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Az új klinikán eSY faiu - egY életért irodalmi est az egyetemen 
A közelmúltban lapunk ha- sáréi. A modern orvosi esz 

s r ^ r s "eS: T ^ • 
tem lenln körúti új fogkli- ^ m a r fe'ies lendu-
nikájának ünnepélyes átadá- lettel folyik a munka. 

A közel múltbon 
i Minvó Pál kis-

veszélyen Ez töb- nyolcvanan adtak 
bek között a kis- várt a faluban, a 

Est emelettel feljebb — ebben a irrháhán »• m»r a klhri-
eótt fnipk helyár* kertlló hidak. protézisek sersa dói *l. Az 
Mliúeses hallgatók hát «r.ák mellett lat váezlk fogpótlástanl *,V»-
krrlalalkál. veszik Ír s mintákat. 

zombori lakos a zombori lakosok-
makó-újsároyi va- nak köszönhető, 
sü (állomáson bal- akik tömegesen 
eset következte- jelentkeztek vér-
ben elvesztette 
mindkét lábát- A 
fiatal vasutas már 
túl van az élet-

adásra falubeli 
társuk életének 

megnwitéséért.. 
Eer nap alatt 

helybeli KISZ-
f'atalok közül pe-
dig mintegy har-
mincan a makói 
kórházban. ahol 
örült társukat 
ápolták. 

Válaszolnak a illetékesek 
LESZ JÁRDA 
A KÉNYTELEN SORON 

ve kézbesíi ette rendeltetési 
helyükre. Sajnos, munkaerő-
hiány következtében előfor-

A Kemytelen sor lakói pa- d u j hogv a postahivatalok 
na szólták: a település szélen n w i tudnak postai munkára 

| a gvalogjárdát a III. kerületi alkalmas munkaerőt fogad-
tanács mindezideig nem épít- nj,« 
tette meg. 

Tóth József, a Szeged mj 

Az Egyetemi Napok ér- Kelemen János meditáló, 
deklódéssel várt eseménye- intellektuális problémákat 
ként rendezték meg pente- boncoló — bár lendületé-
ken este az egyetemi köl- ben kissé visszafogott — 
tők estjét az Ady téri egye- versekkel jelentkezett: Én, 
tem Auditórium Maximu- Csillaglakó. Férfikor. Papp 
mában. Laios aktuális politikai ese-

Az irodalmi est egyetemi ™ é n y e k r P reflektáló politi-
kai koltemenyeivel — külö-
nösen a dinamikusan foko-
zódó. érdekes, parallel sod-
rású, Krónika a 325. napon 

je köszöntötte. Bevezetője c i r m 1 versevei. a háborúról 
után a József Attila Tudo- pesszimista döbbenettel írt 
mányegyetem és a tanár- Song című kérdésmeditáció-
képző főiskola padjaiból in- jávai, s a Képeim című-, 
dult tehetséges költők: Ke- b e l s 6 I i r H Í monológként gör-

dülő, önéletrajzi versével 

és főiskolai hallgatóit Papp 
Lajos költő, a Szegedi Egye-
tem című lap főszerkesztő-

iemen János, Papp Lajos. aratott sikert. Szepesi At-
Szepesi Attila és Veress Hla verseiben a hangulati-
Miklós mutatták be úlabb képszerű elemek dominál-
verseiket a lelkes hallgató- tak. TWen volt a Terek, 
ságnak. 

A reempékkel kirakott, kftn vveapolr, kényelmes fotelekkel, 
rvhntárril hrrrndeiett váróteremből néhány lépésnvlre nvfllk 
s fcgettávolltást osrtály, hogy annak akin már csak a foghú-
aás aertl. ne krllten mesartre mennie. » i »t fogorvosi acélt 
mellett órlelótt s-tól ll-lg medikusok dolgosnak: az ótódéves 
hallgatók már teljesen Önállóan. Képünkön a ..soros páciens" 
pillant be a telt színhelyére. 

