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ermészetesnek tekintjük, hogy tanácstagi beszámolón,
képviselői fogadóórán szóvátesszük azt, amit hibának
tartunk; az üzemi termelési tanácskozáson, termelőszövetkezeti közgyűlésen keményen bíráljuk a visszásságokat; felhasználjuk az újságok, a rádió nyilvánosságát, hogy
segítséget kérjünk helyi gondjaink megoldásához. Valóban:
természetes is ez, hiszen így vagy úgy, de
mindenképpen
közös ügyeinkről szólunk, mert az egyes ember sorsának alakulásában mind nagyobb részt vállal a társadalom. És éppen ezért ennek fordítottja is igaz: az egyes embereknek is
mind nagyobb aktivitással kell bekapcsolódnia az állami,
társadalmi, helyi ügyek intézésébe. Míg előbbi mind általánosabb valóság, addig utóbbinál sok és sokféle a tennivalónk.
Többféle Idevonatkozó tanulsággal ls szolgál mindaz,
ami egyik községünkben történt: a tanácsülésen — tizenhét >
felszólalás után! — úgy határoztak, hogy társadalmi munkában rendbehozzák a községet az új településsel összekötő I
u t a t Kátyús, sárral elöntött három kilométeres útszakasz ez: |
kétszáznál több családnak jelent könnyebbséget rendbetétele. A felszólalók nagy többsége helyeselte az elhatározást,
s két hét múlva, amikor az első társadalmi munkanapra
sor került, szerszámmal felfegyverkezve meg is jelentek
mintegy háromszázan. Hamar megcsappant azonban a lelkesedés, amikor kiderült: a leginkább érintettek közül igen
kevesen vannak jelen, s a tanács által biztosítandó kőzúzaléknak negyede érkezett csak meg, a többi még valahol
Mód Péter, a külügymivagonban van. Baj volt a szervezés körül is, az emberek
i gy része álldogált csak, másokat Ide-oda küldözgettek. A niszter első helyettese, a makövetkező vasárnap már csak ötven körül volt az önkéntes gyar ENSZ-delegáció vezetője, november 16-án beszémunkások száma . . .
A tanácsülésen az új településen élők tanácstagjai vá- det mondott a közgyűlés plelasztóik régi kívánságaként tolmácsolták az út rendbehoza- náris ülésén a Csehszlovátalát: ám amikor ugyanezek a tanácstagok társadalmi mun- kia és 12 más ország által
határozati jakára hívták választóikat, egyszeriben megcsappant az érdek- beterjesztett
lődés. És tovább rontotta a helyzetet a már említett szerve- vaslat vitája során. Ez a jazetlenség stb. A történet nem egyedülálló: sajnos, sűrűn elő- vaslat — mint ismeretes —
az erőszak
alkalmazásúfordul, hogy nincs elég becsülete az önzetlen aktivitásnak,
nak és az erőszak alkals ugyanakkor az is, hogy az emberek csak a szavakig, a kímazásával való fenyegevánságokig, a bírálatig jutnak el, de a legfontosabbhoz, a
tésnek a nemzetkőzi kaptetthez már nem.
csolatokban történő eltiltóSzavak és tettek szoros kötődése alapja, mondhatni lésáról
tezési feltétele a szocialista demokráciának. És ez egyaránt
népek önrendelkezési
érvényes „felfelé", meg „lefelé" is: nem elég igényelni az és a
állampolgárok fokozott közreműködését, hanem biztosítani jogáról szóló korábbi hatákell annak szervezeti, formai feltételeit is — mint ahogy rozatok megerősítésével fogpéldául kormónyrendelkezés határozta meg az üzemi ter- lalkozik.
Mód Péter a többi között
melési tanácskozások új rendjét, tartalmi gazdagítását azzal,
hogy a gazdasági vezetés számára határidőhöz kötötten kö- utalt az Egyesült Államok
telezővé tette a válaszadást —, s ugyanakkor a közgondol- vietnami agressziójára, majd
kodás formálásával mind szélesebb körben szükségletté kell kijelentette: a békés egymás
tenni a közügyekben való részvételt Szükségletté? Igen, mellett élés, az államok köazzá! Már ma is sok olyan polgára van hazánknak — hi- zötti egészséges együttműkönyilvánosan
szen sokszázezer aktivista tevékenykedik a különböző tár- dés alapvető,
által
elfogadott
sadalmi szervezetekben —, akik nem elégednek meg azzal, mindenki
megvalósítását
hogy kitöltik szavazó lapjukat, hogy egy-egy gyűlésen fel- normáinak
szólalva helyeslik politikai, gazdasági céljainkat, hanem teszi lehetetlenné az a külnapról napra, munkájukon túl is tesznek, cselekednek jobb politikai gyakorlat, amelyet
holnapunk, gazdagabb életünk érdekében. Tanácstagok és a nemzetközi sajtó az úgyJohnson-doktrina
szakszervezeti bizalmiak, népi ellenőrök és népfrontbizott- nevezett
ságok tagjai, a nőtanácsban tevékenykedők, KISZ-esek — néven ismer. Ez a doktrina
a
életünk valamennyi területén ott vannak már azok, akik jól törvényesnek nyilvánítja
tudják, hogy a tett, a cselekvés a legnyomósabb igen szava- külső fegyveres beavatkozást
zat a szocializmus mellett Ennek társadami méretű kibon- bármely ország kormánya,
takoztatása, minden állampolgárral való megértetése pedig népe ellen, ahol az Egyesült
nemcsak nagyszerű feladat, hanem — történelmi szükség- Államok megítélése szerint
a haladó erők a nyugati haszerűség is.
MÉSZÁROS OTTÓ

Varsói Szerzete
Az ENSZ íRfhépélyesen tiltsa he Atagállamai
katonai
az erőszak bármilyen alkalmazását képviselőinek
Mód Péter beszéde az

Cseretraktorok, hosszabb garancia
Kedvező

változások

Befejezéshez közeledik az
idei mezőgazdasági szezon a
Csongrád megyei
gépjavító
állomásokon is. Berár Demeter, a gépjavító állomások megyei igazgatóságának
vezetője tájékoztatójában elmondotta, hogy az
állomások — s erre eddig még sohasem volt
példa — már
valamennyien
teljesítették
eves terveiket.
A dolgozók
általában mindenütt
szép
összegű
nyereségrészesedésre számíthatnak. A
kiemelkedő munkasikerek
szoros
összefüggésben
állnak a IX.
pártkongresszus
tiszteletére
kibontakozott
szocialista
munkaversennyel.
Az év elején valamennyi
gépjavító
állomás kollektívája csatlakozott a hódmezővásárhelyiek felhívásához. Különösen
az ószi
betakarításban é s
vetésben tűntek ki tömegesen gépállomási
dolgozók,
összesen 660 ezer normálholdnyi talajmunkát terveztek a számukra, s
ezzel
szemben november
10-ig
795
ezer 383
normálhold
munkát számoltak
el. Eszerint a
kongresszusi
versenyvállal ásókat már
mindenütt túlteljesítették.
Tekintettel arra,
hogy még
bőségesen vam őszi szántás,
mintegy 900 ezer normáll óidra lehet majd számítani az éves tervteljesítésben.
Ilyen nagyszerű előnnyel
készülnek a megye gépjavító állomásain
az 1967-es
gazdasági évre. Ugyanakkor
számos új szervezeti
intézkedés is életbe lép január
elsején, melyek a
munka
nagyobb
termelékenységét
segítik elő.
A traktorok,
t- • -me! ászöve tkeze ti
gépkocsik főjavításában az eddigi
kísérletezések után véglegesen áttérnek az
úgynevezett
fix áras rendszerre.
Ez azt
jelenti, hogy minden géptípus generálja vitásának megvan most már a változatlan
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lépnek életbe a
gépjavításban

ára. A tsz-ek már egy évre
előre is láthatják várható
javítási kiadásaikat Továbbá
bevezetik
valamennyi
gépjavító állomáson a cseretraktort-rendszert. összesen
140 cseretraktor várja január elsején a javíttatákat. Ez
a kezdeti forgóalap, s a cseretraktorok száma később
még gyarapszik.
Ez a módszer — amint
Berár Demeter mondotta —
megkívánja
a
mezőgazdasági
gépjavítás
teljes és végleges
szakosítását
is. A
szakosított javítással
kapcsolatos
eddigi
elmélet
januártól
kezdve gyakorlattá lesz megyénkben. Például Kisteleken gienerálozzák majd
a
megye összes
Zetor-típusú
traktorait. A szentesi javítóállomás fő profilja lett
az
UTOS- é s az
MTZ-gépek
felújítása.
Makón
végzik
januártól kezdve a termelőszövetkezeti személy- és
tehergépkocsik l - e s és II-es
szemléjét és a
megyében
kizárólag csak itt javítanak
karambolos járműveket
a
közös gazdaságok számára.
A dorozsmai gépjavító állomás pedig a lánctalpas nehéz gépek javítási profilját
kapta meg.
Vásárhelyen a

mezőgazdasági
gabonakombájnok és az RS
09-es kistraktorok
megyei
„klinikáját" építették ki. A
székkutasi állomás ae új évtől kezdve kifejezetten csak
majorgépesítéssel.
villamosítással és az e profilba tartozó javításokkal
foglalkozik.
Hódmezővásárhelyen a közeli napokban kezdi
meg
a termelést egy úgynevezett
műanyagfelraikó üzem. Itt a
megkopott
alkatrészeket
a
legkorszerűbb
technológiával újítják fel. Ez az üzem
az egész megye mezőgazdaságát ellátja majd felújított
alkatrészekkel.
Szó van arról is, hogy a
garanciaidőt
az eddigi
három hónap
helyett
már
1967-ben 6 hónapra
emelik,
tehát fél éven át minden
hibát, ami
normális üzemeltetés mellett
előfordulhat, ingyen
hárítanak el.
Ez növeli a gépjavító állomásók
érdekeltségét is a
jobb minőségben. Áz általuk
feljavított
traktorok
legalább
400
munltanorma
ledolgozására
lesznek
képesek nagyobb javítás
nélkül.
A cseretraktorokat is ilyen
garanciával adják kl.

értekezlete

ENSZ-közgyű/ésen

talmak érdekelt, az általuk
egyedül
törvényesnek elismert társadalmi rendet és
életformát fenyegetik.
— Az Egyesült Államok
által irányított
legnagyobb
katonai szövetség, a NATO
létrehozása idején elsősorban a Szovjetunió és az európa! szocialista országok ellen irányult. Ismeretes azonban, hogy egyetlen szocialista ország részéről
sem
történt és nem történik sem
fenyegetés, sem agresszió. A
NATO vezetőinek bevallása
szerint is
a NATO ma már nemcsak
az európai szocialista országok ellen, hanem elsősorban az afro-ázsiai térségben levő, nemzeti függetlenségükért küzdő népek és a nemrég felszabadult országok önálló, független politikája ellen Irányul
és összehangolja az Egyesölt
Államok által vezetett egyéb
katonai jellegű szövetségek
tevékenységét.

— E kérdések tárgyalásánál nem lehet elkerülni az
afro-ázsiai és a latin-amerí kai országok területén kiépített idegen támaszpontok
kérdését — hangoztatta
a
magyar küldött, majd így
fejezte be beszédét:
— A magyar delegáció a
világ békéjének érdekében,
az újonnan felszabadult és
a nemzeti függetlenségükért
küzdő
népek
érdekében
szükségesnek tartja, hogy a
közgyűlés a Csehszlovákia és
a 12 más ország által javasolt határozat- és nyilatkozattervezet elfogadásával
ünnepélyescn erősítse meg
az erővel való fenyegetés
megtiltásának, valamint a
nemzetközi kapcsolatokban
az erőszak alkalmazása betiltásának elvét,
határozottan és egyértelműen
i t é ! j e e i e z e n elvek bármely
formában való megsértését
való megsértését
es
hív
í ° n fel m i n d e n álla"
mot
ezen alapelvek feltétlen
tiszteletben tartására,

1966. november 14 és 17."
között a Varsói Szerződés
tagállamai
hadseregeinek
képviselői Budapesten értekezletet tartottak,
amelyen
megtárgyalták az egyesített
fegyveres erők állományába
tartozó csapatok
hadműveleti és harci kiképzésével*
harckészültségével kapcsolatos kérdéseket.
Az értekezlet baráti légkörben zajlott le. A megtárgyalt kérdésekben teljes nézetazonosság és
egyetértés
volt
Kállai Gyula, a magyar
forradalmi
munkás-paraszt
kormány elnöke
november
17-én fogadta A. A. Grecsko
marsallt, a Varsói Szerződés
tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnokát,
valamint a tagállamok katonai küldöttségeinek vezetőit
és meleg, baráti beszélgetést
folytatott velük. (MTI)

Felépült a kisteleki
kenyérgyár
Talán már lebontották a kémény állvá: yzatát, a tetőfedők felszerelték a színes i oliészter ernyőket, a festők és mázolok l>efestették a vaskerítést a kisteleki keny rgyárban. A szakemberek a belső munkálatokat végzik, korszerű kemencéket szerelnek, villanyhuzalokat helyznek el.
A befejező munkálatokat végzik tehát a
kisteleki kenyérgyár építői. Hell Mihály, a
megyei építőipari vállalat művezetője s erint november végéig befejezik az építi e zést. A tágas feldolgozó
helyiségben, az
olajfűtésű kemencék mellett a budapesti
vegyipari gépgyár szakemberei a villanyvezetékek, olajcsövek, vízvezetékek bekö ésén munkálkodnak, a páraelvezető- és füstgázcsöveket szerelik. Bár késlelteti munkájukat a beruházó és kivitelező vállalat vi Iája a különböző csövek méretei miatt, m é / i s
remélik, hogy november végére teljesítik
feladatukat.
A feldolgozó helyiség szomszédságában
lesz a lisztraktár,
illetve a kenyérrakt-.r.
Jelenleg a villanyszerelők munkahelye,
ahol különböző sütőipari berendezések —.
dagasztócsészék, kenyérszállító kocsik, dagasztó- és sodrógépek — várják, hogy rendeltetési helyükre kerüljenek.
Mutatós, nagy épület a kisteleki kenyérgyár, a felszerelése korszerű.
Bizonyára
szép és jóízű kenyereket sütnek majd itt a
pékek.
Képeinken: Festik ti vaskerítést (fent) -a
a kemencék szerelését végzik a pesti
szakom berek.

Szov"e!-osztrák tárgyalások
Csütörtök reggel Nyikolaj
Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke és kísérete különvonaton Linzbe
utazott,
ahol a vendégek megtekintették az államosított Egyesült Osztrák Vas- és Fémműveket.
Podgornij délután az egykori mauthauseni koncentrációs táborba
látogatott.
Bécsben részletek kerültek
nyilvánosságra a szovjet és
az osztrák
kormányférfiak
tárgyalásairól. A Bock
alkancellér, valamint
Tyiho-

k

nov miniszterelnök-helyettes
és Kuzmin, a külkereskedelmi miniszter első helyettese
közötti
megbeszéléseken
mindenekelőtt a két ország
kereskedelmi kapcsolatainak
kibővítése szerepelt napirenden.
A Piffl-Percevic közoktatásügyi miniszter és Romanovszkij. a külföldi kulturális kapcsolatok állami bizottságának elnöke közötti eszmecserén egyetemi lektorok,
tanárok, ösztöndíjasok cseréjéről és kölcsönös kiállításokról tárgyaltak.

