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Pártnapok Szegeden 
Január 18-án, csütörtökön: nikai Vállalatnál (Bódog Já-

9 Haladás Tsz központi te- nos u. 1.) 14.30 órakor, elő-
Vphelyén 12 órakor, előadó: adó: Dudás Sándor. 
Árendás György; az Április Január 19-én, pénteken: a 
t. Cipész Ktsz-ben (Cserzy Csongrád megyei Húsipari 
Mihály u.) 14 órakor, elő- Vállalatnál (Maros u. 21.) 
idő: Kovács Attila; a MÜM 15.30 órakor, előadó: Sándor 
S00. Iparitanuló Intézetben József; a Centrum Áruház-
(Tolbuhin sgt 84.), 14 óra- ban 16.15 órakor, előadó:, 
kor, előadó: Sipter Lajos; a Kovács Attila; a petőfitelepi 
Textilipari Technikum (Jó- általános iskolában 16.30 óra-
r.sef Attila sgt. 115.) 14 óra- kor, előadó: Jakocs Dániel-
kor, előadó: Podorcsik Ari- né; az Űj Élet Tsz-ben (M;-
rior; a Kéziszerszámgyárban hályteleken, a kultúrházban) 
(Rigó utca 38.) 14.30 órakor, 18 órakor, előadó: K. Tóth 
előadó: Prágai Tibor; a Fel- Ferenc; az Építőipari Tech-
szabadulás Asztalos Ktsz- nikumban (Horváth Mihály 
ben (Bárka utca 1.) 14.30 u. 2.) 15.30 órakor, előadó: 
órakor, előadó: Balog Ist- Németh Olivér, 
ván; a Gyümölcs-Zöldség Január 20-án, szombaton: 
Göngyölegellátó Vállalatnál a Szegedi Kazánjavító Ktsz-
(Alsóvárosi ff. 57.) 14.30 óra- ben (Dorozsmai út 8.) dél-
kor, előadó: Fehér Kálmán; előtt 9 órakor, előadó: An-
a Dózsa György általános is- nus István; a Mérlegkészítő 
kólában 14.30 órakor, elő- Ktsz (Lengyel u. 26.) tele-
adó: Ormos Tivadar; a MÜM pén délelőtt 11 órakor, elő-
624. Ipari tanuló Intézetben adó: Kovács Attila; a Ma-
(Lenin krt 2—4.) 14.30 óra- gyar Honvédelmi Szövetség 
kor, előadó: Répák János; a (Kossuth Lajos sgt.) székhá-
Zalka Máté általános isko- zában 11.30 órakor, előadó: 
Iában (Brüsszeli krt. 37.) Sárközi István. 
14.30 órakor, előadó: dr. 

Hatmillió „a toronyban" 
A szegedi ipar műszaki if- ben a Fiatal Műszakiak és gépekhez konstruálták a kí-

jú gárdája már nem egyszer Közgazdászok Tanácsának te- sérleti berendezést, a desz-
bebizonyította, mire képes, vékenysége. A tervezés, kuta- szorbciós tornyot nem igé-
Elég, ha azokat az országos tás, újítás terén több is, me- nyel különsebb beruházást 
sikereket említjük itt, ame- részebb is lett a szárnybonto- sem. Viszont ha elfogadják, 
lyeket a KISZ irányította ki- gatás. A tudás és az alkotó s mindenütt bevezetik, az új 
válóak mozgalma keretében, fantázia rekordot hozott a tartósitó eljárás 6 milliós 
az országos szakdolgozat pá- kiválóak mozgalmában: ki- hasznot hozhat, 
lyázaton tavaly arattak a fia- lene vállalattól — ezek kö- A Szegedi Textilművek fia-
tal műszakiak. Az 1., 2., 3. dí- zül nyolc szegedi — 26 szak- taljai 7 szakdolgozatot, a 
jak, a kiváló ifjú mérnök, dolgozatot nyújtottak be a vasutas fiatalok 4-et, a Ken-
technikus, közgazdász címek fiatal műszakiak a KISZ derfonó- és Szövőipari Vál-
elnyerése szép teljesítmény Csongrád megyei bizottsá- lalat gyáraiban pedig kilen 
volt. S ami a legdöntőbb: az gára. 
üzemi kollektívák is sokat , , , 
nyertek ezekből a speciális {Jj tOTtOSltO 
kérdéseket megoldó szakdol- ' 
gozatokból. e / j á r á s 

