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ENYHÉ i n ö 
Várhat A Időjárás péntek 

eatlg: nyugat felé! felhősö-
dés. elsősorban az ország 
északi fölében, többfelé ha-
vas esőyel, esővel. Élénk, 
időnként erős délnvnga 
f-nyugatl szél. Várható 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet pénteken plusz J—8 
fok közölt. (MTI) 

Nincsenek hóakadályok 

A KPM Közúti Főigazgatósága arról adott hirt, hogy 
hajnalban elsősorban az északi, a keleti és kisebb területen 
a délkeleti országrészeken esett hó, torlaszok, akadalyok 
azonban egyelőre nincsenek. Bár az őrjárati kocsik minde-
nütt szórják a salakot, egyes útszakaszokon igen nagy síkos-
ság jelentkezhet, tehát a gépkocsivezetők nagyon óvatosan 
vezessenek! 

A My Fair Lady 
Szegeden 

Allan Jay Lerner és Fre-
derick Loewe G. B. Shaw 
Pygmalionjából irt világhírű 
operettje, a My Fair Lady 
Szegedre is eljutott. A szín-
ház operettegyüttese és több 
prózai színésze Angyal Má-

ria rendezésében, részben két 
szereposztásban, két karmes-
ter vezényletével december 3-
án és 4-én mutatja be a 
nagy sikerű művet. Szomba-
ton Kovács Zsuzsa játssza 
Eliza szerepét. Higgins pro-
fesszor: Bozóky István. A 
főbb szerepekben Kovács Já-
nost, Kormos Lajost, Bordás 
Dezsőt, Bányász Ilonát, Dé-
csy Györgyit és Kcrpely Ju-
ditot láthatja a közönség. Ve-
zényel Bcnkóczy István. Más-
nap, vasárnap este Eliza: 
Bókay Mária, Higgins pro-
fesszor: Pagonyi Nándor. 
A főbb szerepekben szín-
padra lép ezen az estén Ká-
lay Endre. Kovács Gyula cs 
Szegedi Molnár Géza is. Ve-
zényel Csala Benedek. A 
díszleteket Székely László, 
a jelmezeket Gyarmathy 
Ágnes tervezte. 

— Vihartérkép. Európá-
ban, Franciaország déli ré-
szén és Olaszország északi 
vidékein, a Szovjetunióban 
pedig a Kaukázus vidékén 
és a Dn.vepr középső folya-
sa mentén vannak leggyak-
rabban viharok. Az Atlanti-
óceán északkeleti részének 
legviharosabb része az Azo-
ri-szigetek. Leningrádi geo-
fizikusok jutottak ezekre a 
megállapíl ásókra, akik az 
elmúlt 4 év alatt az Európa 
és Közép-Ázsia területén 
dúlt viharokat tanulmányoz-
ták és elkészítettek a viha-
rok eloszlásának térképét, 
amelyet a Geodéziai és Geo-
fizikai Szövetség Svájcban 
1967-ben sorra kerülő 14 
nemzetközi közgyűlésén fog-
nak bemutatni. 

— A Nemzetközi Atom-
energia Hivatal vezérigazga-
tója. dr. Sigvard Eklund egy 

tetejére pakolt sütik, marcipánok, desszertek már a harrna- tokiói sajtókonferencián ki-

A Nan kői 7 óra 12 perckor. 
As nyugszik IS Ara 55 nerckor. 
A Hold k u 19 Ara 55 nerckor, 
és nyugszik u Ara 28 perckor. 

vt/.Ari.As 
A Tisza vízállása Szegednél 

esdtArtAkrin 479 em (Áradó.) 
s z a z h a t v a v éve , 

1888 december 2 án született 
N-'árv p.ti, a reformkor eevik 
tekintélyes vezető politikusa. Jo-
gt tanulmányai után vármeRvel 
hivatalt vállalt. Az első nópnar-
lament képviselőiéként erélye-
Ben léoett fel a tétovázók és 
megs'kuvók ellen. Támogatta a 
kermánv lé nőseit. Követelte a 
hadsereg télies magyarosítását 
es Kossuth hfres véderrtl.avnsl ttl 
beszéde "tán esküre emelve ke-
fét. A kiáltotta elsőnek: ..Meg-
adtuk!" 

