
Kohók 
korszerűsítése 

Aa ózdi Kohászati Üze-
mekben az utóbbi esztendők-
ben fokozatosan végzik a 
korszerűsítéseket, az átépí-
téseket, ezek eredményeként 
növekedett a kohók térfoga-
ta, s ezzel a biztonságos mű-
ködéshez szükséges fúvóle-
vegő mcnnvisége is. Most 
nagyteljesítményű ú j fúvó-
gépet, turbó fúvót szereztek 
be. A kivitelezési tervek 
alapján több mint 35 millió 
forintos beruházás megvaló-
sításához az év tavaszán kez-
denek hozzá, s a jövő eszten-
dőben fejezik be. 

„Reprezentatív 
előadásra készülnek" 

Vaszy Viktor Csajkovszkij A pikk dáma című operájáról 
Orosz—szovjet szerzők ope" 

ráinaik bemutatásában egye-
dülálló sorozattal büszkélke-
dik! a Szegedi Nemzeti Szín-
ház: felszabadulásunk óta 
immár hetedik ilyen pro-
dukcióját készíti elő. A re-
pertoárban Glinka: Ivan 
Szuszanyin, Musszorgszkij: 
Szorocsinci vásár és Prakof-
jev: Eljegyzés a kolostorban 

Első lépés 
Diétás bisztró az Expressz 

Évek óta szeretnék a sze- jelleg: ugyanis csak csészék-
gediek, hogy a vendéglátó- ben tudnak levest tálalni, s 
ipar nyisson a városban dió- így főleg krémleveseket ké-
tás éttermet is. A Csongrád szítenek. De ezeknek a le-
megyei Szálloda- és Vendég- veseknek máris nagy a »i-
látóipari Vállalat most vég- kere. 
re megtette az első lépést, Az Expressz bisztrónak 
hogy ezt az igényt kielégítse: egyébként is igen nagy a 
néhány nap óta az Expressz forgalma. Most ezzel az ú j 
Bisztróban egy diétás nővér szolgáltatással még nincs kü-
alkalmazásával diétás étele- lön kimutatható emelkedés, 
ket is készítenek. A kör- de ez egyszer nem is ezt 
nyékbeliek, s a bisztró törzs- vette elsőrendű szempontnak 
vendégei közül sokan öröm- a bisztró gazdája, a vendég-
mel értesültek erről az ú j látóipar. Célja az volt, hogy 
lehetőségről. Sőt, mint Kál- itt kísérletezzék ki, milyen 
•nán Vilmosné, a bisztró ve- diétás ételeket igényelnek a 
zetője elmondotta, igen so- szegediek. Az eddigi néhány 
kan előfizetéses diétás étke- nap tapasztalata alapján fő-
zést szerettek volna igénybe leg zsírral készítik az étele-
venni. Erre azonban az üz- ket, amely egyaránt jó a 
let bisztró jellege miatt nincs szív- és cukorbetegeknek, az 
lehetőség. epés betegeknek is. 

De mit ls Jelent, hogy az A Csongrád megyei Ven-
Expressz diétás bisztró lett? déglátóipari Vállalat vezetői 
Bármily hihetetlennek tűnik, tehát megtették az első lé-
igazi. diétás betegeknek való pést, hogy a diétások is tud-
ételeket készítenek, s még- janak házon kívül étkezni, 
hozzá borjúhúsból is. Gya- Jó lenne, ha ezt az elsőt 
kori a rántot t bor jú k rump- most már minél gyorsabban 
lipürével, almakompóttal. De követné a többi és a bisztró 
csinálnak diétás leveseket is, u tán több vendéglőben lehe-
sainos, ebben szintén meg- tővé tennék az előfizetéses 
kötöttséget jelent a bisztró diétás étkeztetést 

R Á D I Ó M Ű S O R 

című műveit hazai ősbemu-
tatóként ta r t juk számon, de a 
többiek előadása is — Ho-
vanscsina, Anyegin, Három 
narancs szerelmese — mind 
ünnepi alkalomnak számítot-
tak a színház és Szeged kul-
turális életében. Erről beszélt 
A pikk dáma bemutatója 
előtt Vaszy Viktor érdemes 
művész, a szegedi színház 
igazgatója: 

