zuajen miniszterelnök vezetésével húsztagú szíriai politikai és katonai küldöttség érkezett kedden Damaszkuszból Kairóba. Zuajen az első szíriai kormányfő, aki az egyiptomi—szíriai
unió felbomlása óta az EAKba látogat.

Új állam Indiában
© Üj-Delhi (MTI)
Új-Delhiben
hivatalosan
bejelentették, hogy november elsejétől új közigazgatási
egységet
teremtettek.
India
17. államát. Harianát, amely
az ország északkeleti részén
fekszik, s Punjab állam hét
megyéjéből alakították ki. A
nyolcmilliós állam hivatalos
nyelve a hindi,
fővárosa:
Csandigarh.
Punjab állam
megosztását
a hindi
nyelvet
beszélő
szikhek a múltban hevesen
követelték a punjabi nyelvet
beszélő államban saját nyelvük, kultúrájuk és vallásuk
szabad gyakorlását.

Megkezdték a Bécsi körúti
szövetkezeti lakások átadását
A szocialista épitőbrigádok megszűntették az elmaradást
Szegeden a napokban fejezték be a Bécsi körúti 76,
illetve 75 lakásos két szövetkezeti ház közül a C jelű
épület műszaki átadását. November 15-én a szövetkezet
tagjai
megkapják a kulcsot: költözködhetnek.
Előreláthatólag ekkor kezdik meg a második, a D jelű épület műszaki átadását,
s így december közepére az
is beköltözhető lesz.
Szögi Ferenc mérnök, építésvezető irányításával nem
egészen egy évvel ezelőtt,
1965 november végén foglak hozzá a két szövetkezeti
ház építéséhez. Az építők,
akik előzőleg az odesszai lakótelep munkálatain dolgoztak,
megfelelő tapasztalatokkal
kezdték a Bécsi körúti építkezést.
ügy igyekeztek, hogy még a
nagyobb fagyok előtt elvégezzék a betonozási munkákat, ez sikerült, s így az
építkezés mostanáig folyamatos volt. Tavasszal ugyan
cementhiány okozta kényszerűségből csak csökkentett
ütemben dolgozhattak, s ékkőn úgy látszott, másfél hónapot csúsznak a határidővel —
a szocialista brigádok jól
szervezett munkájával
azonban
megszüntették az
elmaradást. Juhász Mátyás
13 tagú blokkozó brigádja
állandóan két műszakos beosztással úrrá lett az időn.
Nagymértékben
hozzájárult
az eredményhez Magyar József 12 tagú kubikos és betonozó brigádja és Csernai

István vegyes kőművesbrigádja, amely a homlokzatok
vakolását végezte.
így az első épület átadását a szerződésben foglalt
november 10 helyett október
20-án megkezdték, s jelenleg már az átadás alkalmával tapasztalt hiányok megszüntetésén dolgoznak. Ezek
a hiányok
tulajdonképpen
kisebb jelentőségűek — szerelési, vakolási, festési hibák —, amelyektől máris
használatba lehetne venni a
lakásokat. Az építők azonban nem akarják munkájukkal a lakókat zavarni, s
vállalták, hogy
november
14-ig teljesen

A D jelű épület átadásánál
lesz mindössze pár nap késedelem az eredeti
határidőhöz képest, ami a tavaszi anyaghiány és a pótlólag
elrendelt falfestések következménye.
A lakásszövetkezet tagjai
a különböző városi üzemek
és intézmények
dolgozói,
akik
a két épületben
151 lakást

összesen

vesznek hamarosan
birtokukba. A lakások túlnyomó
része másfél szobás, összkomfortos. gázzal fűthető.

Összegyűjtik ? haladó ifjúsági
mozga'mak dokumentumait
A KISZ Csongrád megyei
yelhívása
A KISZ Csongrád megyei
bizottsága egy későbbi időpontban sorrakerülő feldolgozás céljából összegyűjti az
1945—56 közötti haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád
megyei dokumentumaik
Felhívással és kéréssel fordulnak a KlSZ-szervezietekhez, KISZ-vezetőkhöz, úttörőcsapatvezetőkhöz és aktivistákhoz, az ifjúsági mozgalomban régebben
részt
vett vagy azzal kapcsolatban
álló
elvtársakhoz, hogy a
birtokukban levő mozgalmi
emlékeket vagy azok hiteles
másolatát bocsássák a KISZ
megyei bizottsága rendelkezésére.
Felhívják a KISZ-szervezetek és úttörőcsapatok figyelmét hogy kutassák fel
a veterán ifjúsági vezetőket,
derítsék ki a dokumentumok

A Szegedi Nyomda sikere

Kihirdették a tankonyvké9/íto nyomdák
munkaversenyének eredményét

A művelődésügyi miniszter felhívására az idén is —
a korábbi évekhez hasonlóan - munkaversenyben
álltak a tankönyveket készítő
nyomdák. A verseny eredményét kedden délután
a
Művelődésügyi
Minisztériumban tartott ünnepségen
dr. Siklós Margit, a Kiadói
Főigazgatóság helyettes vezetője ismertette. A díjak
átadását megelőzően elmondta, hogy ebben az esztendőben a Tankönyvkiadó Vállalat és a különböző szakkiadók együttesen 889 féle tankönyvet és jegyzetet
hoztak
forgalomba, összesen 13 millió
példányszámban.
A
könyvekhez együttesen 3290
tonna papírt használtak fel.
Két kategóriában — a tankönyveket és a szakkiadványokat előállító
nyomdák
között — folyt a
verseny.
Az első kategóriában a nagy
nyomdák közül első lett az
Athenaeurn Nyomda, második
az Egyetemi Nyomda, harmadik a Zrínyi Nyomda, a
kis nyomdák csoportjában
pedig a Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat bizonyult a
legjobbnak,
kooperációs
munkájáért pedig a Szikra
Lapnyomda kapott jutalmat.
A második kategóriában
a
sorrend így alakult: Egyetemi Nyomda. Franklin Nyomda, a kis nyomdák közül pedig a Zeneműkiadó Nyomdaüzeme és a Szegedi Nyomda.
A helyezést elért üzemeket és
villalatokat
a
müvelódésügvi miniszter elismerő oklevelével, vindorscrleggel
tüntették ki és
pénzjutalmakat
is átadtak. A helyezést elért
nyomdákon kívül a tankönyvek készítésében való közreműködésért,
koonoráciős
munkájáért a művelődésügyi
miniszter elismerő oklevéllel

hibamentesen teszik beköitözhetővé a lakásokat.

jutalmazta az Állami Nyomda, a Bács-Kiskun megyei
Nyomda
és a pécsi Szikra
Nyomda kollektíváját is.
A
Könyvművészeti Bizottság jé néhány tankönyvet Javasolnl fog az 1966. ev legszebb könyve
versenyre,

bizottságának

egyéb lelőhelyeit
Javasolják, hogy ennek érdekében
indítsanak nyomolvasó mozgalmakat
A következő dokumentumokat — elismervény ellenében — a járási és városi
KISZ-bizottságok veszik átAz ifjúsági mozgalom írásos anyagai (beszámolók, jelentések. jegyzőkönyvek, levelek, életrajzok, oklevelek,
nyomtatványok, újságcikkek
vagy újságpéldányok, propaganda anyagok, meghívók,
rendezvénytervek, tagkönyvek stb.)
Az ifjúsági mozgalom eseményeiről és résztvevőiről
készült fényképek (az ábrázolt eseményt vagy személyeket fénykép készítésének
ideiét kérik pontosan megjelölni).
A tárgyi emlékek (oklevelek, zászlók, sertegek stb.)
részletes jegyzéke, esetleg
fényképe is.
Szeretnék, ha a dokumentumok 1967 május végéig
minél nagyobb számban öszszegyűlnének. Feldolgozásuk
igen hasznosnak mutatkozik
a hagyományok ápolása, a
régebbi tapasztalatok hasznosítása és az ifjúság kommunista neveilése szempontIából.
A járási és városi KISZbizottságoknak átadott írásos
és fény kéodoku men ti í moka t
— amennyiben
átadójuk
igényli
—
felhasználásuk
után visszajuttatják a tulajdonosoknak.

Elengedhetetlen a népgazdaság
mechanizmusának átalakítása

Nyers Rezső beszéde a Bács-Kiskun
Bács-Kiskun megye több
n.int száz helységének kommunista küldöttei hétfőn és
kedden Kecskeméten tartották megyei pártértekezletüket. A tanácskozáson részt
vett és felszólalt Nyers Rezső, az
MSZMP Politikai
Bizottságának póttagja, a
Központi Bizottság titkára.
Visszatekintve
a
VIII.
kongresszus óta eltelt időszak munkájára,
egyebek
között megállapította:
az
elmúlt időszak
kiemelkedő
jelentőségű eredménye a termelőszövetkezetek
gazdálkodásának végleges
megszilárdulása. Ennek előnyei társadalmi méretekben éreztetik hatásukat:
tervszerűbb
a mezőgazdasági
termelés,
gyümölcsözőbbek a beruházások. a szövetkezeti
parasztság élete, sorsa biztonságosabbá vált
— Sokan felteszik a kérdést: visszafizeti-e
szocialista mezőgazdaságunk a ráfordított jelentős
társadalmi befektetéseket?
Már
a
második ötéves
tervidőszak
eredményeinek
ismeretében
is határozott igennel válaszolhatunk a kérdésre.
A
mezőgazdasági
termelés öt
év alatt elért, mintegy 10
százalékos
növekedését
ugyan nem tartjuk kielégítőnek, az eredmény értékét
azonban nagyban
növeli,
hogy a mezőgazdasági munka termelékenysége
jelentős mértékben — az iparénál
valamivel
gyorsabb
ütemben
—
növekedett.
A párt és a kormány továbbra is minden módon
elősegíti
a mezőgazdaság
fejlesztését, s különös
figyelemben részesíti az élelmiszer-termelést, amely változatlanul fontos
szerepet
játszik a lakosság ellátásában, az életszínvonal alakulásában. Tüzetesen megvizsgálják továbbá, miként
lehetne a
termelőszövetkezeteket anyagilag még inkább
érdekeltté tenni a népgazdasági feladatok
megvalósításában, foglalkoznak a
garantált munkadíjazás szélesebb
körű
bevezetésének
gondolatával, s
különböző
szociális
problémákkal.
Ilyen törekvés például, hogy
a nyugdíjak összege mindinkább megközelítse az üzemi
dolgozók öregségi ellátásának színvonalát.
Hangsúlyozta:
feladataink
síkeres megoldásához
elengedhetetlen
a
szocialista
népgazdaság
mechanizmusának átalakítása,
korszerűsítése. A gazdasági mechanizmus reformjára központilag kidolgozott irányelve-

megyei

ket kommunista következetességgel kell megvalósítani a gazdasági élet minden
területén.
A
továbbiak ben
arról
szólt az előadó, hogy
a
mostani ötéves
tervidőszak
munkája jól indult, az idei
háromnegyed év termelési és
termelékenységi
mutatói
kedvezőek, a mezőgazdaság
munkája is jó eredményekkel biztat, külkereskedelmi
mérlegünk kedvezőbben alakul. A pártszervezetek és a
gazdasági vezetők — a párt
és a kormány iránymutatásának megfelelően — az éves ter-

pártértekez

eten

vekben kijelölt
tennivalók
hiánytalan teljesítésére összpontosítsák figyelmüket
Nyers Rezső
befejezésül
hangoztatta:
— Az előttünk álló feladatok végrehajtása megköveteli a párt által meghirdetett szövetségi
politika
következetes valóra váltását. A szocializmus
teljes
felépítéséhez nélkülözhetetlen
a munkásosztály,
a
parasztság, az
értelmiség
közös erőfeszítése, a nemzet minden
alkotóerejének
szoros összefogása. (MTI)