Szaktudás, 
fantázia 

Oláh Miklósné; a Csongrád 
megyei Gyógyszertári Köz-
pontban (Kossuth Lajos sgt. 
115.) 15 órakor, előadó: dr. 
Kovács Lajos; a Szegedi Víz-
és Csatornamű Vállalatnál 
(Lenin krt. 88.) 15 órakor, 
előadó: Kecskeméti Ferenc; 
a Szegedi Fürdők és Hőfor-
rás Vállalatnál (Lenin krt. 
24.) 15 órakor, előadó: Szabó 
József; a Háziipari Szövet-
kezetnél (Lenin krt 19—21.) 
15.30 órakor, előadó: dr. Ko-
rek Józsefné; a Dél-alföldi 
Mezőgazdasági Kísérleti In-
tézetben (Alsó kikötő sor 5.) 
16 órakor, előadó: dr. Csu-
kás István; a Móra Ferenc 
Tsz irodájában (Bocskai ut-
ca 5.) 14 órakor, előadó: 
Nagy Pál; a ságvári telepi ál-
talános iskolában 14.30 óra-
kor, előadó: Orgovány Zol-
tánné; a Csongrád megyei 
Vendéglátó Vállalat és a 
Hungária Szálloda és Étte-
rem dolgozóinak a Hungária 
rózsaszín termében 16 óra-
kor, előadó: Sz. Simon Ist-
ván; a MESZÖV-MÉK dol-
gozói részére (Deák Ferenc 
o. 22.) 16 órakor, előadó: dr. 
Csikós Ferenc; a Mérték-
utáni Szabó Ktsz-ben (Marx 
tér 18.) 16 órakor, előadó: 
Annus István; az Univerzál 
Ktsz dolgozóinak a KISZÖV-
klubban (Arany János utca) 
16.30 órakor, előadó: Gaál 
Géza; a Szegedi TÜZÉP 
Vállalatnál (Vértanúk tere 
6.) 16.45 órakor, előadó: Fa-
ragó Mihály; a Gagarin ál-
talános iskolában 17 órakor, 
előadó: Waldmann Béláné; 
a Radnóti Miklós gimnázi-
umban 15 órakor, előadó: 
dr. Tihanyi Nándor; a Fém-
feldolgozó és Finommecha-

cet készítettek. Hangsúlyozni 
kell, hogy a javasolt megol-
dások rendre hasznosíthatók 
az üzemi gyakorlatban. Min-
den beruházás nélkül, célsze-
rű szervezési intézkedések-
kel mintegy 400 ezer forintot 

A legkiválóbb művek már ígér például az újszegedi szö-
tovább is utaztak az orszá- vőgyárban Ráez Ottóné, Sze-
gos döntőre. Közülük külö- litzky Katalin, Kovács 
nősen érdekes a — tavaly Györgyné és Hornyák István-

A KISZ Csongrád megyei második dijat nyert — kon- né dolgozata. A tanulmány a 
bizottsága és a Szakszerveze- zervgyári „páros". Gyöngyö- szövődé Piccanol automata 
tek Csongrád megyei Tanácsa sl József és dr. Czukor Bá- gépeinek gazdaságosabb mű-
tavaly részletesen elemezte lint munkája. Újszerű élei- ködtetésére ad módot. A 
ezeket az eredményeket. Az miszer-kémiai eljárást java- javaslatokat rendre meg is 
elismerő szó, az ösztönző út- sóinak benne a konzervgyári valósítják a szövőgyárban, 
mutatás nyomán még in- vegyészek. Bevezetése — mi- Ugyancsak megvalósul Bille 

'kább fellendült az üzemek- vei meglevő konzervipari Györgyné és Szőnyi Orsolya 
pályamunkája. Ez azért is 
érdekes, mert az ipari kuta-
tóintézetek és az üzemek 
kapcsolatának hasznát, egy 
magyar szabadalom alkalma-
zásának sikerét példázza. 