— A kiemelkedő orosz ro-
mantikus mester, Piotr Iljics 
Csajkovszkij Szegeden máso-
dik bemutatásra kerülő zene-
drámájá t reprezentatív elő-

lizmussal közelítünk a da-
rabhoz, hiszen a huszadik 
század közepén a társadalmi 
érintkezés nem olyan neg-
édes. mint akkor. A nikk dá-
méból modern előadást aka-
runk produkálni. A figurá-
kat élesre karikírozzuk, 
majdhogy nem groteszkre, 
ahol eltűnik az érzelmes-
ség, illetve, amelyből nagy-
szerűen kijön a póz, ha ezt 
úgy akarjuk. Mindenekelőtt 
tehát egyszerűségre és ter-
mészetességre törekszünk. 

A Vaszy Viktor dirigá-
lásával január 21-én premi-

adásnak szánjuk. Kétségtelen, °rre Hízött darab főbb figuráit 
a műit század végén keletke-
zett mű mai viszonyaink kö-
zött zeneileg és színpadilag 
problémát jelent, elsősorban 
azért, mert intellektuális és 
érzelmi világa mélyen a ro-
mantika szférájában gyöke-
rezik. Mi természetesen rea-

kettős szereposztásban játsz-
sza az operatársulat. Her-
mann: Szabó Miklós és 
Vadas Kiss László, Liza: 
Harmath Éva és Karikó 
Teréz, a grófnő: Turján 
Vilma és Ivánka Irén. 

Több m?n! 70 ezer szakmunkás 
a mezőgazdaságban 

1961-től a mezőgazdasági alig négyezren voltak j,ta-
szakmunkásképzés bevezető- nulókorűak". 
sétől 1964 végéig az iskolák A legutóbbi két év alatt 
és tanfolyamok több mint 50 ú jabb 21 ezer szakmunkás 
ezer szakmunkást bocsátot- végzet t Jellemző, hogy a 
tak ki. Többségük felnőtt fiatalok számaránya erőfel-
korban kezdte meg a nagy- , . . . „ 
üzemi követelményeknek J e s e n m e R n 5 t t ; 1 4 0 0 0 v o l t a 

megfelelői ú j mezőgazdasági felnőtt hallgató és 7000 a 
szakmák e lsa já t í tásá t s csak f i a t a t 

Kossuth RAdié 
4.38 Hirek. 4.32 Halnaltdl reS-

(SeOie • • . Közben: 5.00 Hirek. 5.30 
Reggeli krónika. 5.50 Falurádió, 
l.oo Hírek. 0.30 Hírek. 7.00 Reg-
geli krónika n . 7.15 Körzeti Idő-
járás . 7.30 ÜJ könyvek, 8.00 Hi-
rek. 3.05 Műsorismertetés. 8.20 
Lányok, asszonyok. 8.40 Néoi 
muzsika. 9.00 Orvosi tanácsok. 
9.06 Könnyűzene. 10.00 Hírek. 
10.10 GaUl-Currt-hangverseny. 
10.40 Thália vendége. 11.04 Régi 
nagv zongoristák albuma — 
12.00 Hírek. 12.15 Bob herceg. 

muzsika. 2120 Vidám percek. 
21.40 Néger spirituálék. 22.00 
Hirek. 22J5 Sporthíradó. 22.30--
0.25 Táncoljunk! Közben: 24.00— 
0.10 Hírek. Időjárás. 