Megnyílt a pályaválasztási
kiállítás
Pirosnyakkendős
úttörők
sorfala fogadta tegnap délben a szegedi Ifjúsági Házba érkező vendégeket, érdeklődőket, akik nagy számban
jelentek meg a pályaválasztási kiállítás
megnyitóján.
Köztük volt dr. Paczuk István, a Csongrád megyei tanács vb.
elnökhelyettese,
Papp Gyula, Szeged m. j. városi tanács vb elnökhelyettese, Farkas István, a szegedi
járási tanács vb elnöke, Hoffmann Márton, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának titkára. Szabó G. László, az
MSZMP Szeged városi bizottságának munkatársa, és dr.
Földi Gábor, a KISZ Szeged
városi bizottságának titkára.
Ugyancsak megjelent a megnyitón Czender József, a
Munkaügyi Minisztérium területi osztályának képviselője is. Rajtuk kívül a megyei
és városi tanács osztályvezetői, munkatársai; Szeged és
Csongrád megye társadalmi,
gazdasági életének jelentős
személyiségei, szülők, pedagógusok jöttek el megtekinteni a kiállítást
Zsemberi Ildikó, a 624-es
számú Iparitanuló Intézet
szavalója a kiállítás egyik
alapgondolatát is kifejezte
Juhász Gyula A munka című
versének elmondásával. Ezután Bíró Lajos, a KISZ
Csongrád megyei bizottságának első titkára mondott
megnyitó beszédet. Hangoztatta, hogy az itt kiállított
termékek,
gyártmányok
nagyrészét a „szakma kiváló
tanulója" verseny keretében
készítették a fiatalok, s hogy
a mestermunkák
alkotóik
kedvéről,
szakmaszeretetéről
tanúskodnak. A kiállítás szól

tíj g é p m ű h e l y
A Kenderfonó és Szövőipari Vállalat gépműhelye
nemrégiben költözött át a Tolbuhin sugárúti helyiségből az újszegedi központi gyár területére. Itt késedelem nélkül megkezdte működését a forgácsoló- és két
lakatosműhely, a hegesztő, kovács, hőkezelő és csiszolórészleg előreláthatóan december végén kezdi a munkát A gépműhely dolgozói jelenleg két 88 orsós gilfonógépet, oldalemelő targoncát, fonaltároló berendezést
készítenek.

a jelennek, de ezen tűi szólni kíván a jövőhöz is; feltárva a következő esztendők
távlatait, lehetőségeit a tizennégy évesek előtt
A jelenlevők ezután megtekintették az Ifjúsági Ház
különböző helyiségeiben kiállított gazdag anyagot Reprezentatív, színes, sokrétű a
kiállítás, azzá teszik a képek,
tablók, a sokoldalú bemutatás, szemléltetés, az alkotókat, és alkotásukat együtt dicsérő mesteri munkadarabok
és természetesen az ízléses,
szemetgyönyörködtető elrendezés is.
Az összeállításban nagy segítséget nyújtottak az egyes
üzemek, vállalatok, kisipari
szövetkezetek. Csak Szegeden 128 szakma gyártmányai
készülnek naponta, a kiállított tárgyak között valamennyit képviseli egy vagy
több jellegzetes munkadarab,
makett. Az üzemek, ktsz-ek
tablókon tüntették fel a jövő
évi iparitanuló beiskolázási
terveiket, számszerűen is eligazítást adva az érdekelteknek. Sokféle tájékoztató röplap is kínálkozik az asztalokon, ki-ki tanulmányozhatja
ezeket is, bőséges útmutatással szolgálnak egy-egy szakmára, szakközépiskolára.
A fontos és közérdekű kiállítás november 20-ig várja
a látogatókat, minden nap 9
és 18 óra között. Jó útmutató
az ábrándoktól a realitások
irányába, megérdemli, hogy
minél több általános iskolai
tanuló, szülő, pedagógus tekintse meg. Szegeden, és
Csongrád megyében 6 ezer
600 gyermek fejezi be jövőre
általános iskolai tanulmányait, s ebből csupán 40 százaléknak jut hely a középiskolák padjaiban.
A többiek helyes irányulása, pályaválasztása nemcsal;
egyéni, társadalmi érdek is.
A vágyakat össze kell mérni
és egyeztetni a lehetőségekkel, s ezt csak a helyzet pontos ismeretében tehetik meg
a válaszút előtt állók. Akinek
gondja van, jó, ha meghallgatja egy barát véleményét,
tanácsát; ez a kiállítás pedig, úgy érezzük, jó barátnak
bizonyul majd.
S. M.

Élelmiszerek
—
műanyag
csomagolásban

fSomogyiné felvétetett

Gyalugépen forgácsolják as egyik gilfonógép alkatrészét

Az élelmiszerkereskede'em
Ismét előbbre haladt az élelmiszercsomagolás fejlesztésében. Még ebben az évben
megkezdik a műanyagpalaekos étolaj gyártását. A renopack-palackba töltött étolaj
mindössze 30 fillérrel leez
drágább.1 A hagyományos
csomagé ásón kívül kartondobozban kiváló
minőségű
olasz rizs ls kerül az üzletekbe. Ugyancsak jövőre .3
kilós mo'inó zsákban csomagolt. lisz'et is ánisteanak .a
holtok. A doMnvimr csoma"o'ási úidonsréa a cs"k'ófedeles k-rtondoboz. Ftj'én tasakos porcukor ismét forgalomba kerül fél ki'ónként —
A fúrógépek zárt rendben helyezkednek el az új mű- a tavalyi 6 50 forint helyett
6 forintos áron.
helyben
Csütörtök,

1966. november

I.
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L A K A S
Bvíwwo-úmii 1 nagy
szoba, konyha, előszobás (viz, villany,
Káz bent) lakásom
cJcserúlnóm 1 szobás összkomfortosra. költségtérítéssel.
„KIK-ház"
14 307
jeligére a Sajtóházba.
x
Központi
fűtéses
odesszai modem. I.
em. 1 szobás lakásom elcserélném hasonló másfel
szobásra. „Osz" 14 324
jeligére a Sajtóházba.
x
Külön bejáratú bútorozott szoba
házaspárnak. vagy két
férfinek kiudo ÜjPei/iütelep, Hangos
u. ÍL sz.
x
Belvárosi
modern
házban levő magasföldszintes összkomfortos házfelügyelői
lakásomat
elcserélném hasonló
nem
házfelügyelőt föbérletrc. ..Azonnal" —
14 349 jeligére a Sajtóházba.
x
Egyszobás szbvetkekezetl vagy szabadrendelkezésű lakást
átvennék. . Fűbérlet"
14 297 jeligére a Sajtóházba.
x
Másfél szoba összkomfortot cserélnék,
két szoba összkomfortért.
„Lodzsiia
előnyben" 14 307 jeligére a Sajtóházba
Kettőszobáa
összkomfortos földszinti
lakásom elcserélném
hasonló L vagy II.
emeletire
„Napfényes" 14 325 jeligére a Sajtóházba x
1967-ben épülő kétszobás szövetkezeti
lakást
átvennék,
vagy OTP-é pitéshez
betársulnék. Választ
Szeged.
Marlonosi
u. 24. címre.
Másfél vagy kétszobás szövetkezeti lakást átvennék
„Készpénz"
14 S22
jeligére a Sajtóházba.
x
Igényjogosultak, flRveleml
Széchenvl
téri nagyméretű lakásomba társbérlőt
választanék.
lakásom
korszerűsítésé
fejében.
„Fiatal
társbérlő" t4 370 jeljgére a Sajtóházba.
Budapesti egyszobás
lakásom elcserélném
szegedi kétszobásért
Érd. lehet: Szeged.
Ságváritelep,
Bori
M u. 20.
Intelligens idős férfit eltartanánk lakásáért. vagy házáért
„Intelligens
házaspár" 14 244 jeligére

a

Sajtóházba.

Villamoshoz
közel
kertes házba külön
bejáratú szép szoba,
előszoba-használattal
viz bent van. fűtéssel két diákfiú részére kiadó. Sajka
u 6
Külön bejáratú fürdőszobás bútorozott
szoba szolid férfinek kiadó Hullám
u. 8.. ii. 14.
Albérleti szoba kiadó egy magányos
nő részi re. UJ-Petőfltelep, Kabás u 2.
sz. volt 50. u. Érd.:
délelőtt.
Külön bejáratú bútorozott szoba fürdőszobával, l—S rendes diák vagy dolgozónak kiadó. Oszu
rovszlcy u. 20.. 7
nttó.
Külön belárntú bútorozott szoba
két
főiskolás fiúnak kiadó. Vágó György.
Kelemen u. 11.. I. 8.
Kettőszabás szövetkezeti vagy öröklakást fél éven belüli beköltözéssel keresek. akár Újszegeden ls Alánlatot
„Tavasz" 14 366 teltgére a Sajtóházba.
Technikus házaspár
üres vagy bútorozott
szobát keres egyéves
időtartamra.
„Sürgős" 14 316 jeligére
a Sajtóházba.
Házaspár külön beJáratú albérleti szobát keres „Anolónő" 14 260 jeligén a
RtUóházha.
Piachoz köze! ccv
szoba. fáskamrából
alló lakásomat
elcserélném 1 szoba
összkomfortosért. —
„Költségtérítéssel"
14 217 lellgére a Sajfébézbs.
I. emeleti 2 szoba
összkomfortos lakásunkat
elcserélnénk
2x1 szoba ö s s z k o m fortosra.
esetten 8
szoba
összkomfortosra.
köUsé-térftéssei „t. e m e l e t i g "
44 áss t e t l e é r e a S a l Értelmiségi
házas-