A felkutatott 
recept 

Az ÉVM Csongrád megye? 
Állami Építőipari Vállalattól 
Szőes Lajos okleveles közgaz-
dász küldött be pályázatot. 
Gondolatgazdag tanulmánya 
a korszerű épitésszervezés 
kérdéseire keres és ad is jól 
hasznosítható feleletet Az 
EMERGÉ gumigyárban Lő-
winger Judit vegyészmérnök-
nő foglalta össze hosszú ku-
tatómunka eredményét. A 
hevedergyártás hibáit vizs-
gálta meg, ennek révén mó-
dosíthatták a keverék koráb-
bi receptjét; mégpedig szép 
sikerrel. 

A textilművek fiataljai 
közül Vlasics Anikó a fono-
dái programozás kérdéseit 
boncolgatja, Németh Júlia a 

minőség-termelékenység 
szempontjából fontos prob-
lémákat. A szakvélemény 
mindkettőjüknél rámutat az 
önálló, új gondolatokra. S 
ezt általánosságban is el-
mondhatjuk. A fiatalok ön-
állóan, alkotó módon dolgoz-
ták fel üzemük fontos és 
sürgető problémáit. 

Reméljük, hogy országos 
elismerésben idén sem lesz 
hiány, ez majd a továbbiak-
ban dől el. 

S. M. 

A könyvpiacon 
Nincsenek új árcédulák — Csak importkönyvek 

és zeneművek ára emelkedett 
A könyvpiacon minden változott az árrés. De a kü- rendelőt előre tudják tájé-

változatlan . . . azaz hogy lönbözetet az állam magára koztatni a külföldi ár fo-
rnajdnem minden. Nincsenek y á l ' a l t a > " c m emelkedett a rintra számításával arról, 
ut.rLasvt/vH áHavített áraik t a n k o n y v e k ' g e n méltányos nogy mibe kerül majd a átragasztott, atjavitott aiak, á r a i e [ I l i változás szinte megrendelt könyv. 
meg leltár is alig-alig volt csak az importkönyvek és a A könyvek külföldi aján-
a könyvesboltokban. Így a zeneművek áránál van. dékozása ugyanakkor elő. 

nyösebbé vált Régebben a 
teljes ár 60 százalékát kel-
lett megfizetnie — árki-
egytnlitési forgalmiadó cí-
mén — annak, aki könyvet 
küldött ajándékba külföldre. 

. . _ , Ehelyett január 1-től már A szocialista orszagokbol ' * e t i z a U k k e z e l é s i 
importalt könyveket is a re- k ö l t e é g e t számítónak fel. és 
m íirrjn íiniciriaU" <aöVfviiil n . . . * 

Új számítási 
kulcs 

természetesen 
poi tókóltséget 

a tényleges 

könyvbarátoknak még csak 
új kalkulációt sem kell ké-
szíteni, hogy a réven meg. 
spórolják, amit esetleg a 
vám követel. 

Hazai könyvek gi áron árusítják, egyedül a 
tőkés országokból származó 

A magyar kiadású köny- könyvek ára nőtt. Igaz vi-
vek mind a régi áron sora- szorít, hogy ezeket tetemesen 
koznak a polcokon, nem érintette az árreform: álta- f - o 3 7 i ' i i o U O 
lett tehát igazuk azoknak, iában megkétszereződött az u o a £ - u j c m • 
akik az árreformtól a mű- áruk. Ennek az a magyará-
velődést féltették. Nem zala, hogy a hivatalos átszá- A forgalomban levő keny-
nyúltak még a kivételes ol- mítási kulcs lett kötelező: az veKről volt szó eddig. És 
cső és népszerű sorozatok i i y e n könyvek külföldi árát m i lyen lesz az ezután meg-
árához sem, amelyekről pe- más cikkek árával azonos jelenők ára? Művelődésügyi 
dig mindenki tudja, hogy módon számítják át forintra, célkitűzéseink ígérnek némi 
alig a papír árát képviselik Így megeshet, hogy az a differenciálódást, de a könyv-
Mindez nagy megnyugvással külföldről behozott könw, barátoknak nincs okuk sem. 
töltötte el a könyvbarátokat, amelyet decemberben még m i aggodalomra: a műveló-
s a múlt év végi várakozás, n o forintért meg lehetett d é s sohasem lehet üzlet 
tartózkodás után ismét a vásárolni, most 230-ért kel. szocialista államban, 
régi a vásárlási kedv a sze- Voltaképpen ezeknél a köny. Bizonyára befolyásolja 
gedi könyvesboltokban, aho- veknél igen változatos az majd az árképzést a pél-
vá most bekukkantottunk. árskála — attól függően, dányszárn, a társadalmi szel-

