
Ruhaanyag 
— hegesztéssel 

Újvonalú ruhák, divatáruk kerülnek 
az üzletekbe 

A termékeiről Szegeden is 
Jól ismert Fővárosi Kézmű-
ipari Vállalat érdekes kiál-
lítást és divatbemutatót ren-
dezett Budapesten. A vitri-
nekben és az állványokon 
divat táskákat, retikülöket, 
estélyi ruha anyagokat, kön-
tösöket, sapkákat mutattak 
be, a manekenek pedig a 
legújabb vonalú ruhákat, 
felöltőket vonultatták fel. A 
kiállítás érdekességét az ad-
ta meg, hogy valamennyi 
termék úgynevezett laminált 
anyagból készült 

Már eddig is volt forga-
lomban habszivacsra dolgo-
zott műbőr és textilia, de 
ezek ragasztott eljárással ké-
szültek. Az ilyen anyagok 
könnyebben elválnak, a 
vegytisztításnál pedig gyak-
ran előfordul, hogy a ve-
gyianyag feloldja a ragasz-
tót. A Fővárosi Kézműipari 
Vállalat laminált anyagai a 
legkorszerűbb eljárással, mo-
dern gépekkel készülnek: az 
anyagot láng-hegesztéssel 
préselik egybe. A láng meg-
olvasztja a habszivacsot és 
így a textilia, illetve a mű-
bőr valósággal ráforr az 

anyagra. Ezzel az eljárással 
új tulajdonságokkal rendel-
kező anyagot nyernek, amely 
könnyű, mutatós és még a 
legvékonyabb textilanyago-
kat is tartóssá teszi. 

Bossányi György, a válla-
lat igazgatója elmondta, 
hogy ez az új anyag kivá-
lóan alkalmas arra, hogy bő-
vítse a ruházati cikkek és di-
vatáruk választékát. A vál-
lalatnak 34 profilja van, a 
konfekciótól a cipészeiig, a 
kalaptól a táskakészítésig és 
most folyik a kísérletezés: 
hogy lehet az új anyagot a 
különböző ágakban felhasz-
nálni? A vállalat az ezekből 
az anyagokból készült ruhá-
kat és egyéb divatcikkeket 
részben saját üzletében hoz-
za forgalomba, de a kis, 50— 
60 darabos szériákban gyár-
tott ruhákat, felöltőket át-
adják az Országos Áruházi 
Vállalatnak. Így ezekből a 
termékekből jut a szegedi 
Tisza Áruháznak is. Évente 
körülbelül másfél millió mé-
ter laminált anyagot gyár-
tanak. Az első szériák a Bu-
dapesti Nemzetközi Vásár 
időszakára kerülnek ki ez 
üzletekbe. 

A legfrissebb eredmények 

Inter—Real 
1:0 (0:0) 

Milanóban szerdán este 80 
ezer néző előtt került sor az 
Internazionale—Read Madrid 
mérkőzésre, a Bajnokcsapa-
tok Európa Kupájáért. A 
mérkőzést a magyar Zsolt 
István vezette — kitűnően. 

Az első félidő bevezető 
negyedórájában inkább a 
vendégek támadtak többet, 
de jobbszárnyuk több jó 
helyzetet kihagyott. Lassan 
feljött az Inter is és az el-
ső félidő végéig fölényben is 
maradt, de a Real Madrid 
védelme jól állt a lábán. 

Szünet után is az Inter 
rohamozott és a 8. percben 
gólt ért el. A jobbszélső 
Jair szabadrúgását a berob-
banó Cappellini gólba fejel-
te (1:0). A továbbiakban is 
inkább az Inter volt fölény-
ben, de erejükből több gól-
ra már nem te l t 

Tegnap Szegeden a Tisza- NB II-es csatárok veszélye- Csömör, Kővári helyett pe-
narti stadionban Spitzer ve- sebben támadtak, mint a dig Kószó ál't be. (Várhelyi 
zetősével,_ mintegy három- SZEAC, a közelharcokban I. betegség miatt, Kozma 
száz néző előtt előkészületi rendszerint felül maradtak, sérülése miatt nem játszott.) 
mérkőzést vívott a két lab- Heves volt a játék. A 27. A Vasutas változatlan csa-

percben Bite utána rúgott pattal szerepelt. A játék vál-
Dobónak és ezért a magáról tozatos volt, főleg a SZEAC 
megfeledkezett játékost Ka- alig lőtt kapura. A félidő 

darúgócsapat. 