Jókat töhb Írásában Örökítet-
te meg emlékét. 

n e m z f t i s z í n h á z 
Est» 7 Arakor: A trubadúr. 

Adv-bérlet. Vége kb 9.38 óra-
kor. 

k \ m a r a s z i \ h a z 
E"te 7 Arakor* Szegény kis he-

tőrő. — BérMszünet. 
MOZIK 

Vörös Csillag: Elmaradt vallo-
más. Előadásul, kezdése: ne-
gved 6 és (él fi Ar.akor. — Fák-
lya: Boldog halál nncvnla. Elő-
adások kezdése: 2. 4. 6 és 8 óra-
kor 

Móricz Zsigmond Művelődési 
Otthon. Mlhálv telek: Eev olasz 
Varsóban I.engvel fit TI. 6 óra-
kor 

Tömörkény István Művelődési 
Otthon: As I. akció. 6 órakor. 
Szoviet film. 

INSPEKCIOS Af.T ATORVOSI 
SZOI.OAt.AT 

Szeged sáros területére 
November 26-tól december l-le 

este 8 órától reggel 8 óráig íva-
•ár- és ünnepnan nnnnal la) el-
sősegély és nehézelléa eset tae 
Qgye'etes dr. rumvilnq Cíáhor 
ve-"tű röAUatorvos. T.akása: S-e-
ged Lumnmba u. 4. Telefon: 
m-18 

Aj állatorvos kt.s'átlftásáró) 
S hivo fél köteles gondoskodni. 

— Kétezer tonna narancs. 
A mogyoró, a füge, a ma-
zsola és a banán után meg-
érkezett az első narancsszál-
lítmány is. December l-ig 
egyébként 85 tonna egyip-
tomi földimogyoró, 520 ton-
na füge, 150 tonna mazsola 
és 320 mázsa banán került 
forgalomba. A jövő héttől 
várható a narancs érkezése. 
Az ünnepekig mintegy két-
ezer tonnányi jön. Karácso-
nyig érkezik még kétszáz-
húsz tonna banán isi 

— Magyar tudósok Indiá-
ban. A magyar—indiai kul-
turális csereprogram kereté-
ben egyhónapos tanulmány-
útra és előadások tartására 
csütörtökön Indiába utazott 
dr. Horváth János, a Szege-
di József Attila Tudomány-
egyetem elméleti-fizikai tan-
székének vezetője, valamint 
dr. Kozák Miklós, a Buda-
pesti Építőipari és Közleke-
dési Műszaki Egyetem do-
cense. 

— rtrIAskristály. A Szverd-
lovs/kban levő uráli geoló-
giai múzeum újabb ritka ki-
állítási tárggyal gazdago-
dott: egy 784 kilogramm sú-
lyú. hatalmas hegyi kris-
tállyal. A tudósok vélemé-
nye szerint azon a vidéken, 
ahol ezt a kristályt találták, 
még ennél is nagyobb hegyi 
kristályokra fognak bukkan-
ni. A hegyi kristály egyéb-
ként a rádiógyártás, a vegy-
ipar és az optika értékes 
nyersanyaga. 

— A chicagói tömeggyil-
kos épelméjű. Egy chicagói 
kerületi esküdtbíróság szer-
dán megállapította, hogy Ri-
chárd Speek. aki július !4-én 
nyolc ápolónőt gyilkolt meg. 
épelméjű és felelősségre 
vonható. 

Kinek a napjai? 

Az Ibolya cukrászdán most van a sor. hogy tegyen va-
lamit a vendéglátó hetek alkalmával. Hanglemez-parádét 
és süteményvásárt rendeztek tehát a botban. A parádé más-
fél napig tartott, a vásár még most sem ért véget: a pult 

dik napja ott porosodnak. Kétség sem férhet hozzá, hogy ha 
nem a vendéglátók hetei lennének most, hanem a vendé-
geké, akkor az egészségügyi szabályokat is betartanák! 

