
Műkorcsolya EB SOROKBAN 

NB ll-es 
asztalitenisz 

Az asztalitenisz NB II. 
küzdelmei ma kezdődnek. 
Ebben az osztályban három 
szeeedi csapat indul. A 
SZEAC férfiak vasárnap 
Pécsen a PEAC ellen áll-
nak kl, míg a Kender női 
együttese a Bp. MEDOSZ-
szal ma. szombaton Szege-
den mérkőzik. Az első for-
dulóból a Szegedi Sparta-
cus—BEAC női találkozót az 
egyetemi vizsgák miatt el-
halasztották. 

Már csak a nők versenye 
van hátra — és természete-
sen a színpompás gálaest — 
az 1968-as műkorcsolya 
EB-n. Végre valami várat-
lan is akadt a nem túl sok 
meglepetést hozó eredmé-
nyekben: Gabi Seyfert, a 
fiatal tavalyi bajnoknő rosz-
szul kezdett. Az NDK „jég-
királvnő.iét" a kötelező gya-
korlatokban Hana Masko-

vá és a javuló formát muta-
tató osztrák Schuba is meg-
előzte. De Almássy Zsuzsi 
rajtja sem sikerült kifogás-
talanul. A műkorcsolyában, 
előnytelen l - es rajtszámot 
húzta és ez idegessé tette a 
magyar bajnoknőt. Gyakor-
lataiba hibák csúsztak, így 
az első értékelésnél még az 

Kezdődik 
a kosárlabdaidény 

A SZEAC NB l-es férfi 
kosárlabda-csapata már ja-
nuár elején megkezdte a 
felkészülést az idei bajnok-
ságra. A játékosok a nagy 
hideg miatt aránylag csak 
keveset voltak a szabadban, 
a mezei edzéseket igyekeztek 
a teremben pótolni. A fel-
készülés során az egyetemi 
csanat vasárnap játssza idei 
első komoly barátságos mér-
kőzését: Szegeden a Bajai 
Bácska jóképességű NB l-es 
gárdája lesz az ellenfél. A 
találkozót a teremkézilabda-
mérkőzések szünetében, 1X 
órai kezdettel bonyolítják le 
a Rókusi tornacsarnokban. 

A kosárlabda NB I küz-

dődnek. A SZEAC már meg-
kapta a sorsolást. 

— A műsor lehetett volna 
jobb is számunkra, de rosz-
szabb is — mondta Kovács 
Imre dr. edző. — Először 
Budapesten az újonc Bp. 
Spartacussal mérkőzünk. A 
Spartacus ellen győzni kel-
lene. hogy önbizalma le-
gyen a csapatnak . . • 
Második mérkőzésünk ide-
haza a soproniakkal lesz, 
majd a Bp. Honvéd követ-
kezik . . . 

Decemberben a kosárlabdá-
zóknál is volt kedvezményes 
átigazolás. A SZEAC csak 
egy játékost szerzett: Var-
ga István, a SZAK tehetsé-
ges kosárlabdázója lépett 

első hat között sem szere-
pelt Almássynak később si-
került javítania és felkerült 
az ötödik helyre. A három 
kötelező gyakorlat után ki-
alakult sorrend: 1. H. Mas-
kova 504, 2. Schuba 497,6, 3. 
Seyfert 493, 4. Stapleford 
492,8, 5. Almássy 481,7 pont. 

Tegnap este a jégtáncosok 
léptek a jégre. 

Öttusa 
keretek 

A Magyar öttusa Szövet-
ség újraválasztott elnöksége 
megtartotta első ülését és 
jóváhagyta a három válo-
gatott keret összeállítását 

Olimpiai keret: 
Balczó, Móna dr., Török 

dr., Bodnár, Móczár, Varga. 
Válogatott keret: 
Bakó, Barna, Diák, Erdősi. 

Horváth, Illényi, Jakab, Ke-
lemen, Pintér, Szaniszló. 