(Somogyi Károlyné felvételei.)
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stratégia

Harci „megosztás" Dél-V.'e'namban

n külföldi párlok üdvözölték !
a BKP kongresszusát

Saigon (MTI)

0

zák
a
szabadságharcosok „békéltető egységek", am©
visszatérését, A csapatok vé- lyeknek az lesz a feladatuk,
A dél-vietnami fővárosban delme alatt kezdik meg majd hogy „kivonják a lakosságot
csütörtökön Nguyen Huu Co munkájukat
a
félkatonai a DNFF befolyása alól".
miniszterelnök-helyettes
és
hadügyminiszter
ismertette
ta. újságírókkal azt a katonai stratégiát, amelyet a manilai értekezleten dolgoztak
kl Dél-Vietnam számára. Ennek lényege az, hogy harcolni az amerikai csapatok
Felszólították
Angliát a telepes
kormány
fognak, a dél-vietnami korletörésére
mánycsapatokra
csupán az
elfoglalt területek megőrzése
0 New York (MTI)
más ország — tartózkodott a
hárul.
Az ENSZ-közgyűlés
csü- szavazástól.
A társszerzők már eleve
A jövő év elején az ame- törtökön — magyar Idő sz©
elítélnek
minden
olyan
rikai gyalogság megkezdi a rint a késő délutáni órákban egyezményt, amelyet Anglia
hadműveleteket a Mekong — túlnyomó többséggel elfo- a Smith-rezslm
képviselőigadta 53 afrikai és ázsiai
deltájában. Ezen a vidéken, országnak azt a határozati vel az afrikai többség önahol eddig a dél-vietnami Javaslatát, amely felszólítja rendelkezési Jogának elism©
kormánycsapatok
harcoltak, Nagy-Britanniát, hogy ve- rése nélkül esetleg kötne.
a Jövőben az amerikai egy- gyen igénybe minden szükséges eszközt, beleértve az
ségek veszik át a vezető sze- erő alkalmazását is, a délrepet. Az amerikai csapatok rbodesial kisebbségi telepesjetentik majd az „ütőerőt" kormány uralmának letöréséra.
egész Dél-Vietnamban.
Huu Co tábornok a továbA határozat mellett kézbiakban utalt arra. hogy ez iéi mutatással 89 ország kül0 Moszkva (TASZSZ)
a taktika gyakorlatilag már- döttsége foglalt állást. ElleKoszigln szovjet kormányis érvényben van — leg- ne csak az élesen bírált Por- fő csütörtökön a Kremlben
alábbis annyiban, hogy har- tugália és a Dél-afrikai Köz- fogadta Lyng norvég külcolni elsősorban az ameri- társaság delegátusai szavaz- ügyminisztert. A két államtak. Tizenhét ország — közkaiak harcolnak.
iül; Nngy-Brilannla, az Egye- férfi között baráti megbeszéA dél-vietnami kormány- sült Államok, Franciaország, lés folyt, amelyen Gromíko
csapatoknak az lesz a sz© sz északiak csoportja, Hol- szovjet külügyminiszter is
repük, hogy megakadályoz- landia. Ü j - Z é a n d és több részt v e t t

E N S Z - h a t á r o z a t Rhodesia
ügyében

Koszigin - Lyng
megbeszélés

flmi az izraeli-arab konfliktus mögött van
mtmítou mit aasoillmtt soltl
hatma
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vasárnap lezajlott Izraeli—
arab
konfliktus lndltákalnnk
meRértéséliez egészen a század
elejélg
kell
vlsszamennUnk.
Még az első világháború befőJezese előtt. 1917-ben látott nanvilágot Btlfour angol killtlgv'nlniszter
hírhedt
deklarációja,
amely nemzeti hont Ígért a zsldéknak, ugyanakkor elismerte
az arabok Igényét ls a volt
törők Palesztina területére. a
háború után azonban az angolok már nem sokat törödtek
kettős ígéret tikkel, a Jordánfolyótól keletre fekvő terílletokból 1922-ben Transzjordánla
néven angol ellenőrzés alatt
álló arab királyság alakult, IIIrtve a folyótól nvug-tra levő
területekből 1983-ban Palesztina
néven brit mandátum-tcrUletot
hrztak létre.
A második világháború után a
14 évre adott brit mandátum
Irtárt és t9H-ban az ENSZ-nek
kellett dOnt-nle Palesztina továhbl sorsáról. 1917. november
29-én, az. ENSZ határozatot hozott. miszerint az érintett terütrten eev arab és egy zsidó
államot kellett teremteni. Jeru
zsélem pedig sz EN«Z ("izgatása síelt s-abnd város lett.
1948. málús 14-án. a brit mandátum lejártakon kr 'Al'otték a
független rz-nell államot. A
káidés azonhnn ezzel nem oldódott meg. KH őrt nr Izra-Itarab háború, am-lv kls-bh m-gszi kltásoklrsl a mn| nanl* Is
tnrt. Először Tz'-ie' támadott.
Elfoglalta n- ara'mk-nk s'S.n
Nvii-r>'-OMIl»át és KH'én-PslesrMnát és benyomul* Je—•-»*lom nsmgntl '-*»'ébe. Nemsokára
Trsnsalordánla Is bevonult Kslet-Pe leszi'oába
és Jer-z-éto n
kel"tl ré'ZAhe. S ezt kővetően
'elvett" a Jorúántn nevet A
kot fliktusbs
bekapesolődtnk
más arab államok ts. Egvlntam
a gazai övezetet csatolta magához.
Az Rsazrtúzáarket kővető fegy£

— — — -Ontöiücsatoaiia (pfrsi alatt
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alagút ,
"A""ÖNTÖZBCSATMNA mvt?ett
ch tmvhttt vfztuta) w n * u
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0 New York (MTI)
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa folytatja az Izrael ellen beterjesztett
jordániai
panasz vitáját. Seydoux francia küldött kijelentette, hogy
a francia küldöttség fenntartás nélkül elítéli az izraeli
fegyveres erők által november 13-án Jordániai terület
ellen Intézett támadást. Fedorenko, a Szovjetunió képviselője rámutatott
arra,
hogy az Izraeli sorkatonaság
által az izraeli kormány utasítására előre
megfontolt
szándékkal
és tervszerűen
végrehajtott hadművelet komoly agressziiós cselekmény.

verszfinet (1919) a további fejyvc:cs rsflckm,-nyeknek véget/otett Ugyan, de az Izraeli táma(bls
következtében
elűzött
900 100 yalesz'lnal arab sorsiról n-m Intézkedett. Ezek alóta
Is, közel hú«z eatendővel az
események titán, még mindig
sátortáborokban, embertelen körtllmények között élnek. Az
n n s z menektllt-ket támogató
szrivezete. az u n r w a a kérdés
rend z.ettrnsége miatt még ma
Is 54 tábort kénytelen fenntartani: Jordánia területén t3-őt,
Libanonban 15-Ct. Szíriában t-ot,
az e a k gazai sivatagi sávjában
pedig 8-at.
Az ellenségeskedések okaihoz
ncniríglb-n
újabb
probléma
csatlakozott: a Jorú.ín-folvö klaknázásárak ilgve. Mzzőta-dasági művrlés ebben a térségben
csak «ntöiörendsz>rrk segítségével képzelhető el. VIz redlg
a Jcrd*non kívül alig létezik. A
folyó érinti Izraelt és a volo
szomszédos a-ab állnmokat. s
felhasználásához szoros rgyflttműködésre lenne szükség. Ez
tormeszet-rcn a mai viszonyok
körött elkén-olbetetl-n.
1953-ban egy tervet dolgoztak
kl. rmclvhc-i a Jord'u folbtszrálhrt > víz.'-ó -letet tt^O mllllú
nV-ra bo-sttité'r. Fbun a te-v
rzerlni 591 m'll'ó m' Jutna Tzra 1-iek. n t "bblt az arab ál'amok közút osziao"k szét.
A
tervet azonban .az 1 ni-rt ok knál fogva cl - t " tották. Izrael
r-okhamor egvedül látott munkához. A Nc-av sivatag öntöz-'-á - kiszivattyúzta e Jordán
t leiéi n Tlb-rlas.-ó vl ét e - rllen az arab áll-"ook t"'n'tn«.
tek és fegyveres ln'*rk"ú(S"5k"n
fet'U etleuTnunltáiot Vbs k«-dt-k Jordánia a területin eredő
Jerd-'n nie'lá'ífolvékat Igyekszik
r 'tokkal kln'-náznl. ebhez esatlekozrak a Hbnnonl munkák, a
Hasbanl-g't f-tén'tásávet. vérül
ez Izrarll-azlrtal hntá-v'déken
Szíria kezdett munkálatokba.
l'euícK.
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Szófia (MTI)

A BKP
kongresszusának
csütörtök délelőtti ülésén Naziha el Delemi, az iraki kommunisták képviselője és Arnolis Alpuhami, a Ceyloni
Kommunista Párt Politikai
Bizottságának tagja" felszólalásukban tamogatták Todor
Ésivkovnak azt a javaslatát,
hogy a kommunista és munkáspártok új nemzetközi értekezletén
vitassák meg
a
v'lág fejlődésében végbement
új változásokat.
Maurice Ománi, a kongói
(Brazzavllle) nemzeti felszabadító mozgalom
politikai
bizottságának tagja hangsúlyozta; össze kell hívni az

egész szocialista tábor, minden haladó erő kerekasztalkonferenciáját, hogy egységes stratégiát lehessen alkalmazni a közös ellenséggel —
az amerikai imperializmussal — szemben.
Ezután újra külföldi pártok küldöttei üdvözölték a
bolgár kongresszust. A bolgár kongresszuson Brezsnyev
főtitkár vezetésével részt v ©
vő SZKP-küldÖttség csütörtökön felkereste a kremikovei
kohóművet, amelyet szovjet
segítséggel szereltek fel.
Az üzemben tömeggyűlést
tartottak, amelyen a szovjet küldöttség nevében Brezsnyev mondott beszédet.

Hazaiérnek a „vörösgárdisták"
0

Peking (MTI)

Pekingben csütörtökön közzétették a KKP
Központi
Bizottságának
és a Kínai
Népköztársaság
Államtanácsának november 104 keltezésű felhívását, amely bejelenti, hogy a vidéki vörösgárdisták" Pekingbe utazáaa, valamint a pekingi „vőrösgárdisták" vidékre utazása november 21-től a Jövő
évi tavaszi ünnepekig, 1967
áprilisáig szünetel.
Hétfőig
mind a pekingi, mind a vidéki „vörösgárdistáknak" viszi i,
,„,
sza kell térniük lakóhelyükre, mivel 21-e után sem a
vonatok, sem a hajók, sem a
közúti járművek nem szállítják Ingyenesen a fiatalokat.
Addig is csak azok utazhat-

nak Ingyen, akik a „forradalmi tapasztalatcsere" színhelyéről egyenesen lak óh©
lyükre térnek vissza.
A felhívás az intézkedést
82281

indokolja, hogy az ötéves terv első é v e feladatai
11815
rnaradéktalan teljesítése
érdekében koncentrálni kell
a szállító-kapacitást a népgazdasági feladatokra.
Határozat született
arra,
hogy a „kulturális forradalommal" összefüggő
tanulmányi szünetet a következő
tanévig, vagyis 1907 őszéig
meghosszabbították, s így a
fiateloknak

áprili3tól

Előzetes
szovjet-francia
megállapodás
0

Moszkva (TASZSZ)

Debré francia gazdasági és
pénzügyminiszter, aki a szovjet—francia
tudományos,
műszaki és gazdasági együttműködési vegyesbizottság első ülésszakának előkészítése
végett Moszkvában tartózk©
dik, kijelentette, hogy h ©
lyesnek tartaná egy szovjet
—francia kereskedelmi kamara létrehozását és az ülésszakon erre Javaslatot is fog
tenni.
Vlagyimir Kirillin. a szovjet Minisztertanács elnökh©
lyetlese, az említett szovjet
—francia
vegyesbizottság
szovjet társelnöke helyeselte
Debré javaslatát.
Debré csütörtökön találk©
zott Keldissel, a Szovjet Tudományos Akadémia elnökével, s ennek során előzetes
megállapodás született arról,
hogy a Szovjetunió és Franciaország továbbfejleszti
a
tudományos
együttműködését a szilárd testek fizikájá*
ban, az óceanográfiában, valamint a Föld
mélyének
kutatásában. Keldis és Debré
megállapodtak
abban
is,
hogy kölcsönösen kinevezik
tudósok és szakértők
csoportjait, akik a két ország
közötti tudományos együttműködés újabb területeinek
feltárásával
foglalkoznak
majd.

ŰJb61

alkalmuk lesz ingyen Pekingbe, vagy más városokba
utazni, ahol „forradalmi tapasztalatcserére" kerül majd
sor.

Film a Kennedygyilkosságról
0

Párizs (Reuter)

Szerdán bemutatták Párizsban Mark Lane amerikai
ügyvéd
kétórás
dokumenA megbeszélések után Kl© tumfilmjét, amely azt biz©
singer
rövid
nyilatkozatot
Ostett és kijelentette, egyálta- nyitja, hogy nemcsak
lán nem adta fel a reményt, wald volt Kennedy elnök
hogy kormánytöbbséget hoz- gyilkosa.
A
dokumentumhat létre.
film Interjúkat rögzít a gyilWilly Brandt, a
Német kosságnak csaknem egy tuSzociáldemokrata Párt elnö- catnyi szemtanújával.
ke foglalkozott a
jelenlegi
A film amerikai magánnyugatnémet
kormányválsággal és hangoztatta, hogy forrásokból összeadott pénzazt pártjának részvétele nél- ből és egy angol filmvállakül nem lehet megoldani.
lat segítségével készült.

Bonni koalíciós tárgyalások
0 Bonn (MTI)
Az új bonni kormánykoalíció
megalakítására
irányuló tárgyalások során csütörtökön a CDU—CSU és a
Szabad Demokrata Párt tárgyaló bizottsága
folytatott
megbeszélést. A
háromórás
tanácskozás után közölték,
hogy mindkét bizottság tagjai teljes titoktartást fogadtak, s ezért a megbeszélések
tartalmáról
semmit
sem
mondhatnak.
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@ Emlékeznek ránk
Már az első napokban lépten-nyomon tapasztalnom kellett: a phenjaniak hallatlan pontossággal tartják számon a
„tegnapelőtt", s a „tegnap" eredményeit és tudják, merre
visz az út, mit kell tenniök ma, milyen lépések következnek holnap és később. A fejlődés és fejlesztés számukra
nyitott könyv, amelyből bármikor idézhetnek.
És idéztek — pontosan.
Fellapozták az emlékezés oldalait az alkalmi gépkocsivezetők, akikkel keresztül-kasul bejártam a fővárost. Az
egyik — Nyugat-Phenjanban időztünk akkor — az orosz
nyelvet híva segítségül azt magyarázta, hány hónap alatt
tűntek el onnan a háború utáni barakk-szükséglakások, s a
helyükbe került ötemeletes háztömbök mennyi családnak
biztosítanak lakhelyet.
A másik — mikor a Kim Ir Szen Egyetemet kezdtem
fényképezni — tiszta lapot kért a jegyzetfüzetemből. Mire
visszatértem a kocsihoz, kezembe nyomta a papírt. A majd
teljesen elkészülő egyetem és környéke távlati képét ábrázolta. A vázlat meglepően hasonlított arra a makettre,
amellyel később találkoztam.
És az az ismeretlen helybeli! Az arcát mélyen az emlékezetembe véstem, de a nevét sajnos nem. Vele az éjféli
utcán hozott össze a sors, amikor vidékre készülve, a központi pályaudvarra igyekeztem. Kerestem a célhoz vezető
utat, s egymásba botoltunk. Kiderült, ért kissé magyarul.
Valamikor a mi szakembereink mellett dolgozott.
Megfogta a karomat és mosolyogva kérdezte:
— Tudja, minek hívjuk azt az utcát, amelyiken most
megyünk?
Tagadóan ráztam a fejem.
— A Magyarok utcájának! — mondta.
— Hogyhogy?
— Az itteni házakat — széles mozdulatot tett a kezével — magyar mérnökök
tervei alapján
építették
1954-ben.