városi tanács építési- és köz-
lekedési osztályának vezető-
je az ügyben a következőket 
válaszolta: ..A bejelentés 
alapján megkerestük a III. 
kerületi tanács vb épftésl- és , 
közlekedési csoportját. »| fontos szabvánvgvűjteménv tárgykörét tekinti-e^ teljesnek i Tihanyban, s a Mikrokoz 
megvizsgáltuk a járdaépítési látott napvilágot. A nővénv- mondható és 12 fejezete fel- , i t o " . r l m f i költeménye volt 

/r 

Uj szabványgyűj íemények 
Ebben az esztendőben több szabványgyűjteményének 

Pipacsok című verse — s a 
bemutatottak közül a legje-
lentősebb — az Arany Já-
nos emlékére. 

Veress Miklós egyénien 
expresszív versekkel jelent-
kezett. Ezekből a közérde-
kű gondolatokat taglaló Po-

i rasztok, az Egry képek előtt 
I n flm 

tervet. A kerületi tanács ter-
vében szerepel, hogy jövőre 
megépítteti a téglajárdát a 
Kénytelen soron." 

MIÉRT KÉSETT A LEVÉL? 

vasóink írják összeállításban 
Bálint Menyhért, nyomdai 

termesztési szabványok gyuj- öleli az anyagmozgatás egész 
temenye a mezőgazdasági területét. Az építőipari anv»-
termelőüzemek és az átvevő ^ szabs'ánvgyűjteménve az 
vállalatok számara készült, mfil-ben kiadott gvűjteménv 
Az ásvánvol a i i pari síZiaibvá- Ixivít^tt ás ál dolgozott vál-
nyok gvüjteménvének kiadá- tozata Legterjedelmesebb a 
sára elsősorban azért, került 3 kötetben. 2300 oldalon 

A Dél-Magvarország no- sor. mert az ásványolajipar megjelent mélvépítési léte-
vember 5-1 számában, az Ol- | p e y r p ÍMttorabb .szerepet tölt rftménvek tervezése arab-

be a népgazdaságban. vánvgyűjtemény. 
A fűrész- és lemezipari 

szabványok gyújteménvének , 
| gépmester, fővárosi lakos vi- ^ H m , . , t é v p k fo_ 
dékt látogatásainak tapasz- lyamán végbement változá-
talatairól írt. Kifogásolta, sok miatt vált. szükségessé 

a legértékesebb. 
Az esten s Jőzsef Atti-

la Tudományegyetem Iro-
dalmi Színpadának tagjai. 
Pálty Katalin. Dékán Il-
dikó. Laczkó Mihály és 
Szepes Lajos sikeresen mű-
ködtek közre a versek tol-
mácsolásával. 

J. A. 

| hogv a Pusztamérgesre ok-
tóber 12-én feladott expressz, 
levelet 18-án saját kezűleg 
vette fel a posta híva tal ban. 

A panaszra dr. Hódi Ist-
ván, a Szegedi Postaigazgató-
ság vezetőhelyettese a követ-
kezőket válaszolta: „A pusz-
tamérges! postahivatal kerü-
leti kezelője a kérdéses idő-
ben évi szabadságát töltötte. 
A poslahivatal alkalmi kéz-

Az ..Építési tervek jelölése' 
című szabvány gyűjtemény 
egyaránt segítséget nyújt a 
tervezőknek, a kivitelezők-
nek és a beruházóknak, va-
lamint az építési hatóságok-
nak. Az erdőgazdasági ter-
mékek szabványainak gyűj-
teménye felöleli az erdőgaz-
dálkodás egész területét.. A 
gumiipari szabványok gyűj-
teménye két kötetre tagozó-

besitővel helyettesítette, aki dik. Az első kötet a nyers-
a kerületet nem ismerte elég- anyagokkal, a második kötet 
gé. Ezért. sz. érkezett posta - a késztermékekkel toglalko-
küldemények nagyrészét kés- I zik. Az anyagmozgatógépek 

Csencselés külföldi árukkal 
Eljárón ns eladó én a rerőh ellen 

A ar.omaréfloa tan. lahnratóri nniban a relsetl minták alapján 
a halijaink saját májuk vécrtk a knrnnak. hiúak. f«c»nrnk kr 
saltísenek le-hnlkal munkaiéi. A 17 Mt-mflro munkaasztal 
mellett naponta fól 10-401 I órai- hrrrecnek a cétwk: ejv alsó 
felett prnl. íl», állalahan iirev llsrn han m és fel órás cyakor-
ia> során készítenek el • fojorsuatan-hallcatók. 