Junior keret: 
Borlai, Dóri, Kaiser, Ma-

racskó, Mészáros, Mus-
kovszki, Pető, Salamon, 
Szunyogh, Tóth. (MTI) 

SZEAC szurkológyűlés lesz 
január 29-én (hétfőn) dél-
után 6 órai kezdettel a Tu-
dományegyetem Ady téri 
épületében, az Auditórium 
Maximumban. Dr. Varga Já-
nos, a labdarúgó-szakosztály 
vezetője számol be a szak-
osztály 1968. évi terveiről. 

* 

Elkészült az országos kö-
zépiskolai kosárlabda-baj-
nokság I. korosztályának sor-
solása. A Radnóti Miklós 
Gimnázium fiúcsapata Pest 
megye győztesével, a Ceglé-
di Kossuth Lajos Gimnázium 
együttesével játszik, a lá-
nvok pedig a Békési Szegedi 
Kiss István Gimnázium ta-
nulóival küzdenek a tovább-
jutásért. Az első fordulóra 
február hó 4-én kerül sor. 

* 

Nehéz programot bonyo-
lít le idén Brazília labdarú-
gó-válogatottja. A turné jú-
nius elején a Paraguay el-
leni mérkőzéssel kezdődik, 
azután Argentína, majd Uru-
guay lesz az ellenfél. Utána 
átrepülnek Európába, ahol 
Párizsban a francia, Varsó-
ban a lengyel. Prágában a 
csehszlovák, Romániában pe-
dig a román válogatottal 
csapnak össze a brazilok. 
Július elején megint Ame-
rikában lesznek, ahol Mexi-
kóval háromszor (!), Peru-
val egyszer mérkőznek. 

R Á D I Ó M Ű S O R 
Kossuth Rádió 

4.30 Hírek. 4.32 Hajnaltól reg-
gelig . . . 5.00 Hírek. 5.30 Reg-
geli krónika. 5.45 Falurádió. 6.00 
Hírek. 6.30 Hirek. f.45 Hallga-
tóink figyelmébe. 7.00 Reggeli 
krónika II. 7.15 Körzeti időjárás. 
7.30 Üj könyvek. 8.00 Hírek. 8.05 
Műsorismertetés. 8.22 Lányok, 
asszonyok. 8.42 Chopin: 12 etűd. 
o d . 25. 9.15 Orvosi tanácsok. 
9.20 Könnyűzene Moszkvából. 
10.00 Hírek 10.10 Baleltzene ope-
rákból. 10.59 Sokan voltunk. Rá-
diójáték. 11.17 Zenetörténeti ér-
dekességek. 12.00 Hírek. 12.15 
Varázskeringő Operet 'rószle 'ek. 
13.00 A világgazdaság híred. 13.05 
A budapesti színházak műsora. 
13 08 Népi muzsika. 13/0 í rók 
műhelyében. Versek. 13.55 Hir-
deiőoszlop. 14.00 Meghívtok — 
elmentünk. 14.10 Kór'isoódi ' im. 
14.20 Néhány perc tudomány 
14.25 Kireten Flags 'ad énekel. 
14.48 Hétvégi külpolitikai figye-
lő. 15.00 Hírek. 15.10 Csak riata-
l cknak! 15.55 Hétvége Közben: 
17 00—17.05 Hírek 17.50 Kutvák. 
macskák, táncosnők. Vidám írá-
sokból. 18.00 A Filharmónia 
zenekar felvételeiből. 19.00 Esti 
krónika. 19.29 Hallp-trtínk fi-
gyelmébe! 19.30 A Rádió Dal-
színházának bemutat Via: Sullt-
van : A nükádó. Kétfelvonásos 

operett . 81.! Wagner d r és * 
többiek. Vidám műsor Rejtő 
Jenő írásaiból. 22.00 Hírek. 2S.15 
Szibériában. VI 22.25—0 25 Tán-
col junk! Közben: 24.00 -0.10 Hí-
rek. 