Szótlanul haladunk tovább. Az állomás előtti tér sarkánál megállított. Szemben velünk egy kivilágított modern
ötemeletes áruház.
— Ez már a mi terveink szerint készült, három é v e . .
Hasonlóképpen jártam barátommal, Kim Szok Pokka!
is.
A délutáni forgatagban nem éppen a legkényelmesebb
a Tedong folyó hídján közlekedni. De nekünk arra akadt
dolgunk. Mi sem természetesebb, érdekelt a modern híd
születése.
— Mikor építették? — ismételte kérdésemet. Rövid gondolkodás után mondta, mintha könyvből olvasná: — 1960ban. A hossza 682 méter, a szélessége 28 és fél.
Ilyen kalauzolások után azt hittem, a legfontosabbakat
tudorn Phenjanról.
Tévedtem. A fővárosi tanácsnál tett látogatásom győzött meg róla.
Co Jon Gun. a várostervezés és fejlesztés főosztályának vezetője fogadott. Szerény mosolygással hallgatta végig elismerő szavaimat a látottakról, a városról szerzett
impresszióimat, majd megszólalt:
— Pedig nagyon mélyről indultunk. Az amerikai repülőgépek 428 700 bombát szórtak Phenjanra, többet, mint ahányan laktak a városban.Phenjan mai képét népünk nagy erőfeszítéssel alakította ki. 1958-ban például csak 7000 lakást
irányzott elő a költségvetés, mégis 20 000 épült, társadalmi
hozzájárulással, a főváros dolgozói és a szakmunkások öszszefogásával. A párt útmutatásai szerint abban az esztendőben kezdtük az építést iparosítani. És azóta már évi 10 OOn
lakás szerepel a költségvetésben: naponta 25—28-at adunk
át. Az új technológia, az előregyártott elemek alkalmazása
teszi lehetővé.
Némi szünetet tartott, s mintha a gond ráncai szöktek volna a homlokára.
— Thenjanban jelenleg egymillió-százezer ember él. A
lakásépítésnek számolni kell ezzel, no és a növekedéssel.
— Hallhatnánk valamit a távlati tervekről? — vetettem közbe.
— Arra törekszünk, hogy egy személyre hamarosan 9
négyzetméternél nagyobb lakóterület jusson. Üj városrészen dolgozunk, Kelet-Phenjan északi területén. Néhány 10
emeletes lakóépület már áll, bizonyára látta, ha mindenütt
megfordult
— Sajnos nem — vallottam be.
— Érdemes megnézni. — Térképet vett elő, s mutatta,
merre húzódik majd a település. — Ide középületek kerülnek. Ide 100 000 nézőt befogadó stadion, a sportkombinát
és 10 000 nézős sportcsarnok. A mostani létesítmények már
sokszor kicsinek bizonyulnak. Ezt a városrészt két 1400
méteres híd köti majd össze az „óvárossal" . . .
Szó esett a már épülő Metróról, a 230 méteres tv adótoronyról, s még igen sok új építkezésről, amelyek mind
egy roppant életerős nép teremtő jövőjét körvonalazták.
(Folytatjuk.)
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Dunaújvárosban
Hoang Luong, a Vietnami
Demokratikus
Köztársaság
budapesti nagykövete és a
nagykövetség néhány munkatársa csütörtökön Dunaújvárosba látogatott, ahol többek közölt találkozott a Ho
Si Minh-brigád tagjaival is.
A vietnami nagykövetet a
Dunai Vasmű igazgatósági
tanácstermében a gyár politikai és gazdasági vezetői fogadták, s
tájékoztatták a
•asmű fejlődéséről, dolgozóinak munkájáról.
A vendégek végül megtekintették a vasművet és a
várost.

Gyorsabb áruáfvétel és feldolgozás
Több gép a betakarításhoz
a székesfehérvári

Az élelmezésügyi miniszter
a felvásárlással kapcsolatos
nyár végi nyilatkozatában
foglalkozott az élelmiszeripar átvételi, feldolgozási nehézségeivel és megállapította, hogy
a feldolgozás és felvásárlás területén további Intézkedésekre van szükség,
Most, néhány hónap elte lével az Élelmezesugyl Minisztérium vezetői mar az
ezzel kapcsolatos intezkede-

— Dolgozni
hűtőház

sekről tájékoztatták az MTI
munkatársát.
A konzervipar paradicsomfeldolgozó kapacitását például, egyrészt az üzemeken
belüli, másrészt külső energiabázisok
felhasználásával
— jövőre napi 90 vagonnal,
körülbelül 20 százalékkal növélik.
^ n k ^ l ^
^
móst ó , m fel termel6szövet_
.
betakarítás
k
) kh
^ n t e "
8
par a^icsomszedő
g é p e f kap
a mezőgazdaság, s ezzel
4000—4500 hold
termésé-

Ülést tartott
a t^inisztertanács
A kormány
Tájékoztatási
Hivatala közli:
A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Apró Antal, a Minisztertanács
elnökhelyettese
a KGST vb 26.
iiléséról.
a külügyminiszter
az ENSZ közgyűlésének
jelenlegi ülésszakáról,
a kohóés gépipari miniszter a vezetésével Algériában járt kormányküldöttség
tapasztalatairól számolt be a kormánynak.
A Minisztertanács a
beszámolókat
jóváhagyólag
tudomásul vette.
A gazdasági bizottság elnóke tájékoztatta a kormányt a
gazdasági mechanizmus reformjának előkészítését szolgáló munkálatok menetéről,

jaK
'
A gépipar rugalmas vállalása jövőre 16 terven felüli borsócséplő gép munkába állítását teszi lehetővé. A
hűtőipar és a konzervipar
A Minisztertanács a tájékoz- néhány zöldségféle tisztítátatót megtárgyalta és elíogadta.
Az Országos
Tervhivatal
elnökének előterjesztése
alapjón a Minisztertanács
megvitatta és jóváhagyta
a jövő
évi népgazdasági
tervet,
A munkaügyi miniszter jelentést tett az
első három
Szeged, Marx tér 18. Érnegyedév munkaügyi helyze
téről. A kormány a jelentést demes megjegyezni a házat,
Barna, friss szagú, barútsátudomásul
vette,
A pénzügyminiszter elóter gos bejárója mögött terebékapualj található. Szejesztette a jövő évi állami lyes
rették is a
piaci kofák,
költségvetés tervezetét.
A kedvenc felvonulási helye
Minisztertanács
megvitatta. volt az építői párnak,
ide
elfogadta, s felhatalmazta
a tették a kerékpárokat szerpénzügyminisztert,
hogy — számokat és — a KUKAmint törvényjavaslatot — a? kat. S közben szégyenkezve
országgyűlés
elé
terjessze.

A belterjes gazdálkodásban páratlan lehetőséget kínál a rét- és legelőjavítás.
Érdekes adatokat ismertetett
a Csongrád megyei pártértekezleten ezzel kapcsolatban
úr. Nagy Miklós, a Dél-alföldi Mezőgazdasági Kisérleli Intézet párttitkára. Arról
szólt, hogy a mezőgazdasági
tudomány gyakorlati alkalmazása a közös földeken milyen terméstöbbletet
hoz
majd. Többek között említette: hogyan serkentik többszörös fühozamra a réteket,
jegelőket a tudományos kíí feletek! A felszólalás nyomán elindultunk az intézetbe.

Kataszter a

legelőkről

Beszédes táblázatokat, térképeket mutatott
Németh
József, a Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet
főmérnöke. Részben az ő hivatása megnyerni a tsz-eket
a tudományosan kikísérletezett rét-legelőjavítási módszerek gyakorlati alkalmazásának. Két éven át járta,
vizsgálta egy munkaközösség
a megye trmelőszövetkezeteirek 7J ezer holdnyi rétjét,
mig feltérképezte: hol milyen
talaj- és gyeptipusok
vannak? Milyen vízgazdálkodási
lehetőségekkel számolhatnak
e gazdák?
Különösen sok a tennivaló
e. szegedi járás 37 ezer 300
hold rét-legelöjének újjáteremtésében. 26 ezer 142 hold
szikes, mintegy 10 ezer hold
homoki terület fűhozamát lebet megtöbbszörözni.
Hogyan? A Dél-alföldi Mezőgazdasági Kisérleti
Intézet
néhány tudományos munkatársa kikísérletezte, hogy a
különböző talajtípusok m i iven füféleségeket kedvelnek.
A tsz-ek talaj- és gyeptípusainak feltérképezésével lényegében befejeződött
az
előkészületi
időszak Valamennyi közö§ gazdaság számára külön gvepkataszteri
térképeket készítettek.

II bátrak h?S7na

A nagyobb méretű legelőjavítást csupán
egy rossz
szemlélet késlelteti: a szövetkezeti gazdák a szőlő- és
gyümölcstermesztés,
illetve

kezd

„A kúvctkező Időszakban
megyénkben tovíibb kell
folytatni a mezőua-'dasigi
termelés korszerűsítését és
belterjes irányé fejlesztését".

(Az MSZMP Csonírád megyei nártértekezletének beszámolótAbM.)
más
termelési
problémák
mellett, amolyan harmadrendű teendőnek tekintik e z t
Igaz, néhány tsz szép példát mutatott a rét- és legelőjavításban.
A balástyai
Móra Ferenc Tsz — Grotsl
Dénes, az intézet tudományos
munkatársának
kísérletei
alapján — 90 hold ősgyepet
füvesített A tavaszon rendezett bemutató
alkalmával 25 mázsára becsülték itt
az első szénatermést Az elkövetkező években meghozza
a 35—40 mázsát (korábban
mindössze 3—4 mázsát termett). Hasonló sikerrel járt a
csengelei Vadgerlés Tsz telepítése 86 hold idén 1250
mázsával hozott többet mint
tavaly.
Sokat igérőek Harmati Istvánnak. a Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti
Intézet
tudományos munkatársának
kísérlet® is. A homoki 6emlyéken, a sziki mézpázsitos és
tarackos, tipbanos
gyepek
hozamnövelésében ért el jó
eredményeket. A
balástyai
Alkotmány Tsz-ben. a pusztaszeri Petőfi Tsz-ben mintegy 18—20 mázsás szénatermést kaszáltak, míg azelőtt
3—4 mázsás hozam volt.

„Be'vizkormánvzás"
Érdekes Harmati István törekvése: a vadvizeket szándékszik megnyerni kísérletei
számára. „Belvízikormányzással", vagyis ésszerű elvezetésükkel és hasznos visszatartásukkal serkenti a gyep termőképességét. A szegedi járásban több mint 9
ezer
hold rét- és legelő hasznosítható
„belvízkormányzással". 7 ezer 700 hold vízállásos területet pedig lecsapo1 ássál, illetve megfelelő vízgazdálkodással tehetnek szénatermővé a
szövetkezeti
gazdák.
Az Alsó-tiszavidéki
Vízügyi Igazgatóság az intézettel együttműködve elkészí-

tette a „belvízkormányzás"
terv®t.
A rét- és legelőjavitás terveit a tsz-ek többsége magáévá teszi. A baksi, a balástyai tsz-ek, a kisteleki és
pusztaszeri legeltetési
bizottságok elkészíttették az erre vonatkozó távlati tervek e t Mindez csupán kezdet,
hiszen a járásban mindössze
kétezer holdon történt telepít®. E területeken 20 mázsás (vagyis ötszörös) fűhozammal számolhatunk.
A szegedi járás 37 ezer hold
rétjén és legelőjén jelenleg
186 ezer 780 mázsa szénaérték terem. Gondoljuk el. mit
jelentene az állattenyésztés
számára, ha a kísérleti intézet munkatársai által kidolgozott program megvalósulna. A szövetkezeti
gazdák
négyszeres szénatermést takaríthatnának be.
B. Ö.

A Szovjetunióban egy é v
múlva megjelenik majd az
ismert Volga kocsi utóda —
jelentette ki sajtóértekezlet ® Nyikolaj Sztrokin szovjet gépkocsiipari miniszterhelyettes
az
Autóexport
szovjet külkereskedelmi vállaltat fennállásának 10. é v fordulóján rendezett sajtóértekezleten. A Volga utóda
100 lóerős motorral
rendelkezik majd és a teljesen rekonstruált üzemekben
gyártják.

sára, répafélék darabolására
megá'lapodik az arra vállalkozó gazdaságokkal, s biztosítja részükre a szükséges
gépeket. Négy
hűtőházban
öt, egyenként, ötvagonos teljesítőképességű
gyorsfagyasztó berendezést
helyeznek üzembe,
v
ál_
lalás és a Fejer megyei pártbizottság segítségével hónaP°W«1 a , határidő előtt, a
zöldség- és gyümölcsszezon
kezdetére munkához kezdhet
az 1000 vagon befogadóké- Az
székesfehérvári hűtőház.
A Gabona Tröszt 30 szovjet gyártmányú mobil szárítógép beszerzésével a jelenlegi óránkénti 470 tonnáról
750 tonnára növeli a gabonaszárítási kapacitást

Háztatarozás
magánszorgalomból

Négyszeres lehetőség
a legelőgazdálkodásban

Növeli o Szovjetunió
az autó exportot

egyetem? noftofc

eseményei

•a

Ünnepi KISZ-gyű!ések,
népek barátsága est
A József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi-, jogtudományi és természettudományi karain tegnap
ünnepi KISZ-gyűléseket tartottak. Ezeken megemlékeztek a
Nemzetközi Diákszövetség, a nemzetközi demokratikus diákmozgalom húszéves tevékenységéről, eredményeiről. Megvitatták az egyetemi KISZ-éiet időszerű kérdéseit