pár. vaev kéf

fér-

fi részére külön b e .
Járatú
bútorozott
szoba.
fürdószoba-

h -málnttal
kiadó
ülszeeed.
Székely
sor l b

A!bérl"tbe szobatársnak dolgozó leányokat nov 10. kéréséit. Feltámadás u.
7/a. sarokház.
Külön bejáratú bútorozott szoba
2
személy részére november 1-től kiadó.
Úlszeged, Védőnő u.
10.
I. emeleti 1 szoba.
összkomfortos
lakásomat
Ruhagyár
környékén elcserélném másfél,
vagy
két szoba összkomfortosra. lehet szövetkezeti is. „Költségtérítés biztosítva
96 841" jeligére
a
Hirdetőbe.
Dolgozó férfiaknak
külön belárjtú szoba kiadó.
Szeged,
Katona J u. 24. sz.
Hátul az. udvarban.
Bútorozott
szoba
f U rdőszol >a-használattal
kiadó
egy
férfinak vagy gyermektelen értelmiségi házaspárnak. —
„November 15. —
98 817" jeligére
a
Hirdetőbe.
Nagyméretű szobakonyhás.
éléskamrás és fáskamrás lakásomat elcserélném
hasonlóért,
vagy
kétszobásra.
költségtérítéssel. Hóbiárt basa u. 21. —
Kecskes.
Középkorú
elvált
férfinek
albérletet
keresek, aki kilakoltatás elölt áll. befogadó
nyilatkozat
szükséges „Azonnal
98 734" lellgére
a
Hirdetőbe
Házfelügyelőt szobakonyhás
lakásom
elcserélném hasonló
löbérl étire. Horváth
MiMl- u. 7.
Szerény
házaspár
üres, vagy részben
üres albérleti szobát
lözésl
lehetőséggel
keres
villamoshoz
közel. Szeged. Kelemen u. 7. Mátó István.
Albérleti szoba klndó 2 dolgozó nőnek Nagy ne. Móra
U, 24.
Kertes szolgálati lakásunkat
elcserélnénk
nagyméretű
összkomfortos lakásért. Érd.: délután
2—6-iff.
bármelyik
nap Londoni
krt.
7 Házfelügyelő.
2 dolgozó nő albérletet kaphat fűtéssel Marx fér 12., 1.
emelet 9. ajtó.
Kétéves kisleányommal albérleti szobát
keresek 1 évre. Petőfi Sándor sgt. bölcsőde környékén. —
„Sürgős 98 862" jeligére a Hirdetőbe.
Bútorozott
szoba
férfinek fürdőszobahasználattal
kiadó.
Korda u. 28.
Értelmiségi dolgozó
nő külön bejáratú
kis szobát
keres.
Esetleg
intelligens
nőnek
szobatársa
lenne. „Nem
dohányzó 911 900" jeligére a Hirdetőbe.
2 szoba,
konyha,
spájzos, fáskamrás,
földszinti magánházban levő
föbérletl
lakásom elcserélném
egy és fél szobás,
komfortosért. vagy
hasonlóért.
„Villamosmegállónál" —
14 224 lellgére
a
Solióházba.
Szép napos
utcai,
nagyméretű
szoba,
konyha, spájzos lakásunkat
elcserélnénk kisebbre. térítés nélkül. Kis házért Is elcserélnénk
„KrK-ház. előnyben"
14 244 Jeligére a Sajtéházba
Fiatal
házaspár,
vagy 47 éves özvegyasszony lakásáért Idős
házaspár
eltartását vállalja. —
• Megértés
98 887"
iellgéro a Hirdetőbe.
x
Lakást kaohat
két
rendes leánv azonnal. Újszeged. Jankovteh u. 2. Deák.
x
Irodai dolgozó
nó
kisfiával külön beJáratú szobát keres,
lehetőleg fürdőszoba-használattal
—
„2 éves 92 824" Jeligére a Hirdetőbe.
x
Elcserélem fél garzon házfelügyelői lakásom
főbérlettre.
emelet nem számit,
minél magasabbra.
„Fmelet 93 743" Jeligére a Hirdetőbe. '
x
Szoba-konyhás
lakást.
esetleg egv
szobát k e r e s e k k ö l t ségtérítéssel. „Igényjogosult 98 693" Jeligére n H i r d e t ő b e . X
Fgv szoba-konyhás,
esetleg naevobb lakást ke-esek. „Sürgős 99 6«4- jeligére
a TItrdetőbe.
x
Fiatal házasoár kisleánnyal külön betáratú üres szobát
keres „Brtlesődég
"9 877" lellgére
a
Hirdetőbe.
x
ivú 4t» a v
Szeged, Mihálytelek
Szegfű kör. 8. sz..
alatu ház kerttej eűadó.
z
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Pulcz utca 19. számú házrész
áron
alul lakottan eladó.
x
Keresek két család
részére 2x2 szobás
beköltözhető
iker
vegy emeletes házat,
vagy
beépíthető
telket. Választ, Szeged, Horgost u. 23.
címre.
x
2 család számára
magánhaz eladó. AI
gyól u. 12. sz.
x
Kertes családi ház
eladó. Szőreg, Petőfi u. 153.
x
Idős házaspárt házáért. lakásáért eltartanánk vagy életjáradekot fizetnénk,
. Nyugodt öregség"
14 34.3
jeligére
a
Sajtóházba.
x
Kétszobás
társasházrészt vagy öröklakást keresek I.
emeletig „Készpénz"
14 363
jeligére
a
Sajtóházba.
x
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NÉVNAP: ACH1LL
IIIDEG, HÖ, HAVAS ESÖ
Várható Időjárás szerda
esttg: erősen felhős, párás,
hiüeg idő Többfelé havazás,
havas eső, eső.
Mérsékelt
délkeleti,
a
Dunántúlon
megélénkülő északi
szél.
Várható legmag isabb nappali hőmérséklet plusz 2,
plusz 7 fok között. (MTI)
A Nap kel 6 óra 28 perckor.
A HMW
is óra « perckor!
és nyugszik 10 óra 54 perckor.
vlzALLAs
A Ttóza vízállása
Szegednél
kedden 117 cm. (Aradé.)
HETVEN ÉVE
halt meg Degré Alajos (1820—
1C96) író. A francia emigráns
apától származó, de magyarnak
nevelt ifjú az 1843-1 pozsonyi országgyűlésen Kossuth hívek '•nt
m7írtusábanrea 'petőfi" köré 'tte
mörtiit „tizek"
társaságának
egyike. A szabadságharcot mint
v
t!? K úh™izÜ:
káh étrtralzokat de
főkém
francia határt tükröző novetiáS k
én
^
r^Ámttó * ínráb^n Tókai
Után a z Í T írásait olvasták
a
legszívesebben imo-ben vác városa
képviselővé
választotta
?mű ^ u a n o " Viésrartníékezéseim címmel kiadta emlékiratait,
.
• • NEMZETI
™
_ Jad
,
. .
SZÍNHÁZ
^ ,é„r
né-bériet vége kb. 16 órakor.
mozik
vörös Csillag: Az aranysán-

Szerencsés

újszülött

A takarékossági napok megyei elsöszülöttjeit,
valamint
Budapest elsőszülöttjét az Országos Takarékpénztár
ezer fortítí összeggel kiállított
betétkönyvvel
ajándékozza
meg.
Az idén Csongrád
megye „takarékossági
bébije" Tóth
Endréné Zolika nevű kisfia, aki Szegeden, a Il-es kórház0 perc 20 másodperckor
— szeb a n október
31_£n
0
rencscs időpontban
- született.
Tóth Endréné a Szegedi
Falemezgyárban
dolgozik,
férje gépkocsivezető.
Az újszülött második
gyermekük.
Áz ezer forintos takarékbetétkönyvet
ünnepélyes
keretek között az OTP Csongrád megyei igazgatosaga
nevében Hegyi Júlia fiókigazgató-helyettes
tegnap,
november 1-én adta át a boldog
édesanyának.
— Megemlékezés. Kedden
délelőtt a párizsi magyar
kolónia megemlékezett a második világháborúban elesett
magyar származású francia
katonákról és ellenállókról,

— A kristályok barnára
változnak. Ittas gépjárművezetés miatt nem vállalta a
maga alkalmazottjának az
PC 02-18-as kistehergépkoesi val Székely Sándort a
Szegedi Sütőipari
Vállalat,
mint ahogy azt lapunk aktóber 28-i számában írtuk
A kristályok barnára változnak című cikkünkben. Nem
is vállalhatta, mert Székely
Sándor
a
Szegedkörnyéki
Sütő- és Tésztaipari Vállalatnál dolgozik, aki gépkoesijavai
a műszaki
--•
. . . szemlen
,.
iittasan
t t a s a n jelent
jelent meg. Az elírás
el'^^ feljelentésben történt

KITÜNTETÉSEK
A népköztársaság
Elnöki
Tanácsa dr. Kaloosay Kálmán címzetes egyetemi tanárnak, a László kórház osztályvezetó főorvosának, több
évtizedes kiváló gyógyító es
tudományos munkássága elismeréséül 75 születésnapja,
illetőleg nyugallomanyba _vonulása alkalmából; dr. HTrschler Imrének, a Központi
Állami Kórház osztályvezető
főorvosának kiváló gyógyító
munkássága elismeréséül 60.
születésnapja alkalmából a
Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést adornányozta. A kitüntetéseket Dobt István, az Elnöki Tanács
elnöke nyújtotta á t