Petőfi Rádió 
4.30—7.57 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával. Közben: 6.30 
—6.30 Torna. 16.00 A hét köny-
nyü- és tánczenei műsoraiból. 
12.04 Nagy Frigyes ós Stuar t 
Mária . 12.36 Tudósítás az 
EKSZ-hől. 12.46 Ét fél a Hradzsin 
alatt, összeál ' í 'ás . 12.47 Vízállás-
j een tés . 14.00 Hírek. 14.08 „Mag 
hó alat t" . Műsor Ady Endréről. 
14.36 Népdalok. népi táncok. 
15 00 Fül 'örő. 16.00 Hírek. l« 05 
Klrsten Flagstad énekel. 16.22 
A százas története. Rádiótáték. 
17.11 A Jeges-tenger kapu jában . 
Beszeleetcs. 17.26 Ű | lemezeink-
ből. 18.09 Hírek. 18.05 Kfváncsíafc 
klubja. 18.55 Népi muzsika. 19.25 
Orvosi tanácsok. 19.30 A Magyar 
Rádió és Televízió énekkara 
énekel. 19.50 Jó ej+zaká*. g y e . 
rekek! 2n.oo Esti krónika II. 
20.31 Vivaldi: A négy évszak. 
21.14 Szenvedetve az u-azás. Ri-
port. 21.32 Woepgr: Trisztán és 
Izo'da. HáromJel vonásos zene-
dráma. Ht. felv. 23.00—23.15 Hí-
rek. 

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

8.58 Nótaszó. (Ism.) 9.20 Le 
Havre utca. Magyarul beszélő 
francia film. (Ism.) 11.00 Emlé-
kezés a tengerre. Bolgár kis-
film. (Ism.) 11.20 Homályból a 
fény felé. Látogatás a Magyar 
Tudományos Akadémián. 100 
éves fennállása alkalmából. 
(Ism.) 15.28 A Magvar Hirdető 
műsora. 15.40 Üjdonágok. érde-
kességek a mezőgazdaságban. 
15.55 Arcképek. találkozások. 
Gy. Szabó Béla grafikusművész. 
16.20 Albérlet, ó h ! . . . Vita az al-
bérletben élő fiatal házasok 
helyzetéről. 16.45 Bertoldo. Ber-
toldini és Cacasenno. Magyarul 

beszélő olasz film. 18.10 Hírek, 
18.15 Mario. Magvarul beszélő 
osztrák if júsági filmsorozat. 4. 
A létra. 18.40 A Tv-telenti. Ak-
tuális riDortmúsor. 19.25 Cicaví-
zió. 19.40 ..1+2". Tánczenei mű-
sor. 20.00 Tv-hiradó 20.20 ..An-
gyal" kalandiai . A menekülés 
útja. 21.10 Műkorcsolya Eurőna-
bajnokság. Női szabadonvál»sz-
tott gvakn-latok. 22.20 Tv-híradó 
— 2. kiadás. 

Jugoszláv televízió 
18.20 Hamupipőke — a szplitl 

gyermekszínház előadása. 19.20 
Szóban és képben. 20.35 Mester-
ségek — vidám műsor. 21.35 Vi-
deoton. 21.50 Bonanza. 

delmei február 24-én kez- át az egyetemiekhez. 

Kyilatkoznak olimpiai 
aranyérmeseink 

Török Ferenc dr. 

S S C O T M S S Lángész 

1M8. JANÜAR 27.. SZOMBAT 

NÉVNAP: ANGELIKA 

Olyan „esakazértis" han-
gulatban utaztak el a tokiói 
olimpiára a magyar öttusa-
válogatott tagjai. Balczó 
András világbajnok, s a 
Magglingenben aranyérmet 
nyert csapat másik tagja, 
Móna István fegyelmi okok-
ból nem tarthatott a gár-
dával. Török Ferenc dr. 
egyedül maradt a győztes 
csapatból, Török Ottó és 
Nagy Imre csatlakozott hoz-
zá. S ott kint az elején még 
a balszerencse is melléjük 
szegődött. Könnyű volt a 
lovaspálya, aztán a pisz-
tolylövésben Török Ottó hi-
bázott. 

