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Nagy teljesítményű 
»j SéP 

ÜJ gép érkezett a Szegedi 
Kendcrínnógyár szárazfono-
cUjába. A lakatosok hét nap 
alatt öaaze is szerelték, s je-
lenleg már a beszabályozása, 
a próbaüzemeltetés folyik. A 
• tarazfonóban eddig csak 26 
régi, villásrendszerü fonó-
gép dolgozott, a szovjet 
gyár tmányú berendezés kot-
•zerű, úgynevezett függöszár-
nyas konstrukciójú. A régi 
gépeken 82 orsó, az. újon 100 
or»ó forog. Termelése azon-
ban nemcsak ezért nagyobb, 
hanem mert sokkal rövidebb 
idö kell a tele orsók leszedé-
séhez, illetve cseréjükhöz. A 
régi rendszerű szárazfonó-
gepen a szedési Idő körülbe-
lül öt percet vesz igénybe, 
egy műszak alatt fél óra is 
eltelik ezzel a művelettel. A 

és négyszáz régebb!irodalmi alkotás A S a k k p S l t í f é l b£5Z<ikciClt 

szovjet gépen előre elkészi 
tik az üres oraokat, s a vál- I néhány éve megjelent at 
té« glig egy percig tart. | lasz ú j kiadása —, amely 

S a j t ó t á j é k o z t a t ó a nagy téli könyvvásárról 

A Kiadói Főigazgatóság és terjedelemben. tartalomban 
az. Állami Könyvterjesztő és kiállításban átdolgozott. 
Vállalat csütörtökön a és sokkal bővebb kiadás, 
könyvklubban saj tófogadást A téli könyvvásáron s /á -
tartot t a téli könyvvásáron mos új, mai magyar irodai-
megjelenő művekről. Az ér- mi alkotás is megjelenik, 
teke/Jeten dr. Komis Pál, a Kiadják Dobozt/ Imre Hegy-
Kiadói Föiagzgatóság helyet- oldal című új- regényét. Jan-
ié* fóigar.gntója elmondotta, kovich Ferenc Dunántúli vé-
hogy az. idén decemberben geken című művét, l engyel 
csaknem 100 mű lát nap- József és Tatay Sándor ú j 
világot és a választékot novelláit, Földeák János Pa-
mintegy 400 1961-ben kiadott pirbullámok című verses kö-
érdekes — a könyvesboltok tétét. Hárs György és Vá-
és a kiadók által tartalékolt czi Mihály költeményeit. 
— regény, verseskötet, poli- A magyar klasszikusok 
tikai és ismeretterjesztő al- közül említést érdemel a 
kotás jelenik meg. A könyv- Parnasszus-sorozatban meg-
vásár kiemelkedő -slágeré- jelenő magyar elbeszélők 
nek- ígérkezik a Shakes- négykötetes kiadása és Ady 
peare-sorozat. A másik nagy novelláskötete. Közreadják 
vállalkozás a politikai és ( j- től 23-ig a Mikszáth-soro-
gazdasági világatlasz — a ? n f köteteit, biblianyomó pa-

Sikeres Liszt—Bartók-
ba ngverneny 

a Zeneművészeti Szakiskolában 
Liezt Ferenc születésének A hangverseny az intézet 

180., Bartók Béla születésé- női karának műsorával zá-
nek pedig 90. évfordulója al- rult. A kórus Póczonyi Má-
kalmából idén, országszerte ria tanárnő vezényletével 
nagy, zenei ünnepségeket Bartók Bolyongás, Liszt Wci-
rendeznek. A két halhatat lan mari népdal és Bárdos Liszt 
alkotóra való emlékezés je- Ferenc című kóruskompozí-
gyében tartotta meg Liszt— cióját adta elő. A kórusmű-
Bartók-hangversenyét a Ze- vek előadása azt mutatta, 
neművészeti Szakiskola is hogy az együttes az utóbbi 
szerdán este az intézet nagy- időben sokat fejlődött, ami 
termében. az ú j tanárnő lelkes munké-