Este a Csongrád megyei KISZ-bizottság népek barátsága
estet rendezett a szegedi Tisza Szálló termeiben. A sokszínű
jártak be rajta a lakók, 18 műsorban felléptek a Szegeden tanuló arab, nigériai, ciprusi
éven á t A
ház ugyanis egyetemi hallgatók, akik népük művészetéből, évszázadot
1948-ban állami
kezelésbe szokásaikból adtak ízelítőt A többi közreműködő — a Szegekerült s azóta festés,
ja- di Orvostudományi Egyetem irodalmi színpada, az állam- és
vitás még nem volt.
Köz- jogtudományi kar népi tánc együttese, az orvostudományi
ben — helyesen — bevezet- egyetem citerazenekara. Kerek Attila zongoraszámai — siték az ipari áramat, s a fa- keresen egészítette ki a népek barátsága
est
változatos
lak úgy maradtak, kivésve, műsorát
áramütés-veszéllyel,
Aztán a ház lakói gondoltaik egy merészet
elhatározták,
hogy
társadalmi
munkával rendbehozzák
a
házat Az ötletet Forgács
Józsefné és Gyarmati József
lakóbiaottsági
tagok
Társadalom-, természettu- után az országos
diákkBrA
kezdeményezték egy lakó- dományi és művészeti szekkonferencián való részvételbizottsági ülésen —
még cióban szervezett
tudomájúniusban. Az egyhangú lel- nyos diákköri konferenciát a re Balassi Anna, Balogh Mária, Farkas Gabriella, Fejes
kesedést csak az IKV törte
Valéria.
le egy időre, ugyanis késett Szegedi Tanárképző Főiskola István, Ferenczy
Erzsébet,
Mező
a
beígért és
„kötelező" KISZ-bizottsága tegnap dél- Zsemberi
nyersanyag-hozzá járu lássál. után az intézet központi épü- Gyöngyi. Bohony
Nándo
Mert a lelkesedés — mész. letében. A három szekcióban Függ Tiborné, Szívós Márt
pedagógiai és
szaktudomáIstván
főiskol.
homok, cement, festék
és nyi előadások hangzottak el, és Szőrfi
egvebek nélkül — nem elég. illetve képzőművészeti alko- hallgatók munkáit javasol
így aztán elszállt a nyár. tásokat mutattak be. Az el- ták. Képzőművészeti munkás az erre tartalékolt
sza- hangzott
referátumokkal juk elismeréseképpen Zolbadság, mire szeptemberben kapcsolatban számos hozzá- tánfi István, Rigó
József.
hozzákezdhettek a munká- szólás volt, amelyek hasz- Cseh Éva, Bitskey
Gábor,
hoz.
Szervezett,
tempós nos tapasztalatokat nyújtot- Cörgényi Tamás, Halász Kamunka következett. Az irá- tak a további munkához.
talin és Sallal Lajos pénzjunyítást az egvik lakó. Heim
Az előadások
elhangzása talomban részesültek.
József szobafestő vette át.
Mindenki dolgozott. A férfiak hordták a maltert, festettek, tapasztottak, az aszszonyok súrolták a lépcsőházat (többszőr is kellett),
A szegedi egyetemisták és KISZ-klubban rendezett kifestették a korlátókat,
aj- főiskolásak művészi érdeklő- állítást Varga László kép®tókait, míg ragyogó
nem désükről, felkészültségükről, ben a jó színérzék, a féldelett az egész ház. Két hétig képzőművészeti kiállításokon
koratív figurális megoldások
tartott a munka, de azóta adnak számot.
értékesek. Ordas Endre szénúgy vigváznak rá, mint
a
A tanárképző főiskola hall- rajzaiban a lendület. Á sok
szemük fényére.
gatóinak
a rajztanszéken műfajban kifejez®t
kereső
A
végzett
társadalmi rendezett kiállítása figyelem- Paál Istvánnak talán Ego címunka dicsérendő. De per- re méltó képeket sorakoztat mű szobra, s „Op Art" őszsze ez csak leefeljebb ki- fel. Érdekesen szuggesztív, de szeállításia a legsikerütebb.
eg®zítőie, semmi esetre sem kissé őszintétlennek
ható Csemer Géza Lorca illusztráhelyettesítője lehet az Ingat- szürrealista képekkel jelent- ciója említhető még a kiálIstván,
s lított müvek közül, s a bizlankezelő Vállalat kötelessé- kezett Zoltánffi
kevésbé
tökéletes
formai tos formaén»ékkel
dolgozó
geinek.
megoldásokkal Bicskey
Gá- Gyüreffi Mária két szoborJakab Ágnes
bor, akinek viszont Odüssze- portréja, s Tánc című domusz-sorozata friss, gördülé- borítása.
keny. Görgényi Tamás tusJ. A.
rajzaival remekelt. Kellemes
színhatású dekoratív képekkel Halász Katalin hívja fel
magára a figyelmet, s kísérletező technikájú absztraktMa este hét órakor tartja
dekoratív
festményeivel a Szegedi Egyetem
költői
Cseh Éva. Farkas Pál szo- estjét az Ady téri Auditórium
küldeményt a Magyar Vö- borportréi műfajilag színesí- Maximumban. Az esten Keröskereszt csütörtökön teher- tették a kiállítást.
lemen János, Papp
Lajos,
autóval indította útnak.
Attila és
Veress
A művészked®. a hobby- Szepesi
A Magyar Képzőművészek ként művelt műv®zet teszi Miki® olvasnak fel verseikSzövetsége — az Olasz Köz- érdekessé — ® ugyanakkor ből. Közreműködik az Egyetársaság budapesti
nagykö- determinálja — az egyetemi temi Színpad.
vetsége útján — táviratot
küldött az olasz kormányhoz. Ebben egyrészt kifejezésre juttatta
együttérzését
és sajnálatát a Firenzét, valamint Velencét ért súlyos
Egyre jobban terjed
ha- lesz. tehát nem tartalmaz
természeti
csapás
miatt, zánkban is olaj tiizelfei cé- például méretsort,
gyártási
másrészt közölte: megkeresi lokra való felhasználása
a technológiát ® így tovább,
annak módját, hogy bajba- háztartásokban. A
üzembiztonsági,
gázolaj- hanem
jutott olasz kollégáinak a fogyasztás ®
höterhe!®:,
a Mekalor egészségügyi,
magyar képzőművészek köz- kályhák száma
ehhez
1959 óta szabályozhatósági ®
vetlen segítséget nyújtsanak. például a tizenhétszeresére hasonló előírásoknak
kell
Ennek egyik lehetősége, hogy növekedett, s a harmadik megfelelnie.
a képzőművészet) alap mű- ötéves terv végére mintegy
Igen lényeges része lesz
vésztelepeinek
valamelyiké- 300 ezer olajkályha
lesz
re több hetes
időtartamra üzemben.
a szabványnak a cserélhemeghívnak firenzei,
illetve
tőség! elv, vagyis az, hogy
Ez a nagyarányú fejlőd® hiba esetén bármely alkatvelencei
képzőművészeiket
olajkályhák rész pótolható
A segítség másik részeként indokolja az
legyen. A
szabványosítáa magyar állam restauráto- gyártásának
megkönnyíti
a
rok közreműködését ajánlot- sát, melynek lényege a biz- szabvány
olajkályhagyárta fel az olasz kormánynak tonságos ® gazdaságos mű- korszerű
a Firenzében megrongálódott szaki követelmények bizto- tást és űjabb, fejlettebb tíegyéb- pusok kialakítását is lehevilághírű műkincsek helyre- sítása. A szabvány
termékszabvány tővé teszi.
állítási munkálataihoz. (MTI) ként nem

Diákköri konferencia
a főiskolán

Képzőművészeti kiállítások

Magyar segítség
Firenzének és Velencének
A Szakszervezetek Országos Tanácsa
elhatározta,
hogy ruházati cikkeket, takarókat, háztartási felszereléseket és élelmiszert küld a
közeljövőben az olasz árvízkárosultak
megsegítésére.
Ugyanakkor
a
CGIL-lel
egyetértésben vállalta az árvfz sújtotta területekről olasz
gyermekek
magyarországi
üdültetését 1967-ben az iskolai szünidőben.
A Vöröskereszt Társaságok
Ligájának felhívására nemzetközi segélyakció indult a
katasztrófa
sújtotta
olasz
nép megsegítésére. A Magyar Vöröskereszt — bekapcsolódva a nemzetközi segélyakcióba — olyan küldeményt állított össze, amelyre
leginkább szüksége van a lakosságnak ebben a nehéz
helyzetben. A magyar segélyküldemény tetanusz és
tífusz elleni oltóanyagokból,
vizfertőtlenítő
szerekből,
gyógyszerekből,
felnőtt
és
gyermek
tréningruhákból,
valamint takarókból áll. A

A
Szovjetunióban
éven belül 250 000 Moszkvics gépkocsit és
100 000
Zaporozsec típusút gyartanak. Az utóbbi új
modellje
még az idén
megjelenik.
A személygépkocsi-gyártás
új programja — mondotta
Sztrokin — növeli majd a
szovjet autóexportot Hozzáfűzte, hogy a
Szovjetunió
jelenlegi
személygépkocsi termelésének
mindössze
egy
tized részét
exportálja.

Ma költői est

S z á r n y készii! az olajkályhákra
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1966. NOVEMBER «., PÉNTEK
NÉVNAP: JENŐ
ESÖ, HAVAS ESÖ. HAVAZÁS
Várható időjárás péntek
estig: erősen felhős idő,
esőkkel, havas esőkkel, a !>u
nánttilon és a hegyeken havazással. Elénk, Időnkent
erős keleti, délkeleti, n Ott
nántülnn viharos északnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet
plusz 1—plusz f fok kózótt.
(mti)

— M A G Y A R BALETTSIKiíR B E L G R Á D B A N . Nagysikerrel mutatkozott be kedden és szerdán Belgrádban a Magyar Állami Operaház Jugoszáviában vendégszereplő balettkara. A vendégművészek Bartók Béla A fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin című balettjátékát adták
eló, továbbá részleteket mutattak be Minkus Don Quijote,
valamint Hacsaturján Spartacus és Gajane című balettjéből.

— Jevtusenko
Amerikában. Jevtusenko szovjet költő amerikai
tartózkodása
során szerdán a New York
állambeli Buffalo város egyetemén verseiből olvasott fel.
Az érdeklődők nem fértek el
az előadóteremben,
ezért
négy másik teremben televíziós készülékek közvetítették
HUSZONÖT ÉVE
han meg
Walther
Hermann a szovjet költő szereplését.
Nernst (1864—IMI) Nobel-dijas
német fizikus és kémikus, a göttingenl egyelem, 1906-tól n ber«— Ankét a jővő nemzedék
lini egyetem tanára, a modern egészségvédelméről.
Csütörfizikai-kémia egyik megalapozója. A budapesti Ganz villamos- tökön a Magyar
Tudomásági gyárral közösen kidolgozott, nyos Akadémián
kétnapos
róla elnevezett villamos izzólámpa tette ismertté nevét. Legna- ankét kezdődött a jövő nemgyobb rredménye a róla elne- zedék
egészségvédelmének
vezett hőelmélet, amely a termo- egyik fontos területéről, az
dinamika egyik főtételeként sok
további fontos tudományos fel- újszülöttek egészségi állapofedezésnek lett kiindulópontja. tát
befolyásoló
terhesség
alatti, illetőleg születés köNEMZETI SZÍNHÁZ
Eats 7 órakor: Traviata. Doh- rüli tényezőkről.
nányl operabérlet. Vége kb 10
órakor.
KAMARASZÍNHÁZ
Este 7 órakor: Férjvadászat.
Bérletszünet.
MOZIK
VBrBs Csillag: Az
állhatatos
feleség. Előadások kezdése: negyed 6 és fél 8 órnkor. —
Páklys A tökéletes bűntény. Előadás-.k kezdése: X, 6, I és I
órakor.
Móricz Zsigmond Művelődési
Otthon Mihálytelek: ítélet Nürnbergben. I—TI. rész. 6 órakor
Am-rikai film.
Tömörkény I. Művelődési Olt
hon Pi'őfltelep: A kőszívű ember fiat 6 órakor. Magyar film.
I. rém.
A
ós
A
és

Nap kél « óra 53 perckor,
nyugszik 16 óra 05 perekor.
Hold kél U óra 38 perckor,
nyugszik 21 óra 17 perckor
VfZALLAS
A Tisza vízállása Szegednél
esűtörtökön 148 cenUméter. (Aradó.)

INSPEKCIÓ* ÁLLATORVOSI
SZOLGALAT
Szeged város területére
November 12-től 19-lg este 6
órától reggel 6 óráig (vasár- és
ünnepnap nappal is) elsősegély
ée nehézellés esetére ügyeletes
dr. Komáromi János állami állatorvoa. Lakása: Ojszeged, Toron tál tér 3. Telefon: 40-64.
Az állatorvos
kiszállításáról
• hlró fél köteles gondoskodni

Előadások,
rendezvények
V Koszi gin p á r i z s i ótja előtt,
• (Rovtát—francia közeledés témáiéról tart előadást Vérkonyl
Tibor, a Magvar Nemzet munkatársa ma. pénteken este 6
órakor a Hazafias
Népfront
helyiségében. (Vörösmarty u. 7.1
- Salzburgi képeskönyv elmentei a TTT klubiában (Kárász
u. 14.t ma. pénteken este 4
őrskor Nóvák Akos tudománvos
munkatárs tsrt vetített kénekkel kísért élményb,>számol.H.
- A Csongrád megyei Amatőrfilm Klub ma. oénteken este
4 órakor kezdődő összejövetelén
dr. Németh András számol be a
XIV. Országos Amatőrfilm Fesztiválról. A Tolbuhln
sugárúti
klubhelyiségben, ezt
követően
bemutatták a Mikrokozmosz és
as Ortíugszekér című kisfilmeket ls.

Közlemények
E Indiai emlékeim
efmmel
dr. Ábrahám Ambrus
akadémikus. Kossuth-díias egv. tanár
tárt előadást november 18-án.
pénteken du. 6 órakor s Postás
Művelődési Otthonban. Az előadást filmvetítés követi.
S. 148 814.
X Társasiánetsnfolysm
indul
1986 november 23-án du. 16 órakor ss Iftüsáfi Házban (Tanácsköztársaság n. Tu L em. Legúlabb táncok tanítása; a tanaótól a sék-lg.
kezdők haladók,
felnőttek részére. Jelentkezés a
helyszínen Tánepedagógus: Kertész Eva.
x Utazás a Szovjetunió legszebb tálain e. előadássorozat
1. előadását A hidak városa:
Leningrád címmel Forgó László
építészmérnök tar. is november
18-án. pénteken este 6 órai kezdettel a nyugdíjas szakmaközi
művelődési otthonban.
Utána
tnrvenea filmvetítés.
9. 149 815
x Modern tánctanfolyam indul
kezdők, haladók és diákok részére november 22-én este 18
ónkor a Vasutas
Művelődési
Otthonhan (Rákóczi u. 1. szám).
A legutóbb táncokat tanltluk:
sék. slan. surf stb. Jelentkezni lehet nsoonta 14
órától.
Tánepedagógus: Kertész Eva.
S. 149 818.

(Telefoto - MTI Külföldi Képszol Rálát)
A Moszkvában megrendezett
nemzetközi
táncdalfesztiválon Koós János első dijat
nyert
— Beiktatták a Vöröskereszt új városi titkárát. A
Vöröskereszt városi szervezetének vezetősége
tegnapi
ülésén, elismerve a nyugdíjba vonult Krekuska Istvánné éveken át végzett hasznos
munkáját,
beiktatta
munkakörébe a városi Vöröskereszt szervezetének új
titkárát, Kenéz Antalnét
— Nem adott elsőbbséget
személygépkocsival a villamosnak a József Attila sugárúton Tóth Géza Tápai sor
34. szám alatti lakos. Az öszszeütközés következtében sérülés nem történt, az anyagi
kár mintegy 15 ezer forint
A vizsgálat folyik.

Gyászközlemények
Fájdalommal tudatjuk,
hogy
szeretett édesapa, testvér
és
rokon, FEJŐS JÓZSEF hirtelen
elhunyt. Temetése f. hó 18-án,
16 órakor lesz a Dugonics temetőben. Fej Ja caalád, Lenin
krt. 22.
Mély fájdalommal
tudntluk,
hogy
azeretett nagymamánk,
DUBAI JÖZSEFNÉ életének 60.
évében hosszú szenvedés után
elhunyt. Temetése folyó hó lián, 12 órakor lesz a Gyevl temető ras atatozójából. A gyászoló család. Csuka tl. 18. T. 2494.
Köszönetet
mondunk mindazon rokonoknak,
ismerősöknek. kik szeretett
halottunk,
Ft'I E KAROLY temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal
mely
fájdalmunkat
enshiteiii Igyekeztek. A gyászoló család. Röszke.
T. 2486.
Mélységes fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik Ismerték
és szerelték, hogy a
legjobb
férj édesapa, testvér, vő es
rokon. BANKI BÉLA váratlanul elliunvt 74 éves korában.
Temetése folvó hó 18-An 15 órakor lesz a belvárosi lemetö ravatalozójából. A gyászoló család, Somc.gvi B. u. 6.
T. 2496.
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Szegedi Műtrágya és Növény védőszer Raktár, C rozsmai ú. 33.
nov. 16—22-ig
Hódmezővásárhelyi
Műtrágya i• Növényvédőszer
Raktár. Mátyás ti.
nov. 23—29-ig
Hódmezővásárhelyi
Gép is
Vegyesáruraktár,
makói
országút.
nov. 24—30-ig
Szegedi Kender és Ruházati Raktár, Dorozsmai út 33.
nov. 28—30-ig
A leltározás Ideje alatt a fenti r a k t á r a k b a n forgató
zott á r u k kiadása szünetel. '
H K 91
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KITÜNTETÉS
Csütörtökön délután az Állami Pincejfizdaság Csongrád—Szolnok vidéki üzemének szegedi
központjában
Csizmás Sándor elvtársnak,
a szegedi járási pártbizottság titkárának — aki
az
utóbbi időkig az üzem főmérnöki tisztségét
töltötte
be — eredményes szervező
m u n k á j á é r t „Az
Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója"
mdnisziteri kitüntetésit a d t a át
Mihalusz Ferenc, a Magyar
Állami Pincegazdaság
vezéri jjazga tója.

— A cápák furcsa ízlése.
A
Csendcs-óceáni
Óceánkutató és Halgazdasági Intézet kutatói érdekes gyűjteménnyel
büszkélkedhetnek. Azokból a tárgyakból
állították össze, amelyeket
cápák gyomrából vettek ki.
Mi minden van itt! Kana- Freskó férfi ing 54,— Ft-tól
dai nylonzsák, műanyag já- Színes zefír férfi ing 61,— Ft-től
tékautó, egy hajó Jelzésével Freskó fiú ingek 19,— Ft-tól 46,— Ft-ig.
ellátott sótartó,
kölnivizéé Festett zefír fiú ingek 19,— Ft-tól 53,— Ft-lg kaphatók
üveg és sok más „emlék- ax áruházakban és szaküzletekben.
MH 4363
tárgy".

Hirdetések felvétele éa ügyintézése,

nácsköztársaság

Gazdasagos
fűrész,
poros és széntüzelésű
kályha
eladó.
Szeged,
Bárka
u.
0/b.