F. K. 

— Három festő kiállítása 
A Képcsarnok Vállalat ren- ^pkocsl . Az Ohio 
dezésében ma, pénteken 5 
órakor nyílik meg Szegeden, 
a Képcsarnok Kárász utcai 
boltjában Nuridsánv Zoltán. 
Sehol* Erik. Sugár Gvula kapcsolt kormányrúddal le-
festőművészek kiállítása 
Megnyitó beszédet mond Bod 
László, a Művészeti Szak-
szervezetek Szövetsége festő 
szakosztályának titkára. 

jelentette: a világon minde-
nütt nagy figyelmet szentel-
nek a tengervíz sótlan ításá-
nak nukleáris eljárással, de 

— Automatikus vezérlésű e z e n a területen a haladás 
még tíz évvel elmaradt az 
atomenergia áramfejlesztcs-

Egyetemen r e v a i d felhasználása mö-
gött. Eklund elmondotta, 

szerelékfalhoz h ° S y a Szovjetunióban ré-
szecskegyorsítót szándékoz-
nak felállítani a Káspi-ten-
ger vizének sótlanítására. 

állam-
beli Columbia 
kísérleti gépkocsit terveztek, 
amelyen 

Holnap kezdődik 
a teremkéziiabda-bajnekság 

Ez a helyzet 
a KK-ban 

A labdarúgó Közép-euró-
pai Kupában befejezéshez A szegedi sportéletnek jén szünetet tartanak és 
közelednek a selejtezők. Az évről évre jelentős esemé- majd csak január 7-én ját-
Újpesti Dózsa a Bratislavá- n ye a téli teremkézilabda- szanak úiból a csapatok, 
val szemben, a Dinamó Zág- bajnokság. A sportág városi Az idei terembajnokságra 
rab a Milánnal szemben, a szövetsége idén már tized- száztíz csapat nevezett A 
Lazio a Crvena Zvezdávnl S7-er bonyolítja le a küzdel- szegedieken kivül hódmező-
szemben, a Szarajevó pedig meket. A jubileumi ver- vásárhelyiek, makóiak és 
a Cagtiarival szemben har- senysorozat egyik érdekes- szegedi járásbeiiek indul-
colta ki a továbbjutást. s é g e * h o Sy a mérkőzések nak. A járásból Dorozsma, 

A Tatabánya—Innsbruck m a r m ° s t , december eleién Sándorfalva, Tiszasziget és 
találkozó még csak Magvar- megkezdődnek. A karácso- Tápé nevezett. A mezőny 
országon volt meg. s azon n y i é s a z ú J é v i ünnepek ide- tehát népes lesz. Mégis elő-

" • - - - s z d r hiányoznak maid a — mint arról beszámoltunk 
— a Tatabánva 1:0-ra nvert. 
A visszavágó december 8-
án lesz Innsbruckban. 
Ugvanesak az első mérkő-
zést iátszotta még le a Fi© 
rentina és a Vienna. Kettő-
jük Bécsben vívott találko-
zóián a Vienna 4:3-ra győ-
zött 

• ü n t J T 
g f y j i l 

A bajnokság kovácsai 
Pataki Tamás 17 alkalommal játszott a SZEAC NB I 

B-s bajnokcsapatában. Jó és rossz játék egyaránt jellemezte 
szereplését. Általában az erőnléte határozta meg munkája 
minőségét. Fedezet vo l t 

het elvégezni az autó Irá-
nyítását. felgyorsítását és le- Kaliforniában pedig hőreak-
fékezését. Ez a gépkocsi az 

— Hatkerekű családi autó. 
A szovjet családok kényei- ködő gépkocsik 
mesen és teljes biztonság- k ö t é s é h e z , 
ban közlekedhetnek maid 
Vlagyimir Arjamov mérnök 
nemrég konstruált újszerű 
gépkocsijában. Az érdekes „Az elnök halála" címmel 
modell hat darab kis átmé- új könyv jelenik meg a 

tort terveznek ugyanerre a 
, , . , , . , . . célra. Egvelőre két atom-elso lénés a teljesen autó- e n e r g i á v a , m ű k f t d 6 t e n g e r . 

matizált. elektronikusan mfl- víz-sótlanító működik, az 
megszer- egyik Izraelben, a másik 

Mexikó területén. 