1 hold föld Francia
dűlőben, cékla és
kukoricaszár eladó.
Szatymaz u. 47.
Eladó emeletes fél
— Szegedi művésznő Spaház azonnali lakásnyolországban. Alpár Mária,
átadással.
Üstökös
— A mulatság után. Loa Szegedi Nemzeti Színház
u. 8/b, 9—4 óra között.
x
Pás bűntettének alapos gyaművésznője tegnap SpanvolEladó szoba, konynúja miatt letartóztatta a
országba utazott. Az ismert
ha. kamra, házrész.
Szeged városi
és
járási
énekesnő a barcelonai operaI'elsőváros.
Kecsrendőrkapitányság
Csisizár
házban
három
élőadáson
keméti u. 18.
x
István 23 éves, büntetett előénekli Puccini Turandot cíHázrész beköltözhető lakással 230 n-öl
életű. Zákányszék, IV. kemű operájának címszerepét.
telekkel eladó. Újrület 691. szám alatti lakost,
Meghalt
Hemingway
szeged, Zsombolyai
Egy szüreti mulatság után
~ c. m UA"
Heminewavt
u. 2.
n o v—
rsula
elvitt
egy
női
kerékpárt
.
"emütgwayt,
a
ü
a
g
i
k
u
s
a
n
e
l
h
u
x
lyt
világJ
Sugárúton levő kerv
tes
magánház
(2
amerikai
szoba, konyha, elő— Horoggal loptak halat a
hétfón holtan találták hancszoba, kamra) belfehértói b a l g a t a g b ó l Viz_ Fegyveres, álarcos úton- lului lakásán. Megállapít®várost lakáscserével
eladó. Gazdálkodóa
Izmir
40 ^
' S
*«*k h é t f ™
tuk, hogy túlságosan nagy
nak alkalmas. „Su- gyed 6 é ' f l f ° l ^ óníkor — Fákgárút" 14 .362 Jeligé- lya: Aknaveszély nincs. Előadá- Külterület 40. szam alatti k ö z e ] é b e n leállították a jár- adag gyógyszert vett be. s
re a Sajtóházba.
sok kezdése: 2. 4. 6 és 8 órakor l a k ó i k . Tobb alkalommal m ű v e k e t 4 6 személyt kira- feltételezik, hogy öngyilkos
Nagyobb ház családi gem &
f a S óralcor
horgásztak a Bazdasag tóvá- ^ ^
^ k < H embert agyon- lett. T e t t é n e k okát a z o n b a n
orakor.
^
j
ismerik.
okok miatt felerősze gem Fel 6 és föl
g m m t e g y 2(J k l l o h a I a t
eladó.
Cserelakás
vittek
el.
A
társadalmi
tui
n
s
p
e
k
c
i
o
s
a
l
l
a
t
o
r
v
o
s
1
szükséges, vagy kisebb házért cserélszolgalat
lajdon elleni lopás
miatt
hető. „14 300" jeligéSzered város területére
büntető eljárást indítottak
Ajándék
Margaretnek
re a Sajtóházba, x Október 29-től november 5-le ellenük,
Kétszobás
családi este 6 órától reggü 6 óráig (vaA londoni szov- éves
Margaret vizsgát.
Á
kis
ház kertteí eladó. sár- és ünnepnap nanoal ls) el_ .
,
,. ,
Csernal. Klárafalva, sősegélv és nehézellés esetére
nagykövetség
Hosford-ot,i az el- Margaret a Szov— Őrizetben a kerékpár- •jet
^
^
Kossuth u. 152.
ö t k ereit párt lopott u kötetes braille- eő vak
kislányt, Jetunióból kapott
i l a m i á l l adr.
t o r vKomáromi
o s . L a k á s a : Járnis
in- Stolvaj,
z e . g e d r ő l és Hódmezővá&árJövőre felépülő bel- áügyeletes
íráaos angol—orosz aki Angliában
le- braille
tankönyToron tál tér
3. Telefon:
Lakása:
Ü1- p ^ p d r - ő ip o ad o- l aHódmeznvására
it 111i
U)jos
20
várost OTP-S két- szered állatorvos.
szótárral ajándé- tette a középisko- vékből
tanulta
szoba
összkomforHódmezővásárhely,
tos táraa-sh á zr feze- Az áiiatort/os kiszállításáról éves,
16 lai orosz
nyelv- meg a nyelvet.
met
átadnám. a hívó fél k ö t e l e s gondoskodni. Mátyás utca 10. szám alatti kozita meg a
„Azonnal
98 837"
— Nemzetkőzi gyermek— Kiállításon a selejt. A
— Devizagazdálkodást sér- lakos, üllési házakból pedig
lellgére a HirdetőSzövőipari
be.
tó bűntett miatt indított el- 3 6 trí'k® vitt el. A tobb- film-fesztivál. Hétfőn este Kenderfonó és
FMKTKétszobás összkom- járást a Szeged városi és já- rendbeli lopás miatt a Sze- Teheránban megnyílt az első Vállalat KISZ és
fortos
társasházged
yárasi és járási rendőr- nemzetközi
gyermekfilm- szervezete érdekes kiállítást
részt. vagy szövet- rási rendőrkapitányság Ádám
letartóztatás fesztivál, amelyen 25 ország, rendezett az újszegedi, közkezeti lakást étve- imréné 36 éves. Forráskút kapitányság
sze-k. egyszobás cse- Atokháza dűlő
181. szám mellett indított ellene bün- köztük hazánk is képvisel- ponti gyár kultújrtermében.
relakást
biztosítok. alatti lakos ellen. Külföldre t e t ° eljárást.
téti magát.
Nyilvánosan
leleplezték
„Költségtérítés
roasz
munkafogásokat,
a
a tájékoztatás
93 833" Jeligére
a utazásakor
—
Vonat
a
vendéglőMeglopta
leittasodott
gondaöanságot, egyszóval a
Hirdetőbe
ellenére sem vallotta be a
259 n-öl porta eladó. határon, hogy mennyi pénz Partnerét az esti órákban a f n e "' u s A vendéglőfe e + ^ n t i s 6 l e j t e t A ^ n l a c é U a J >
^
Szőreg,
Szabadság van nála. Személygépkocsija Mátyás terén Marta Rozalm
t á r r T í z r ^ c c e ^ é s ő b b a g y ; , r b a n f o ! y ó ktoigresstausi
út 120.
ajtajának zsebé-ben a szem- 18 eves büntete t eloeletu, kor; zárt. Tíz P ^ c c e l k é s ő ^ m u n k a v e r ^ n y
eredményeit
Thököly út 19. száüvegtokban százas címletek- Szeged. Dobo utca 9. _szám dig
^
" nem derített
" Y L Y okokból
, :, Y , megjavítsák, kevesebb
lemú ház eladó.
ki
gyen a gyárhan a selejt. A
ben 2900 forintot, akart ki- alatti lakos. A részeg B. B.
Jó állapotban levő vinni
az országból Üevét ha- szegedi lakos zsebéből a he- áttörte a vágányok végén el- kiállításon hozzávetőleg 60
melléképület lebon^ t e r ü l t termék péltásra eladó. Érd.: marosan átadják vádemelés- yes udvarlás közepette 280 h e l y e t t utliozot és beha- rosszu]
Tanács
Ferencné. re az ügyészségnek.
forintot emelt. ki. Ügyét ha- tolt a vendeglobe. Noha a d á j ó n m u t a t t á k be, hogyan
Rösz.ku I. ker. 40.,
^
marosan átadják vádemelésre szerelvény három kilomete- n e m szabad dolgozni.
országhatárnál.
res
— Veszett macska hara- pa ügyészségnek.
utat tett meg és megleRókuson két szo
ba fürdőszobás lak pása. Veszett kutyákról sok
hetős sebességgel
haladt,
— jaek
Ruby ügyvédje
résszel kertes ház szó esik. de veszett macs— Ittas állapotban motor- csupán anyagi kár kelet- újságíróknak kijelentette: reeladó.
Lakáscsere
mert sem a vonaton, méli. hogy védence óvadék
szükséges.
„villa- kákról ritkán hallunk. A na- kerékpározott gép jármű veze- skezelt,
moshoz közel 98 726" pókban
a
belgiumi Hep- tői vizsga nélkül Ézsiás Ist- e m a vendéglőben nem tar- ellenében kimehet a börtönjelieére a Hirdetőbe. scheidben egy fiatalasszonyt ván 18 éves, Asotthalom, X. tózkodott senki,
bői, ha ezt
kérni
fogja.
Ruby még nem kérte szaÜres telek eladó. megharapott
egy
veszett
kerület
1662
szám
alatti
laSzeged, petőfitelep,
badlábra
helyezését,
mint
ntacska úgy, hogy sürgősen kos. 2 ezer forintra bírságolFIKnAA
L
Göndör sor 10.
ismeretes, egy fellebbviteli
be
kellett
szállítani
a
brüszták.
Ugyancsak
ittas
gépjárCíOOOOSOK,
Kétszobás lakómenbíróság nemrég rendelte el
tes kertes ház el- szeli Pasteur Intézetbe. Ke- művezetés miatt bírságolta
rendezvények
ügyében a per-újrafelvételt.
adó készpénzért ka- let-Belgiumban
veszettség meg a Szeged városi és iárácsonyi
átadással. kapott lábra a környék er- rási rendőrkapitányság Kis- . ~ Egyiptomról tart diavetítése*
.,148 000 —
98 696"
— Műszaki könyvkiállítás.
jeligére a Hirdetőbe. dőiben élő vadak között s má. ton István 19 éves, ZáX V i a i Tá°^áS° S S zi
Eladó házrész, két- a betegség most már a ha- kanvszek. I. kerület 65. szam preu osztályának előadóülésén A Műszaki és Természettuszobás mellékhelyi- ziállatokra is átterjed.
november 3-án. csütörtökön dél- dományi Egyesületek Szöalatti lakost.
ségekkel.
lakásátutár. 5 ó r a k o r a T T K b i o l ó g i a i v e t s é e é n e k C s o n g r á d m p g v o i
adással. gazdálkodóelőadótermében
(Táncsics
Mi- v e l í , < - t ó - n e K t _ s o n g r j d m e g y e i
nak
ts megfelel.
hály utca 2.. I emelet) Az ér- szervezete
es az Állami
Szekerke Sándorné.
Gyászközlemények
dekiödók ezenkívül még
dr. Könyvterjesztő Vállalat MóSzeged,
Brüsszeli
Varjas
László
és
dr
Stammer
r
a
Ferenc
kfinvvnshnltia
n-r
krt. 23.
Köszönetnyilvánítás Mindazon
Mély fájdalommal tudattuk. Aranka előadását hallhatták.
.
rokonoknak,
jó
barátoknak,
lshogy
felejthetetlen
feleség,
édesHangversenyt
rendez
a
Nagy
NlliSévZ.
azegecl,
Nzechenyt
Fladó I. rendű 2
hold fekete föld. n.erftsöknck, valamint a Szegedi anya, nagyanya, HOCHSTXDTÉS Októberi Szocialista Forradalom t e r 3. szám alatti helyiségételekkönyvlleg átír és Kiskunhalasi Vasutas vezető- GVÜLANÉ Tóth Julianna, no- emlékére a Liszt Ferenc Zenejs- hpn műsznki Iránra-li511H
munkatársaknak, vember 1-én 82 éves korában el- kria szülői munkaközössége nonnmí ,
ható. Szegedhez 8 ségének és
lcm-re.
Érdeklődni akik szeretett férjem temetésén hunyt Temetése f o l v ó h ó 3-án vember 4-én. pénteken este 6 ' triuez. A -Cldllltasl ma. S Z e r részt
vetlek
és
a
mi
nagv
fájdélután
2
órakor
lesz
a
bclvároóra!
kezdettel
a
zeneiskola
dán
12
Órakor
nyitja meg dr.
Szekerke Sándorné.
Szeged.
Brüsszeli dalmunkat enyhíteni igyekeztek, si temető ravatalozőfából A gvá- nagytermében Krtz.reműködlk a Bátvai Jenő az MTFC7 mnu
ezúton
mondunk
hálás
köszönőszóló
család.
Kismartoni
u.
18.
rókusi
ének-zenetagozatú
általi'
^
~
krt. 23.
Bor Lajosné és
családja.
T. 2431. nos iskola kórusa.
S2akl titkára. A továbbiakKertes
magánház tet.
Kiskunhalas.
V.
10
788.
—
A
kínai
helyzetről
tart
elő_
„
„
.„
eladó, öröklakással.
Megrendülve tudatluk. hogv
Mély fájdalommal tudatjuk, adást Perónvl István, a Csöng- D a n n o v e m D e r 5-lg mindenHattyastelep,
Mok- szerctett
gyermekünk. GAVAL- hogy szeretett fiú. férj. édes- rád megyei Hírlap külpolitikai rtaD 10 ós ÍR óra körött toK
rinl sor 21.
LÉR ÉVA október 29-én hirtcl-n apa és testvér. KOSSÁ LAJOS rovatvezetőié a fiatalok politikai . . ..
elhunyt
Temetése
november
2váratlanul
elhunyt.
Temetése
akadémiáin
sorozatban
holnap,
kmthetlk
meg
a
látogatók,
AKIHg
án délután 11 órakor lesz a Du- folyó hó 3-án 12 órakor lesz a csütörtökön este 6 órai kezdetgonles-temető
ravatalozólából. belvárosi temető ravatalozójából, lel a Móra Ferenc Művelődés!
Hetenként 1, vagy Gyászoló szülei. Csuka u. 3.
A gyászoló család. Faragó utca Otthonban
/ szegedi Móra Ferenc Tsz
2 napi takarítást
T. 2433. 21.
T 2435.
vállalok. „Nyugdíjas
98 866" jeligére
a
paprikaHivatalsegéd! teendők elláHirdetőbe.
x Beteg nő mellé gon- Közgazdász gyakorffiTCB
tására
munkahelyet
Gépésztechnikus ál- dozónőt teljes ellá- lattal
változtatna. „Megfe- ott., rgoj legelőnyöcsipedőket
lást keres szegedi tással. bentlakással lelő
munkakör sebben
vásárolhat
vagy
környékbeli is felveszek. Szőre- 98 690"
.
f
é
r
f
i
Jeligére
a
gl
u.
67.
értékesíthet
Faius
munkahelyre. „Sürfelvesz. Jelentkezés a Dózsa
Hirdetőbe.
bélyegkereskedés.
gős 98 021" Jeligére
üzemegységben a Sertéshizx
a Hirdetőbe.
x Nyugdíjas nő he- Nincs Jogosítványa 2 Kelemen u. 4.
leló V. mögött.
vagv a
tenként
háromszor Autójának vezetését Bőrkabátját javíttasTáncsics
üzemegységben a
Gyakorlott
villany, takarítást
keres II. ker Tanács vb.
vállal. megbatározott napo- sa. alakíttassa vízSágváritelepen,
vagv
a közszerelő elhelyezked- „14 368" Jeligére
a
hatlan
festéssel
titkársága. Szeged. József
kon
vállalom. Csordás bőrruhakéne
közeli tsz-be,
Dontl irodában Bocskai u
Attila sgt. 39.
„Húszéves
vezetési szitőnél. Szent Mikvagy kisebb üzem Sajtóházba.
3® szám alatt.
x
gyakorlat 98 857" jelben. „November 10.
u 7 Felsővá— 98 698" Jeligére Kőműves és bádogos igére a Hirdetőbe. lós
rps
x
a Hirdetőbe.
x szakmunkásokat, va- Hetenként 2—3 a1 kafestett
lamint segédmunká3—1
órai 2Sötétbarnára
Nyugdíjast
félmű- sokat keres vidéki lomra
db katona posztó
A Szegedi Textilművek keres azonnali belépéssel
vállalok. anyag
szakra fűtőnek fel- munkára ls Rostki- munkát
nálam
„Megbízható 98 808" radt. kérem a maveszünk.
Jelentke270
zés : Gutenberg ut- készitő Vállalat. Sze- Jeligére a Hirdető- cm hosszú nőt knca 20. I. emelet. 10— ged Béke u. 11—13 be.
bátanyagot
vissza3 óráig.
x szám.
hozni. Már a munx Gyermekgondozást
kahelyén
ls
ker.svállalok
lakásoSzülési
szabadság Odesszai
lakásom- mon
2 évestől, havi tom.
Időre h e l y e t t e n í l é s r e b a n
g y e r m e k g o n d o - 4P0 „otthon 98 876" Elvesztettem karórászakmunkásokat, valamint női és férfi
keresünk
előkalkuvállalok.
„1 jeligére a Hirdető- mat vasárnap reglíitort. G é p í r á s szük- zást
éves
korig
0
B
879"
be.
gel Lenin krt. 63.
séges. Szegedi Szaszámtól
Somogvi
bi. Ktsz, Kölcsey u. j e l i g é r e a H i r d e t ő Péla utcai megálló13.
x be.
ü g y e s kezű. húszon
a
villamoson
felüli, l e h e t ő l e g f é m - tól
Kisgyermek gondo- Kazánfűtő 05 kazán- iparon f i a t a l e m b e r t Belvárosi temetőig.
zását
lakásomon hoz állandó munká- n a p o n k é n t e s t e f e l é i Becsületes
megtaJelentkezni lehet a Textilművek személyzeti oszvállalom.
„Gver- ra
elhelyezkedne. m u n k á r a ö t f o r i n t o s lálót magas
jutamekszerető
98 89t" ..Szabad
vagyok ó r a b é r r e l fölveszek. lomban
részesítem.
tályán.
x S 98 728
Iellgéro a Hirdető- 98 835" Jeligére
a A n t i k v á r i u s o k . Hét- I.enin krt. 63. Bácabe.
x Hirdetőbe.
Jtainé.
v e z é r u . 51.