Kifogástalan

álla

pótban
levő
1000
Wartburg
eladó.
Megtekinthető
vasárnaptól,
Földműves u. 20. Telefon:
10-00.
x

X

Skoda 1000 MB sze-

ménygépkocslt
ez
évi Wartburg kiutalásra megegyezéssel
cserélek. Érdeklődni
v a s á r n a p 3—4 között
Üstökös u. 12. sz.
alatt.
x
25 q bíró gumikerekű
kocsi
eladó.
Csendes u. 3.
x
Borospumpa sok tartozékkal,
szőlőprés.
daráló.
kádak
eladók.
..Domaszék"
14 943 Jeligére a Sajtóházba.
x
Opel Rekord panorámás, rádiós,
kifogástalan
állapotban
eladó.
Megtekinthető csak
november
29-án, Gyulai, Kálvária sor 6.
x
Moszkvics 407-es sürgősen
elfogadható
árért eladó. Forráskút. Ady E. u. 12..
szombat.
vasárnap

mecteklnthető

Sajt óházban, Magyar Ta-

a. 10. Telefon: 25 35, 35-00, érdeklődni 8—l-ig.

t l l A S V i m

59.

Értesítjük
e

«-» Magános nőket és kislányokat molesztált az utcán
Jákfalvi János 34 éves, Szeged, öbébai sor S. szám
alatti lakos.
Garázdaságait
Mihályteleken és környékén
követte el. Büntetőeljárást
indított ellene a Szeged városi és járási rendőrkapitányság.

BMW
motorkerékpár eladó. Szél u.

kedves wvflirikct. hogy vállalatunk a következő Időpontokban az. alábbi egységeknél
l

— Iskolánk hangja címmel megjelent a Tömörkény
gimnázium
KlSZ-szervezete időszaki lapjának ez évi
3. száma. Az Ifjúsági lap
foglalkozik a KISZ-szervezet
terveivel, munkájával, közli
a tanulók legújabb verselt,
karikatúráit, irodalmi munkáit

X

Alig használt fehér
mély gyermekkocsi,
három részes nagy
fehér szekrény és
hordozható
cserépkályha
olcsón
eladó. rvobó u. 7'b.

1102-ea Skoda olcsón eladó, vagy elcserélhető motorkerékpárra. Osr utea
94/b.
•
Bőrkabátját javíttató
sa. alakíttassa vízhatlan
festéssel
Csordáa bőrruhakészltőné!. Szent Mik.
lós utca 7. Felsőváros.
Tacsikutyát veszek,

Figyelem!

120-as

mikrofonos
harmonika és Janán zsebrádió sürgősen, olcsőn
eladó. Erd.:
egész nap.
József
Attila sgt 44—16. I.
em. 2. ajtó, Zsiga

szputnyik

gyermekkocsi edado.
Erd. vasárnap délelőtt Jósika u. 83.
Mészáros.

modern csillán veszek. ..Ármegjelöléssel" 14 860 Jeligére a
Saltóházba.

tések 1 q felüliek
eladók. Algyői u. 63.

Újszeged. Rózsa F.
sgt. 11. fszt. 2. alatt
levfl
politúros
keménvfa
háló
eladó.
Erd.:
8-18-lg.

Tizedesmérleg 30 kg- Jo állapotban
os hitelesítve eladó.
Műszaki Bizományi,
Tábor u. 8.

Cseszlovák sportkocsi eladó. Erd.: 8-tól Gyermek
11-ig. Csongrádi
7/a.

sgt.

Hízott serlés 250 kg-

os
eladó. Szőreg,
Pacsirta u. 9. Érd.:
bármikor.
Nagy kokszos kályha, perpétum,
20n
lit. vashordó benzin
pörkölögép. 200 literes fahordók eladók.
Árvíz n. 31.

tükrös kredenc
eladó.
József A. sgt. 95.
Erd. szombaton, vasárnap.

Készpénzért vásárolunk televíziót, rádiót.
magnetofont,
valamint vUlaaybáztartási cikkeket. Bizományi
Áruház,
Szeged.
x

Eladó Mekalor fürEgyágyas Buksi kö- dőszobai olajkálvha.
tógép eladó. Kor*, henger
nélkül.
nyi rkp. S„ házfel- Deszk, Semmelweis
ügyelőnél.
u. 10. sz. Szanatórium mellett.
ÉrNégy és kétszemé- deklődni du. 8—'7-ig.

Jolana
utánzat,
trágya 70 q.
elektromos lapgitár Eladó
kisebb tételben Is.
eladó. Ojszeged, Jan- Szállítást
vállalom.
kovich u. 5.
József A. sgt. 78.
Kisméretű zománcozott
fürdőkád
és 11 hónapos hús ser-

háromajtós Márványlapos

szekrény festett, eladö. Dankó Pista u
2L
X

Mély

lyes nagyon Jó állapotban levő
rekaszín és ár közlését. mié, fotelok, sezlon
..Kutya" 14 768 Jel- és kisebb
rekamié
igére a Sajtóházba eladók. Lengye) u.
Egy világos m o d e m 32. Szent István tér
ú j kombinált szek- mellett.
rény, 3 fotel,
dohányzóasztallal sür- Eladó kettő ágy, fegősen
eladó.
Erd. hér teatűzhely.
Jó
vasárnap 10—5 órá- állapotban, tv antenig. Mérey u. 16. n . 2 na. belga óriás bak
Egy
kisipart
hor- nyúl. Szeged, Katodozható cserépkály- na József u. t l .
ha ú j állapotban eladó. Móra
u.
23. Sikkötögép 8,70. hamoMegtekinthető szom- tos orsózógép
kifogástalan
baton és vasárnap torral
eladó
egész nap, Jancsó állapotban
éknál.
Róna, Somogyi u. 18.

balkaros gép,
Gázkályha, gázvaea- Cipész
ruha varráshoz
ls
16. vízmentes pony- használható,
szoba
va eladó. I.enin krt. kályhák, philips. Ti37. ÜT. e. 22.
hany rádiók, rézüst
Bélyeget
legelőnyö- olcsón eladók. Imre
sebben
vásárolhat, u. 1/b.
értékesíthet.
Falus
Kettő db szép sötét
bélyegkereskedés.
sodKelemen u. 4.
X politúros ágy
olcsón
Vásárolok
hármas- ronybetéttel
szekrényeket,
reka- eladó, pálötelep 2.
miét. sezlont.
asz- sz. Közvágóhfdnál.
talokat. székeket. —
Teleki u. 6.
x Egy sötétszürke ü j
női télikabát eladó.
Takarmánycékla 10 Kemes u. 15. Dobat.
q
eladó.
Vadkerti
tér 8. sz.
Volkswagen Jó ál
Proksch gyármányú lapőtban eladó, vabécsi.
fekete zon lamint 2 db köpeny
Rom eladó. Rákóczi elsó szélvédő gumiu. 63. sz.
x betéttel és 2 db Zasköpeny.
SzeHáromajtós interzt- tava
ged, Petőfi S. sgt
ás,
kifogástalan 28.,
vasárnap
10—
szekrényt
vennék.
Veresné. Aradi vér- 19-ig.
tanúk t"re 3.
X
Egyszemélyes (Sim
Eladó egv hálószo- son-moped)
eladó.
bsbútor. egv
Tisza Megtekinthető
va
tv kifogástalan álla- sárnap. Kereszt u. 1.
potban.
ÜJ-Petőfitelep, Diadal u. 3 Vennék kisebb méx retű vitrtnes szek
sötétszinűt,
Fladó
nagytetleslt- rényt,
kihúzhatós
ményű
amerikai egy db
kokszos kályha, toa- politúros asztalt. Címet:
Petőfitelep
lett t ü k r ö k
szenes
31-re
kályha, mély gyer- Bánk bán u.
mekkocsi,
f ü r d ő - kérem.
kályha.
ruhaneműGO
nk. áron alul. pe- Admira A 8
filmfelvevő
eladó.
tőfitelep. n . , u. 2i
Osz u. 27.

?Ti

PRAKTIKUS
KÉNYELMES!

irhabunda
88 cm hosszú, német
gvermekágv
eladó
Érdeklődni
esti
órákban, szombaton
délután,
vasárnap
délelőtt. Hunyadi .1.
sgt 8 fezt. Czlmer.

Ü1 vízvezetékesapok
(réz) és egyéb felszerelés eladó. Kossuth L. sgt. 57.,
emelet.

Ontöttvasüst. rézüst.
zsírosbödön,
nagy
veídling. nagv vaslábos.
kézi h alt Asú
köszörű.
építéshez
való csiga és szerszámok eladók. Bodzafa u. 3.
Alig használt komp
lett
fürdőkályha
hengerrel
eladó,
'falász u. 22.

Jó

állapotban

levő

fehér, mély
gyermekkocsi eladó. Pónyai.
Szilágyi
u.
6 b. 1. em. du. 5-tól.

Ajtó tokkal, sezlon.
kukoricaszár és kukorica eladó. Arvlz
u. 54.

Modern

szép,

dió

háló és egy kisméretű
strandkabin
gyümölcsösbe alkal
mas eladó.
Érdeklődni
este
6—8.
Odessza X X T V . II. 6.

10 mázsa kőpor eladó. Bártfai u. 33. sz.
Kodortelep.
Kukorica
morzsolót
állót vennék. Menhely u. 3. Katona, x
Jó állapotban
levő
fehér mélykocsi és
mózeskosár
eladó.
Gutenberg
utca
lG/a. I. em.
x
Slmca Aronda
Luxos kivitelben Igényesnek
eladó.
Szombat déltől, vasárnap délig. Érdeklődni: 83—80, telefonon.
X

Eladó egy Plaff férfi előre-hátra varró OTP-hitellevélre
is
varrógép. Jó állapot- mindennemű bútort,
ban. Bercsényi
u. televíziót.
fényké12.. I. 6.
pezőgépeket
árusítunk. Bővebb felviJó állapotban levő lágosítási. az üzletvasutas
bunda
és ben adunk
kedves
Eladó
nikkelezeit köpeny eladó. MaJ- vásárlóinknak. Bizofűrészporos kályha. danyi sor 14. (Taní- mányi Áruház, Szeged.
x
Röszkei utea 7.
x tói kiskertek.)

Egy halom
trágya
eladó. Tarján a. i.
Tv-szekrény, virág-

Sezlon*

paptan, 27 éves

klöpll
függönyök,
madonna kep. ólomUveges
vitrin,
masszív festett h á .
lószobabútor
sodronnyal.
matraccal,
nagy ssinger varrógép, szabó felszereléssel, álló ruhafogas, teknő, stelázsi,
300 literes horgonyzott tartály, a m a t ő r
rádió, női és férfiruhák, kabátok
olcsón eladók. Gogoly
u. 19.
Városi b u n d a
báránybéléssel. száraz
k e n y é r 250 kg
eladó. Veresács n. 23.

állvány.
fallpolc,
asztal készen eladő.
MB
Harmos asztalosnál, Skoda 1000-es
HódmezőváSzt. György tér 5. eladó.
sárhely, B á r á n y u.

Hússerlés eladó, 180
kg-os. Répás u. 2.
8/189
síkkötőgépet

2.
Hintaszéket
sürgősen.

149 850 '

vennék
„Szék

Jeligére

a

vidéki Józan
életű
nőtlen
férfi, kis te&tl hibás, megismerkedne
hozzáillő házias nővei házasság céljabél. „Saját
házam
van 140 846" Jeligére
a Hirdetőbe.
Testhibás nő megismerkedne
rendes
férfival
házasság
céljából,
26 tói 38ig. „Szegedi 140 C91"
Jeligére a Hirdetőbe.
28 éves elvált tisztviselőnő (hároméves
kislánya van)
házasság céljából megismerkedne
hozzá
Illő, Józanéletü független férfivel. „Kom o l y " 14 W1 Jeligére a Sajtóházba
25 éves, 170 cm m a gas érettségizett leány
társasát
hiányában ezúton keresi hozzáillő,
káros
szenvedélytől
mentes, lakással rendelkező f é r f i ismeretségét házasság
céljából. aki «
éves
kisfiának bp)« lenne. ..Csak
fényképes levélre válaszolok"" 14 9:12 Jeligére
a Saltóházba.
Megismerkednék
házasság
céljából
olyan
középkorú
dolgozó
asszonnyal,
kinek hiányzik
az
életéből békés természetű.
kifejezetten
Jézanéletű
élettárs.
Részletes
életkörülmény leírását
tartalmazó pontos
című leveleket veszek
figyelembe.
..Csak
kalandra
váevók
mellőzzenek." 14 829
Jeligére a Saltóházba.

vennék, vagy bérel- Hirdetőbe.
nék.
..Kifogástalan 407 Moszkvics
igéáilatpotban"
14 853 nyesnek és 2« q lujeligére a Sajtóház- cerna széna eladó.
ba.
Üjszentiván.
Koss u t h u 32.
Varrógép,
szoba
WC, konyhai
vas- Férfi hosazú bőrkaklöntő.
vaskályha, bát és sötétkék télikályhae'lenző,
kis kabát alig használolcsón
eladó.
asztal, mérleg, vas- tak
Odessza 27. épület.
mosdóállvány.
ágyak eladók. N»- II. em. 7.
Jó
állapotban levő
mcstahács n. 6. sz.
elEladó egy
vasutas hélőszobabútor
adó.
vasárbunda, kis sezlon, nap. Erd.: Újszeged.
disznóbörkölő,
Há- Gyapjas Pál u. 45.
mán Kató u. 15.
Nagyobb mennyiséSkoda Oktávia
Su- gű trágya eladó. Jóper kifogástalan ál- zsef Attila sgt. 106.
lapotban
eladó.
Erd.: v a s á r n a p 10— Jazz-orgona új ga16 óra között. Sze- ranciális
eladó.
ged.
Bem
tábor- Odessza X. épület, E.
nok s . 4. sz.
711. 13.
Újszerű
állapotban Nagy pálmák, olcsó
levő hordozható cse- könyvek, l á n y k a kerépkályha
eladó. r é k p á r eladók. J ó
Újszeged, F ü r j
u. sika u. 7.. I. em. 2.
44,
Benczúr-tv
politúIfiTífl
szobaasztal elPerzsaláb e.s pano- ros
u.
14. Táskaernyők,
belfix bunda, í l'2-es adó. Rigó
és külföldi
gyártméter piros, teddv- emelet.
esernyők
berry anyag, gyer- UJ irhabunda, több m á n y ú
egy szakszerű és pontos
mek kötött kabátok szövetkabát,
és ruhák
eladók. bután gázrezsó el- javítása és áthúzása
adó. Mura u. 2/b.
miatt forduljon bizaBéke u. 4.
palackos lommal Steiner essrHasznált
melegágvl Német
r.yőkészítő
mestereladó.
ablakok
eladók. gáztűzhely
u.
9.
Újszeged. Bérkert u. 7'útán u. 21. emelet. hez. Attila
J
é
g
k
u
n
y
h
ó
sarkánál
75,
Szép festett h á r m a s - k é r e m
befordulni.
eladó.
Kétaknás luxuskivl- szekrény
telü Gudlln-féle tűz- Földvári utca 3. II. Kisleányom
gondohely-kályha
eladó 4 . du. 5-től.
zására (16 hónapos)
Érdeklődni:
vasár Újszerű sezlon
elgyermekszerető.
nap. Brüsszeli
krt adó. Bartók-tér 10.. I tiszta.
intelligens
13 bal.
1T. 4 Erd.: " a s á r n a o nénit keresek azonnalra. Kazinczy u.
Eladó 500 a» eszter- Tranzisztoros táska 14.
Kamenikné.
gapad, prizmás vas- rádió eladó. Cserzy
gyalu
lökethossz Mihály il. 7
Garázs
klndó, sze270 mm, 125 D. Cse- Eladó alté használt mélygépkocsi
pel
m o t o r k e r é k p á r . tűzhely, nyúlketrec re. Halász u. 8. részész.
Megtekinthető:
Kárász
utca
10
mindennap
fél
4 názfclúBvelö.
írógépemet
kölcsön
után. Szeged. Pető- Benzines
sertéspör adom.
Csikós
Fefitelep,
Bánk
bán kflló eladó.
n*/.t- renc. Somogyi
u.
u. 61/a.
rovszky u 10. Vet- 12.
Magaatórzsű
bokor, ró
futórózsa
űjdonsá
kis Kisgyermek gondogok. folyton termő Eladó ikerágy,
lakásomon
gyermek- zását
málna,
földteper. kályha.
tér vállalom. Attila utgömbakáe. díszcser- ágy. Széchenyi
ca
21.
III.
1.
jék. t u j a ,
buxus, 8. I. em. 19. ajtó.
ribizli.
egrestövék
Elvesztettem
férfi
kaphatók Csongrádi H A Z A S 8 A G
esernyőmet
piaci
sugánit 91.
kosárral.
Megtaláló
éves elvált mun- Jutalom
ellenében
Fladó
500
literes 26
kás házasság céljá- adja
Petőfi s.
bcylerkazán
felsze- ból
megismerkedne sgt. 21.le. rádióshoz.
relt vörösréz fürdő- gvermekszerető
háhenger, tűzhely
és
nővel. ..Becsü- Férfi- női szabók.
rézűst. Nemestakác* zias
letes 149 843" Jeligé- 2.70
méteres sötétu . 28.
re a Hirdetőbe.
barnára fesiett poszExportra készüli úl
tőanyag
eleserélőMegismerkednék
konvhabútor eladó házasság
dött, aki feldolgoKapásék.
Szigligeti 25—36 éves céljából
zásra
kapta.
Jelentnővel.
Szorgalmas dolgozó kezzen Jutalom elT a k a r m á n y cékla el- férfi. ..Lakás szük- lenében. ..Kisiparos"
adó.
Katona
utca séges" 14 864 Jeligé- 14 730 lellgére a SaJtc házba.
45.
re a Sajtóházba.