Végül mégis Török Fe-
renc dr. állt az eredmény-
hirdetésnél a győzelmi emel-
vény legmagasabb pontján. 
Balczó helyett haza hozta az 
aranyérmet, a csapat „bronz-
ra"-váltott. 

Amit azóta Török dr. el-
ért, azt is szívesen elfogad-

ná sajátjának — talán Balc-
zó kivételével — a világ va-
lamennyi öttusázója: három 
csapatbajnoki aranyérem a 
VB-ken. 

— Mi lesz Mexikóban? — 
kédeztük Török dr.-t. 

Jósolni nem szeret. 
— Az ilyesminek nincs 

értelme a mi sportunkban, 
hiszen csak a rajt előtt né-
hány perccel ismerkedtünk 
meg négylábú társbérlőnk-
kel s az ő jóindulatukon is 
sok múlik majd. 

— Ha nem jósol, mit kí-
ván? 

— A csapatnak az utolsó 
szám előtt jelentős előnyt, 
nekem a tokiói részeredmé-
nyeim megismétlését. 

Emlékeztetőül: Török Fe-
renc 1964-es tokiói olimpiai 
lovaglásban 1070 pont, ví-
vásban 1000 pont, pisztoly-
ban 960 pont, úszásban 960 
pont, futásban 1126 pont. 
Összesen 5116 pont! 

ÜJABB LEHŰLÉS 
Várható i l ő j á r á s szombat 

estig: felhőátvonulások, már 
csak szór ányosan előferdü-
lő hőzáporokkal. A keleten 
is megerősödő és é szakn ju -
gati-í.szakira forduló szét 
helyenként, elsősorban a 
Dunántú on átmerei i lcg vi-
haros«á fokozódik. Főleg 
északke'eten kisebb hófú-
vások. Újabb íe'-fl és. Vár-
ható Ir-gm.'gasa' b nappali 
h mérséklet á ' tnlábén 0 fok 
kö ül, é-?akke!eien néliánv 
fokkal 0 tok a ' a ' t . I " l ' l 

Á hét végi műsor 
SZOMBAT 

Asztalitenisz. NB n - e s női 
Idénynyitó mérkőzés: Sz. Ken-
der—Bp. MEDOSZ. Dugonics ut-
cai Iskola, fél 5. 

Kézilabda. Terembajnokság a 
Rókusi Tornacsarnokban 13 óra 
20 perctől 21 óra 40 percig. I. 
osztályú férf imérkőzés: Sz. Spar-
tacus—Sz. EMERGE. 17.50. A 
visszavágó 18.40-kor kezdődik. 
I f júsági mérkőzések: Textilipa-
ri T.—Erdészeti T. női, 13.40. 
Géoipall T. II.—Építők férf i . 
14.00. Vasútforgalmi T. II.—Ken-
der női. H 30. H. ITSK—Radnóti 
G. II. férf i . 14 50. Tlsza-p-rt i 
Glmnárium—Erdészet) T. II. fér-
fi 16.10. Textilművek—Móraha-
lom női. 16.40. 

S»kk. Cson"ród medvéi egvéni 
bpinoksóg. MAV Nagyállomás, 
fél 5. 

Torna. Csongrád megyei női 
középlsko'ás bajnokság, Tisza-
parti G i i r " é " ' " m . 3 óra. 

VASARNAP 
Asztalitenisz Csongrád metrvel 

közép'rkoiós h- tnekség. Textil-
ipari Technikum. 9 óra. 