SZVSE—SZEAC 1:0 (1:0) 
SZEAC: Tóth — Várhelyi locsai edző lehívta a pályá- közepén előbb Sajtos, majd 

III., Kővári, Arató — Dezső-
fi, Reményik dr. — Pusztai, 
Gyifkó, Hajós dr„ Dobó, 
Vass. 

SZVSE: Simái — Katona, 

ról. Bite he'yére nem sok- a másik oldalon Vass ha-
kal később Farkas állt be. A gyott kl jó helyzetet. A 33. 
33. percben gyors támadást percben Farkas nagyerejű 

Halász, Hájas — Salánki, lőtt. 

vezetett a Vasutas, és ennek 
végén Majzik közelről gólt 

Thékes — Kiss, Vörös, Saj-
tos, Bite, Majzik. 

Szünet után a SZEAC-ban 
Zsirai védett, Dezsőfi he-

Az első félidőben a Vas- lyett Nemes, Reményik he-
utas bizonyult jobbnak. Az lyett Zádori, Pusztai helyett 
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Egy könyvtár 15 éve Kilencezer kötet, 

foto!a bora tóri unt 

A kis könyvtárban teljes Pesten, Pécsett és Debrecen- parátus gyakorlatilag is szin-
az összkomfort. Pedig — ben. 
mint Zallár Andor igazgató ben, klinikákon, 
említi — a semmiből terem- umokban kiterjedt 
tették. 1051-ben, az orvosi könyvtárunk van, szám sze-
egyetem önállósulása után, a rint 40. 

— Kezdet óta mennyire 
a könyvtári ál-

A különböző intézetek- te elválaszthatatlan az egye-
kollégi- temtől, illetve a klinikai gyó-
hálózati gyítástól. 

Amin segíteni kell 
A könyvtárnak egyetlen hi-

bája még így is, hogy kicsi. 
radékát fejlesztették a mai ezer folyóirat jár. Dokumen- h a l l e a t ó k ^ í s M - ^ " totizámá3 

szintre. Kaptak egy román- tumokkal együtt 90 ezer a - u g a t 0 K l t > w 0 3 i e t s z a m a 

könyvtár is kivált az egye-
temi könyvtárból. Tehát ta- szaporodott 
valy volt 15 éves. A kari lomány? 
könyvtárat, illetve annak ma- — 87 ezer kötetünk van, s 

tikus kis épületet a Lenin könyvtári állományunk. Per-
körűt végén, közel a Tisza- Bze ez szaporodik is, évente 

Korszerű 
parthoz, s berendezkedtek, egymillió 
Csak 1964—65-ben tudták az 
egész épületet felhasználni. 
Ekkor kibővítették, korszerű-
sítették, rendbe tették. Lett 
olvasóterem, folyóiratolvasó, 
megfelelő kölcsönzőhelyiség, 
berendeztek egy dokumentá-
ciós kutatószobát és egy kor-
szerű fotólaboratóriumot 

forint 

hoz. 
Nem terveznek bőví-

értékben" t é s t ? 