Az elnök halála 

röjű keréken gördül: négy 
kerék van elöl és kettői há-
tul. Ennek következtében a 
gépkocsi nehéz terepen is 
teljes biztonsággal halad. 

Kunnedv család kívánságára. 
A könyv William Manches-
ternek. a meggyilkolt elnök 
korábbi életraizíró.iának a 
műve, amely bizalmas anya-

Az óriáskígyók és az op-art 

Az illetékes 
brazíliai hatésá-
gok azt állítják, 
hogv a Francia-
országból kiindult 
oo-art divat az 
eprik fő oka az 
ériásk'evók kiha-
lásának a brazí-
liai őserdőkben. 

A furcsa össze-
függés a követke-
ző: az óriáskfgvók 
bőrének tarka, 
mértani mintája 
annyira megfelel 
az op-art divat 
követelményeinek, 
hogy amióta az 

lábrakapott, óri-
ási mértékben nö-
vekedett a kigyó-
bőr iránti keres-
let. Egyedül 1966 
első harmadában 
25 tonnányi kí-
gyóbőrt exportál-
tak Brazíliából. 

Közlemény 

x Osl kii/pont. b 

— Kiskunfélegyházán sor-
solják a lottót. A hónap el-

Kreml dm- ső lottósorsolását, a 48. já- többi hasonló témálú kiad-
vány pontatlan, hibás volt 

gokra alapozva ismerteti a 
dallasi elnökgyilkosság „vég-
ső változatát". 

Róbert Kennedv szenátor 
egv interjú keretében kö-
zötte. hogv a könyv a meg-
gvilkolt elnök özvegyének a 
„rendelésére" készült. A 
könyvben szereplő adatok 
„gvötrelmeket kelthetnek 
majd magas körökben". A 
Reuter hírügvnökség szerint 
a szenátor — az 1960-as 
Kennedv és Johnson közötti 
vetélkedésre utalt, amikor a 
Demokrata Párt Kennedyt 
jelölte USA-elnöknek. 

Róbert Kennedy nem volt 
hajlandó nvilatkozni a War-
ren-hizottság jelentéséről, 
de hozzátette. hogv Man-
ehester-t azért hatalmazta 
fel a család ennek a könyv-
nek a megírására, mert a 

rr~ i f u bú Lá-z'á építészmérnök tékhét nyerőszámainak hú 
tart di rnm-vetitéssel egvbekö- z á s á t d e C e m b e r 2-án. pénte-
lőtt nvavé"7ettört*n»tl Ismeret , , „ x , töt! 
tei-v-ztő előadást december z-
án oéntek"n dUntán 8 Órakor tel Kiskunfélegyházán tartja 
a r -tás Műi "todrsi otthonban Sportfogadási és Lottó 
Az előadást (Unvetlté. köve* j g ^ ^ 

Manchester írását egv 
ken délelőtt 10 órai kezdet- amerikai folyóirat folvtatá 

sokhan közli januártól kezd 

•mm. '^m, 

§ « Í I 
ír"" * 

KÉÜ 

— Minden játé-
kos szereplésében 
adódik egy-két 
olyan pillanat, 
amire nem szíve-
sen gondol vissza. 
Így vagyok én is 
a Szállítók elleni 

mérkőzéssel. Nagy 
reménnyel indul-
tunk, de nem 
volt szerencsénk. 
Mi támadtunk, és 
az ellenfél rúgott 
gólt. Ekkor 11 -es-
hez jutottunk. 