Hirdessen

a Dél-Magyarországte

Népművelés
és technika
Országos tanácskozás
Szegeden
A
népművelés
nemrég
megjelent Irányelvei
szerint a közeljövő egyik legfontosabb feladata a művelődési házaikban
működő
műszaki-technikai
szakkörök munkájának
javítása.
Egyrészt számukat mintegy
25 százalékkal növelni kell,
másrészt
tevékenységüket
színvonalasabbá,
vonzóbbá,
érdekesebbé kell tenni.
Ennek érdekében háromnapos tapasztalatcsere jellegű tanácskozásra hívta öszsze a Népművelési
Intézet
az onszág
összes megyei
Népművelési
Tanácsadójában működő műszaki-technikai szakbizottságok vezetőit A konferencia megtárgyalja
a
szakbizottságok
munkájának és a szakkörök
szervezésének elvi és gyakorlati kérdéseit
A tanácskozás tegnap délelőtt a Szegedi Tanárképző
Főiskola műszaki tanszékén
kezdődött meg.
Megnyitót
Csenke László, a Csongrád
megyei tanács
művelődésügyi osztályának helyettes
vezetője mondott.
Utána
Czeglédi Györgyné, a Népművelési Intézet munkatársa tartott előadást Technika és népművelés címmel.
Délután a Csongrád megyei
tanács
székházában
Englander Tibor, az Egyesült Izzó munkapszichológiai
laboratóriumának
vezetője
tartott előadást
A konferencia ma tovább
folytatja munkáját Délelőtt
előadást hallgatnak a résztvevőik, délután pedig
tapasztalatcsere-látogatást
tesznek a hódmezővásárhelyi és a csongrádi művelődési há^jftan.

Bírósági ítéletek
NEM TUDOTT
ELSZÁMOLNI A PÉNZZEL
Társadalmi tulajdon elleni sikkasztás miatt állt a
Csongrád megyei
bíróság
előtt Farkas Jánosné 26 éves,
Szeged. Joéika utca 29." szám
alatti lakos. Mint az újszegedd UTC pálya mozgóárusa,
nem tudott elszámolni 12
ezer forint értékű áruval. A
Csongrád megyei
bíróság
jogerősen 6 hónapi szabadságvesztésre ítélte.
A TOLVAJ
ÉS ORGAZDÁJA
Együtt vonta felelősségre
e bíróság a tolvajt és a vele
„dolgozó" orgazdát, Gruity
István, Szeged, Csuka utca
31 és Billik József, Szőreg,
Jókai utca 2. szám alatti lakosok személyében. Gruity
előbb a Búbos
Étterem,
majd a Takaréktár
utcai
Halászcsárda elől lopott el
egy-egy kerékpárt, amelyet
rábízott az orgazdára. Billik
Józsefre értékesítés végett.
Gruity büntetését még a szegedi járásbíróság
jogerőre
emelte. A visszaesőként elkövetett lopás miatt 1 év és 8
hónapi szabadságvesztést kapott Billik fellebbezett, s a
Csongrád megyei bíróság kimondotta az ő bűnösségét is,
visszaesőként elkövetett orgazdaság miatt Egy év és
3 hónapi szabadságvesztésre
ítélte jogerősen s kötelezte —
mivel a korábbi büntetéséből feltételesen szabadult —,
hogy az akkor visszamaradt
büntetését is letöltse.

AZ EMERGÉ

Nyár és nyár között
Nagyarányú gondoskodás és fejlesztés a fürdőknél
Csak most húzta ki a lábát
a nyár a tiszai tájról és tette néptelenné az újszegedi
partfürdőt és csónakházakat.
A lefutott szezont már lehet
értékelni, és felkészülni az
újra is most kell. Jóelóre
gondoskodni a jövő nyár örömeit kereső tíz- és tízezrek
pihenéséről,
szórakozásáról.
Ezért ült össze máris a Szegedl Fürdők- és Hőforrás
Vállalat igazgatósága mellett
dolgozó hat tagú társadalmi
bizottság: d r. B i h a r i Béla, H a r s á n y !
Géza, dr.
L e s s y Viktor, dr. M a d á c s y Lászlóné, M a t u s e k
István és dr. S z e g h y Endre. A partfürdő bérlői és napi vendégei — köztük több
ezer külföldi látogató — nevében mondták el véleményüket a nyári szezonról.
Jobb környezet,
jobb ellátás
Megállapították, hogy sokban kulturálódott a környezet, jobbak voltak a technikai feltételek, kielégítőbb a
különféle szolgáltatás, mint
a megelőző években. Jól bevált és további fejlesztésre
vár az éttermi szolgálat és a
lángos sütés. Elégséges ital
és hűsítő állt a közönség
rendelkezésére. A környezet
tisztasága fölött nemcsak intézményesen őrködtek. Hozzájárult ahhoz a közönség
intenzív
rendszeretete
is.
Fiatalok és idősebbek életkori sajátosságaiknak megfelelően szórakozhattak, pi
henhettek,
ebben egymást

nem zavarták. Közös véleményük viszont, hogy a Tisza mellett, a partfürdőn
mégis kevés a víz. Vízcserénél a medencék lassan telnek meg, s emiatt a zuhanyozók is többször szárazon
maradtak.
Igaz viszont, hogy hat héten át a Tisza áradó vízállósa négy méter felett volt és
elnyeléssel
fenyegette
a
partfürdőt, azaz a hálózati
vizet úgy kellett átemelni,
hogy a folyó meg ne akaszsza a lefolyást. A természeti
akadály Szeged fürdőváros
Jellegén mit sem csorbított,
a tiszai vizi élet eleven volt
A partfürdő további fejlődésére jellemző, hogy nagyüzemek és Intézmények máris hozzáfogtak korszerű üdülőházak építéséhez. Egyiket,
másikat már alapozzák. A
partfürdő általános rendezési terve szerint az idejét
múlt, a tavaszi áradások által is tönkretett, az esztétikai követelményeknek nem
megfelelő kabinházakat lebontják, illetve
az erdős
részbe telepítik át, hogy helyet adjanak a további fejlődésnek.
Technikai fejlesztés
A fürdővállalat még ebben
az évben 1 millió 400 ezer
forintot fordít a partfürdőre. Földmunkákat végeztet,
sétányokat képeztet ki az
erdőben. Kohósalak utat alapoznak az áruszállító kocsik
számára. Betonlapokkal
új
gyalogjárdákat képeznek ki
1500 négyzetméteren. Nyolc-

fiz állhatatos feleség
A film Somerset Maugham
színdarabjából készült;
a
darab a világhírű angol írónak nem a legjobb alkotása,
Nemcsak azért, mert a problémát — a házasságról, a
hűségről, a szerélemről van
szó — meglehetősen felületésén ós felszínesen kezeli,
hanem azért is, mert nem
eléggé szellemes, fordulatos,
Maughain sziporkázó ötletességének, elegáns hangvételének, szatirikus hajlamainak
bizony, sajnos, csak éppen a nyomaival, helyesebben a roncsaival találkozunk
ebben a műben. Sem a darab, sem a Tom Pevsner rendezte film nem adja az igazi
Maughamot; közepes társaigási szalonvigjáték
csupán
mindkettő.
A film szereplői: Fred Calonder, a divatos, jólkereső
St. Moritz-i orvos, Constanze, eltartott felesége. MariéLouise, az orvos szeretője es
Bernard, az ismert író, Constanze régi udvarlója. A konfliktus, illetve a konfliktus-

Uj

filmek

utánzat közöttük bontakozik
ki. Nem igazi konfliktus ez,
s ezért érdektelen és semmitmondó: a párok
ugyanis
nem szerelmesek egymásba,
hanem
csupán
játszanak.
Elegáns, kedves,
udvarias,
néhol frivol, és gyakran érdekes, szórakoztató ez
a
szerelmi játék. De érdektelen. Nem csupán mi nézők
tudjuk, hogy itt
unaloműzésről és nem többről van
szó, tudják ezt maguk a szereplők is. Ezért csak félszivvei, fél odaadással vesznek
részt benne. Csak játékról
van itt szó. Nincs komoly
veszély.
Ne legyünk azért lgazságtalanok. A vígjáték 6ok
részlete érdekes, párbeszédei gyakran szellemesek és
a színészek egyenesen kitűnőek. Különöen a bűbájos
Lili Palmer Constanze szerepében és az eredeti tehetségű Peter Van Eyck, az orvos alakjának megformálója.
ö . L.

fi tökéletes bűntény
Tökéletes bűntény — vallja az egyik gyilkos (akinek
személyét
—
különösen
azokra való tekintettel, akik
még nem tudják, de hamarosan meg akarják tudni —
nem áruljuk el) —, amiből
hiányzik az indok.
Ennyi
lenne
mindössze,
amivel
okosabbak lettünk a film
végén. De ha jobban utána
kíváncsiskodunk, még tulajdonképpen ennyivel sem.
Mert ezúttal több gyilkosság, több hűntóny halmozódik egymásra, s ezek között
pusztán
egyetlen
olyan
akad, az első, mely látszólag indokolatlan. De
csak
látszólag,
mert
ráadásul
még ez is sántít Tovább
nyomotva ugyanis kiderül:
ennél sem hiányzik az in-

GUMIGYÁR

felvételre keres
üzemi gyakorlattal rendelkező

villanyszerelő
szakmunkásokat
Jelentkezés a munkaügyi osztályon.
S. 149 853

dók. Ez pedig, hogy indokolatlannak tűnjék, s ezzel
elterelje a figyelmet a többiről.
Mindebből viszont az következne, hogy nincs tökéletes bűntény? Az.
Már
annál is inkább, mert leleplezitek. Ezt p>edig a néző is
tudja, jó előre, hiszen manapság olyan krimit sehol
sem látni, ahol nem kerül
meg a tettes. Vezethetnek a
nyomok akár
a hetedik
mennyország,
a „zsaruk"
vagy a „Szájmontemplárok"
éber tekintetét —
előbb,
vagy utóbb — semmiképpen
sem kerülhetik el.
Ebből
megintcsak tovább következn.k: a közönség már eleve
azzal az előítélettel ül be a
moziba, hogy ez a tökéletes bűntény sem lehet tökéletes. Vagyis, mondjuk ki
kereken: rossz a cim. Azért,
mert semmitmondó. Az eredeti francia titulus sokkal
jobb: Gyilkosok kupéja. Kár
volt megváltoztatni.
Maga a film —
Costa
Gavras
forgatókönyve és
rendezése — sem
sokkal
több bármelyik szokványos
kriminél. Ami mégis javára írható: egy sereg kitűnő
színész — különösen Yves
Montand — „valódi embereket" életre keltő játéka.
N. L

száz négyzetméteren, az eddiginek a dupláján virágosítanak. Emeletes, új kabinsor
is épül a befogadóképesség
növelésére. A további tervek
szerint külön épülettel új
kapubejáratot is nyitnak a
partfürdőre. 1967-ben gépi
erejű zsiliprendszert építenek, hogy a folyó vize ne
törhessen be a csatornarendszeren. A medencék vízcseréjekor kétségtelen,
hogy
lassú a feltöltés. Bárdos
Miklós, a fürdővállalat igazgatója arról tájékoztatta a
társadalmi bizottságot, hogy
a probléma kiküszöbölésén
már dolgoznak. A hévizet is
hasznosítják majd itt a következő években, ami eddig
haszontalanul elfolyt a Tiszába. Ezt a vizet egyelőre
visszavezetik a sportuszodába és az ottani, gyógyászati
célt
szolgáló
medencébe.
Egy mellékágon azonban a
partfürdő is kap majd ebből
a vízből, amelyet megfelelő
keveréssel
hasznosítanak
minden időszakban.
Gyógyászati lehetőségek
Üjabb kutatómunkák és
tanulmányok foglalkoznak a
Tisza és a Maros vizének,
homokjának adottságaival. A
partfürdő előtti szakaszon a
Tisza épít. Vastag rétegben
itt rakja le a Maros homokját, amely az újabb kutatások szerint
rádiumot és
egyéb hasznos anyagot tartalmaz. A partmenti homokot eddig kevesen használták napfürdőzésre, a talajt
letapostak"Csak"'egy Zetor
kell a szükséges földmunkához, hogy a fürdővállalat
napról napra minden reggel
felszántsa és porhanyóssá tegye a napfürdőzőknek, különösen a reumatikus és ízületi bántalmakban
szenvedők részére a kitűnő, gazdag
anyagokat tartalmazó marosi homokot, amelyet a nap
melege hevít fel. Kár, hogy
ezt a lehetőséget nem korábban hasznosították. '
Tiz- és tízezrek ürttmére
A partfürdő fejlesztése és
korszerűsítése mellett természetesen gondolni kell a
csónak- és úszóházakra, a
kellemes szórakozást nyújtó
Szőke Tiszára, a kiránduló
és révszolgálatot
teljesítő
hajópark fejlesztésére.
A
csónakházakat minden szezon előtt rendbe is hozzák,
javítják, festik, csinosítják.
Nagyobb összegű javításra
— most már sürgősen — a
Béke I. űszóház öreg, fél évszázados csónak garázsa szorul, amelyben télen, nyáron
nagy értékű csónakokat tárolnak. Ez az építmény most
már azzal fenyeget, hogy
összedől,
a tartógerendók
mindenütt elkorhadtak. A
garázsmester
a legutóbbi
nagy ereiű szélben alig tudta megvédeni a tetőzetet. A
garázs védelmére azonnal
műszaki készültséget rendeltek el.
A társadalmi
bizottság
széleskörű figyelmével, segítőkészségével azon van, hogy
javaslatával, gondoskodásával menet közben és jó előre
segítsen a fürdővállalatnak.
Tagjainak munkája akkor
és úgy kamatozik, amikor
tíz- és tízezrek kulturált
környezetben élvezik a nyár
örömeit.
L. F.

A szegedi áruházban is lesz
Richards-osztály
Az eddigi közös árubemutatókat továbbfejlesztve az
ipar és a kereskedelem szorosabb kapcsolatára mutat
példát a Luxus Áruház és a
Richards
Finomposztógyár
kezdeményezése. A Luxus
Áruházban ugyanis az üzem
külön méteráru osztályt rendczett be, ahol kizárólag a
győri gyár termékeit, újdonságait árusítják.
Az áruház Richards-osztálya csütörtökön nyílt meg.