— Valóban szeretnénk ezen 
6egíteni. Hiszen a mediku-
sok a többi egyetemista elől 

. r . r , . . , veszik el a helyet a JATE 
taieKOZtataS könyvtárában, vagy nem 

megfelelő körülmények kö-
— Szeged híres orvoskuta- z°tt tanulnak. Az egyetem 

tóiról. Hány publikációt tart fejlesztési tervében szerepel 
nyilván a könyvtár? a könyvtár is. A gyerekkli-

Három feladat 
- Sokat. Évi 350-400 köz- n ' k a t e l k e n eP í ter 

lemény, könyv, monográfia, nénk raktártornyot, s ennek 
tanulmány jelzi a polcon a tetejéhez kapcso nank a 120 

— Hármas feladatot 
tunk el — mondja az igaz-

szegedi kutatók munkássá-
16- g ó t 

— Az oktatási reform je-
gatószobában Zallár Andor. i n t e t t - e változást érzehető-
- Az egyetem tudományos y á l t " e a könyvtár mun-
kutatóit és hallgatóit megfe- k á Í f b a " p r m é , z e t „ e _ 
lelő tudományos anyaggal se- — Termeszetesen. 
gítjük és természetesen nyil-
vános szakkönyvtári funk-
ciót is képviselünk. Ezenkí-
vül „táj feladatokat" is ellá-

személyre kibővített olvasó-
termet. Fokozatosan növe-
kedhet igy állományunk, tan-
könyv-, sőt jegyzetkészle-
tünk is. Mindez 1980-ra vár-
ható . . . 

Addig is álljon itt egy kis Jó a 
könyvtári „vetülete". A hall- statisztika a forgalomról, 
gatók is mind nagyobb 1961-ben az összes olvasó-
arányban veszik Igénybe forgalom 10 ezer 603, ebből 
szakkönyveinket, kéziköny- 2 ezer 753 egyetemi hallgató, 

tunk,"^nemcsak" a" megyében, veket, tudományos folyóira- 1965-ben már 13 ezer 446 s 
a határain túl is Az ország- tokát, egyeb szolgáltatásokat. 4016 egyetemi hallgató lá-

A 90 ezer kötet, s a 15 togatta. 
személyes kis könyvtári ap- Jakab Ágnes 

ban rajtunk kívül mindössze 
három orvosi könyvtár van: 

A műkorcsolya Európa-
bajnokságon bronzérmet 
nyert Almássy Zsuzsa a 
Bécsben hamarosan sorra 
kerülő világbajnokságon sé-
rülése miatt sem indulhat. 
A magyar bajnoknőnek há-
romhónapos szigorú pihenőt 
kell tartania. 

Emmerich Danzer, az oszt-
rákok háromszoros Európa-
bajnok műkorcsolyázója 
Ljubljanából hazatérve nyi-
latkozott, s többek között 
kijelentette, hogy a jövőre 
megrendezendő téli olimpia 
után egy jégrevűhöz szerző-
dik. 

Manuel da Luz Alfonzó, 
a portugál labdarúgó-váloga-
tott szakvezetője lemondott 
tisztségéről és mindenféle 
sporttevékenységtől 
vonul t 

szabadrúgását Zsirai bravú-
rosan szögletre tolta. A haj-
rában megélénkült a küzde-
lem, egy ízben Arató labdá-
ja a kapufáról vágódott a 
mezőnybe vissza. 

Az utolsó percekben az 
egyetemiek tartós fölénybe 
kerüllek, de nem tudtak 
egyenlíteni, mert az SZVSE 
védelme jól állt a lábán, 

A mai, csütörtöki labda- ezen kívül több lövés elke-
rúgőműsor: SZEAC II.— rülte a kaput. 
Szegedi Kossuth SE Téli Ku- A SZEAC ezen a találko-
pa-mérközés, SZEAC-stadi- zón a vártnál gyengébb tel-
on, 3 óra. UTC—Szegedi jesítményt nyújtott. A csa-
Spartacus barátságos mérkő- P a t nehézkesen mozgott, a 
zés, UTC-pálya, 3 óra. csatárok keveset lőttek ka-

pura. A Vasutas végig lelke-
sen küzdött, játékosaik jő 

A Szegcdi EAC labdarúgó erőben vannak és határozott 
szakosztálya pénteken (feb- játékukkal megérdemelten 
ruár 17-én) este 6 órai kez-
dettel a szurkolók részére ér-
tekezletet tart az Ady téri 
egyetemi épület nagytermé-
ben. Az értekezleten Rábay 

vissza-

győztek. 

