
Aggodalom 

—Miiért van 
szomorú? 

— Kellemetlen 
történt 

— De mi történt? 
— A feleségemet heti 

várnom a vonatnál. De 
úgy látszik, nem jött és 
tartok tőle, már tegnap 
óta otthon van. 

mim D d n A szükség törvényt bont 

rm Olasz „antidíj". Olasz-
országban megállapították 
az irodalmi és művészeti 
„antidíjat" .1. az év leggyen-
gébb művéért E sajátos pár 
lyázat győztesének egymillió 
líra bírságot kell lefizetnie. 
Ha a bírságot nem hajlandó 
megfizetni, akkor nevét va-
lamennyi lapban közölni 
fogják a következő cim 
alatt: „Egy ember, akiből 
hiányzik a humorérzék". 

Jobb a bikini 

Tavaszi Iskolai szünet 
A művelődésügyi miniszter tanévnyitó utasítása sze-

rint az idén az általános és középiskolákban a tavaszi 
szünet április 5-én, pénteken kezdődik, s az első tanítási 
nap április 18-án, kedden lesz. Számos tanintézetben mór 
elkészült a szünidei program. A diákok, az úttörőcsapatok 
kirándulásokat, túrákat, táborozást rendeznek. Sokféle 
hasznos szórakozás várja a tanulókat az úttörőházakban, 
a művelődési otthonokban is. 

A miniszteri rendelkezés előírja, hogy a szünetben is 
gondoskodni kell a napközi otthonos gyerekek foglal-
koztatásáról, ellátásáról. 

•— Mit képzelsz! Egy tisz-
tességes nó sem visel ilyen 
fürdőruhát! Vegyél magad-
nak sürgősen bikinit! 

ra® Férjhezmenés t i tán. . . 
Egy londoni orvos elhatá-
rozta, hogy kideríti, milyen 
változások állnak elő egy 
fiatal nő szervezetében há-
zasságkötés után. ötszáz 27 
éves nőt vizsgált meg haja-
don korában, illetve négy 
hónappal az esíküvő után. 
Többek között arra a megle-
pő eredményre Jutott, hogy 
a fiatal asszonyok többsé-
gének hangereje kétszer ak-
kora. mint lánykorában vol t 

—• Födémcsere a postán. 
Mintegy félmillió forint költ-
séggel újjáépül a szegedi L 
számú postahivatal födém-
szerkezete. A födémcsere — 
amelyet az újszentivánl tsz 
építőbrigádja végez — elő-
reláthatólag a húsvéti csúcs-
forgalomra elkészül. 

— A Szegedi Szabadtéri 
Játékok múltja, jelene és jö-
vője címmel dr. Tari János, 
a szabadtéri játékok igazga-
tója tart előadást holnap, 
hétfő délután 5 órai kezdet-
tel az idegenforgalmi sza-
badegyetemen a 
Népfront városi bi; ágá-
nak székházában .'örös-
marty utca 7.1. 

ra- EXPO 1970. Osakában 
már szervezik a következő 
világkiállítást, amelyet 1970-
ben tartanak meg. A kiállí-
tás 330 hektárnyi területet 
foglal mejd el, 30 millió lá-
togatóra számítanák. A ki-
állítás tárgya; Haladás és 
összhang. 

•— Előadás a Jugoszláv kn-
korlcatermesztés eredmé-
nyeiről. A Magyar Agrártu-
dományi Egyesület, a jugo-
szláv—magyar tudományos 
együttműködés keretében 
március 28-án, kedden dél-
előtt 10 órai kezdettel rend-
kívül érdekesnek ígérkező 
előadást rendez a Jugoszláv 
kukoricatermesztés kiemel-
kedő sikereiről. Sarovics Bo-
zsidar szabadkai mezőgazda-
sági kutatómérnök tart be-
számolót. Az előadás színhe-
lye az MTESZ Szeged, Kos-
suth Lajos sugárút 8. szám 
alatti előadóterme. 