Ezzel kapcsolatban sajtőtájékoztatón elmondták, hogy
a kezdeményezés célja az új
gazdasági
mechanizmus
irányelveinek megfelelően az
ipar és a vásárlók közvetlenebb kapcsolatának kialakítása.
A tervek szerint jövőre •
veszprémi, a szegedi és a ta(ahányai áruházban hoz létre hasonló osztályt a gyár
és az Országos Áruházi Vállalat.

Válaszol az illetékes

Rossz volt a felmérés ...
Lapunk 1966. november
13-i, vasárnapi számában
Felmérik a
gyerekeket...
címmel cikk jelent meg a
mórahalmi általános iskolával és
gimnáziummal
kapcsolatosan. Cikkünkre
levélben válaszolt az iskola felettes szerve, a szegedi járási tanács vb művelődésügyi osztálya. A
levél — amelyet Ács Zoltán, a művelődésügyi osztály vezetője írt alá — a
következőképpen hangzik:
„A
Dél-Magyarország
1966. november 13-i számában megjelent
újságcikk
igen okos és elvszerű észrevételeket
tartalmaz.
A
cikk írója helyesen mutat
rá a felmérés mechanikusan
alkalmazott hibáira. Szeretnénk
rámutatni
arra,
hogy ennek a felmérésnek
az előzménye tulajdonképpen egy megyei középiskolai igazgatói értekezlet volt.
Ezen a tanácskozáson megyénk középiskolai igazgatói azt beszélték meg, hogy
a soron következő nevelési
tárgyú tantestületi értekezleteket hogyan bonyolítsák
le. A tanácskozás bevezetőjeként az igazgatói munkaközösség vezetője elvi tájékoztatást adott az igazgató
kartársaik nak a hazaszereteire való nevelés témakörének tantestületi vitáihoz,
Bizonyára a cikkben szerepló mórahalmi igazgató elvtárs félreértette az ott elhangzott és pedagógiailag
indokolt eredményvizsgálati kérdéseket. Az napjainkban vitathatatlan, hogy
a
korszerű pedagógiai eljárások során az
eredmények
vizsgálata és elemzése nél-

külözhetetűen. Arról is sző
volt ezen az igazgatói tanácskozáson,
hogy
ilyen
eredmény-vizsgálatokat csak
nagyon körültekintően
és
hosszabb időszak megfigyelésed alapján lehet végezni. Arról ts esett szó, hogy
ilyen eredményvizsgálatokba
hogyan kell bevonni a munkatársakat és az iskola egész
közösségét.
Semmi esetre
sem lehet egyetérteni olyan
igazgatói
rendelkezéssel,
amely egyik napról a másikra mechanikusan
elrendeli a felmérés elvégzését,
különösen előre meg nem
fontolt kérdések
felhasználásával."
A levéd a
továbbiakban
megemlíti, hogy a cikkben
szereplő kérdések jó része
x 3 T"l? 0 1 1 .
tett tanácskozáson,
de
az
- - élőadó logikusan indokolta a
kérdések felvetődését bizonyos pedagógiai helyzetekben. A művelődésügyi osztály levele a következő sorokkal fejeződik be:
„A
cikk
észrevételeit
hasznosaknak ítéljük meg,
mert felhívja a figyelmet a
mechanikusan
alkalmazott
felmérések veszélyeire
éa
egyúttal rámutat a vezetés
módszereinek néhány
elavult vonására ls. Éllenőrzéseink során
figyelemmel
leszünk arra. hogy munkatársaink a korszerű pedagógia követelményei
szerint végezzék a
szükséges
(és csakis a szükséges) eredményvizsgálatokat. A vezetés színvonalának javításara fel fogjuk használni
a
cikkben szereplő
eset tanulságait".

fiz önHnfüs renif§r szolgálat
haszna a vasúion
A Csongrád megyei vasúti
Az
önkéntes
rendőrök
rendőrőrs kiváló önkéntes eredményes intézkedése nyoze
100
15
rén
W n ^ délelőtt
H^ rórt a S nagyf " 0,,,
századén tegnap
, ,
....lényeges
k-kkal
állomás oktatási termében.
csökkent a vasút teUrbán László rendőralezre- rületén a szállításra
váró
des megnyitó
szavai után áruk dézsmálása, szilárdult
Kerepes Mátyás rendőrszáza- a közlekedési rend és fegyedos méltatta azt az áldozatos I e m Lényegcsen
kevesebb
munkát, amelyet a vasút te. .
. .tórtént
. . . . . a z , ,d .e.n
M e s e i
rületén végeznek a közrend ^
és közbiztonság, az utas és Csongrád megyében, mint a
áruszállítás biztonsága, a tár- korábbi években. Hosszabb
sadalmi tulajdon
védelme és különösen
kiemelkedő
érdekében. A vasúti önkéntes rendszeres munka fűződik
Ö
L . a r i , M A v I " n á l G é m e ' István szegedi. Molgozok legszélesebb
rétegét
. „„..,,
, .
'
.
Mlhály
képviselik. Van köztük pá* Lucz JÓ2seí
lyamunkás,
jegyvizsgáló, a l győi és Laczkó János csenszellemá és fizikai dolgozó, gclei önkéntes rendőrökhöz.
Az idén is többezer órát töltanácskozás vitájábana
A
önkéntes
rendőri szolgálat- számosan
tban.
^ N t
felszólaltak
szolgálatukban
szerzett és tapasztalatukat átadták társaiknak. Pelye József őrnagy,
a Csongrád megyei rendőrfőkapitányiság,
Bottyánszki
Károly pedig a MÁV szegedi
igazgatósága nevében mondott köszönetet és kívánt további eredményes munkát a
a szegedi József Attila Tudományegyetem Földtani Inte- vasúti önkéntes rendőröknek.
zetének adjunktusa mutatta A Csongrád megyei rendőrbe dr. Miháltz István sze- főkapitányság
és a MAV
g e d i egyetemi tanár posthuszegedi
igazgatósága
közös
m u s kötetét
pénzjutalmában
részesült
Az alakuló ülésen megvá- eredményes, a társadalom
lasztották a szegedi csoport érdekében végzett munkástisztségviselőit: a Magyar
Weisz
honi Földtani Társulat sze- ságért Ilia Mihály,
gedi csoportiának díszelnö- Günter, Űjvári László, Magkévé dr. Koch Sándort, ügy- da Imre. Sári Szilveszter szevezető elnökévé
dr. Dank gedi. Molnár Mihály algyői
Viktort, titkárává pedig dr és Laczkó János csengelel
Mezősi Józsefet választottók
önkéntes vasúti rendőr.
meg.

MegalafdiÜ a Földtani Társulat
szegedi csoportja
Csütörtökön délután
az
MTESZ szegedi előadóterrnében dr. Dank Viktor, az
Országos Kőolaj- és Gázipari
Tröszt vezérigazgató-helyettese nyitotta meg a Magyarhoni Földtani Társulat sze
gedi csoportjának
alakuló
ülését Az ülésen dr. Kriván
Pál egyetemi docens, a Magyarhoni Földtani Társulat
főtitkára megemlékezett a
magyar agrogeológia megteremtőjének, Treitz Péter születésének 100. évfordulójáról, majd dr. Mucsi Mihály,
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PesH esték
E g y ü t t é s egyedül —- B e m u t a t ó a z
Mihály András müvének
bemutatója ós november 7
em lékün népén ek
naptári
ftssaetalálkozása
nem
volt
véletlen. Az opera éppen
azoknak a névtelen hősöknck állít jelképes
szobrot a
színpadon, aklK fél évszázada először vitték győz©
lemre az elnyomottak igazBÓ'gát. A mű világosan és
egyértelműen
általánosít:
összefoglal és
pied esz tálra
emel egy eszmeiséget, mely
hősöket követelt a hétköznapokra éppúgy, mint
a
sorsdöntő pillanatokra. Fi
gui-ái szimbolikus alakok, a
Fiú, a Lány, a Rendőrfőnők, a Bíró inkább céltudatosan mozgatott
eleven ideálc, semmint
hús-vér ember. Rendeltetésük is sokka] több egy
szabadságszerelem történet eljátszásánál: képviselői, politikus
portréi Ők • szerző világnézetí
állásfoglalásának,
Mindebből logikusan következik a műfaji sokrétűség
Igunye, a koncentrált escsak
ivgyon egységes koncepcióaxü sikeresen megvalosilható fJdolgozási mód
melyct eleve biztosítani ígért
a szövegkönyv es zene saerzojeneu- azonos szemelye
Hubay Miklós: Szüless újra. kedves című darabjának
öl létéből Mihály András —
aki 1941-től maga is aktív
tagja volt annak az illegálls kommunista
pártnak,
mélyről operájában énekel
— írta és komponálta
el
Gö színpadi alkotását A mű
ariol szól. miiként járja meg
bátor lépésekkel, tántoríthatatlanul a
kommunista
ellenállási mozgalom harc©
m. következetesen eivhű útját a bitófáig. Háborús mlíí.-.i
lidben ki bontakozó,
baljóslatú szerelem tragédiája —
a Lány jóhiszeműségből falcadó. tudtán kívüli végz©
ta* árulása — motiválja
oz u t a t A cselekménynek
e z a szála, a szerelem története, mintegy ellenpólusként jelentkezik az operabem. A szerző
szándéka
ugyanis többek között
azt
mondja, hogy abban a kör-

Operában

bon itetn lehetett
teljes a
boldogság sem: „úgy élünk,
mint a mesében, előbb
le
kell győzni a hétfejű
sárkányt, a vasorrú bábát,
a
púpos varázslót, csak
akkor lehetünk boldogok" —
mondja a Fiú az első felvonás végión.
Végső soron
tehát Mihály András hősének két egymást kizáró 1©
hetőség között kell választania: harc a szabadságért
vagy szerelem. A Fiú
pedig azáltal válik hőssé, hogy
ez utóbbit feláldozza a harcért, melvet előbb kedvesévei és közvetlen bajtársával együtt — később
a
Lány gvengesége és elvtársa halála után — egyedül
kell v í v n i a
ope^
A z
hagyományos
kereteit szétfeszítő mű előadása fokozott szerepet juttat a
rendezőnek
Mikó
András már az opera szük é s e k o r aktívan bábask©
dott a darab mellett:
állítólag egy telies felvonást
belőle, amit láhúzott
kell
1at .lanban is helvesnek
ffolnünk. A mű egésze így,
formájában
teljes,
ebhen
a
mozgalmas, sűrített és dráE-venértékben
kap
mal
jelentőséget a
látni- és
hallanivaló.
A
többsíkú
_ vetített háttérszínpad
stilizált és valós díszletekkel
—, valamint
a
választékosan bő. több mflnn-ag — a haí a j ú 7jenol
gyományos operai elemektől
kezdve a dzsesszfúgán k ©
rVisztül egészen" a~gé~(wené_ értelmes szmkrorba
ig
került Mikó András rend©
késében,
„
®
nézni. Ebben a fiatal, tehetséges Pál Tamás
vezényelt, és leginkább a főszerepet alakító Palcsó Sándor
— ugvanő énekel az első
garnitúrában is — nagyszerű teljesítménye tűnt ki.
Ugyancsak ebben a3 szerep« j ^ b a n éne.<elt_a Szegedről elszármazott Szalma Ferenc is.
Nikolényi István

UTAZÁSI S/EZONBAN

A HalászSsásTya
aikolóia
125 éve született
Schulek Frigyes
Vannak épületek, építészeti együttesek, amelyek kiválóságuknál fogva
túllépnek szorosun vett rendeltetésükön és környezetükkel egységbe forr\ a egy egész város jelképévé válnak.
A budai Mátyás-templom és Halászbástya együttese kétségtelenül
ezek
közé az alkotások közé tartozik. A
kőcsiokés székesegyház és az alatta
végigvonuló, mesebeli várra emlékeztető bástya Buda látképének
olyan
megszokott és megszeretett
elemei,
amelyek nélkül a fővárost ma már
el sem tudnánk képzelni.
E kiváló együttes tervezője, Schulek
Frigyes, 125 évvel ezelőtt, 1841. n ©
vember 19-én Pesten
születelt. A*
építészet iránti vonzalma korán megnyilvánult és alighogy
ipartanodái
tanulmányait befejezte, máris a B4csi Képzőművészeti
Akadémián ta' áljuk Bécsben különösen a középkori építészet kiváló ismerője. Fr'.edrlch Schmidt gyakorol rá nagv hatást. 1866-ban részt vesz a regensburgi dóm helyreállítási munkáiban,
majd hosszabb itáliai tanulmányutat
lesz. De szíve már hazahúzza, és
1871-ben visszatér Pestre. Egy évvel
később kinevezik a Műemlékek Országos Bizottsága építészének. Munkájához nagy lelkesedéssel fog hozzá.
Tennivaló van bőven, hiszen műemlékeink nagy részét elhanyagolt, omladozo állapotban találja. Számos ta6
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RÁDIÓMŰSOR
Kossuth rádió
4.39 Hírek. 4.32 Hajnaltól-reggel t g . . . 5.00 Hirek. 5.30 Reggeli
krónika. 5.50 Falurádió. 6.00 Hírek. 6.30 Hírek. 7.00 Reggeli krónika II. 7.15 Körzeti Időjárás.
7.30 Üj könyvek. 8.00 Hírek.
8.C5 Műsorismertetés. 8.20 Cár és
ács. Részletek Lortzlng operájából. 9.00 Az asszony meg a t©
hene. Elbeszélés. 9.20 Fehér Sándor népi zenekara játszik. Nemes Rózsa és Mindszenti István
énekel. 10.09 Hirek. 10.10 Salgótarjáni óvodások énekelnek. 10.30
Edas anyanyelvünk. 10.35 Fényes
Szabolcs operettjeiből. 10.59 Lottóeredmények. 11 90 Iskolarádió.
11.30 Most történik . . . 11.40 Schumann-rtalok. 11.57 Hallgatóink figyelmébe! 12.00 Hfrek. 12.15 Tánczenei koktél. 13.90 A budapesti
színházak műsora. 13.90 Kilométerpénz . . . 13.13 Mendelssohn,
Chopinés Ltszt-zongoraművek. 14.05 Történelem — kört©
fában. 11.20 Kórusoódlum. 14.30
Zsibongó. 15.09 Hfrek. 15.10 A
makacs városatyákról . . . 15.15
OZFNEtek. 15.55 Zenekari muzsika. 16.57 Hallgatóink figyelmébe! 17.09 Hírek. 17.19 villanófényben. 17.15 Salgótarján — 1966.
18.15 Üj zenei újság. 18.54 Hozzon egv dalt Bndaoestrel 19.09
Esti krónika. 19 39 Lemerek közt
válogatva . . . 19.53 Vörösmarty
Mihály versel. 19.57 Randevú.
Könnyűzene. 21.99 Hírek. 21.05
Változatok a szíl'őföldre. 22.00
Hírek. 22 "*» Snorthfrek. 27.25 La©
zárta.
Búcsú
Salgótartántól.
22 35 Rnyreuthl Ünnepi Játékok
1968. Wagner: Trisztán és Izolda
TTL felvonás. 23.51—0.35 Népdalok KHzhen: 24.09—0.10 Hírek.
Időjárásj el sntés.
Petőfi rádió
4.36-7.58 Azonos a Kossuth rádió műsorával. Közben: 6.26—6.30
Torna. 10.00 Nyári é'ménvek
Fsztervomból. Zenés hanek'pek.
lo.sn Reouíem a főhadnagyért,
Hangláték négy férfihangra és
oól szavalókórusra. 10.57 Mindenki, kedvére! 12.15 Válaszolunk
hallgatóinknak. 12 39 Salgótarjáni éhségemet. Dokumentumműsor. 13.99 Könnyűzene. 13.32 A
Medve ntest nolgárl. Rtport. 1,3 47
Vlzálláslelen'és. 14.99 Kettötőlhatic. A Petőfi rádió zenés délutánié 18.00 Hírek. 18 05 Szoviet datnk a Partról. 18.15 Családi
magazin. 18.58 Zenés séta Salgótarjánban. 19 19 A zenekar története Liszt TL rész. 29.09 Fs-i
krOntks. xr. 30 39 «>»M,nert: g-mn'l
szonatina. 20.45 rvztá'vck. pár
tok — politikai formálódás Afrtkáb-n. ?t 90 Berlioz: Reouíem.
22.75 Forgács Eva vjrágépekvkpt
énekel. Vözremöusdik: Szpndrev
Knrppr László gitáron. 29.49 Láttuk. hallottuk 23.00—23.15 Hírek.
tdőJárástelentéo.