Megfordulhatott 
volna a játék ki-
ménél ele. de én-, 
kapufának rúgtam 
a ti7ienegvest. Még 
most is keserű a 
számíze. ha rá-
gondolok. 

— Ha a teljesít-
ményemet értéke-
lem. bizony nem 
vagyok magammal 
tel lesen megelé-
gedve. Többször 
jobb játékoit várt 
tőlem a közönség. 
Remélem jövőre 
kevesebbet csalód-
nak bennem. 

— Minek kö-
szönhetjük a baj-
nokságot? Annak, 
hogy megtaláltuk 

egymással a ba-
ráti hangot és egy-
séges volt a csa-
pat. 

— Igen, Ilyen-
kor sok mindent 
mondanak és kom-
binálnak a ..jól-
értesültek." Ma-
gam is sok plety-
kát hallottam. Én 
nem kívánkozom 
el máshova. 20 
éves koromban 
kerültem Szeged-
re, nyolc éve ját-
szom a csapatban. 
Nagyon megsze-
rettem a várost. 

Munkakörülmé-
nyeim ls rend© 
zettek: a gyufa-
gyárban dolgo-
zom műszaki be-
osztásban. Egy 
vágyam van még: 
az NB l-es cs© 
patban is szeret-
nék néhány évig 

játszani. 

Korányi Emil kapus. Nagv teljesítményre képes spor-
toló, de ebben az évben rapszodikus formát mutatott. 

— Sajnos az 
idén csak az első 
öt mérkőzésen sze-
repettem. Mond-
hatnám. abban a 
korszakában a 

csapatnak. ami-
kor még hullám-
völgyben volt. Az 
akkori ideges ál-
lapot reám is ha-
tott, én sem tud-
tam megszabadul-
ni tőle. Ez vissza-
lő kröződött for-
mámban, fáradt-
nak is éreztem 
magamat. Az el-
múlt évek sok 
nehéz mérkőzésé-
nek izgalma, 
mintha akkor 
?reztette volna 
hatását. 

— Ügy érzem, 
hogy idegileg már 
'el.lesen rendben 
vagyok és a fá-
radtságom ts el-
múlt. Továbbra ts 
"oppant kemé-
iven dolgozom, 
hogv elérhessem 
régi jó formám 

és vissza,kerüljek 
a csapatba. Nem 
szakadtam el tő-
lük az elmúlt év 
alatt. Jó baráti 
és egymást segítő 
közösséggé nőt-
tünk össze mind-
annyian. 

— Sajnos, az 
én részemről még 
nem ért véget a 
„mérkőzés". És 
még javában iz-
gulok. Most ugyan 
nem a csapatért, 
hanem magamért 
Technikumba já-
rok és december 
15-én lesz a vizs-
gám. Bízom ab-
ban. hogy ott is 
megállom majd a 
helyem és nem 
csúszik be a bizo-

rrvftvánvomba 
„potya gól". 

Keresünk két 

építőipari technikust 
makói munkahelyre, egy építőipari gépkezelőt me-
gyei szintű munkavégzésre, valamint 1 építőipari tel-
jesítményeiszámolót hódmezővásárhelyi munkahelyre. 
Jelentkezni lehet: a Hódmezővásárhelyi Tanácsi 
Építőipari Vállalat központjában. Tanácsköztársaság 
tér 59. sz. alatt 

xH. 139 708 

ve. és ezért 600 000 
tiszteletdíjat fizetett 

dollár 

G — 3 5 - Ö * 

üzemképes rontatót 
ajánl mess l éteire 

készpénzért 

a Szegedi Konzervgyár 

Ügyintézőt Mo'nár 
Telefon: 24—55 r s n e 

bajnokságból a Makói VSE 
csapatai. A makóiak női 
egvüttese idén kiesett az 
NB I-ből, és — a hírek 
szerint — az MVSE szakosz-
tályában most nagy az el-
kedvetlenedés. Elsősorban 
ezzel magyarázható távol-
maradásuk. 