Szerda, lOtti. november &

munkaerőt

bádogos, asztalos, lakatos
segédmunkásokat

Ünnepi párfnapek
Szegeden
Szegeden a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom 49.
évfordulója alkalmából ünnépi pártnapokat tartanak,
November 3-án, csütiirtökön; Magyar Kábelművek
szegedi gyáregysége (a Számítástechnikai
Vállalat, a
gyufagyár és a kéziszerszámgyár dolgozói részére is) 14.30
órakor.
Előadó;
Kisházi
Ödön elvtárs, az Elnöki Tanács helyettes elnöke.
November 4-én, pénteken:
MÁV Művelődési Otthon. 16

órakor.
Előadó: dr. Dudás
Béla elvtárs, a Szeged m. j.
városi tanács egészségügyi
osztályának vezetője.
November 5-cn,
szómba*
ton; József Attila
Tud©
mányegyetem.
12
órakor,
Előadó: dr. Vedres
István
elvtárs, egészségügyi miniszterhelyettes. _ Móricz Zsig,„
n)lL„.
mo d
" Muvelodesi Otthon. 18
órakor
Előadó: dr. Varga
Dezső elvtárs, a megyei pártbizottság osztályvezetője.

További beruházások
a tsz-ekben
A
termelőszövetkezetek
1967-re összesen 4 milliárd
300 millió forint értékű beruházást irányoztak elő, ebbői mintegy kétmilliárd forint jut építkezésekre.
61

kon, hiszen együttes befogadóképességük 70 százalékkal
nagyobb, mint az idén épülők.
430 millió forint összegből
többek
k ö z ö t t 2 8 0 k ilométer-

K:
lyen permetlé'tornyot. A növekvő traktor és gépállomány
tárolását 475 új gépszín, javilását 60 gépműhely szolgólja, s 48 szövetkezet kap
üzemanyag-tárolót.
Az állattenyésztési ágazatok közül a legtöbb beruházás a szarvasmarha-tartásnak
jut. Az ideivel azonos számú,
30 000 tehén férőhely épül.
Az új borjúnevelőkben 12 000.
a növendékistállókban csaknem 10 000 állatot helyezhetnek majd el. Százharminc
sertéshizlalda épül. összesen
47 000 férőhellyel. Tojóházat
25 szövetkezet épít összesen
160 000 tyúk elhelyezésére, a
juhhodályok befogadó képessége 70 000 hellyel
növekszik.
A termények elraktározására 115 magtár és 156 kukoricatároló épül. A szükséglethez képest ez ugyan
még mindig kevés, de sokat
enyhít a raktározási gondo-

* W t 6 üt épül, 240 kutat
fúrnak, illetve ásnak. 310 majort vízvezetékkel és csaknem 200-at belső villamosítással látnak el.

A többi szám viszont csak
és kizárólag fiataloknak szólt,
ami persze cseppet sem volt
baj, csupán érthetetlen, miért
kapta a műsor éppen ezt a
címet. Nem hisszük,
hogy
csaléteknek, hiszen erre vajmi kevés szükség lehetett,
mivel ismét a szegedi teenagerek kedvelt együttese, a
négy főre olvadt Metró zenekar játszott Zorán Sztevanovity vezetésével. Lényegesen diszkrétebb hangon, de
most is nagy közönségsikerrel. Angyal János parodista
konferált
és
parodizált,
Bencze Márta, Majláth Jenő,
Flsyelcmt
Négytagú

tánczenekart
keresünk
(ror.gora, gitár, szaxofon
és dob) „Csak
fiatalok
08 901" Jeligére Szeged, Kígyó u. Z. szám alá a Hirdetőbe
xS 98 901

foto

újdonságok

Somogyi Béla, az OFOTÉRT
igazgatója tegnap
délelőtt
sajtótájékoztatón
ismertette
a vállalat őszi és téli újdonságait. Az új szezonra 120
millió forint értékű foto- és
optikai
cikket
vásároltak.
Üjdonságok: a Voszhod fényképezőgép, a Lada filmfelvevő és hamarosan forgalomba
kerül a Minilux
tranzisztoros
örökvakú is.
NDK-fényképezőgépekből a
Werra-matic,
különféle
Exa-típusok,
Exakta Varex, Praktica Nova
ós a Praktica Matt, valamint
a hozzájuk tartozó
cser©
objektívek között lehet majd
válogatni.
Az
OFOTÉRT
ígéri: az év hátralevő részében a felsorolt készülékekhez
elegendő film áll majd rendelkezésre. A karácsonyi vásárra 32 ezer fényképezőgép
kerül a boltokba, egyebek
között a Skolnyik, a Ljubitel
és a Szmena 8.

Aknaveszély nincs! újjam
Az első látásra
keveset
mondó. némileg az angol vígjákékokra emiékeztető cím
mögött hatalmas filmdráma
lehetősége húzódik. A történet Belgrád felszabadulásának óráiban, 1944. október
20-án játszódik, a jugoszláv
főváros alatti csatornarendszerben. Néhány menekülésből visszamaradt SS-katona
Belgrád felrobbantására készül, amikor Rade hadnagy
— Branko Plesa — csoportja parancsot kap megsemmisítésükre. A feladat kockázata óriási, hiszen a szov-

Könnyűzenei koncert a színházban
Szisztematikusan
tágítja
profilját az ORI könnyűzenél
hangversenyeinek.
A
jobbára csak
fiataloknak
címzett nyári zenés-hangos
újszegedi esték után hétfőn a
Nemzeti Színházban
már
Nemcsak fiataloknak
ígértek
kétszer két és fél órás beatkoktélt. Az ígéret szép szó,
ha megtartják úgy jó — véli a hazad közmondás,
de
nem az Országos Rendező
Iroda címadásokra alakult
különbizottság. Mert a szegedi műsorban a „nemcsak"
mindössze Alfonzó volt, aki
— egyetlen és vérbeli „nemcsakhoz" méltón — nemcsak
énertcelt, hanem parodizált,
imátált, táncolt és „huligánkodott" — 6zóval ahogyan
nemcsak megszoktuk, hanem
vártuk is tőle.

Őszi-téli

Mikes Éva, Ambrus Kyri és
Koncz Zsuzsa táncdalénekesek táncdalénekeltek, a kőzönség pedig felváltva tapsolt és fütyült. Ahogyan ez
már lenni"szokott.
Nikolényi István

jet és jugoszláv harcosoknak úgy kell felderíteni és
ártalmatlanná tenni ellenségeiket, hogy közben azok ne
tudjanak végzetes
akcióba
kezdeni,
Fent zajosan ünnepli felszabadulását a város, alul a
vízzuhatagos csatornalabirintusban lélegzetelállítóan ízgalmas hajsza folyik, s nem
kevesebbről van szó,
mint
ezernyi ember
életéről. A
végleteket megjáró grandiózus témával azonban,
sajnos, csak eléggé mérsékelten gazdálkodtak a rendezők. Zdravko Velimirovic és
Jurij Liszenko. Az első rész
meglehetősen
szerteágazó,
széteső jelenetsoraiban
n©
hezen találni a fővonalat, s
a későbbiek során drámaivá
sűrűsödő képek kissé gyökértelen. indokolatlan izgalmat tudnak teremteni. Így
ez
a
jugoszláv—szovjet
kooprodukciós alkotás az elszalasztott lehetőségek filmje.
N. I.

OrrosUidomónYÍ

tnnáeskoxásoh

Szegeden

ü todomáayos fogászat seregszemléje
Ismét Szegedre került a
sor, hogy megrendezze
a
Magyar Fogorvosok
Egyesülete
megbízásából a IX.
Árkövy Vándorgyűlést
november 3—5-ig. Ez alkalommal — már szinte hagyományszerűen — bemutatásra kerülnek az
u.tot>bi
években
készült
legjobb
gyakorlati
és elméleti
jellegű
önálló
tudományos
munkák. Nem véletlen tehát. hogy ezekre a vándorgyűlésekre mindinkább felfigyeinek nemcsak a hazai,
hanem a külföldi szakemb©
rek is, és hogy ezek a r e n dezvények
mindinkább
nemzetek közötti találkozókká is alakulnak,
elsősorban a baráti államok kiküldötteinek részvételével.
Szeged immár harmadízben rendezi meg az Arkövy Vándorgyűlést. A mostaniak időszerűségét még az
is adja, hogy elkészült ünnepélyes
átadásra a Szegedi Orvostudományi
Egyetem
II. sz. Fog- és Szájbeteg
Klinikája
és az I. sz. Kiinika is ujjaalakitva
szinte
második születésnapját tartja. Az újrendszerű fogorvosképzés installációjára is ezt
az alkalmat választottuk. Az
ünnepségre a vándorgyűlés
megnyitásának
előestéjen,
ma
délután
ünnepélyes
egyetemi
tanácsülés
keretében kerül sor dr. Szabó Zoltán egészségügyi
miniszter
avatóbeszédével.
Sokan nem tudják, hogy
ki is volt Árkövy József és
miért is nevezzük el róla a
felszabadulás után tudományos
vándorgyűléseinket
Árkövy a múlt század végén az az előrelátó, nagyképességű
magyar
orvos
volt, aki a stomatológia
fogalmát alkotta meg. Ezt az
elnevezést sok vita és mellőzós után éppen a Szovjetunió karolta fel és sikerült
általánosítania. A stomatologia nem kevesebbet akar
mondani, mmt azt, hogy a
száj és a fogak az egész
szervezet
jó és rossz dolgában egyaránt részt vesznek és annak minden megnyilvánulássát. vissza is tűkrözik. Tudományos munkáját erre alapította és így
lett a modern fogászat egyik
nemzetközileg is nagyra értékeit apostola. A magyar
fogászat
felemelkedése
nagyban az ő erdeme vo t
& mar é l e t e i n mind itthon
- ™nd
í usí e l *
smertek. Neve, halala utan
közel in évvel ma is iól isközel 50 evvel ma is jol is-

mert és tisztelt. Írásai ma
is új gondolatokat ébresztenek. Az
Arkövy-emlélebeszédet ez alkalommal
dr.
Tóth Károly professzor,
a
Szegedi
Orvostudományi
Egyetem rektora tartja.
Mostani IX. Árkövy Vándorgyűlésünkön a 88 clfo~
eladás
között
14
gadott
külföldi is szerepel többorígy a Szovjetuniószágból
Demokratikus
b ó I > a 'német
Köztársaságból,
Csehszlovákiából, Ausztriából, az EgyeÁllamokból, Bulgáriából
süu
^ A z e iQ a d ások olyan sok„jtűek, h o g y a z o k a t egyenismertetni lehetetlen,
i e g f e i j e b b a z irányokat, mei y c k c t képviselnek. Mindj n i k ább az a megiátás jut
érvénvre hogy a betegellákorszerű javítása érd©
tás
kében újabb, jobb és részgyógyító és
ben egyszeiűbb
helyreállító eljárásokra van
Ezeknek a részjellegű részbon
ben műtéli
p r o the1ikai. részben az alaptudományok újabb e r e i m é n y e i t & fogászati gyógyítás^
hasznosító vizsgálatok
r e n d k í v ü l sok szorgalmat és
fáradsággal járó kuta£ok
tómunkát igénveinek, sokállatkísérletet
valamegfigyelést 'emberemint
betegellátáskerl)
ainíg
a
bevezethetők. Több érban
^ k e s új eredményről
kafogászati vándorpunik
a
gyűlésen elméleti és gyakorlati beszámolót. E mimkában valóban mindegyik
hazai tudományos
intézetünk — így nem utolsósor-