— A szovjet televízió. A 
művészi adások színház, 
film. hangverseny, stb. a 
szovjet televízió műsorának 
40 százalékát teszik ki, hí-
rek, aktualitások, iskola-tv 
szintén 40 százalékot, i f jú-
sági műsor 14 százalékot A 
moszkvai televízió négy csa-
tomán ad, s ez évben még 
két csatornát adnak át, ezek 
közül az egyik színes lesz. 

— Nincs Bttalálatos. A 
Sportfogadási és Lottó Igaz-
gatóság közlése szerint a 12. 
játékhéten öttalálatos szel-
vény nem érkezett Négy 
találatot 74 fogadó ért el, 
nyereményük egyenként 
54 297 for in t Három találata 
7496 fogadónak vol t nyere-
ményük egyenként 268 fo-
r in t A kéttalálatos szelvé-
nyek száma 186 864, ezekre 
egyenként 13 forintot fizet-
nek. A nyereményösszegek a 
nyereményilleték levonása 
után értendők. A közölt ada-
tok tájékoztató jellegűek. 

— A nyugatnémet vállal-
kozók 1966 őszétől az elmúlt 
év őszéig gazdasági okokból 
félmillió külföldi vendég-
munkást küldtek vissza ha-
zájukba. 

Az új faárakról 
(a termelői, az eladói, a hatósági, a rögzített, a 
maximált és a szabad árakról egyaránt) 

részletesen tájékoztatja 
a 2 kötetes, 210 oldalas, színes nyomásó 

fatermék árjegyzék 
Rendelje meg 

, az Érdért Vállalatnál! 
A 2 kötet ára együtt 50 fór in t 
Kérjük, megrendelését a következő címre küldje: 

ÉRDÉRT — GONDNOKSÁG 
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— Fiatal művészek a pódiu-
mon. Fiatal szegedi írók. köl-
tök, zenészek, képzőművészek éa 
előadók bemutatkozó est jét r en-
dezi meg az írószövetség dél-
magyarországi csoportja, a Ze-
neművészeti Főiskola szegedi 
tagozata, a Városi Képzőművész 
Kör s a November 7. Művelődé-
si Otthon március 27-én. szerdán 
délután 6 órakor az újszegedi 
November 7. Művelődési Otthon-
ban. A bemutatkozó fiatalok: 
Akácz László. Kassal Kelemen 
János, ö rdögh Szilveszter. Pet i i 
Ferenc, Szepesi Attila. Veress 
Miklós, László Anna, Vera®- Mi-
hály, Zoltanffy István. Paku 
István, Papp János . Agai Kata-
lin. Konter László. Molnár J u -
dit és Szegvárt Menyhért . Beve-
zetőt mond Mocsár Gábor, az 
írócsoport t i tkára, a műsort 
Konter László renderf. 

Előadások 
a politikai akadémián 

Az MSZMP Szeged városi 
bizottsága politikai akadé-
miáján a következő foglal-
kozásokat tar t ják: 

A gazdaságpolitikai kér-
désekkel foglalkozó akadé-
mián március 26-án, kedden 
délután fél 3 órai kezdettel 
a Vörös Csillag filmszínház-
ban dr. Imre Ottó egyetemi 
adjunktus Jövedelemelosztás 
és az anyagi érdekeltség az 
ú j gazdaságirányítási rend-
szerben címmel tart elő-
adás t (A sárga Jelzésű iga-
zolványok érvényesek.) 

Az időszerű politikai kér-
désekkel foglalkozó akadé-
mián március 27-én, szerdán 
délután fél 3 órai kezdettel 
a Fáklya filmszínházban, 
március 28-án, csütörtökön 
délután fél 3 órakor a Vö-
rös Csilléig filmszínházban 
dr. Ördögh Piroska egyetemi 
adjunktus A nacionalizmus 
és ú j jelenségei elleni harc 
címmel tart előadást (Szer-
dán a zöld, csütörtökön pe-
dig a piros jelzésű igazolvá-
nyok érvényesek.) 