Kézliehóa. Te-emn- taoksóg a 
Bőv-isl T o r n - c — — - v s - n . reggel 
7 óra 10 nerctől 21 óra 50 per-
cig I csztóivú mérkőzó-ek • H 

i s - o z g ^ r n ői , 9 40. 
UTC—Hunvadl SE férfi 15 40. 
Sz Errf t"—Sz. F '*-e F ' -ú . la nn 
A csapatok a fenti időpontok 

után egy órával visszavágót Ját-
szanak. If júsági ba jnokság : Ki-
nizsi—H. Spartacus női, 9.20. Ül-
lés—Rózsa Ferenc Gimnázium 
női, 10.40. Vasútforgalmi Tech-
nikum—Erdészeti T. férf i . 12.20. 
Rózsa Ferenc G. II.—Előre férf i . 
13.10. StaUsztikai T.—Ifjú Gárda 
nöi. 13.40. Rózsa Ferenc G. II. 
—StaUsztikai T. II. női, 14.00 
Rózsa Ferenc G.—600. ITSK H. 
férfi . 15.10. Vasútforgalmi T.— 
Tömörkény G. női. 17.10. Sta-
tisztikai T—600. ITSK férfi , 
18.30. Radnóti G.—600. ITSK nöi, 
19.30. Radnóti G.—Textilipari T. 
férf i . 19.50. Gépipari T.—Textil-
ipari 1 . férf i . 20.20. Alapfokú 
mérkőzések: SZTK—Ttnográfia 
férf i . 7.10. Szőrme—SZEAC vl-
ze-ek férfi. 7 40. UTC—Rókusi 
Altalános Iskola női. 12.50. Szőr-
me— Gyufagvár női. 14.20. Gyu-
fagyár—Bőrósök férf i . 14.40. Au-
tóiivitó—F."leme7gvár férf i . 20.50. 

Kosárlabda. Két NB l-es férf i -
csapat barátságos mérkőzése: 
SZEAC—Bolai Bácska. Rókusi 
tornacsarnok. 11 óra. 

Sakk. r«ongrás megvet egyé-
ni böinok-Ae. MAV Nagyállo-
más. reggel 8 óra 

T c r - a . Csongrád megvel női 
középiskolás tounászbainoksáff, 
Tisza-parti Gim"ázium. 9 őrs . 

V|"ás. Országos H. osztó'vű 
karriverseov PA,-i ' utcai 'skoia. 
9 óra. T e d l r f i Ifiűsé-fl női tőr-
verseny, Postás SK vívóterme, 9 
óra. 

A Nap kél 7 óra 18 perckor, 
és nyugszik 16 óra 36 perckor. 
A Hold kél 6 óra 06 perckor, 
és nyugszik 13 óra 35 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél 

pénteken plusz 14( centiméter 
(Áradó). 

SZÁZTÍZ EVE 
született Eugéne Dubois hoUand 
katonaorvos, Jáva szigetén a 
Bergava-Solo kiszáradt medré-
nek partfalában emberi csont-
maradványeka t talált: elébb egy 
Jobb zápfogat, majd közelétjen 
egy koponyatetőt, később egy 
bal combcsontot es egy bal záo-
fogat. A kb egymillió éves föld-
rétegben más azóta klhait állat-
fa j t ák csontjai közölt talált te-
letek. azóta annak az őslénynek 
csontvázrrszeként szerepelnek az 
ősembert- n irodalmában, amely 
a majom és az ember közti 
összekötő kapocsnak felel meg. 
A „jávai ma lomember" (Fitne-
car t ronua erec us) biznnyí 'ékot 
szolgáltatott Darwin fejlődésel-
méletéhez. 
s z r ó f n i n t m 7 u u e z j v n i " 

Este 7 órakor : Sybill. Somlay-
bérlet. Vége kb. 10 órakor. 

KAMARASZÍNHÁZ 
Este 7 ó rakor : Képzelt beteg 

— Vigyázz, szakadék! Uray A-
bérlet. 

A BÁBSZÍNHÁZ 
VASARNAPI MŰSORA 

Délelőtt 11 órakor Kinizsi-bér-
let, délután 3 órakor bérletszü-
net: Három kismalac. 

MOZIK 
Szabadság: Kalandorok. Szí-

nes. szélesvásznú francia film. 
Előadások kezdése: fél 4. há-
romnegyed 6 és 8 órakor. 

Vörös Csillag: Tanulmány a 
nőkről. Magyar filmvígjáték 
széles változatban. Előadások 
kezdése: negyed 6. fél 8. 