ban a szegedi két fogklinika —, valamint a külföldi
résztvevők is derekasan kivették a részüket. A határterületi tudományos problémák szakszempontból talán
a
legérdekesebbek:
ezek
részben a sebgyógyulás,
a
fogrom 1 ás, a daganatkerdós,
a gyógyszerkutatás, a
mirigyműködés,
idegrendszeri
és sok
egyéb problémát
érintettek. (Különleges érdekességként
említhetem,
hogy az előadások egy részével rövid interjú formájában
elbeszélget
majd
egyik vendégünk dr. Friedl,
aki az osztrák orvoskamara
által kiadott fogorvosi Magnó-újság
szerkesztője
és
ezeket az interjúkat, illetve tudományos eredmény©
ket magnófelvételben fogja
ezáltal a külföld is megismerni.)
A tudományosan
dolgozó
fogorvosok annak is örülnek, hogy ezen IX. Árkövy
Vándorgyűlés a
Pathologu*
Társaság
nagygyűlésével
egy időben kerül Szegeden
megrendezésre. így lehetőségünk lesz arra, hogy sok
közös problémájukat személyesen megbeszélve, azokat
kutatómunkájukban haszn©
sítsák.
A MEDíCOR-művek. az
OMKER kiállításai
teszik
még változatosabbá és érdekesebbé majd
mindkét
rendezvényt,
Dr. HATTYASY DEZSŐ
egyetemi tanár,
a IX. Árkövy Vándorgyűlés
rendező bizottságának elnöke

i z I P ! első í i a g y p í ü é s e
A

Magyar

^nthológusok
rsasaga
az
Igazsagugyi
Orvosok Társaságával
és az
Anatómus Társasággal közösen november 3 - 5 - i g tartja
Szegeden,
nagygyűlését
. .
„ . ,
,
'
tegy
250
hazat
es
30
™"
Alföldi
resztvevővel.
A legnépesebb, 15 tagú külföldi
küldöttséggel az NDK képviselteti maeát de a többi
„
„
J
f 0 0 1 ® 1 ^ országból és neországból is
er.ceznek resztyevók. Hasonlo
nagygyűlés
Szegeden
1951-ben volt
A
utoljára
Zoltán
nagygyűlést
Szabó
f ^
ElnökeBato JóSef
a
J
kínoké tímo jozsei
Professzor, aki hosszú idon
^ & ^ ^
egyet0m
k6r_
T&

ni
vonatkozásai
képezik.
melyek a modern orvosi kutatás
előterében
állnak.
Ezenkívül más aktuális kutatása kérdések is sze, epeinagygyűlés pre-ramnek a
d
nagygyuies programJában. A nagvgyűlés jelentősége nemcsak az, hogy a
kutatók beszámolnak tud©
mánvos munkáiuk eredmé^ munkájuk eredm©
nyeÍr5L
hanem
kedvez5
al
*
z
a
i
és
kalmat
nyüjt
a
ha
SZMnfizéd0S
országok
kuta_
^
lépWj
személyes
, , , .......
... ,
álatok
kiepitésere,
illetve
elmel ltesere
V
A Magyar Pathológusok
Társaságát
1932-ben alapi.....
'
után
tottak, a teiszaoaauias utan
az Orvos-Egészségugyi
Dol-

bonctanl intézetének igaz- fozók
Szakszervezetének
gatója volt. A/, előadások Pathológus
Szakcsoportjalc
párhuzamosan három helyen ónt működött tovább, majd
ez
évben
a
folynak, összesen 224 előMagyar
Orvosadásban számolnak be a ku- tudományi
Társasagok
és
tatók az utóbbi két évben Egyesületek
Országos
Szövégzett vizsgálataik eredmé- vétsége (MOTESZ)
keretéújjá, s mint
nyeiről. A fö témát a só- ben alakult
M i az ok ? — Elkészülni a munkával
és vízháztartás pathológiá- ilyennek ez az első nagygyűlése.
A hűvös idő beállta óta tofta szét a kazánt, amelyről még ez év februárjában be- ja. az igazságügyi orvosokDr. ORMOS JENŐ
nagykabátban dideregnek a a lakók úgy vélekednek: ázott, olyannyira, hogy a nál pedig a serológiai vizsegyetemi tanár
lakásokban az emberek a bírta volna még egy ideig a bergman csőből is ömlött a gálatok igazságügyi orvostaJózsef Attila sugárút 24. szá- fűtést. Kószó József, az IKV víz. Télvíz idején a tetőzeten
mú házban, mert közvetle- igazgatója arról tájékozta- már nem csináltak semmit,
nül a fűtési idény megkez- tott bennünket, hogy ebben s így a lakó kényszerült a
dése előtt a Szegedi Ingatlan- a házban az öreg kazán már cserepeket megigazítani. A
kezelő Vállalat a központi túlélte önmagát, feltétlen ki törött, hibás cserepek azóta
- kazánt szét- kellett cserélni. Az új kazánt is úgy vannak, pedig elmúlt
fűtést -biztosító
bontatta, hogy a helyébe időben, hat hónappal ez- a tavasz és a nyár, s itt van
újat állítson. A kényszerű előtt megrendelték, s annak ismét az esős évszak.
tüzelési szünetre a lakók leszállítását október 15-re
napokban ugyanennek
A
nem készülhettek fel, nem igazolták vissza. Hamarabb a lakónak a lakását más réAz
Országos
Szakipari szőnyegpadlóval hármat bovásárolhattak villanymelegí- tehát nem kezdhettek a szen is megáztatta már a víz.
tőket, mert abban remény- munkához. Az IKV igazga- A padlástérben van ugyanis Vállalat az idén kezdte meg rítanak be. Az új burkolóburkoló- anyag a PVC-padlónál
jóval
kedtek, hogy az új kazán be- tója is elcsodálkozott azon, e g y m o s ó k o n y h a és egy sze- a legújabb hazai
fürdőszoba. Arra anyag, a szőnyegpadló üzemtartósabb.
állítása néhány nap alatt el- hogy az új kazán beállítasa m é i y z e t i
szenved.
Ot é b r e < j t e k , hogy a háznak ab- szerű felhasználását Többek
készül. Kis kályhákat sem késedelmet
Idei tapasztalatok alapján
állíthattak ideiglenesen a la- ugyanis Lázár ^ n d o r nvu- b ó l a r é s z é b 6 1 valósággal között szőnyegpadlóval bori- megállapították,
hogy
jó
kásokba, mert sehol nincs vezető
arról
tájékoztatta, ömlik a víz, s több helyiség tották a Nemzeti Színház He- munkát végeztek az új terfüstkivezető. A házat annak hogy a munka előre haladott, m e n n y e z e t é t teljesen átáz° vesi Sándor téri épületének mék készítői, a Tatai és a
ideién kifejezetten központi s a próbafűtést november t a t t a M é g a villanvbúra is nézőterét, a szép utcai kül- Soproni Szőnyeggyár dolg©
fűtésre tervezték, tehát min- 2-án megkezdhetik.
Kószó
kereskedelmi
székház,
a zói. A kedvező minősítésnek
dennemű más alkalmatosság, József igazgató
személyes teleszaladt vízzel
siófoki Európa Szálló, helyi- megfelelően a jövő
évtől
S€'°CÍ t
hogy fűtést biztosítsanak, közbenjárását ígérte ahhoz,
mÁT
hogy a fűtést mielőbb meghiábavaló.
A szőnyegpadló a burkoló- keSdVe
^ente több százA
veszélyes
helyzeten
kezdhessék a házban. A lamunka meggyorsításának
is ezer négyzetméter
szonyeg6
kóknak azt az aggodalmát S
^ ^
'ifTeréteti
is eloszlatta nekünk adott Poba István, a IL Keru eti hasznos eszköze. Amíg par- padlót használnak fel az orMagunk is kint jártunk a válaszában miszerint a ía- házkezelóség vezetője azt vá- kettával egy szobát, addig szágban.
,—
ihogy —
laszolta, ^hogy ° a kerületi "háhelyszínen,
meggyóződ- k ó k n a k s e m> a f ű t 6 t s e m p e .
T
junk: mi okozza a lassusá- d i
zak tetozetenek TMK-ja elf ű t é s t n e m k e U fiz^t_
got az új kazan beepitese n i £ k o k t ó b e r 1 5 d ö l a k a z á n _ huzodott s az oktober 31-ig
VÁLLALATOK, KÖZÜLETEK, INTÉZMÉNYEK,
bejelentett hibákat novemkörül. Két szerelő dolgozott h á z elkészültéig.
FIGYELEM!
ber
30-ig
kijavítják.
a kazánházban, akik kérdéCsakhogy ebből a házból
sünkre elmondották, hogy
még februárban szóltak a
nem rajtuk múlik a kazán
Véleményünk szerint köz- rossz tetőzet miatt. Nem begyorsabb beépítése. Időnként
ugyanis más munkákhoz kül- benjárásunk nélkül is meg szélve az újabb vízcsorgásról,
dik ő k e t holott, ha itt fo- lehetett volna sürgetni a amely tönkre tette a lakás
teljes konfekció berendezéseket, különböző nagyságú
lvamatosan dolgozhatnának, munka mielőbbi befejezését, egy részének friss festését, a
üvegezett és tömör pultokat, székeket, kályhákat
akkor
a munkával már Ezt annál inkább is hisszük, lakó pedig attól retteg, hogy
baswichrácsot, 4 kerekű könnyű kézikocsit
előrébb lennének.
mivel a II. kerületi házkeze- mikor éri halálos áramütés
Érdeklődés:
Nemcsak a lakók, magunk lőségnek egyéb munkája is a vezetékek elázása miatt,
TISZA ÁRUHÁZ, Lenin körút 47. Gondnokság
is furcsának találtuk, hogy késedelmet szenved ebben A hiba elhárítása most már
Telefon: 56-54.
XS98Ö02
az IKV miért pont a fűtési a házban. A III. emelet nem szenvedhet késedelmet
idény megkezdése előtt bon- egyik lakásának előszobája
L. P.

Egy ház — fűtés nélkül

Üj burkolóanyag

a szőnyegpadló

Kenyvicváíréssal átadunk:

Csütörtök,
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KssziiliiSés Fehérvárra
Pénteken
A Szegedi EAC labdarúgócsapata a héten a Székesfehérvári VT Vasas elleni mérrőzésére készül. Vasárnap a
tzurkolók minden valószínűlég szerint megint elkísérik
majd a csapatot. Az IBUSZ
részéről meghirdetett
egy
napos fehérvári útra eddig
háromszázan jelentkeztek. Ha
a
részvételi
bejelentések
Ilyen ütemben folynak, a különvonat elindul.
A játékosokkal kapcsolatban újság a SZEAC-nál, hogy
Hajós dr. vasárnap elszenvedett vállsérülése nem súlyos.
A Miskolc elleni mékőzésen
Kürtösi dr. is
könnyebben
megsérült, 6 a bokájába kapott rúgást Kozma is „érzi"
a vállát, neki egy régebbi sérülése újult ki. A jelek szerint
azonban
vasárnapra
mind a hárman rendbe jön-

K U e s z a

szurkolóértekez'et

nek, s így Rábay edzőnek az
MVSC elleni győztes tizenegyen nem kell majd változtatnia.
A SZEAC ma könnyű kétkapus edzést tart: az első
csapatnak a második gárda
lesz az ellenfele. A tervek
szerint idén már csak
két
idegen ellenféllel játszanak
edzőmérkőzést November 9én az UTC, november 16-án
pedig a Kecskeméti
Dózsa
lesz az NB I B-s csapatunk
ellenfele. Mind a két játékra
Szegeden, a Tisza-parti pályán kerül sor.
A játékosok és a vezetők
bizakodással
néznek a hátra
levő három bajnoki találkozó elé, bár tudják, hogy a
bajnokság még nincs „lefutva". Mint ismeretes, a székesfehérvári
játék
után a
Nyíregyházával
itthon
mér-

kőznek, majd Budafokon fejezik be az idényt. A fiúk
még legalább négy pontot
akarnak szerezni, mert akkor
a BVSC és a Debrecen már
nem előzheti meg a SZEACot
Végül Itt említjük
meg,
hogy az egyetemi sportkör
labdarúgó-szakosztálya pénteken a szurkolók
részére
megbeszélést tart. Ezen Rábay László edző lesz az előadó. A gyűlés az Ady téri
egyetemi épület nagy előadói termében pénteken este 6 órakor kezdődik.
M.