Petőfi Rádió 
4.30-7.58 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával. Közben: 6.20— 
6.30 Torna. 10.00 Könnyűzene. 
11.50 Magánvélemény — köz-
ügyekben. 12.00 Olasz mesterek 
műved. 1255 Orvosi tanácsok. 
13.00 Két zongoraszonáta. 13.47 
Vízállásjelentés. 14.00 Hírek. 
14.08 Könnyűzene 14.18 Petőfi 

Operettrészletek. 13.00 A buda- ú t ján . 14.56 Zenekari muzsika, 
pesti színházak műsora. 13.03 16.00 Hirek. 16.52 Falusi gondo-
Feiér István és Tabi László vi- latok. 16.57 A dzsessz kedvelői-
dám írásaiból. 13.18 Népdalok, nek. 17.15 Vállalati önállóság -
13.35 Néhány perc tudomány, üzemi demokrácia. 17.30 Népi 
13.40 Kórusoódium. 13.50 Hirde- muzsika. 18.00 Hírek. 18.10 Dom-
tőoszlop 14.05 Ml tőrtént a hé- bey és fia. Rádióláték. 19.00 Ze-
ten a nagvvllághan? 14.20 A nei önarckép. 19.49 Jő élszakát. 
Nyugat leánva. Részletek. 15.00 gyerekek! 20 00 Esti krónika^ It. 
Hírek 15.15 C«av f iataloknak! 
16 0" Hét vége. Közben: 17.00—17.05 

Hírek. 17.27 ^Menjünk a hóba. 17.52 
Szimfonikus zene. 19.00 Esti 
krónika, 19 25 A hetvenkedő ka-
tona. 20.56 Hírek. 21.01 Népi 

20.25 Leonid Kogan hegedűest.-
ie. 2L43 A mfl és közönségé. 
22.00 Macedóniai népdalok. 22.14 
Operarészletek. 22 56 Ügetőver-
senv-eredmények. 23.00-23.15 Hí-
rek. Időjárás. 

T E L E V Í Z I Ó M Ű S O R 
Magyar televízió 

17.69 Otthon, 1967. 

ván előadása. 19.09 A tv 
J e l e n t i . . . 19.50 Esti mese 

(Kisfilm.) 20.00 Tv-híradó. 20.20 Princ, 
17.15 Nem te vagy (francia kis- katona . . . Jutalomszahadság 
játékfilm.) 17.35 Hírek. 17.40 If- VIII. rész. 20.50 Piccolo a kiál-
júsági Táncklub. 18.25 A Minisz- lításon (francia rajzfi lm). 21.00 
tertanács megtárgyalta . . . 18.35 Othello Gyulaházán (tv-film). 
A Jégkorszak. Dr. Benedek Ist- 22.30 Tv-híradó. n . kiadás. 22.50 

Jő éjszakát, felnőttek! (Popeye 
kalandjai.) 

Jugoszláv televízió 
15.40 Síverseny. 17.15 Hírek. 

17.20 Bábjáték. 17.40 Hol van, 
mi lehet? 17.50 Műsorismertetés. 
18.00 A tv leien tl. 18.15 Népi 
•uuzslka. 18.30 I f júsági műsor. 
19.15 Felvevőgéppel a világ kö-
rül. 19.40 Hirdetések. 19.54 Jó 
éjszakát, gyerekek! 20.00 Tv-
lilradó. 20.20 Vasa Popovic: 
Szeressétek egymást, emberek. 
Sorozatfilm. 21.30 Játékfilm. 23.00 
Egy kis ú j . egy kis régi. 23.15 
Tv-hlradó. 

Ácta a szegedi 
munkásmozgalomról 

Gaá! Endre nagyobb léleg- tők, vas- és fémmunkások, 
zetű tanulmánya a kiegye- szabók, cipészek- és csizma-
zéstől az első világháború diamunkások, famunkások, 
végéig elemzi Szeged mun- sütőmunkások — 1905—1906. 
kásmozgalmának tör téneté t évi fe j lődését tevékenységét 
Ennek három fejezetét közli értékelő sorai hasznosak, 
a József Attila Tudomány- ahol az olvasó egy helyen 
egyetem történettudományi talál ja ezen szervezeteknek 
tanszékének legújabb kiad- ada t a i t lényeges jellemzését, 
ványa, az Acta Historica 23. Figyelmet érdemel a harma-
kötete. A szegedi egyetem dik fejezet összesítése is, 
ad junktusa az 1905—1906. évi ahol a gazdasási mozgalma-
szakszervezeti mozgalmak kat ábrázoló táblázat illuszt-
néhány vonatkozását taglal- rá! ja a helyi szociáldemok-
ja, azzal a gondolattal bo- ra ta szakmai szervezetek fe j -
csátva ú t j á ra m u n k á j á t hogy lődésének főbb eredményeit, 
„csupán az osztályharc ala-