A hangversenven Liszt és jának az eredménye. 
Bartók zongoradarabok, he- A hangversenyen a kisero 
gedüdarabok és dalok hang- feladatát B Racz Lili es Si-
zottak el. a szakiskolai nö- mor Ferencne tanar , vala-
vendék Kovács Zsuzsa, mint László Gyöngyi tanar-
Marffy Gabriella. Meskó képzős növendék latta el. 
Enikő, Schmidt Nóra, Vi- Véntus István 
dovszky László, Ormándlaky 
Zsuzsa, Petényi Mária, Csa-
pó György és Széli Pálné 
•lóadasábun. Valamennyien 
komoly felkészültséggel és 
tehetségük legjavát nyújtva 
álltak a közönség elé s meg-
erdemeltan arat tak szép si-
kert. 

píron. 
A mai külföldi irodalom 

ból is számos alkotás lát 
napvilágot. Megjelentetik 
A vgyejenko, Bondarjev cs 
Fryd regényeit, a mai német 
elbeszélők közül Aamndn: 
Gabriella című ú j regényét 
és Araqonam: Sziget a Szaj-
nán című müvét, amely a 
Való világ című regénycik-
lus világszerte ismert köte-
teinek folytatása. Afr ika né-
peinek költészete az Ébredő 
Afrika című antológiában 
elevenedik me« ismert ma-
gvar költők tolmácsolásában. 
Kiadják Arthur Miller: 
Gyújtópont című müvét, 
amelyben a magyar olvasók 
most a kiváló drámaszer-
zőt. mint regényírót ismerik 
meg. 

A külföldi klasszikusok 
közül jelentós esemény a 
Gorkij-sorozat 7. kötetének 
kiadása, Anatole Francé: Az 
istenek szomjaznak, Fallada: 
Halálodra magadra maradsz 
című művének kibocsáiása. 

Rádióműsor 
Pontok orak — hasznos mulatságok. 

„ , K ö z b e n : 18.54 Jó éjszakát, gye-
KOSSUTH-KAPIO rekek: '0.0* Esti krónika. 5! 

4 16 Kakoczl Induló. 4 ,50 Hi- ora Hírek. 22 .20 Tea kettos-
rek (.40—7.59 vidáman fns- ben . . . 10,on Pelleas ós Mebsan-
sen. Kézben: 8.31) Hírek. 6,00 de. Operaié',zleiek. 2 4 . e s Hírek. 
Falurádió 6.35 Jo reggelt: 6,59 0,10 Verbunkosok. 0..10 Himnusz. 
Időjelzés. 7,80 Hírek. 7,10 UJ PETOFI-RADIO 
könyvek. 7.30 Műsornaptár. 7.59 
Időjelzés 6,00 Műsorismertetés. 5.50 Hirek. B.ofl Restell zene. 
0 10 aeRaeh hangverseny. 9.00 6.25 Műsornaptár. 6.30 Torna. 
Napirenden . . . 9.05 Tánczene. 9 B.00—8.10 Hírek. 14,00 Idojaras-
Óra 50 Iskolai kórusok enekel- es vizállas)olenta«. 14 ora 15 
nek 10 00 Hírek. 10.10 Opera- Dallal lánccal a vitae körul. 
részietek. 10,50 Lottóeredmények. 14.45 Megnyugváa. Elbeszeics. 
11.00 Vidám percek. 11,15 Dói- 15,00 Könnyűzene. 16. on Hírek, 
elóiti muzsika. 12,00 Déli ha- 16.05 A riporterek jegyzetfüze-
ranganó 17,15 Operettreszletek. tébfil. 16.15 Zenekari muzsika. 
15 00 Esti keresztelő. RegOnyréaz- 16.50 Ezer szó franclaul. 17,05 
let 13 20 Sebeatyen János eern- Filmdalok. 17,15 A megjavult 
baíózlk 13.43 Gazdaszemmel a adófelíleyelő. 17.45 Fűvosmuzsl-
nagyyiiáé mezőgazdaságáról. U ka. 18.oo Hírek. 16.05 Népi ze-
ora Vonós tsnrzene. 14.15 UJ ne. 18 45 Osz es tavasz között, 
elet sz ősi var tövében. 14.35 19 oo Hírek. 19.05 Komáromi far-
Lla/t: Ideálok — s/.lmtontkus sang. Operettrészletek. 19.30 Fs-
költemény. 15,00 Hirek közle- lurádlO. 19.50 Hangversenyköz-
m. nvek 15.09 tdőjársslelentés. 15 vetítés s Zeneművészeti Föískn-
ora 10 szaft bűnhődése. Jelenet, la nagyterméből b r T é n Y 
15 25 Muzsikáló fiatalok. 15,55 művészek közreműködésével. íl 
Szív küldi 19.25 Az R. 81-ea ora Hírek. 21.60 Sporthíradó, 
rtp.irttekeres, 16.40 Bányászda- 22.oo A Hold monológja. 25.00 
lok 16.55 Műsorismertetés. 17.00 Hírek. 23.15 Műsorzárás. 
Hírek. 17.15 ötórai tea 17.45 
RadiOlskola 11.43 Gyere . üli T s l p v i z l ó m u s o r 
mellém, kedves . . 19.oo Gál 
Antt és s többiek. 19.15 Téli Ma a z a d á s s z ü n e t e l . 