A küzdelmek holnap, 
szombaton délután 2 órakor 
kezdődnek a Rókusi Torna-
csarnokban. Az első mérkő-
zéseket a középiskolás csa-
patok játsszák, majd az es-
ti órákban első osztálvú 
mérkőzésekre Is sor kerül. 
Ezek közül kiemelkedik a 
Hódmezővásárhelyi Honvéd 
—Szegedi Gumigyár férfi-
találkozó. amely este fél I 
órai kezdettel lesz. 

A vasárnapi műsor reggel 
7 órától délután 5 óráig 
egyfolytában tart. Délelőtt 
egész sor első osztálvú mér-
kőzést bonyolítanak le. majd 
délután a Szegedi Textil-
művek—Móravárosí Kinizsi 
női örökrangadóval ér véget 
a terrmkézilabda-bajnokság 
első fordulója. 

SOROKBAN 
A Csongrád megyei labda-

rúgó szövetség Szegeden Téli 
Kupa mérkőzéseket akart 
rendezni. A küzdelmeket 
azonban elhal,asz! ják, merf a 
leesett hó a pályákat já-
tékra alkalmatlanná tette. 

* 
A Koreai NDK labdarúgó-

csapatát januárra meghívták 
Chilébe. A rendezőknek é r -
dekes kikötésük volt: fizok a 
játékosok legyenek a csapat 
tagjai, akik Angliában a na0r 
meglepetést okozták. 

* 
A jégkorong vftártxotnolt-

ság 1967 márciusában Bécs-
ben leez. Az osztrák szerve-
zők a mérkőzésekre már két-
ezerötszáz bérletet riadtak. 

* 
Bár gyakran foglalkoznak 

a lapok még most is a mexi-
kói előolimpla tapasztalatai-
val. egyre többen írnak a téli 
olimpia ri ők észü létéiről. A 
Sportberleht arról számol be, 
hogv máris nagy összegű ér-
téket építettek be a téli olim-
pia létesítményeibe Grenob-
le-ban. A francia állam a ki-
adások nvolcvan százalékát 
fedezi, hiszen az az állás-
pontja. hogy Fraoeiország-
ban az olimpia játékot k i f© 
gástalanul kell megrendezni. » 

Letűnt csillagok. A 46 
éves Alfredo di Stefnno már 
abbahagvta a labdarúgást 
és egvelőre nem foglalko-
zik a sporttal. Jelenleg a 
Madrid közelében levő farm-
ján dolgozik, ahol baromfi-
tenyésztéssel foglalkozik. 
Segítőtársa az egvkori játé-
kostársa, Santa maria. 

* 
Vjneente Feola. aki a bra-

zil válogatottat kőt világba!* 
noki pfmbe-7 segítette, a Mi-
raflores nevű perui egye-
sülethez került. 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyar RznelaHst* Munkáé-
par- Csongrád megzel ts Szeged 

városi bizottsága és s osaáes 
Ispjs. 

Megjelenik httfö kivételével 
mladennso 
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Főszerkesztő: dr. Lőkős Zoltán 

Szerkesztőségi 
Öreged Masvnr Ts n A nskőrtárss 

sáv űtts IS 
Telefon: 35-12. 90-M 

Étszaksl tel-fon: 35-8* 
H a d i n n Csongrád Meevel 

Lankladő Vállalat 
Felelős ItIsdO: Kr-áes (.ászlé 

Kiadóhivatalt 
Szeged. Mnevnr Tn i irakftztársa-

sás útin 18 
Telefon: 35-08 91-18 

rRekfHviett kézl-atokn, nem őr-
zünk mee és nem ndunk vissza.1 

A l e no, nvomln 
s Szegedi Nvnmda Szege© 

Bslesv Zsilinszky u 2* sz 

INDEX 71 853 
renesztlk a Csongrád meevel 
custahlvatalok Kifizetési d!1 

hóntDra M »t Előfizethető 
bármely oostaht-atalnál és kán-

btóJtőaáá. 
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