Fogyasztás 
és tájékoztatás 

Az ismert közmondás sze- Mondani sem kell, hogy ez 
rint a jó portéira nem kíván csak altkor kerülhető el, ha 
nagy hírverést. Az élet a az újságbain megjelenő hirde-
közrnondást annyiban iga- tés terjedelmét, formáját 
zolja, hogy a szép, a jó va- nem a véletlen, a pillanatnyi 
lóban könnyen talál vevőre, pénzügyi helyzet, hanem az 
Ám ahhoe, hogy a szép és a ésszerűség, az elérendő cél 
jó időben találkozhasson a határozza meg. Az ötletes 
vásárlóval, szükséges a rek- művészi grafika gyakran 
lám. Ennek számosoka van. megsokszorozhatja az ered-
A technika fejlődésével az ményt, de a jó hirdetésnek 
áruválaszték gyorsuló ütem- nem okvetlenül feltétele. Az 
ben, bővül. Százával szülét- indokolatlanul túl 
nek újfajta anyagokból új- főleg agyonzsúfolt 

nagy és 
űjsághir-

fajta áruk. A fogyasztók előtt detés szinte biztos, hogy csak 
ismeretlen árut legrövidebb alacsonyfokú hatást tud el-
idő alatt a reklámpropagan-
da mutathatja be. 

érni. 
Sok tapasztalat blzonyítofr-

A műszaki technikai fejlő- ta általános igaziság, hogy az 
dés korszakában a gyártmá- újságban csak egy alkalom-
nyok érthető okokból gyor- mai megjelenő kereskedelmi 
san elavulnak. Ezért az érté- hirdetés „nem hirdetés!" Az 
kesítés meggyorsításához je- újságban megjelent árurek-
lentős gazdasági érdekek fű- lám tehát akkor éri el hatá-
ződnek. Mégis az tapasztal- sát, ha az esetleg változatos 
ható, hogy hazánkban a fo- formában, de többször ismét-
gyasztási eszközöket termelő lődik. Így lehet a fogyassztót 
és értékesítő vállalatok több- ahhoz az elhatározáshoz Bő-
sége alig él a reklámpropa- gíteni, hogy a reklám propa-
ganda lehetőségeivel. gandával ajánlott árut meg 

Sokan úgy vélik, hogy a k e U ismernie, meg kell vá-
tervgazdálkodásban a lakos- sáronia! 
ság igényeinek megfelelő Termelői és kereskedelmi 
mennyiségű árut termelnek, érdek a minél gyorsabb ér-
és az reklám nélkül is ér- tékesítés. Ennek jól bevált 
tékesíthető. E felfogás hívei- segítő eszköze a p lakát a rá-
nek_elkeriili figyelmét az a dió, a televízió és főleg a sa j -
körülmény, hogy a leggondo- tóban elhelyezett hirdetés, 
sabb tervezés sem segít, ha a amelyekkel költségei csak 
fogyasztókat nem tájékoztat- töredékét teszik ki az elérhe-
iák a tervezők szándékairól, tő eredménynek. Az áruter-
A tájékoztatás fontos része m e l ° és -értékesítő vállala-
ti reklámpropaganda, ame- tok mégis igen sokszor a 
lyet semmilyen más eszköz legdrágábbat a feleslegeset* 
nem pótolhat. 

A jelenlegi kezdetleges ál-
hosszú távú raktározást vá-
lasztják. A raktározási költ-

lapot a közelmúlt rossz gya- ségeket gyakorta a bank-
korlatával is magyarázható. 
A néhány jó plakát és újság-

kamat és egyéb teher is nö-
veli. A gazdasági vizsgálatok 

raktári készletek keletkez-
nek. 