Api&UiuieiéseU 
Bélveget legelőnyö-
sebben vásarolhat, 
értekeslthet Falus 

bely e g k e resked és-
ben. Kelemen utea 

X761B 
Gyümölcsfák, hl>-
kor- es futórózsák, 
ribizli, egres, mál-
na, földleperpalnn-
la. bukszusok, dtsz-
fák, díszcserlék, — 
gyökeres fenyők 
kaphatok Haladáa 
Tsz lerakalában Új-
szeged. Berkert u. 
2A X0458 
kévés here eladó. 
Tápé. Kossuth u. 
22. szám. x»547 
F e k e t e Icrümmer-ka-
bát magas alakra 
és négy fotel el-
adó Érdeklődni: te-
lefonon 22-31. szom-
baton es hétfőn. 

I3S6 

Oldálszekrényes 
konyhakredenc el-
a d ó . S z a t y m a z i u . 
15. Gázgyárnál. 

_ 8598 
Keresek albérleti 
bútorozott szobát, 
esetleg üres Ls le-
hel. fürdősznbahaR/ra 
nálattal. „Orvosnő" 
jeligére a kiadóba. 

8397 
Veszünk Opel Ká-
déit sebességváltót, 
vagy csoportkereket 
sürgősen. Április 4 
ütia 5. szám. Villa-
mossági műhely. 

X8801 
S z e g e d e n hozat 
vennék. 30 ooo kész-
pénz. némi részlet-
re. Kimerítő levő-
ket, szívességből 
Schammen szeged, 
Roosevelt tér 6. 

XS606 

Sezlon, tükör, szek-
renyek etadők. Haj-
nóezi utea 5.. em. 
4. 8615 
Férfi téli- éa átme-
neti kabát, öltönyök 
10 állapotban, kö-
zépmagas termeire 
eladók. Érd.: du. 
2—4. Lenin krt. 37. 
III. em. 22. 8016 
Házhely eladó. Ha-
lasz utea 3. Felsó-á-
ros. Megtekinthető 
délutáni órákban. 

8 8 2 1 

Tsngőharmonlka és 
más hangszerjavi-
tás oloson. gyorsan. 
Somogyi u. 19. — 
Steiner mesternél. 