— Tanulmányi verseny. 
Az MSZBT. a KISZ és a ta-
nácsok művelődésügyi osztá-
lyainak szervezésében lezaj-
lott az általános iskolai ta-
nulóik orosz nyelvi megyei 
tanulmányi versenyei Az 
orosz tagozatú osztályok ver-
senyében a hetedikesek kö-
zött első lett Kréfcits József 
(Hódmezővásárhely, Ságvári 
isicola), a nyolcadik osztá-
lyosok közül Csonka Csaba 
(Kiskundorozsma). A nem 
szakos osztályok versenyé-
ben a szegediek közül a he-
tedikes Janó István (Dugo-
nics iskola), és a nyolcadikos 
Hernádi Zsófia került az 
első helyre. 

— Elárverezték Churchill 
gépkocsiját. Londonban el-
árverezték Winston Chur-
chill, volt angol miniszter-
elnök 1938-as gyártmányú 
Austin Cambridge védjegyű 
személygépkocsiját, amelyen 
gyakran utazott a második 
világháború éveiben. 1360 
font sterlinget fizettek érte, 
vagyis hétszer annyit, mint 
amennyibe eredetileg kerü l t 

A vörös homok titkai 

A közép-ázsiai 
Kizilkumi siva-
tagban a régészek 
őskori emberi te-
lepülés nyomaira 
bukkantak. Olyan 
helyeket találtak, 
ahol a kőkorszak 
embere munka-
eszközeit készítet-
te, ezenkívül szá-
mos mezolit-, neo-
lit- és bronzkor-
szakbell emléket 
tártak feL A le-
letek alapján az a 
következtetés von-
ható le, hogy a 
Kizilkumi terüle-
ten legalább há-

rom neolit kultú-
ra vol t 

A legutóbbi idő-
kig a tudósok úgy 
vélték, hogy a si-
vatag a múltban 
csaknem teljesen 
lakatlan vol t 
Ezek a nézetek 
csupán a legutób-
bi években vál-
toztak meg. A ré-
gészeti ásatások 

bebizonyították, 
hogy itt már 50— 
100 ezer évvel ez-
előtt emberek él-
tek. A tudósok 
szerint a sivatag 
központi terüle-
teinek elhagyásá-
ra a víz minerali-

zálódása késztette 
az embereket 

Az üzbég geog-
ráfusok úgy vé-
lik, hogy a Kizil-
kumi területen 
három-négy évez-
reddel ezelőtt még 
nem volt sivatag. 
Akkoriban itt bő-
ven akadtak édes-
vizű forrásokkal 
rendelkező tavak, 
sok volt a termé-
keny föld. E lefo-
lyástalan körze-
tekben azonban 
évről évre sok só 
ülepedett le, ami 
tönkretette az ősi 
oázist 

KÉNYELMESEN UTAZIK, PIHENTEN ÉRKEZIK 

BUDAPESTRE 

az 
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hálókocsijában! 

Szeged a hazai lapokban 
1968/12 

Előjegyzés és hálókocsi jegy-váltás az 

IBUSZ IRODABAN 

MENETTÉRTI JEGY IS VALTHATO 

HL. 3L 

SZELESI Zoltán: Látogatás 
Csáky Józsefnél Párizsban. Mű-
vészet, március. [A szegedi szár-
mazású szobrászművésznél, szob-
ra inak fényképeivel.] 

Pál Greguss: FosslI Gymno-
sperm Woods in Hungary f rom 
the Permlan to thee Pliocene. 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1967.) Természet Világa, márci-
us. [Könyvismertetés.1 

A munka kamatozik . . . Nép-
sport. márc. 19. [Rábay László 
nyilatkozata a SZEAC labdarú-
gócsapatáról. Fényképével.] 

Dr. Timár Mátyás Csongrád 
megyében. Magyar Nemzet, Nép-
szabadság. Népszava, márc. 20. 