A reklámpropaganda a 

hirdetés mellett előfordul — bizonyítják, hogy a reklám-
nem is ritkán — a hatásta- propaganda igénybevételévei 
lan, semmitmondó reklám. A az értékesítésben jelentős 
hirdetés szervezésével, szőve- eredményeket érnek el. Ahol 
gezésével és „tervezésével" azonban nem élnek a reklám 
foglalkozó intézményekben a d t a lehetőségekkel, ott az 
egyes dolgozók, gyakran úgy éi-tékesítés_ helyett felesleges 
vélik, hogy elegendő a pénz-
ügyi bevétel biztosítása, a 
hirdetés hatása már nem rá-
juk tartozik. A leggyorsab- termelés és a fogyasztás össz-
ban. legnagyobb tömegekhez hangjának kiváló eszköze. 
eljutó napilapokban megie- Érdemes erre anyagi eszkö-
lenő hirdetések is számos'fo- zöket fordítani, hiszen a jó 
gyatékosságot tartalmaznak, reklám, a gondosan szerkesz-
Sok a szürke, érdektelen hir- t e t t tervezet, újsághirdetés, 
detés, amelyről jogos a kri- költségeinek sokszorosa mu-
tika: kár a helyért, kár a tatkozhat a vállalat eredmé-
pénzért! Mi több, megtörtén- nyeiben. és szívesen veszi a 
het, hogy az elügyetlenke- fogyasztó is, ha tudja: mit 
dett hirdetés ellenszenvet éb- miért érdemes megvá-árolnt 
reszthet a fogyassztóban. LONYAI SANDOB 

Fénymásoló 
és stencilgép-

kezelő 
munkakörbe férfi munka-
erőt keresünk. Gyakorlat-
tal rendelkezők előnyben. 
Jelentkezés írásban. Posta-
fiók 2. XS. 25 322 

kulása szempontjából legjel 
lemzőbb' szervezeti mozgal-
mak említésére vállalkozik a 
„teljességre törekvés igénye 
nélkül". 

Nos, eme utóbbi, óvatos 
kitétel feleslegesen túlzott 
szerénységnek bizonyul t Ki-
szen a közölt részletek — a 
szerző céljainak igényéhez 
mérten — rendkívül alapos, 
mindenre gondosan kitekintő 
dolgozatra, kimerítő, széles 
skálájú előtanulmányozásra, 
műhelymunkára vallanak. 
Nem fukarkodik Gaál Endre 
a számok és adatok tömény 

a i halmozásával, a puszta té-
nyek összevetésének, százalé-
kos érzékeltetésének esetleg 
népszerűtlen, a könnyebb ol-
vasást gátló alkalmazásával. 
S ebben az esetben feltétlen 
igaza van. Az anyag egésze 
így izgalmas, konkrét és 
cizellált, noha eredményé-
ben majdhogynem kizárólag 
csak szűk réteg, a szakma-
beli kevesek számára érde-
kes. Kiváltképp a második 
fejezetben külön-külön tár-
gyalt helyi csoportot — épí-