52002 
E g y s z e m é l y e s v a s -
ágyat, sezlont ven-
nék. Kossuth Laloá 
sgt. 7. Kovácsná. 

8594 

"Az alkonyi szürkületben 
' Edward Nidever százados, a 
! West Pointi Katonai Aka-
démia egykori hallgatója, 
sátrában ült. és sakkozott. A 

: hőség szinte elviselhetetlen 
volt. A százados minden 
öltözéke rövid nadrágból és 
trikóból állt. 

Nidever éppen felemelte 
az egyik bábut, amikor a 
fülledi csendet gepfegyver 

i ropogasa zavarta fel. A szá-
zados felkapta géppisztolyát 
másik kezébe tartalék tárat 
ragadott, és kirohant a sá-
torból. Emberei valamennyi-
en a támadási pont felé 
igyekeztek, Még mindig le-
hetet hallani a kézifegyverek 
zaját, és időnként az akna-
vetők lövedékeinek tompa 
becsapódását. A világító 
rakéták ellenére alig lehe-
tett megkülönböztetni, ki az 
ellenség és ki a jó barát. 
Egy árnyszerű alak rohant 
végig az úton, de közvetlen 
közelből sem lehetet megál-
lapítani, hogy ki lehelet. 
Egy óra múlva minden el-
csendesedett. 

— tgy van ez csaknem 
minden éjjel — jegyezte 
meg Avtonio Duarte őrmes-
ter, akinek zsebe felett ott 
díszelgett az US-Army fel-
írás. — Gyakran kétszer-
háromszor is megtámadnak 
a partizánok. 

Duart.e az előző éjjel 
részt vett egy büntető-expe-
dicióban. amikor az egyik 
közeli falu gyanús elemeit 
gyűjtötték össze .. .« 

Mi ez? Egy fejezet vala-
melyik háborús regényből? 
Nem. Valóság és jelen, aho-
gyan az egyik amerikai he-
tilap, a Time lá t ja a dél-
vietnami helyzetet 

OmerihaíaN Dél-Vietnámban 
Eddig azt állították az 

amerikaiak, hogy katonai 
személyzetük csak tanács-
adóként és kiképzőként tar-
t ó z k o d j Dél-Vietnámban. 
Az. idézett cikkből viszont 
az derül ki, hogy ténylegc-
sen részt vesznek a nemzeti 
ellenállási mozgalom ellen 
intézett megtorló hadjára-
tokban. 

195R óta 800 millió dollár 
értékű hadianyagot szállí-
tottak a délvietnámi had-
seregnek. Cseréhe 56 száraz-
földi és légitámaszpontot 
kaplak. Hivatalos adatok 
szerint az USA tanácsadói 
27 munkacsoportban működ-
nek, létszámuk 2000 fő. A 
valóságban persze ennél sok-
kal több tiszt és katona tar-
tózkodik Dél-Vietnámban. 

B diktátor 
Az amerikai támogatás 

legbeszédesebb bizonyítéka 
Ngo Dinh Diem személye, 
akinek a kezében összponto-
sul Dél-Vietnám minden 
gazdasági és politikai erő-
forrása. 

A ma 60-éves ál lamférfi a 

császári haz miniszterének 
számos ágyasa közül az 
egyiktől származik. 28 éves 
korában már az egyik tarto-
mány kormányzója vo l t 

A hírhedt császár, Bao Dai 
19.33-ban belügyminiszterévé 
nevezte ki. A háború alatt 
a japán titkosszolgálat ügy-
nökeként dolgozott és japán-
barát pártot alapított. 1945-
ben az ellenállási mozgalom 
letartóztatást parancsot adott 
ki Diem ellen. Ho-Si-Min 
személyes közbenjárására bo-
csátották szabadon, miután 
ünnepélyesen megígérte, 
hogy a szabad Vietnámban 
lojálisán csak a nép érde-
keiért fog dolgozni. 