A könyvüzletekban leltá. hogy melyik országban mi- lerni szükséglet mértéke, kö-
rözni való is éppen hogy l>'e"ek a könyvárak és me- re, s érvényesül majd az az 

, „ . . , „ . . . . . lyik külföldi fizetőeszköz mit elv, hogy az irodalmilag ér-
akadt. A tankonyvkeszletet ^ a z ü j k u l c s ^ p j ^ N é m i t é k e s kiadványok mindenki 
kellett számba venni — itt haszna is van a hazai új ár- számára továbbra is hozzá-

_ _ _ képzési módszernek: a meg- férhetőek legyenek árban is. 

Eltemették 
Halász György 

elvtársat 
Nagy részvéttel temették 

el tegnap, kedden Szegeden, 
az alsóvárosi temetőben a 
napokban elhúnyt Halász 
György elvtársat, a felsza-
badulás előtti forradalmi 
mozgalom kiemelkedő sze-
gedi harcosát. A temetésen 
a család tagjain kívül részt-
vettek a párt és az építők 
szakszervezetének képviselői 
és az elhúnyt egykori har-
costársai is. Sírját az emlé-
kezés koszorúi borították. 

Búcsú 
Gelléri 

Andrástól 
Gelléri Andrást, a Füles 

című hetilap főszerkesztőjét 
— aki 67 esztendős korában 
halt meg — újságírók, az el-
hunyt felesége, sajtómunká-
sok kísérték utolsó útjára 
kedden a Farkasréti teme-
tőben. 

A x-avatalnál Demeter Im-
re, a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetségének elnök-
sége részéről vett búcsút 
Gelléri Andrástól. Csaknem 
fél évszázados újságírói pá-
lyafutás ért véget — mond-
ta. A makói születésű Gel-
léri András hírlapírói tevé-
kenységét Szegeden kezdte. 
Minden sajtófórumon, ahol 
dolgozott — a Pesti Színházi 
Életnél,, szérkesztőként a 
Film, színház, irodalomnál, a 
felszabadulás után az Iro-
dalmi újságnál, majd a Fü-
lesnél — a hivatásszeretet, 
az olvasók tisztelet, munka-
társai iránti szeretet és a 
pontosság jellemezte mun-
kálkodását. 

Nemzetközi 
filmkritikus 
találkozó 

Kedden a Fészek művész-
klubban megkezdte tanács-
kozását a Filmújságírók 
Nemzetközi Szövetségének 
(Fipresci) ötnapos budapesti 
kollokviuma. Az eszmecse-
rén — amely a magyar film 
helyzetét, fejlődését, elmúlt 
években megtett útját hiva-
tott felmérni — csaknem 20 
ország félszáz filmszakembe-
re vesz részt. 

Munkásokat, alkalmazottakat keresnek 
Vas- és műszaki szaksegédet, 

segédmunkásokat azonnali felvé-
telre keres a Csongrád-Békés 
megyei Vas- és Műszaki Nagy-
kereskedelmi Vállalat, Szeged, 
Bakay Nándor u. 52. 

A Szegedi Ecset- és Seprűgyár 
gyakorlott körfűrészest keres 
felvételre. Jelentkezés: Cserzy 
Mihály u. 35. Munkaügyi osz-
tály. 

A Szegedi Nemzeti Színház ka-
zanfütöt vesz fel. Nyugdíjasok 
is jelentkezhetnek felvételre a 
színház gazdasági hivatalában. 