Fák lya : Mandragóra. Magyarul 
beszélő olasz—francia film. szé-
les változatban. Csak 16 éven 
felül ieknek! Előadások kezdése: 
fél 6 és háromnegyed 8 órakor. 

Nyugdíjas Szakmaközi Műve-
lődési Otthon. Kossuth Latos 
sugárút 53.: Zorba. a góröe. Ma-
gyarul beszélő pörög film. Csak 
16 éven felülieknek. 5 és 7 
órakor. 

Postás Mozi: Nocturne. Fel 8 
és fél 8 órakor. 

Ságváritelepi Művelődési Ott . 
hen : Az elmaradt vallomás. Ma-
gyarul be-zé 'ő olasz film. Kor-
határ nélkül. 6 órakor. 
INSPEKCIÓI ALLATORVOSI 

SZOLGALAT 
Szeged város területér® 

Januá r 27-től február 3-lp este 
6 ór'Mől regg=l 6 óráig (vasárnap 
n -ppa l is) elsősegély és nC'éz-
elléa e~etére üóve'etes dr. cZ'íts 
T ászt-5 állami ái 'atorvns. Lakása: 
Szeged. Párizsi kr". 45. I em. 3. 
n . l épcőbáz . Telefon ntties. 

Az állatorvos klszá'iftásáról 
a hívó köteles gondoskodni. 

Pályaválasztási vetélkedő 
Milyen pályát válasszak? Ismered-e Szegedet a le-

hetőségek szempontjából? — kérdezik a pályaválasztási 
vetélkedő rendezői — a Szegedi Pályaválasztási Tanács 
és a Városi Úttörőelnökség — az általános iskolásoktól. 
A választ vasárnap délelőtt lehet megadni az Üttörőház-
ban, ahol valamennyi szegedi iskola háromtagú csapattal 
vesz részt a 9 órakor kezdődő versengésen. A szegedi 
üzemek jóvoltából a legtájékozottabbak, legügyesebbek 
értékes ajándékokat kaphatnak jutalmul. 

—- Gyermekszínpad Szege-
den. A szegedi Ifjúsági Ház 
Balázs Béla Színpada a Mó-
ra Ferenc, a rókusi és a Bé-
ke utcai általános iskola ta-
nulóiból, valamint a színpad 
tagjaiból gyermekszín házat 
szervezett. Az együttes, 
amely a tervek szerint a jö-
vőben kéthavonként rend-
szeresen tart bemutatókat, 
holnap, vasárnap délután fél 
3 órai kezdettel mutatkozik 
be a szegedi Űttörőházban. 
Mándy—Kulcsár Robin Hood 
című romantikus játékának 
előadásával. 

— Gázkitörés a Zohák ak-
nában. A Mecseki Szénbá-
nyászati Vállalat Zobák ak-
nájában gázkitörés történt. 
Leomlott a szénfal. amely 
hat személyt maga alá te-
metett, közülük négyet si-
került sérülés nélkül kimen-
teni. Szekeres Gyula 43 éves 
komlói és Kvej János 35 
éves nagymányoki vájár 
azonban életét vesztette. A 
baleset okának megállapítá-
sára a rendőrség — a bá-
nyaműszaki felügyelőség 
szakembereinek bevonásával 
— folytatja a vizsgálatot. 

— Halálos „vita". Kiss Fe-
renc gúmkezelő. izsóffilví la-
kos a Borsod meevei Zubogy 
köziségben nagyobb mennyi-
ségű bort fogyasztott, m.ajrt 
vitába keveredett Gilányi 
Sándor 20 éves ormosbányai 
fiatalemberrel. A vita vere-
kedéssé fajult. Kiss Ferenc 
elővette bicskáját és Gilá-
nyit leszúrta. A szerencsét-
len fiatalember másnap be-
lehalt sérüléseibe. A miskol-
ci megyei bíróság Kiss Fe-
rencet emberölésért és ga-
rázdaságért tizenöt évi bör-
tönre ítélte. 