Season - 1987 
K o s z o n t i k az év e l ső t u r i s t a c s o p o r t j á t 

A Szegedi Idegenforgalmi ismertető anyagot, látogatás-
Hivatal megkezdte a nyári r a invitálva a vendégeket. 
... , , . . . A felkészüléshez tartozik 
ünnepi játékok Idei prog- g z ,g> h o g y m e g i n d u l t a z i d e _ 
ramjanak külföldi ismerteté- genvezetők hét előadásból 
sét. Már forgalomba került álló továbbképző tanfolya-
a Season 1967 cimű százhu- m a > később pedig sor kerül 
szonötezer példányszámban, új idegenvezetők képzésére, 
angol nyelven megjelenő Az új évben a vendégfoga-
prospektus, amelyben két d á s egyébként már hétfőn 
teljes oldalon kapott helyet kezdődik. Január 16-án dél-
a művészeti rendezvény mű- e l ( 5 t t t í z órakor a Tisza Szál-
sora, Szegedről készült fény- lóban rövid ünnepségen kő-
képek, valamint a hivatal szöntik a városunkba első-
szolgáltatásai. Ez a leporelló n e k érkező külföldi csopor-
az Európai Fesztiválok Nem- t o t ' szovjet turistákat 
zetközi Szövetségének genfi 
kiadványa. Az osztrák Autó-
Touring hetilap ugyancsak 
nemrég foglalkozott az ez 
évi Szegedi Szabadtéri Já-
tékokkal. Ezenkívül a svájci 
Festival és a német Welt am 
Sonntag című magazinokban 
jelentetnek meg fényképes 

Bárányok 
külföldre 

Magyar pecsenyebárányok 
keltek útra az új esztendő 
első napjaiban Olasz- és Gö-
rögországba. A Békés me-
gyei Gyapjú és Textil Nyers-
anyag Forgalmi Vállalat bo-
nyolítja a pecsenye- és tejes 
bárányok export ját J anuá r 
4-én indult el Sarkadról 677 
darab Görögországba, janu-
ár 6-án pedig 540 Olaszor-
szágba. 14-én Dévavánvárói 
indult több száz ismét csak Gö-
rögországba. A megye ter-
melőszövetkezeteiben a ne-
gyedév végéig folyamatosan 
mintegy ötezer bárányt szál-
lítanak a két megrendelő-
nek. 

Hol él maga ? 
O 

Tartósítóüzemek, tsz-ek! 

Használható, j'ó állapotban lévő 
eceteshordók és kádak 
15—100 hektoliterig eladók. 

Csongrád—Bács megyei Élelmiszer és Vegyiáru 
Nagykereskedelmi Vállalat, Konzervosztály. 

Szeged, Dugonics utca 4. 
S. 871 

A Hídépítő Vállalat 05. sz. főépítésvezetősége 
alkalmaz 

raktár könyvelőt^ rak tár kezelöket, 
programozó technikust, 

(női) gépírót, irodavezetőt 
Csongrád, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Makó és 
Szeged térségében. 

Jelentkezni lehet írásban január 18-ig, vagy sze-
mélyesen január 19-én 10 órakor a főépítésvezetőség 
irodájában Szeged, Bajza u. 2. szám alatt. 

S. 873 

Az esti gyorssal 
érkezett utasok 
dideregve topog-
nak a villamos-
megállónál. Aztán 
az egymást köve-
tő két villamosko-
csira nagykeserve-
sen felzsúfolód-
nak. A szerelvény 
elindul s minden 

megállóhelyen 
megismétlődik a 
tolongás felszállók 
és leszállók kö-
zött. A Széchenyi 
tér és a Kossuth 
Lajos sugárút kö-
zötti szakaszon 
parázs veszeke-
désben robban ki 

az addig is feszült 
hangulat. 

— Most mit te-
gyek? Már a Hági 
előtt le kellett 
volna szállnom. 

— Ott áll az aj-
tó mellett, miért 
nem szólt? 

— Én szóljak, 
maga miért nem 
figyelmeztetett? 

— J ó vicc, elég 
nekem a jegyet 
árulni. Hol él ma-
ga? 

— Pesten. Ott 
minden megállót 
bemondanak. 

— Na ez itt nem 
divat. Még csak 
az kéne. Hogy be-
rekedjek. 

— S ha az utas 
nem ismerős? 

— Kérdezősköd-
jön, azért van a 
csöpp szája. Kü-
lönbenis az abla-
kok befagytak, én 
se látok ki. 

Summa-summá-
rum, az utas jó 
félkilométert gya-
logolhat vissza s 
közben azzal 

nyugtatgathatta 
magát, hogy lám 
Szegeden milyen 
sajátos szokások, 
divatok vannak. 
Régimódiak és ud-
variatlanok! 

K. J . 
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