A Szegedi Textilmüvek 1968. 
február l-l kezdettel fonó-szövő 
ipari tanulónak 8. általános Is-
kolát végzett. 18. életévét betöl-
tött leánytanulókat vesz fel. Je-
lentkezni lehet a gyár személy-
zeti, oktatási osztályán (Szeged, 
Tolbuhin sgt. 87. szám.) 7 órá-
tól 11 óráig. Levélben érdek-
lődőknek válaszolunk. 

XS. 132 119 
Morahalml Vörös Október 

Mgtsz tehenész családot keres. 
Szolgálati lakást biztosltunk. 
Megnevezés esetén útiköltséget 
térí tünk. xS. 132 129 

Szegedi Textilművek keres 
azonna'i belépéssel pamotfono-
dai előfonógép kezelő szakmun-
kásokat. valamint nőt munka-
vállalókat be anuló munknkö-
rülthe. Jelentkezni lehet a Tex-
t i l m m e k személyzeti osztályán. 

x 
Takarí tónőt 8 órás munkaidő-

re felveszünk. Jelentkezés a 
Sajtóház gondnokánál. 

DÉGAZ lakatosokat, villanyhe-
gesztőket, gépkocsivezetőt és 
gyors- és gépírót azonnali belé-
pesse! felvesz Jelentkezés Pulcz 
u. 44. Munkaügy. x 

Csongrád megyei Vendéglátó 
Vállalat szegedi munkahelyen 
azonnali belépéssel férfi és női 
szakképzett szakácsot felvesz. 
Fizetés megegyezés szerint. Je-
lentkezés a vállalat munkaügvl 
osztálvánál. Szeged, Oskola utca 
1. szám alatt 

Kender fonó és Szövőtpari Vál-
lalat Központi Gyára azonnali 

belépéssel alkalmaz lehetőleg 
érettségizett adminisztrációs gya-
korlattal rendelkező gyors-gép-
irónőket. Fizetés megegyezés 
szerint. Jclenlkezés tv vállalat 
munkaerőgazdálkodójánál , Új-
szeged. xS. 132 215 

A Nagylaki Kendergyár auto-
mat ikus berendezések kezelésé-
ben gyakorlattal rendelkező vil-
lanyszerelőket keres. Fizetés 
megegyezés szerint. Jelentkezés 
a gyáregységünk munkaügyi 
osztályán. Útiköltséget csak fel-
vétel esetén térí tünk. 

Kenderfonó és Szövőipari Vál-
lalat Központi Gyára gyakorlat-
tal rendelkező lakatosokat, esz-
tergályosokat, villanyszerelöket 
ácsokat, faesztergályosokat. asz-
talosokat, szobafestő és mázoló-
kat. vnlamlnt szövő betanulókat, 
fcrf l segédmunkásokat , fiatal-
korú leányokat, takarítónőt ke-
res felvételre. Jelentkezés a 
vállalat munkaerőgazdálkodojá-
aál. Újszeged. xS. 132 246 

Ipari nagyvállalat idegen 
nyelvismerettel — német, angol, 
vagy francia — rendelkező mun-
kavállalót keres. Fordítói ég 
könyvtárosi gyakorlattal ren-
delkezők előnyben részesülnek. 
Jelentkezéseket: Postafiók 4íi-ie 
ké r jük feladni. XS. 132 244 

Nagy gyakorlattal rendelkező 
gépészmérnököt vagy gépész-
technikust műszaki irányitól 
munkakörbe keresünk. Életrajzot 
eddigi részletes működési tartal-
mazó leveleket fizetési igenv 
megjelölésével .,1968 Műszaki" 
jeligére a Sajtóházba (Mag var 
Tanácsköztársaság u. 10.) ké r jük 
leadni 

Vendéglátóipari gyakorlattal 
rendelkező személvt keresünk 
azonnali belépésre k«zépirá"vitá 
szervhez. ,.Üzemel' e tő" 132 309 
jeligére a Hirdetőbe. xS. 18? 309 

Forráskút „Haladás" MgTsz 
gyako-ltü 'al rendelkező syors-
és gépírót azonnal ' belépéssel 
alkalmaz. Jelentk—és szeme-
t e s e n a tsz Irodájánál. 