K.

=S=0=R=0=K=B=A=N=

Az NB II-be Jutásért kiírt
kézilabda-osztályozókon
vasárnap az
Üjszegedi TC
férficsapata a Békéscsabai
Pamutszövő ellen
12:ll-re
nyert. A Szegedi Tanárképző Főiskola női együttese
találkozója, eddig a szovjet Kiskőrösön 1:0 arányban vecsapat nyert kétszer, egy ta- reséget szenvedett.
•
i á i k o z ó döntetlenül
végzőKecskeméten most
ren..... . __
_
.
dolt
> 8 a z ° l a s z o k n a k m o s t dezték meg a cselgáncsozó^
sikerült előszór
nyerniök. országos utánpótlás-bajnokságának területi
döntőjét,
(MTI)
és ezen a Kecskeméti Dózsa mögött a SZEAC gárdája a második helyen végzett. A Fekete, Szabó, HajH I
dú, Fábián, Apró és Mársérven Bihari János ÍSZVSE1 ton
összeállítású
szegedi
vezet 2.5 ponttal.
csapat a második hely megszerzésével bekerült az országos döntőbe.

Oaszorszás—Szove'un'ó 1:0
Kedden délután Milánóban játszották le az Olaszorszag—Szovjetunió válogatott labdarúgó-mérkőzést. A
hazaiak 1:0 (10) arányú gvőzelmet arattak. A két ország
együttesének ez volt a 4.

SAKK

B 1
A havannai sakkotlmplán feltűnő a tengerentúli
országok
ni'HV száma Dél- és
KözépAmerika csaknem valamennyi
országa kénviselteti macát
a
nacv vetélkedőn A sakk
világszerte naRy tért hódit olyan
országok ls elküldték csapatukat. arr elvek sakkéi ítéről eddig
Jóformán semmit• sem tudtunk.
A menyet sakkszövetség november s-An rendezi meg a m-gyrl
vlllám-csop.itbajnakságot.
amelyen a» egyesület"!!
több
csapattal Is résztvehetnek
A
vi rsenv dél-lőtt 9 órakor kezdődik az 8ZVSF. állomásépületében
levő klubhelyiségében.

•

•

A íregvei cstUogszerző verseI
ViláRos:
KÍ4. Vf3. Bd8. Hc8
rtven a » fordulót bonvolttot- M )
ták le A vers nvzők küzdő
gótét: KbS BaS Fa8. (3).
s/.r! lemére te'lemző hocv már
viláRos Indul s a második lé.
csnk két tátékos veretlen s az „ésben mattot adi ÍZ. Mach feL
eddlR lejátszott 21 látszana kő- a dvánva 1
gűl mindössze esv véeződött
meeA m úit heti feladvány
döntetlen erelménnvel A ver- oldása: 1 Vh71

V O N A T O N
— Hova tetszik utazni? — kérdeztem az
asszonyt, aki a fülke másik végében ül. —
Szarvasra — mondja. — Akkor jó helyen járok. Meg se kérdeztem, melyik vonat ez, csak
itt állt, hát beszálltam. Különben én is
Szarvasra igyekszem, Ruzicskay festőművészhez, hallott már róla? — Ojjé, meg még ismerem is, mlazhogy! Tanítványa vagyok. —•
Csak nem főst maga is? — Nem, nem, dehogyis! Szavalok.
Rámnevet, látja csodálkozásom.
Szerintem
megvan hatvanéves, ha nem több. — Szaval?
— A kórusban. Ügy negyven évvel ezelőtt
volt Szarvason egy kórusunk. Orosz ingben
szavaltunk, meg mozgalmi dalokat énekeltünk.
A Ruzicskay festő szervezte-tanította a prolikat. Most újra összeszedett bennünket, akik
még megmaradtunk vagy harmincan a százhúszból, mivel emléktáblát állíttat a város
arra a házra, ahol régen gyakoroltunk. Aztán
az avató ünnepségen, mi öregek, előadjuk a
régi műsorunkat
— Ez szép dolog — mondom, de a beszélgetés abbamarad. Rókuson sokan szállnak fel,
közénk telepednek. Két hely üresen marad, az
egyik mellettem, a másik szemben. Már indul
a vonat, mikor bejön egy feketébe öltözött,
otyan ötvenes, de még fiatalos, jóképű aszszonyság, maga előtt
tuszkolva egy
bodros
hajú. borostás arcú barna f é r f i t A férfi nem
látszik többnek harmincötnél. Sir. Vörösre sírt
szemeit dörzsöli zsebkendőjével.
— Ide üljön — mondja neki a Jóképű aszszony, s lenyomja a szembeni ülésre, ő meg
leül mellém. — Most aztán már ne sírjon,
fiam, minden szépen elrendeződik. — De a
férfi, mint egy gyerek, tovább gyűri-gyömöszöli a kendőt a szemébe. Zavaros pillantása
itt-ott előbukkan tenyeréből.
— Édesanyám — halljuk fájdalmasan fojtott szavát Részvéttel nézzük. Az asszony
azonban megtöri a gyászos hangulatot:
— Most jön A m e r i k á b ó l . . . Huszonegy év
múltán.
Mindenki felemell a fejét. Az már egészen
más, ha Amerikából jön. Jobban kell rá figyelni. — Mi baja hát? Mért sír? — kérdi
valaki. — Van benne egy kis nyomás — szól
egy másik — Ivott egy kicsit, de nem sokat
— magyarázza az asszony. A fülemhez hajol,
jó hangosan súgja, hogy mindenki hallhassa:
— Van nála háromezer forint, meg dollárja bevarrva. aztán már úgy körül volt. véve gyanús alakokkal ott a peronon, hogv félteni
kezdtem, elviszik. leitatják, k'zsebelik. Mondom neki, gyerünk, fiam. indul a vonatja,
a'tán megragadtam a kariát, húztam rmgnmrrai. azok meg csak néztek, nem tudták kije
vr.gvok, pedig nem vagyok senkiié, csak megsaJnáltam... Szegvárra valósi, még egész gyer-k volt. m'kor k i k e r ü l t . . .
fi

DÉL MAGYARORSZÁG

A szegedi városi labdarúgó-bajnokságban még nem
dőlt el az elsőség kérdése.
Vasárnap, az utolsó fordulóban a Cserepes sori-pálya
használhatatlansága miatt elmaradt a Szegedi IKV-Tápé
mérkőzés és ezért a végleges
sorrend nem alakult ki. A
találkozó ügyében a városi
labdarúgó-szövetség már intézkedett: november 6-án
kell lejátszani. Ha akkor a
Tápé nyer, 32 ponttal és jó
gólarányával bajnok lesz.
A bajnokjelöltek közül a
Szegedi Postás vasárnap Sándorfalván szerepelt és a helyi együttes ellen 3:0 arányban győzött Ezzel a Postásnak 32 pontja lett, de mivel gólaránya gyengébb, mint

A megyei
felnőtt súlyemelő-csapatbajnokságot
a
Szegedi Spartacus nyerte. A
bajnokságon a könnyűsúlyú
Decsi János 305 kg-ot teljesített,
ebből
szakítással
92,5 kg-ot, lökéssel 120 kg-ot
emelt. Két részeredménye
új megyei csúcs A megyei
ifjúsági egyéni súlyemelőbajnokságon
a
Spartacus
fiataljai győztek. Bánfi 255,
Ludányi 205,
Juhász 235,
Hajnal 230,
Ördögh 270,
Takács 290,
Katona 240,

Szántó 270, Szabó 290, Fülöp 280 kg-ot e m e l t
A megyei labdarúgó-bajnokság hét tizenegyét a DélMagyarország és a Csongrád
megyei Hírlap tudósítóinak
jelentései alapján a kővetkezőképpen állítottuk össze:
Gyimesi (Kistelek) — Oláh
(Sz. Dózsa), Balla (Szentesi Vízmű). Gágyor II. (Szentesi KMTE) —
Hornyák
(Sz. Építők),
Szilágyi (H.
MEDOSZ) — Vígh (Kistelek), Szigeti (Sz.
Építők),
Varga (UTC),
Hegyes dr.
(UTC), Batki (Alsóváros).
•

Ma újabb nemzetközi mérkőzésre kerül sor a Népstadionban.
A
labdarúgó
VVK-ért a Ferencváros
a
svéd örgryte Göteborg
ellen játssza az október 19-i
svédországi 90 perc visszavágóját
•

A Vasas é s az Internazionale nem
tudott megegyezni a
Bajnokcsapatok
Európa Kupájáért kiírt mérkőzések Időpontjában, ezért
ebben az ügyben az UEFA
döntött. November 16-ra jelölték a milánói és december 8-ra a budapesti mérkőzést

hajnok?
a tápéi csapatnak, csak akkor lehet első, ha a Tápé az
IKV-val döntetlent ér el. A
harmadik
bajnokjelölt,
a
Szőregi Rákóczi már nem lehet első, mert vasárnap a
Baktóval szemben csak az
egyik pontot szerezte meg
(0:0 volt az eredmény). Ezzel a szőregiek az idei bajnokságban összesen 31 pontot
gyűjtöttek össze.
Megjegyezzük: a
szegedi
városi
labdarúgó-bajnokság
győztese
idén
osztályozók
nélkül kerül fel az 1967. évi
Csongrád megyei bajnokságba.

SZERDA
Labdarúgás.
Barátságos
mérkőzés: SZEAC I—SZEAC
II., SZEAC-stadion, fél 3.
CSÜTÖRTÖK
Kézilabda. A November 7.
Kupamérkőzések középiskolás döntői, Kisstadion, 3 óra.
Labdarúgás. Megyei
bajnokság:
Textilművek—
SZVSE
II.,
textiles-pálya,
háromnegyed
2, (Horváth
M.). Barátságos mérkőzés:
SZVSE—Szegedi Dózsa, Vasutas-stadion, fél 3.

Nagy küzdelem a lekézőknel
A női teke NB I-ben a Szegedi AK és a Bp. Előre igen
nagy küzdelmet vív a bajnokság megnyeréséért. Most
már csak ez a két csapat lehet első, de hogy
melyik
lesz a győztes, azt most a befejezés előtt három fordulóval nehéz lenne megmondani.
A legutóbbi fordulóban a
SZAK a Ferencváros ellen
Szegeden kiváló eredménynyel 8:0, 2577:2282 arányban
nyert, de ugyanilyen mértékben diadalmaskodott a Bp.

Előre Is a Kecskeméti MAV
ellen, bár ők „csak" 2457 fát
ütöttek. A forduló két legeredményesebb dobója ts ebből a két csapatból került ki:
Ballagóné (Előre) 467-es és
Sósné (SZAK) 454-es eredménye igen szép egyéni teljesítmény. Jó eredményt ért
el a SZAK-ból Jenei Erzsébet is, aki 448-at ütött
A női NB I-ben a SZAK
.ovábbra is egy ponttal vezet a nagy ellenfél, a Bp.
Előre előtt.