A szatymazi tranzittelepen 
lolgozó nők közül többen 

J vásároltak a munkahelvü-
; kön (1?) darázsfészek kötésű 

pulóvert, a legváltozatosabb 
színskálában. Mindegyik úgv 
tudta, hogv csak egv volt 

' belőle, amit megvett po-
tom 500 forintért. Csak ami-
kor viselni kezdték. lát-
ták meg egymáson az egy-
formaságot színhen és mi-
nőségben. De mert hát. kül-
földi áru volt. szemet huny-
tak efölött. Az eladó pe-
dig — Árpási Aranka. Sze-
ged. Kelemen utca 5. szám 
alatti lakos, a tranzittelep 
göngvölegrészlegének admi-
nisztrátora — úiabh vevők 
után nézett. továbbra is 
építve a női hiúságra. 

I vám m e g k e r ü l é s e 

(gv adott el külföldi or-
inkabátokai. selyemken-

dőket, pénztárcát. Azután 
tisztaszeszt, csokoládét, 
gyarmatárut. Az. orkánka-
bátokbél fi4ü forintért vá-
sárolt K. S.-né és K. Erzsi. 
Az. ültlt forintos olaszkából 
P. Margit.. F. Mária. T. Er-
zsébet. R .T-né és A Gv.-
né válogatott, mig pénztá' 
cát es kendőket mások vá-
sároltak. P Mária és K S.-
né. Mindegyikük abban a re-
ményben volt. hogv olcsón 
és jól vásároltak. R. J.-né 
akkor lepődött meg. amikor 

a lánva mindössze három-
szor vette fel a pulóvert és 
az úgv megnyúlt, hogv akár 
kezeslábasnak is használ-
hatta volna. 

Legjobban viszont ak-
kor döbbent meg a tíz-egy-
néhány vásárló, amikor a 
hatosa g kezdett érdeklődni 
a külhoni árucikkek iránt. 
Kiderült ugyanis, hogv Ár-
pási Aranka olyan külföldi 
holmikkal kereskedett, 
amelvek után nem fizettek 
vámot. A devizagazdálko-
dást sértő bűntett miatt el-
járást indítottak ellene, 
üavét majd Rudapeslen tár-
gyalja a Központi Kerületi 
Bíróság. 7714 forint értékű 
vámköteles árut adott »1 
munkahelyén — munkaidő-
ben. 

Az ügvbe mint szabály-
sértők és tanúk, belekeve-
redtek a vásárlők is. Aki a 
pulóvert meg akarta tarta-
ni magának, azt kötejezték 
a vám megfizetésére. Ez 
szemelvenként. 20(1 forint, 
plusz a szabálysértésért ki-
rótt összeg, amiért megvá-
sárolták a vámkötelezettség 
alól kivont árucikket K. S -
nének az orkánkabát pár 
forint híián ezer forintjá-
ba került. 

Kétszer annyiért 
— Ezért az összegért 

maidnem két ofkánkabátot 

Vidéki sikerek az amatőrfilm-
fesztiválon 

A Csongrád megvei ama- 117 film érkezett be — amt 
tőrfilm klub péntek esti egyébként rekordnak szá-
össze.iövetelén dr. Németh mit az eddigi fesztiválok-
András. a klub elnöke be- hoz képest —, s a bemuta-
számolt a közelmúltban le- tásra kiválasztott 31 közfitt, 
zajlott országos amatőrfilm- a tavalyi kettővel szemben, 
fesztiválról hét vidéki amntőrfilmes 

Az idei fesztivál legna- munkája kapott helyet. Kz 
gvobb eredménye — mon- éltalános színvonal egvéb-
dotta dr Németh András ként közepesnek mondható. 
— a vidéki amatőrfilmesek A zsűri szerint szinte egvet-
előretörése volt. A zsűrihez len kiemelkedő film sem 

akadt. A két nyertes mun-
ka — a Válasz és a Senki 
a világon — is inkább a ki-
dolgozás módja miatt kapott 
nagydíjat. 