— Bosszúból alaptalan fel-
jelentést tett a Szeged vá-
rosi és járási ügyészségen 
társadalmi tu'.aitíont károsí-
tó hűtlen kezelés miatt több 
munkatársa ellen Löbb And-
rás. a Folyamszabályozó és 
Kavicskotró Vállalat szegedj 
kirendeltségének alkalma-
zottja. A szegedi járásbíró-
ság hamis vád miatt vonta 
felelősségre és 5 hónapi sza-
badságvesztésre ítélte, ame-
lyet 3 évi próbaidőre felfüg-
gesztett 

Elhunyt 
Palotás Peter elvtárs 
Hatvanegy éves korában, 

tegnap, január 26-án reg-
gelre a szegedi II. számú 
belgyógyászati klinikán meg-
halt Palotás Péter elvtárs, a 
Munkásőrség Csongrád me-
gyei parancsnokságának 
törzstagja. Másfél évtizeden 
keresztül igen hasznosan te -
vékenykedett a közért, mint 
a szőregi községi tanács vb 
elnöke, ebből a munkakör-
ből alig egv éve ment nyug-
díjállományba. Az 1956-os 
ellenforradalom után a párt 
újjászervezésében kifejtett 
tevékenységéért a Szabadság 
Érdemrendet, a Munkásőr-
ségben eltöltött több mint 10 
évi szolgálatáért a Szolgálati 
Érdemérmet, közéleti mun-
kájáért a Munkaérdemérmet 
kapta. Temetése január 29-
én, hétfőn délután 14 órakor 
lesz Szegeden, a Gyevi-teme-
tőben. Az elhunytat a Mun-
kásőrség Csongrád megyei 
parancsnoksága saját ha-
lottjának tekinti. 

— Sötétség — délután. 
Pénteken délután ritka me-
teorológiai jelenségnek vol-
tak tanúi a tatabányaiak: 
hirtelen sötétség borult a 
városra és rendkívül heves 
hózápor zúdult le. A néhány 
perces hófergetegben méte-
rekre se lehetett látni. Ezt 
követően egyik percről a má-
sikra kiderült az ég, de a 
negyedórás tavasz után a 
havazás ismét megindult 

Az élelmes 

c<?'o. 

— Könyv Zalka Mátéról. 
A Moszkvai Katonai Könyv-
kiadó Vállalat „Lukács tá-
bornok" címmel könyvet je-
lentetett meg, amely Zalka 
Mátéról szóló visszaemléke-
zéseket tartalmaz. A gyűj-
temény szerzői közeli isme-
retségben voltak Zalka Ma-
tévaL 

A lottó nyerőszámai: 
A Sportfogadási és Lottó 

Igazgatóság tájékoztatása 
szerint Tatabányán, a Nép-
házban megtartott lottó sor-
soláson a negyedik játék-
héten a következő számokat 
húzták ki: 

8, i i , 33, 61, 83 

A január 29-én a Lottó 
Igazgatóság székházában 
megtartandó nyilvános havi 
tárgvnyeremény sorsoláson a 
4. játékhét szelvényei vesz-
nek részt. (MTI) 

dél-magyruország 
A Magyar Szocialista Munkás-
Pari Csongrád megyei es Szeged 

városi bízol tsága és a tanács 
lapja 

Meglelenik netfő kivételével 
mindennap 

Szerkeszti a szerkesztő blzottsát! 
Főszerkesztő dr Lökös Zoltán 

Szerkesztőség 
Szeged Magyai Tanácsköztár* 

sasáé útla 10 
Telefon 13-535 13-ooa 

Éjszakai telefon. 1351)6 13-438 
Kladía a Csongrád Megyei 

Lapkiadó Vállalat 
Felelős kiadó Kovács László 

Kiadóhivatal • 
Szeged. Magvar Tanácskoztál* 

saság Jt la 10 
Teletop 13-500 13-118 

1 Beküldött kéziratokat nem őp-
ztlnk mee es nem adunk vissza.) 

A lapol nyomta : 
A Szeeedi Nyomda Szeged. 
Batcsy Zsilinszky u 28 szám 
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