Ria és P/utó 

M o r z s á k 

A Lakástextil Vállalat ta-
tai szőnyeggyára az Idén a 
buklészőnyegek alapanyag-
összetételén változtat, hogy 
Jobban színezhesse azokat. 
A buklékat az idén az eddi-
gi öt helyett 15 színben 
gyártja. 

Hozzáfogtak a Plútó elne-
vezésű, újfajta buklészőnyeg 
szövéséhez, importanyagból. 
Úgynevezett kérgesített mű-

szálból. Az új gyártmány 25 
féle változatban készítik, 
modern mintákkal. 

A külföldön már nagy si-
kert aratott kézi csomózású, 
Ria elnevezésű szőnyegből az 
idén a belföldi vásárlóknak 
is jut. A hosszú szőrű, Su-
ba elnevezésű perzsaszőnye-
gekből is nagyobb tételeket 
ad át a tatai szőnyeggyár a 
belkereskedelemnek. (MTI) 

KETTEN BESZÉLGETNEK. 
— Képzelje, a napokban 

bemegyek az Állami, illetve 
most már Centrum Áruházba, 
s látom, hogy még mindig 
tart a karácsonyi aján-
dékok kicserélgetése. 

— Mit csodálkozik ezen? 
Hiszen ez mindig így v o l t . . . 

— Igen ám, de eddig nem 
az új mechanizmus . . . 

— Az igaz, de azelőtt is 
úgy volt, hogy a kicserélt 
árú a kicserélendőnél vagy 
olcsóbb, vagy drágább volt. 

— Igaza van. Nekem is 
vett a feleségem egy csíkos 
zoknit, amit egy simára cse-
réltem ki és ráfizettem. 

— No. látja, így lesz ezzel 
mindenki. A zsebkendő 
nyakkendőre, a kalap kalocs-
nira, a hasfűzö kombinéra, a 
hintaló szputnyikra, Ander-
sen Thury Zsuzsára, Németh 
László Chaplinre cserélődik 
és végül mindenki azt kapott 
ajándékul, ami szeretett vol-
na és nem azt, amit megle-
petésnek szántak. 

A SZÉN.HORDÓK 
„BORRAVALÓJA" 

Szenet lapátol két ember 
egy régi üzlethelyiségben el-
helyezett hivatal utcára nyíló 
pinceablakánál. Meg-meg-
állnak, belesercintenek a te-
nyerükbe, hogy ne csússzon 
a lapát, majd szépen, tempó-
san tovább hányják a szenet. 
Egyszerre csak az irodaajtón 
kilép egy csinos nő, a kezé-

ben fényes tálcán két csésze 
feketekávéval és odakínálja 
a két szenes embernek. . 

— Tessék! — mondja, — 
fogyasszák el. 
, Az idősebbik ember meg-

szólal : 
— Nagyon köszönjük, de 

ugye, nincsen benne rum? 
— Nincsen, csak cukor — 

feleli a kis tisztviselőnő. 
— Akkor jó. — No, gyere 

komám — mondja a fiata-
labbnak — igyuk meg. Ez a 
borravaló, amit feketén ka-
punk. 

Lehörpintik, megtörlik a 
szájukat karjukkal, mintha 
pálinkát kaptak volna. 
EGY CSÖK ÉS MÁS SEMMI 

A napokban amint a Ká-
rasz utcán végig sietek a ha-
vas-szeles hidegben, szembe 
jön velem egy fiatal nő és 
egy férfi, aki a nőt átkarol-
va tartja. Amint közel érnek 
hozzám, máris átvágnak a 
méslk oldalra. Utánuk nézek, 
és látom, hogy a férfi magá-
hoz húzza a nőt és úgy is-
tenigazában megcsókolja. 
Ekkor ismertem meg őket. 
Nem gimnazisták és nem is 
egyetemisták voltak, mint 
akiktől ilyesmit nyakra-főre 
látni az utcán nappal és este 
is, — hanem felnőttek és — 
házastársak. 

Hogy mit meg nem ér az 
ember?! Már a házastársak 
is csókolóznak fényes nap-
pal az utcán . . . 

Jenő István 
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