— Mintegy öt esztendő 
után az idén először ke-
rült a zsűribe amatörfilmes, 
dr. Bánhidi Zoltán, a fris-
sen alakult Magyar Amatőr-
film Szövetség elnöke. de 
a még mindig zömmel hi-
vatásosakból álló bíráló bi-
zottság mintha kissé „fe-
lülről" kezelte volna az 
egész fesztivált. Figyelmet 
tulajdonképpen csak né-
hány vidéki filmes feltűné-
se keltett. Iga- az ezüstérmet 
nyert dr. Oláh Imre — haj-
dúböszörményi állatorvos 
— Tanya 1024 című munká-
ia. ami meglepően érett al-
kotás. Vagv- a dombóvári 
iárási művelődési ház film-
körének munkája, a szintén 
ezüstérmes Nyugdíjban, 
mely egy idős falusi em-
ber tragédiáját mondta el 
nagvon szimpatikusán, mély 
lélekrajzzal, melegen. Ezek-
kel a filmekkel friss hang 
került be a fesztiválra, 
ahol eddig jobbára csak a 
Duna-part. a fővárosi sétá-
nyok levegője uralkodott. 
Az a vidék is képviseltette 
tehát magát, ahol mégiscsak 
az orzság lakosságának dön-
tő többsége él. 

A klub elnökének beszá-
molója után a jelenlevők 
még sokat beszélgettek ar-
ról. hogv rtr. Németh And-
"ás filmje, az elsff arany-
érmet nyert Ülés. vagy ér-
tekezlet nagy közönségsi-
kert aratott, s ismét felkel-
tette az érdeklődést a 
Csongrád megyei amatőr-
filmesek iránt. 

N. I. 

vásárolhattam volna az üz-
letben — mondotta. — Rá-
adásul a férjem is „áldott" 
a meggondolatlanság miatt. 
Már nem is szeretek az 
ügyre gondolni, pedig még 
kell. Hátra van a budapes-
ti tárgyalás, amelvet de-
i-ember 30-ra tűztek ki. 
Pont Szilveszter előtt, ami-
kor pedig odahaza is nn-
gvon sok dolga van egy 
asszonynak. Akkor maid 
vonatozhatunk, mint tanúk, 
a a munkából is mulasz-
tunk. 

á n v a n ! 

Hát igen. a szabálysérté-
seknek ára van. és annak 
is. ha valakik összetévesz-
tik a munkahelyet a csen-
cseléssel. Mert ez történt a 
szatymazi tranzittelepen, 
ahol vezető beosztású dolgo-
zó is „beleesett" a könv-
nvelmű vásárlásba Periig 
éppen neki kellett volna 
megakadályoznia. hogv a 
vám- és devizagazdálkodás 
szabályait kijátszó Arpási 
Aranka ügyködni tudjon 
áruival. 

Most aztán „áldják" mun-
katársai. akiket miatta tör-
vénvhe idéztek. felesleges 
kiadásokba sodrodtak. ami-
től pedig megkímélhették 
volna magukat egv kis kö-
rültekintéssel. 

L . F . 

(Dr. Somogvl Károlvné (elvételei.) 

A irOlólte rsak * hejárelnól elhelserett sumipiipusrokhan 
lehel belepni - erveinknek, be eceknek efyeránl. AT absr.nlú' 
steril lla.vnes er.ett assreplikits n iMóteknfl rendszerint kót-hó-
vem nrses. illelvr asszisztens ítélkezik a kllenr epóa. arnvék 
mentes n'IUóIómne alati. Itt a ra< ntmütóteket, allrtmnttürések 
utáni rsrnts'erretekut véaátk. 
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