TELEVÍZIÓM Ö S O R
Magyar televfzló
8.09 Tekola-tv. Orosz nyelv.
fAU. (sk. V. oszt.) otthon. 900
F'ővfiág f*it. Isk V. oszt.) A
kánosztafélék és kártevőik. 9.31
Játék vaev szerelem? Magverul
h eszélő lugosziáv film. íJsm.J
'9 55 A kénzőmövésxet története.
Barokk
művészet
Itélto'-ari.
/Ism.l 11.25 Telesport
(Tsrn 1
ts "5 Orosz nveiv. fTsm.l 14.30
0'4'4'to. /Tsm.) 19.00 Pedagógusok fór'ma.
Jugoszláv televfzló
0 40 Iskola-tv. 14.59 iskola-tv.
17 49 H'rek. 17 59 Keresztrejtvény. 16.'5
MŰSOrJementPtéS.
18 30 Tv-úldonságok. 18 45 Fiatalok a kénernvön 19 39 NépJ
mursjka. 19 54 Jó étszakát. gyerekek. 20.99 Tv-hfmdö. 2930
Hirdetések. 29 35 Kurázs »nvő.
Német film 22 95 Tv-h'radó.
Rimán televízió
17.00 LegklsebblMnk műsora.
18.00 Tv-hlradó. 18.20 Szemafor.
18.30 Személyiségek. 19.00 Heti
szemle. 20.00 Bemutató
előtt.
29.15 A tv térképe előtt. 29.40
Tarka tekercsek. 21.05 Operaest.
21 4o Tv-hiradó.

nulmányt ír és ezekben Igyekszik az
illetékeseket és a közvéleményt
a
műemlékek ügyének megnyerni.
A budavári Nagyboldogasszony —
Ismertebb nevén Mátyás-templom —
helyreállítási tervének elkészítésével
1873-ban bízzák meg. A nagymúltú
templomot — amely a magyar történelem jelentős eseményeinek szolgált
hátteréül — középkori alapvetése óta
sokszor átalakították. Különösen sokat szenvedett a török uralom alatt
Buda visszafoglalása után úijáépítették ugyan, mégis a múlt század hetvenes éveiben már életveszélyes állapotba került.
Schulek a korában uralkodó purista iskola híve, aki egyedül a gótikus formákat ítéli meglartandónak.
Helyreállítási terve radikális követk©
zetességgel hántja le a reneszánsz és
barokk
hozzáépítéseket. Az előálló
hiányokat maga igyekszik pótolni, és
így végső soron szinte teljesen új
templor.«ct alkot — gótikus stílusban.
Bár ez «iz elv ma már túlhaladott,
mégis Schulek rátermettségét és példátlan szaktudását dicséri, hogv minden rész'et, ha nem is eredeti, legalábbis hiteles emlékekre
támaszkodik.
A nagy munka húsz évet vett igénybe. Schulek szenvedélyes szakmasz©
retete és szívóssága győzött. Legyőzte
a kicsinyes akadékoskodókat is. akik
a mintegy másfél millió koronát felemésztő építkezésre eleinte mindöszsze 100 ezer koronát voltak hajlandók áldozni.
Schi'leket már az építkezés korai
korszakában foglalkoztatja az a gondolat, hogy a nagv műnek méltó környezetet kellene teremteni. így születik meg benne a Halászbástya felépítésének gondolata. A bástya h ©
lyén valamikor valóban várta! állott,
ez azonban dísztelen ép f tmény volt,
és pusztán védelmi cé'okat szolgált.
Schulek itt már nem helyreállításra
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Osztályozóra
a
Ma Olv'váverseny
A

.

vívó-szövetiség ma, pénteken
Szegeden mérkőzést rendez
a Szegedi Dózsa, az Orosházi Üveggyár és a Debreceni VSC versenyzőinek részvételével.
A
meghívásos
verseny a Rókusi
Tornacsarnokban lesz, délután 5
órai kezdettel.

Jobban játszó ltok
a szegedi kosarasok
Szegeden tegnap este
az
egyetemi napok
keretében
férfi nemzetközi kosárlabdamérkőzést játszottak. Szegedi
Eavegeai Orvostudományi
urvosiuaomanyt
agye
f e m - AZS AM
Krakkóu,
59:40 (28:22). Rókusi Tornacsarnok. Vezette:
Merényi
dr. és Hódy Zs. A vendéglátók Szakáll. Papp, Szigeti, Csete, Danicz összeállításban kezdtek, majd Bácskai. Nagy, Tornyos, Faragó
J. és Dani is játszottak. A
lengyeleknél Jarnza. Kubicky, Adlewsky,
Mlodnicky
és Michalik kezdett. A s z ©
gedi csapat végig vezetett és
különösen a hajrában
volt
jobb ellenfelénél.
Legjobb
dobó: Szalkáll Zoltán 14, illetve: Eugenius Mlodniczky
18.

röplabdások

Az egyes bajnokságok b ©
fejezése után nem kezdi
meg minden csapat azonnal
a jól megórdemelt pihenőt,
Az első helyezettek magasabb osztályban szeretnék
folytatni
jó szereplésüket,
Röplabdában a Szegedi Lendület női és a Szegedi Juta
férficsapata szerezte meg az
1966-os osztályozó mérkőzéseken való szereplés jogát
Az osztályozó mérkőzéseket Debrecenben
bonyolítják le, az eiső fordulót n ©
vomber 18—19—20-án, a másodikat pedig december
4-én
S'oinok
Hev-s
3
Szabolcs-Szatmár 'és Csöngrád megye bajnokai közül
az első kettő fog jövőre az
N'J 11-ben szerepelni. Ebből
az alkalomból
kérdeztük
meg az illetékes edzőket, hogyan készültek csapataik, s
"niit
t . „4™,1.
várnak az ™,„táivr.Vóosztályozókon'
t J . d ü i e t ^ z ó f e a" köveik©
mondotta— Tizenöt játékosom van.
Olga
mind& kivételével
,.
csaptf-

Z( jket

gondolt, hanem egy olyan lenyűgöző
és festői megjelenésű
építményre,
amelynek szerepe egyrészt a templom
architektúrájának aláhúzása, másrészt
egy olyan kilátópont létesítése, ahonnan a főváros talán legszebb panorámája tárul fel. A művész alkotó fantáziája ebben a művében
páratlan
gazdagsággal bontakozik ki. Itt is a
régi építészeti korok nyelvét használja, mégis valami egészen sajátos
születik: a történelmi múlt, a legendák ködén átragyogó Budavár dicsőségének köbe faragott, romantikus
pátoszú felidézése.
E két nagy munka meghozza számára a teljes sikert. 1903-ban átveszi
Steindl Imre professzor katedráját a
Műegyetemen. Ekkor már tagja a Tudományos
Akadémiának és közben
újabb és újabb tervezési megbízásokat kap. Ezek közül is kiemelkedik a
János-hegyi kilátó és a szegedi református temnlom ter%feinek elkészítése. A templom
neoqót
stílusban
épült. Ezen belül is főként az északi
építészet hatása olvasható le róla.
Schulek részt vesz a szegedi Fogadalmi templom tervezésére kiírt pályázaton is. Neoromán stílusban fogant terve kétségtelenül a mezőny
legjobbja.
A
költség-előiránvzatot
azonban túl magasnak találták és így
a megbízást végül is nem ő kapta.
Az első világháború kitörése az érzékeny művészt súlyosan megviselte.
Hamarosan lemondta kötelezettségeit
és uto'só éveit csendben,
visszavonult,só "ban töltötte. 1919 őszén Balatonlellén érte utol a halál a magyar
építészet e nagy tehetségű mesterét.
Halálával egy építészeti korszak utolsó nagy képviselője távozott el az
élők sorából. Szelleme műveiben él
tovább és mi, ak'k e művekben felidézett szépségnek, alkotói gondolatnak nap mint nap részesei vagyunk,
őrizzük emlék
BORVENDÉG
BÉLA

kémé y edzést tartunk. Az
eczések javuió formáról tönúskodnak, s minden rem©
nyünk megvan ahhoz, hogy
&2 osztályozó mérkőzéseken
a legjobo formában á l l j u i k
ni. Fiatal a csapat, s így a
tapasztalatlanság és a lámpe'áz sokat í onthat játékunkor.. Igyekszünk
azért jól
szerepelni.
Dr. Palásthy Pál, a Juta
edzője így nyilatkozott:
— Játékosaink között nagyon sok kiváló szakember
van, akiknek alig van szabad
ideje
' mások e s t i v a g y
Ievelező
tanulnak,
5 ezek 8
keirülmények nagybM
Y n e b e z í t l k 3 2 edzesidők
Pontos betartását. A régi, ismertebb
Játékosok
közül
mindig szerepel Varga
é
Ka za
3
«
? fiatalabbak k ©
zul Bánfi és Kelemen. Nem
ismerem az erőviszonyokat,
a tapaszt,alde
a t azs o ktény,
at
s e hogy
g(
,,
t majd
raj
4
tunk
A
tavalyi osztályozol,
egyctlen
. j á t s z ™ 3 TeTlveszté5f"
múlott
hogy NB
tes
leszunk-e
vacvH-esegyütsem. Idén
-éretnénk
ezt

ból "csak egyetlen ember játszmát megnyerni.
Farkas István
maradt. Heti kétszer kétórás

Egyik csapat sem
jelent meg
Tegnap délután 2 órakor a
Móravárosi Kinizsi Cserepes
son pályáján a játékvezetők
hiába várták a csapatokat,
Pedig a megyei labdarúgószövetség a november 6-ról
elmaradt Móraváros—Szegedi Építők találkozót csütör-

Befejeződött a megyei
kosárlabda-bajnokság
Az idei Csongrád megyei
kasárlabda-bajnokságban hét
nöi és tíz férficsapat vett
részt. A férfiaknál a S z ©
gedi Felsőfokú Élelmiszeripari
Technikum
lett a
bajnok. A főiskolások
végig nagy küzdelmet vívtak
a Szegedi AK csapatával
és
a tavalyi bajnokot
a
hajrában elózték meg. Csapat.ukban legtöbbször K ©
vács István, Beke Dezső, Túri Ferenc, Hegyes Péter, Juv, „ .
„,
T „.
hasz Lajos, Szép Ernő, Dékány József Rimányi
J©
nő és Lehel Károly szerepelt
A nőknél a Szegedi
Ta„áui/z
v , együttese
nárképzőa Fotskola
szerezte meg a bajnoki cí-

készülnek

rrvet. ö k veretlenül lettek eJsók. csak a SZEAC-tól és
a Szegedi Postástól
szenvedtek vereséglet, versenyen
kívüli mérkőzésen. A bajnokságban Ormos
Zsuzsa,
Schmidt Erzsébet, Tóth Piroeka, Tóth Mária,
Witzl
Annamária, Czúcz
Mária,
Pógyor Mária, Balázs
Mária, Magán Mária é s Erdélyi Márta játszott
Holnap, szombaton és vasárnap
Kiskunfélegyházán
kosárlabda osztályozó mérr e n d i n e k az NB
k5aéseket
II-be jutásért. A férfiaknál
és a nőknél is négy bajnok
indul, közöttük ott lesznek
a,
a
is. Az
elsők jutnak fel az NB IIbe. Szabó László, a tanárké©
ző főiskolások edzője, valamint dr. Kovács Imréné, az
éi el miszeri pari
technikum
edzője a nagy küzdelmekre
igyekezett
a
játékosokat
minél jobban felkészíteni.

tökre írta kL
Az esőben
mintegy harminc szurkoló is várta a kezdést. Érdekes, hogy főleg a
SZAK táborából mentek ki
a Cserepes sorra, mert ők a
legérdekeltebbek a találkozóval kapcsolatban.
— Még az Épitők is lehei
harmadik — jegyezte
meg
az egyik szurkoló —, ha a
Móraváros ellen
nagy gólaránnyal g y ő z n e . . .
A bírók be sem mentek qz.
öltözőbe, mert látták, hogy
nem lesz játék. Amíg várakoztak, a pályagondnok szobájában csengett a telefon.
— Mennyi az
eredmény?
— Már 3:0 az Építők javára! — válaszolta a kagylót
felvevő, egyik
tréfáskedvú
drukker.
Közben eltelt fél óra, dc
egyik csapat sem jelent meg
A játékvezetői hármas eltávozott és a szurkolók is szét
széledtek.
A Csongrád megyei labda
rúgó-s2övetségben ezek után
az ügyről a
következőkben
tájékoztattak bennünket:
— Az MLSZ szabálykönyvének 182. paragrafusa alapján a kiesést és a feljutást
érintő találkozókat a pályán
kell eldönteni.
Persze,
ha
szombaton a SZAK az UTC
ellen legalább döntetlent élel, a SZAK biztosan feljut,
és az elmaradt
mérkőzést
nem kell lejátszani.
M. K.

=S=0=R=0=K=B=A=N=»
Ma nemzetközi férfi kosár- rász (Sz. Dózsa) — Turzú
labda-mérkőzést
játszanak (Dorozsma), Gera (Szentesi
Szegeden, az Élelmiszeripari KMTE), Rozik (H. Textiles),
Technikum
tornatermében: Pusztaszeri (UTC), Sóki (Sz
Krakkói egyetem—Sz. Felső- Dózsa).
fokú Élelmiszeripari Techni- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kum, 7 óra.
A Szegedi Postás vívónői
sikerrel szerepeltek az országos versenyeken. Szegeden:
1. Dózsa Mária (Sz. Postás),
2. Janáki (SZEAC),
3. Ferencz (Békéscsaba), 4. Forgács (SZEAC). 5. Devánszky
(Eger), 6. Csapó (Eger). Kecskeméten: 1. Gál Ágnes (Sz.
Postás), 2. Molnár (Eger), 3.
Borbély (Sz. Postás), 4. Tánezos (Sz. Postás).
•

A Csongrád megyei I. osztályú tekebajnokságot a S z ©
gedi IKV csapata
nyerte
meg.
A bajnokság utolsó
fordulójának legjobb dobói:
Kocsis (Szegedi Építők) 453,
Ábrahám J. (Sz. Építők) 443,
Vincze (Makói* Vasas) 441 fa.

dél-magvarorstAg

A Magyar *zn<-talÍ5t» Munkfla
uar- Csnnará/1 m-cv-ó tó Srcíet)
vircst btzuiis3-a ta a -anác»
Imola.
Megjelenik n-tfe kivitelével
mlndennso
itzerkeazti 9 aze-kesztd Wznttsée
''dszerkesztfl dr ' 6kü» Zoltán
Szerkeszt tótó;
••'.eeed Ma*"9r Ti-vWk8ztSr«e
«áe űtla 10
Telefon- 35.55 39-93
Éjszakai lel-fon 35-09
Kiadta a Csnnv.-ád Meeve)
Laoklod* Vállalat
Eelelfls kiadó- R. ' á r r László
Kiadóhivatalt
kzeeed M'svg- Tem-sküztársr
sáv útJo 10
Telefon: 35-00 31-18
qekülJrttt kéziratokat nem űr.
-Ónk mee és nem adunk vissza.1
A laoot nvamla
s Szekedl Nvirrda Szeeed
Batesv Zsiu-s^kv u 28 a*

A megyei
labdarúgó-bajnokság hét 11-ét a Csongrád
megyei Hírlap és a D*'-Magyarország tudósítóinak
j©
fN—FV -9 95).
lentései alapján a kove.Kezűképpen állítottuk
ösc-"- Terlesztlk a Csonerád meevel
Török (H. Textiles) — Oláh, ausJahlvotalok
VT. tfi-etési di)
(Sz. Dózsa), Tanács I. (Mó- ev hónzora 12 '1 EJóflzethetű
raváros). Oszlács (H. Honvéd) -tármelv oosiahcatalnál és kéa— Havrincsák (UTC), Madabaslt 3néL