RÁD:OMŰSOR
Kossuth Rádió
4 31 Hirek. 4.32 Hajnaltól regg e l i g . . . 4.45 Falurádió. 5.00
Hírek. 5.39 Reggelt krónika. 6.00
Hírek. 6.30 Hírek. 7.00 Reggeli
krónika II. 7.15 Körzeti Időjárás.
7.30 UJ könyvek. 8.00 Hírek. 8.05
Műsorismertetés. 8.20 Sámson és
Dellla. Részletelt
Saint-Saens
operájából. 9.09 Orvosi tanácsok.
9.05 West Side-1 történet. Részletek Bernsteiu zenés Játékából.
9.34 Kozmosz. 10.00 Hfrek. 10.10
Zenekari muzsika. 11.00 Iskolarádió. 11.39 Szabó család. 12.00
Hirek. 12.15 Tánczenei koktél.
13.00 A budapesti színházak műsora. 13.03 Zongoramuzsika. 13.55
A Magyar Rádió és Televízió
gyermekkórusa
énekel.
14.05
Ilonka már nem f é l . . . Dokumentumműsor. 14.45 Népdalok.
15.00 Hírek. 15.15 Leoncavallo:
Bajazzók. Két felvonásos opera.
16.37 A sziget. Regény folytatásokban. 16.57 Hallgatóink figyelmébe! 17.00
Hírek.
17.15
Liszt művészi pályája. IIL 16.06

— Kikerült? Disszidált ötvenhatban — szól neki: nem tudtam, hogy Ilyen nagy szamár
közbe mogorván egy férfi. — Nem ötvenhat- fiam van. Erre fel akar állni. Üljél csak, üljél
ban, h a n e m . . . tán negyvenhétben. — Akkor — mondom —, gyűjtsd az erőt, köll neköd a
is disszidált. — Nem, nem
disszidált. Mint házibulira.
Megkérdem, férjes asszony-e? Azt mondja:
leventét vitték el. — Akkor talán negyven— Örök menyasszony vagyok, ha nem tudná.
négyben.
Alsóvároson,
Ebben megegyeznek. Az amerikás is
meg- Most is van egy vőlegényem
szólal, magyarázni kezd, közben újra meg újra kilencvennégy éves. De még olyat nem láttak.
elérzékennyül, de szeme
most már szárazon Ügy megy, mozog, olyan fiatalosan, hogy meg
kell zabálni. Elküldi a húga Felsővárosra, lámarad, csak törölgeti.
— KLM-mel repültem
Amsterdam—Buda- togatóba, ad neki pénzt a villamosra. Az öreg
p e s t Azt mondták, repülőgép hoz Szegedig. meg fogja magát, bemegy az első trafikba,
De Budapesten azt mondták, nincs repülőgép a villamospénzen szivart vesz magának, és
Szegedre, menjek gyorsvonattal. Hát jöttem pöfékelve, gyalog teszi meg az utat oda-vissza.
Szegedre. Közben az édesanyám a testvérem- Képzeljék, a múltkorában házassági ajánlatot
mel elment Szegvárról Békéscsabára elébem. tett nekem. Azt mondja, eljönne hozzám házMost ő ott vár, szegény, hiába, én meg me- tűznézőbe, megnézné a lakásomat, aztán, ha
és is úgy akarom, rámnősülne, összeköltözgyek Szegvárra.
— Nincs ezen mit sírni. Haza talál a ma- nénk. Mondom neki, nincs énnekem fürdőmája. Mire maga odaér, talán már otthon is szobás lakásom. Fürdőszoba? Minek az? Tudja
lesz. — Vigasztalják, kérdezgetik. — Ez az maga, mikor fürödtem én utoljára? Mikor a
egész csomagja? — Nézik a kis batyuját. — víz elvitte Szegedet. Azt is úgy, hogy a palVan nekem három nagy csomagom. Küldik lérul belepottyantam a v í z b e . . . Hát ez az én
utánam postán. — Hát kocsija? Nincs? — vőlegényem.
A szemek könnyesek a nevetéstől. A vonat
Milyen kocsi? — Hát autó. — Nincs. — Odakint
sincs? — Nincs. Nem kell. Van csalá- fékezni kezd. Szomszédnőm felugrik, leemeli
jön —
dom. Feleségem, két gyermekem. — A felesége nem nagy táskáját — Kakasszék
magyar? — Bólint: Győrbe valósi. — Hol mondja —, ide megyek. A Gyógyintézetbe.
jót maguknak.
laknak? Hol dolgozik? — Rcchesterben. N e w F i a t a l o d n i . . . Na, minden
*
York állam. Fent egészen a kanadai határon.
Bocsánat, tán sokat ls fecsegek erről az
Irógépgyárban dolgozom. Van ott sok magyar.
Szeretik a magyarokat, jól dolgoznak. Van útról. De azért még valamit elmondok, ami
jellegzetes. Aktatáskás paraszt jön be, leül
magyar iskola, van magyar t e m p l o m . . .
Csak úgy peregnek a kérdések. Azelőtt ez velem szemben. Paraszt? öltözékéből ítélve
nem ment ilyen könnyen. Most? A rádió meg munkás is lehet. Vagy talán átmenet egyikből
másikba? Kérdezzük meg őt magát Kiféle,
a tévé megtanítja az embereket kérdezni. Ri- ahova
utazik?
porteri vénával faggatják Sajtos Sándort, a
— Haza, Hevesbe. Eger vidéki vagyok, álrochesteri magyart. A válaszok rövidek. Nem,
nem maradhat itt, vissza kell mennie a csa- latgondozó az erdőteleki Aranykalászban.
— Mit keres maga Csongrádban?
Ilyen
ládjához. De majd gyűjti a dollárt, és egyszer
messzire jött egy aktatáskával?
családostól hazajön. Végleg.
— Kakasszéken jártam az Állami Gazdaság*
És megtudnánk róla még sok mindent, ha ban. Meghirdették az újságban, hogy kukoriVásárhely nem közeledne. De itt át kell száll- cájuk van eladó, hét vagonnal. Nekünk meg
nia a szentesi vonatra. Szomszédnőm buzgón kéne vagy tíz. Eljöttem hát, hogy megveszem.
áll. Nincs,
oktatgatja, vigyázzon, nehogy eltévessze a vo- Az ám, de kiderült hogy lábon
natot és ne igyon. Talán akad egy rendes aki letörje. Nekünk ugyan volna munkaerőnk,
de ilyen messzire nem kifizető. Nem lett hát
útitársa, aki eligazítja.
— Gyűjjön csak velem — mondja egy le- üzlet a dologbul.
— Aztán maguknál nem termett?
szállni készülő férfi —, én Mindszentig me— Sok nálunk az állat, kevés a terület
gyek. Utána jön Szegvár.
összetársulnak, indulnak
kifelé. Szomszéd- Ami van, azon kertgazdaság megy. Nagy a
nőm kikíséri őket a lépcsőig. — Vigyázzon hozama. Csupán paradicsomból az idén, minmagára — hallom kintről. Mikor visszajön, den katasztrális holdon több mint huszonháromaggodalmas arccal kérdi: vajon, ki lehet az az ezer forintot vettünk be. Évek óta hatvan forintot fizetünk
a
munkaegységért Előleget
ember? Nehogy leitassa, kifossza . . .
— Az? — felel rá egy hang. — Nagyon ren- tizennyolcat
Nézem borostás arcát. Harmadnapos utazás
des ember. Ismerem. Boltvezető Mindszenten.
szemét,
homlokát.
Aktatáskájában
Ezzel, mintha a függöny legördült volna, ráncolja
több szó nem esik az amcrikásról. De hogy a kotorász. Mi lehet benne? Újságok? Könyv?
szó ki ne fogyjon, arról gondoskodik a szom- Levelezés? Csekkfüzet? Noteszt vesz elő. Szikszédnőm. Jópofa asszony, meg kell hagyni. lás kezében suta a verzatil. Számokat ír, las„Ezekről" a fiatalokról beszél. Hogy fel nem san, elgondolkozva. Paraszt? Munkás? Intéző?
állnának az embernek. De még milyen szem- Utazó? Keresem típusát a múltban. Nem, ez
telenek! — Aszondja egv nekem a múltkor, valami más. Még megnevezhetetlen és befes A w o o r
vigyorogva: Ugye mamám leülne? Mondom jezetlen. Korunk e m b e r e . . . ^ ^
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A mai
és a holnapi
műsor

Munkapadnál — dolgozószobában. 18.20 Johann Strauss: Kék
Duna — keringő. 18.30 Közvetítés a Ferencváros—örgryte Göteborg W K labdarúgó-mérkőzés,
II. félidejéről. 19.15 Esti krónika.
19.40 Zala Tóth Erzsébet magyar nótákat énekel. 19.55 Esti
pihenő — muzsikával. 20.50 Mérlegelő társadalom. Jegyzet. 21.09
Hírek 21.05 Gondolat. A Rádlo
Irodalmi lapja 21.47 Elisabeth
Schwarzkopf
Puodnl-árlika t
énekel. 22.00 Hírek. 22.10 Időszerű nemzetközi kérdések. 22.20
Sporthírek 22 25 Zenekari muzsika. 23 oo Nemzetközi Dzsesszversery Bécsben 23.44 A Szilágyi Erzsébet női Kamarakóruu
énekel 14.00 Hírek•.10—0 25
Csárdások.
Petőfi Rádlé
4 SO—7.58 Azonos a Kossuth
Rádió műsorával. Közben: 6.20—
6 3« Torna. 10.00 Nvári élmények
Szegedről. 10.20 Mai prózánk viláeképe. 10 19 Fültörő
Zene:
rejtvényműsor. 11.48 Muzsikál ">
képeslapok. 1218 Gazdaszemmel
a nagyvilág mezőgazdaságáról
12.38 Prokoftev: VII. szimfónia,
13 07 Októberben hallották először Tánczene. 13 32 Iskolarádió. 13.47 Vízállásjelentés
14.00
Kettőtől hatig.
A Petőfi Rádió
zenés délutánla. 11.00
Hírek.
18 10 Iskolarádió. 19.10 Az Egyesített Tisztiiskola fúvószenekari
lá'szlk 19.27 Belllnl operáiból
19.55 Jó éjszakát.
gverekek 1
20.00 Esti krónika. 28.30 Közvetítés a Nemzett Színházból. A
wlndsorl víg nők Vlgtáték. 22.50
Ücetőversenv-eredmények
2380
-23.15 Hírek.

TELEVÍZIÓM Ű S O R
Magyar televtziő
17.15 Hfrek. 17.20 A mi őrsünk.
17.50 Telelmpex: Külkereskedelmi és világgazdasági híradó.
10.20 Kristályok a valóságban
18.50 Esti meso. 19-00 Tv-híradó.
19.20 ítélet Nürnbergben.
Magyarul beszélő amerikai film
22 20 Tv-híradó. n kiadás.
Jugoszláv televízió
0.40 Iskola-tv. 14.50 Iskola-tv.
17.35 Hírek. 17.40 Tiktak 17.55
A világ kénekben 18.25 MűsorIsmertetés. 18 3o Tv-úldonsásofc
18.45 Riportműsor. .9.05 Szórakoztató zene. 19.30
Tv-oosta.
19.54 Jó élszaVét. gverekek! 20.20
Tv-Mradó. 20 30 Hlrd-térek. 20 35
Tv-iáték 21.35 Filigránok 22.06
Tv-hlradö
Román televízió
17 00 Gyermekműsor.
18 00 Tvhíradó. 18 25 L j me-té —k '9 90
A kígvő háza Sorozatfilm 19 10
Orvosi r»nd-I5Hen.
I9 30 j « * k fl'm. 20.40 Aneltn—Cs-bszlevíkía
'rbdarűeó-me-kóTés kózrv-tftése
Lordonból. 22.20 Tv-hfr idő.

Dél-Magyarország
A Magyar Szocialista Munkáspár- Csongrád meg sel és Szeged
városi bizottsága és • -aaárs
lapja.
Megteleniw e .fi kivételével
mindennap
szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő tzr I ókö» Zoltán.
Szerkesztőség:
Heged Msg"ar t a n 5 rskőztársesác út ts to
Telefon 35-15 70-»S
Rtszakal lel'fon 35-0*
Kiadta a Cs-ns.ád Meevel
Laoktsdó Vállalat
Felelős kiadó* Krt ári László
Kiadóhivatal:
Szeeed Marva, T.a 11 sköztársa«4<? ót'a |0
Teleron: 35-00 31-10
BekülJrttl kéziratoké, nem őr.
tönk mee és nem adunk vlssz.a.l
A tnno. nvamts
s Szegedi Nvomda Sreeeó.
P-'VV Z-'M-e—, „ 2fl 07
ÍN'TX "9 053
reriesziik a Csonzrao megvei
oustahivaislok
Ei srizetesi dil
*ev bőrj ora 13 *i Előfiz.eih»tő
cármely posf »h*-atainái és kén.
beolt önét