A VASAS ÜJABB SIKERE 
A HEXAGONAL-TORNAN 

A Vasas labdarúgó-csapata 
László edző tájékoztatót tart. lejátszotta harmadik mérkő-

£ zését is Santiago de Chilé-
ben a Hexagonal-tornán. A 

Tóth András, az MTS vá- budapesti piros-kék együttes 
rosi tanácsa elnöke, az MTS ismét chilei ellenfelet ka-
hivatali helyiségében tájé- Pott, az Universidad de 
koztatót tartott a sportolók Chi lét 
egységes minősítési és nyil- A Vasas ezúttal is igazolta 
vántartási szabályzata végre- jó formáját és 3:1 (2:1) ará-

nyú győzelmet aratott Gól-
jait Farkas, Pál és Mészöly 
(11-esből) lőtte. 

hajtásával kapcsolatos fel-
adatokról. A tájékoztatón a 
sportegyesületek elnökei, az 
MTS tagjai és a testnevelő 

* tanárok vettek részt. A leg- . Szegeden kedden és szer-
A SZEAC labdarúgó-csa- közelebbi tájékoztató elő- J £ 

patából a szerdai edzőmér- adásra és konzultációra 20-án mérkőzéseket játszottak, há-
kőzésen Dezsőfi Ferenc be- kerül sor. Ezen a szakosz- rom NB l-es csapat, az egv-
tegsége, Kozma Mihály pe- tályvezetők és az edzők kap- másután négyszeres bajnok 
dig sérülése miatt hiányzott nak tájékoztatást. * ^ g e S i S 

cus részvételével. Az újpesti 
lila-fehérek különösen az 
NB I-be most felkerült 
Spartacus ellen nvertek si-
mán, a Kender időnként jól 
tartotta magát és biztatóan 
szereuelt a nemzetközi vi-
szonylatban is kiváló ellen-
feléve' szemben. A Kender 
kétszer állt ki a budapestiek 
ellen és mind a kétszer 3:0-
ra vesztett, a Spartacus 
eredménye is ennyi v o l t 

Folytatódik a sportakadémia 
A szegedi sportakadémia legközelebbi előadására feb-

ruár hó 21-én kerül sor a Fegyveres Erők Klubjában, dél-
után 5 órai kezdettel. A hallgatóknak ez alkalommal Má-
rtii László, a Magyar Űszó Szövetség főtitkára tart elő-
adást A magyar úszó és vízilabda sport helyzete, a kor-
szerű edzésmódszerek átvétele címmel. 

Nem kell a sípszóra várni 
A labdarúgó-pályákon az nem kell sípjelzést adni. 

utóbbi időben nagyon elter- Ezért az 1967. évi bajnok-
led tek a szabadrúgások vég- ságok első fordulójától kezd-
rehajtása körüli viták és fe- ve a szabadrúgásokat a kö-
gyelmezetlenségek. Egy-egy vetkezőképpen hajtják vég-
szabadrúgás előtt gyakran re: 
p p r p c k i g j s A " ? í á t Í k ' A végrehajtó csapat Jogo-
tat í r a ^ v i m l t m i n d e n várakozás nél-jut ervenyre a FIFA utasí- k ü ] a rúgás azonnali elvég-
tása, amely szerint a szabad- z é s é r e Feltétel, hogy az el-
rúgás végrehajtására a já- rúgás pillanatában a labda 
ték meggyorsítása érdekében a szabálytalanság helyén le-

A láncszem 
Talán még sohasem volt olyan né-

pes a Pókhálómúvek igazgatói érte-
kezlete, mint a minap. Érthető, hi-
szen a művek életében sorsdöntő 
tanácskozásra jöttek össze a fő- és 
.alosztályvezetők. A minisztérium 
gazdaságfejlesztési osztályának ve-
zetője, Rendicsek szaktárs hosszan, 
alaposan, reggel nyolctól tizenkét 
óráig ismertette azokat az új módsze-
reket, amelyeket a gazdaságirányítás 
reformja alapján szükséges alkal-
mazni. 