1951-ben az USA-ban ta-
lálkozunk vele, ahol Spell-
mann bíboros mellett ma-
gántitkári állást tölt be. 
Washingtonban úgy beszél-
nek róla. mint Dél-Vietnám 
- jövő emberéről*. 1954 jú-
niusában a f ranciabarát 
kormánynak le kellett mon-
dania. Az ú j kormányt Diem 
alakította meg. később az 
ál lamfő tisztségét is 6 töl-
tötte be. 

Rokonok a halalomban 
Diem uralma családi dik-

tatúra. Bátyja. Ngo Dinh 
Nhu a titkosszolgálat főnö-
ke, öccse Ngo Dinh Cán az 

ország egyik leggazdagabb 
földbirtokosa, a központi 
tartományok kormányzója. 
Saját titkos rendőrsége van. 
A kiterjedt rokonsághoz tar-
tozik a londoni nagykövet is. 

Diemnak erős ellenzékkel 
kell számolnia. Nemcsak a 
kommunisták tartoznak el-
lenfelei közé. hanem a tő-
kések egy része is, akiknek 
a vállalkozásai magas adó-
val sú j t ja , ugyanakkor az 
amerikai áruk vámmentesen 
érkeznek Dél-Vietnám rak-
táraiba. 

A tisztviselők gyakran 
hetekig nem kapnak fizetést. 
Állandó aggodalomban él-
nek, mikor bocsátják el 
őket Diem megbízható ki-
szolgálói. 

A Nemzeti Felszabadítás) 
Front egyesíti a Diem elle-
nes erőkel. Programjukban 
a Diem-csalad lemondását, 
az amerikai csapatok kivo-
nulását és a polgárjogok 
visszaállítását követelik. Az 
utóbbi hetekben a délviet-
námi nép felszabadító harca 
Jelentős mértékben növeke-
dett. Egy esetleges amerikai 
beavatkozás nem javítana 
Diem helyzetén. Nidever 
százados is kellemesebben 
sakkozhatna saját otthoná-
ban. 

Harry Slchrovsky 
(Fordította: Szentirmai Lász-

ló). 

Új diafilmek 
a karácsonyi vásáron 

Évenként 60—70 új filmet hoznak forgalomba 

J61 sikerült felviteleiről 
k é s z í t t e s s e n 

nagyítást 
s Fényképész Szövetkezel 
amatőrrészlegénél. Kárász 
utea 18. X51952 

Értesítjük kedves vásárlóin-
kat, hogy a Csemege Édes-
ségboltot (Kárász u. 2) de-
cember 2-án újjáalakítva 

megnyitjuk 

filMÜVESSZÖVETKEZETI 
m-élto 

Építkezők, 
figyelem ! 
A Tisza Szálló rekonstruk-
ciójával kapcsolatos bon-
tásból kikerült ajtók, ab-
lakok. valamint deszkák 
és pallók kerülnek eladás-
ra. Ertekesítés a Tisza 
Szá l l ó előtt levő ideiglenes 
téglakerítésen belül (Wes-
selényi u.) december hó 
2-án rá 4-en rsgael 8 Órá-
tól. Kifizetés a helyszínen. 
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Hem Uell ftofiífc, 
Kein Uell gyújtás 
Itt a TÜKER alágyújtós! 
A begyújtás gyors, tiszta, kényelmes. 
TÜKER alágyújtós kapható minden 
tüzelőanyag-árusító helyen és nép-
boltban. 2 

A magyar diafi lmgyártás 
az utóbbi években egyre je-
lentősebb. 

Keresztes Mihályné. a Ma-
gyar Diafilmgyártó Vállalat 
igazgatója nyilatkozott az 
MTI munkatársának, s el-
mondotta: a szülök sok dia-
f i lmet vásárolnak a nagyobb 
ünnepekre gyermekeiknek. 
Ezért a vállalat arra törek-
szik, hogy új mesefilmeket 
hozzon forgalomba. Az idei 
karácsonyra is felkészültek, 
és ú j filmekkel lepik meg a 
kicsinyeket. Többek között 
most jelenik meg - A beszélő 
köntös*, a "Lányban álló 
szigettenger", a -Hét kis tör-
pe egyedül«, a "Jancsi és 
Juliska mézeskalács házikó-
ja", a "Némó kapitány* és a 
"Cili cica a tejúton* című 
film. 

— Évenként átlagosan 30 
mese és 40 más tárgyú filmet 
gyártanak, de az igények jó-
val nagyobbak. A gyerme- | 
keknek a könyvtárakban be-
vezettek a kölcsönzést. Vidé-
ken a járási könyvtárak köl-
csönöznek diafilmeket. —I 
A diafilmek népszerűségét 
mutatja, hogy a múlt évben 
a járási könyvtárak 472 ezer 
esetben kölcsönöztek filmet, 
s azokat országosan körülbe-
lül két és fél millióan néz-
ték meg. 

Jelentős szerepe van a dia-
filmnek az ismeretterjesztés-
ben it. 

Keresztes Mihályné elmon-
dotta. hogy Jövő évi tervük-
ben szerepel több szakmai 
jellegű, irodalmi és művé-
szeti diafilm. Ezen kívül 
diafi lmet készítenek a szél 
és a napenergia felhasználá-
sának lehetőségéről, az ön-
tözésről a mezőgazdaságban, 

és más. az ipart és a mező-
gazdaságot érintő kérdések-
ről is. (MTI) 

A kőolaj fokozza 
a mezőgazdasági 

termelést 
Az Azerbajdzsán SZSZK 

tudományos dolgozói több 
olyan anyagot állítottak elő 
kőolajból, amely serkenti a 
növények fejlódesét és fo-
kozza a hektárhozamot. 

Idén több mint 800 tudo-
mányos intézet, kolhoz és 
szovhoz különböző övezetek-
ben, különféle talaj-, éghaj-
lati, hőmérsékleti stb. viszo-
nyok között több mint 250 
ezer hektáron próbálta ki a 
kőolajból előállított serken-
tőket. Az elért eredmények 
mindenben igazolták a vára-
kozásokat Bebizonyosodott, 
hogy a kőolajból készült bio-
lógiai serkentők gyorsítják a 
csírázást, növelik a levelek 
klorofil tartalmát, tehát in-
tenzívebbé teszik a fotoszin-
tézist. 

Ukrajnai kísérleti kukori-
caöldeken 50—100 százalék-
kal több kukoricacsö termet t 
az említett serkentők hatá-

Fáidalomtól megtört »zív-
vel tudMJuk. hogy szere-1 
tett ferj, apa, nagyapa, 
testvér rá rokon, 

E P E R J E S S É L A J O S 

— Nagyüzemi pulykate-
nyészetet rendeznek be a 
mórahalmi Vörös Október 
Tsz gazdái. A szükséges 
törzsalapanyagot, 100 te-
nyészpulykát már most meg-
vásárolják. Tervük szerint a 
jövő évben még csupán 800 
kis pulykát nevelnek fel. 
Ezentúl nagymennyiségű te-
nyésztojást is értékesítenek. 
Ugyanakkor nevelnek hat-
ezer pecsenyecsirkét is. 

rövid szenvedés után 
eves korában 
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en cihunvt. Temetese de-
cember 2-an du. 2 órakori 
lesz a belvárosi temetői 
kupotaesamokaből. 

G y á s z o l ó e s a l á d , 
1 Rohoncrt u. 8. 

> oe- m 
rakorw 
• m e t ő H 

ü 
Mély fájdalommal tudat-

luk, hogy szeretett édes- ] 
anyank, nagyanyánk, 

ŐSV. J O O A N D R A S N E 
E r d é l y i J u l i a n n a 

M éves koraban elhunyt. 
Temetese 1961. • decemberi 
2-an 12 orakor leaz a Du-
Konlca-temetőben 
6 Gyászoló család I 