— Üj módon akarunk irányítani. A 
minisztériumból mi csak általános 
elvi útmutatásokat adunk ki. Az ön-
állóság — a Pókhálóművekben is — 
a jövőben szinte mindenre kiterjed. 
A szaktársaknak joga lesz annak 
meghatározása, hogy az általános ér-
dekeket szolgálva mit s hogyan ter-
meljenek. 

— Nagyon fontos lesz — hangsú-
lyozta Rendicsek —, hogy a népgaz-
dasági és a lakossági érdekeket szol-
gálva az értékesitéssel is behatóan 
foglalkozzanak. 

— A jó munka növeli, a minőség-
ben és választékosságban hiányos ter-
melés pedig csökkenti a vállalat ered-
ményességét. Aki igyekszik, annak az 
egyéni jövedelme ls növekszik. A 
hanyagoké csökken. 

Amikor a bérezés. a felújítás, a 
karbantartás, a létszámalakulás me-

todikáját is elmondotta a minisztériu-
mi osztályvezető, akkor átadta a szót 
a Pókhálóművek vezetőinek. 

— Én — szólalt meg elsőnek az 
ebédszünet után Százlábú igazgató — 
úgy vélem, a legelső alapvető lánc-
szem megragadása a legfontosabb. 

— Nagyszerű az igazgató szaktárs 
javaslata! — folytatta a vitát Fillé-
res szaktárs, a pénzügyi osztály ve-
zetője. 

— De — vette át a szót az admi-
nisztrációs osztály vezetője, Toll 
szaktárs —, mi legyen az első, a leg-
fontosabb láncszem? 

— Igen, én ls ammondó vagyok — 
kapcsolódott az értekezleti témába 
Polcos szaktárs, a raktár osztályveze-
tője —, az első alapvető láncszem 
nagyon lényeges, jól meg kell ragad-
nunk. 

— Nem végezne értekezletünk jó 
munkát — hallatta a szavát Kontroll 
szaktárs, az ellenőrzési osztály veze-
tője —, ha nem kellő hozzáállással 
fognánk a teendőkhöz, azért feltétle-
nül meg kell találnunk azt a bizo-
nyos legfontosabb, alapvető láncsze-
met. 

Már rég letelt a munkaidő, de sen-
ki sem mozdult. Nem sajnálták az 
i d ő t Kitartottak amellett, hogy ér-
demes társadalmi munkában is ke-
resni a döntő, a legfontosabb, meg-
ragadandó első láncszemet. 

Este hat óra lehetett, amikor Pro-
tokol szaktárs, a művek propaganda-
osztályának vezetője szólalt fel: 

— Azt akarjuk eldönteni, hogy a 
népgazdaságirányitás reformjának 

megvalósítását hol kezdjük el. Ez va-
lóban nagyon fontos. 

Lélegzetet vett, majd így folytatta: 
— Rendicsek szaktárs hangsúlyoz-

ta, hogy a Pókhálóműveknek önte-
vékenyen az értékesítéssel is sokágúan 
szükséges foglalkoznia. Ez is nagyon 
helyes. Tökéletesen egyetértek vele. 
Nem tudom eléggé hangsúlyozni, 
mennyire igaza van Rendicsek szak-
társnak. Érdemes volna tehát a ke-
reskedelmi kapcsolatok ápolása cél-
jából meghívni hozzánk az értékesítő 
vállalatokat. Rendszeres találkozá-
sokra gondolok, mert itt a gyárban 
lehet legjobb sikerrel, feketézés, ko-
nyakozás közben kedvet adni a vá-
sárláshoz. Ám, hogy ezt sikerrel te-
gyük, véleményem szerint a repre-
zentációs költséget érdemes és szük-
séges felemelni. Ez szerintem a leg-
fontosabb, a legelső, az alapvető lánc-
szem. 

Az arcok a javaslat hallatára fel-
ragyogtak. Végre van konkrét, meg-
fogható javaslat, a legfontosabb, a 
legelső, az alapvető láncszem meg-
ragadására. 

Csak a minisztériumi osztályvezető 
jelezte, hogy szeretne még valamit 
mondani. Százlábú igazgató azonban 
„nem vette észre". A vitát lezárta. 

— Csak elismeréssel beszélhetek 
Protokol szaktársról, aki a gazdasági 
vezetés reformjának csomópontját a 
lényegében ragadta meg. Mégiscsak 
megtaláltuk a legfontosabbat, a leg-
első, az alaDvető láncszemet. Meg is 
fogjuk ragadni! 

LÖNYAl SÁNDOR 

gyen és ne mozogjon. Ilyen-
kor a kilenc méteres távol-
ságot nem tartják be. A sza-
badrúgás elvégzése után a 
labda játékba kerültnek te-
kintendő és az sem hiba, ha 
a labda az ellenfél valame-
lyik játékosába ütközik. Te-
hát játékvezetői sípszóra, vagy 
intésre nincs szükség! 

A szabadrúgást végző 
egvüttes kérheti a bírótól a 
kilenc méteres távolság be-
tartását, és a játékvezető 
ezt köteles biztosítani. Ilyen-
kor a rúgást csak akkor sza-
bad elvégezni, amikor a já-
tékvezető sípszóval, vagy 
esetleg intéssel erre jelt ad. 

A szabadrúgások végrehaj-
tásával kapcsolatos sport-
szerűtlenségeket, időhúzáso-
kat az eddiginél szigorúbban 
bírálják el. Súlyos soortsze-
rűtlenségnek minősül majd 
az olyan e se t amikor a já-
tékosok előrehúzódva meg-
kLórlik a szabályos távolsá-
got megrövidíteni. Ilyen eset- [ 
ben figyelmeztetni lehet a 
játékosokat, de ezért kiállí-
tás is járhat 

A Szegedi Építő Ktsz a 
lakosság részérc vállal 

mindennemű 

parkettázási 

munkát 
Megrendelés fe lvéte l : Sze-
ged, Brüsszeli kr t . 8. x 

Áramszünet 
Az Áramszolgál ta tó Vál-
lalat közli, hogy 1967. feb-
r u á r 23-én 7—16 óráig 
Hat tyastelepen, va lamint 
f e b r u á r 20-tól 25-lg 7—16 
óráig I r inyi J . u., Gerle 
sor, Szántó Kovács János 
u.. Göndör sor által ha tá -
rolt területen időszakos 
á ramszüne t lesz. 

Nagy 
kező 

gyakor la t ta l rendel-

geodétát 
keresünk te l jes í tmény bé-
rezéssel. Je lentkezéseket 
f rásban. „Geodé ta" 26 564 
Jeligére a szegedi Hirde-
tőbe ké rünk . xS. 26 564 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkás-
párt Csonsrárt m e i . T l és Szeged 

városi bizottsága és a tanács 
lapja . 

Meelélenik hétfő kivételével 
m i n d e n n a p 

Szerkeszti a sze rkesz t i bizottság 
Főszerkesztő: dr. Lőkős Zoltán. 

Szerkesztőség: 
Szeged Maevar Tanácsköztársa-

ság ú t ja 10. 
Te le fon : 13-535. 1S-003 

Éjszakai te lefon: 13-506 
K i a d t a a C s o n e r á d M e g v e i 

Lapkiadó Vállalat 
Felelős kiadó: Kovács László 

Kiadóhivatal : 
Szeged. Maevar Tan i -skőztársa-

ság ú t ja 10. 
Te le fon : 13-500. 1S-11S 

Bekü.döt t kéziratokat nem Or" 
zünk mee és nem Jdunk vlssza.l 

A lapot nyomta 
a Szegedi Nvomda Szeged. 
Balcsv-Zsilinszkv u 28 sz. 

tNDFV IP 45? 
Teriesztik n Csonerád meevei 
postahivatalok Előfizetést di1 
eev hónapra 12 Ft Előfizethető 
bármely postahivatalnál és kés-

besltőaéL 