Az Újoncok cél ja : Kerettagból 
válogatott játékossá válni. Be-
muta t juk Fatert. Fazekast. Keg-
lovichot. Kozmát és Menczelt. 
Magyar Nemzet. márc. 20. 
[Ko?ma Mihály a Szegedi EAC 
labdarúgója.1 

Tavaszi „égi zene" Szeged fo-
lett. Néoszava, márc. 20. [Már-
cius 18-án este navv zivatar vo-
nul t át a város fölött.] 

ö t boldog újonc. Népszava, 
márc. 20. [A válogatott keretbe 
bekerült Kozma Mihályról, a 
SZEAC labdarugójáról is.) 

HORLING [Róbert]: Az Orszá-
gos Gumiipari Vállalat EMERGÉ 
gumigyára 1964-ben létesült Sze-
geden. Esti Hírlap, márc. 2L 
[Fénykép a gyárból.l 

SZLUKA Emil: Nem veszte-
gettók el az időt. Az újszegedi 
tudományos beruházás hátteré-
ből. Népszabadság, márc. 22. 
[A biológiai kutatótelep techni-
kai és tudományos feltételei.] 

Az UVATERV ú j hidat tervez 
Szegeden és Pakisztánban. Ma-
gyar Nemzet, márc. 23 . 

[SZÉPLAKI Sándor] Sz. S.: 
Száz év egészségügye. — Beze-
rédyné, dr. Hertelendy Magdol-
na dr. Henez Aurél dr. Zalá-
nyi Sámuel : Évszázados küzde-
lem hazánk egészségügyéért. 
Közgazdasági és Jogi Könyvki-
adó. Budapest, 1967, 542. Old. 
Orvosi Hetilap, r r ' r c . 24. [Könyv-
ismertetés.] 

KOVÁCS Imre : Felelősséggel 
— közügyekről. Megyei nép-
front-küldöttértekezlet Szegeden. 
Egyetemi tanártól — útőrlg. A 
közéleti érdeklődésről. „Legyen 
a népfront v i ta fórum!" „Aki 
épít, az szólhat IsP' Az asszo-
nyok hallgattak. Szabad Föld, 
márc. 24. 

— Dér István, az tumort 
fiatal szegedi festőművész 
nagyméretű táblaképet fest a 
Tisza Szálló számára. A sze-
gedi, közöttük a szabadtéri 
játékok motívumait feldol-
gozó festményt a szálló 
presszójának falán helye-
zik eL 

— Országos fásítási hónap. 
Szombaton Nyíregyházán 
rendezte meg a Mezőgazda-
sági és Élelmezésügyi Mi-
nisztérium az országos fásí-
tási hónap megnyitó ünnep-
ségét. Földes László minisz-
terhelyettes mondott beszé-
det Az elmúlt két évtized 
nagyarányú fásítási prog-
ramjának sikeres megvalósí-
tása, mint mondotta, szá-
munkra nemcsak annyit je-
lent, hogy 330 000 hektárral 
gyarapítottuk erdeinket, de 
azt is, hogy szebbé és egész-
ségesebbé tettük az emberek 
környezetét 

— Április T.: nyári menet-
rend a légi közlekedésnél. 
Április i-töl nyári menet-
rend lép életbe a nemzetközi 
légiközlekedésnél. Ezzel 
kapcsolatban szombaton Zá-
rnék Vladimír, a MALÉV 
vezérigazgató-helyettese saj-
tótájékoztatót tartott. El-
mondotta. hogy a magyar 
légiközlékedés április 1-től 
Beirut. Koppenhága, Amsz-
terdam, Frankfurt, Zürich. 
Szófia, Bécs éa Berlin kö-
zötti vonalain további jára-
tokat állít forgalomba. Az 
idén 15 légitársaság gépei 
érintik Budapestet. 

— Könnyen Jött nászaján-
dék. Visszaesőként elkövetett 
orgazdaság miatt vonta fe-
lelősségre a szegedi megyei 
bíróság Marosmenti Lajos 
23 éves. Szeged, József At-
tila sugárút 150. szám alatti 
lakost, aldt eddig vagyonel-
leni bűncselekmények miatt 
6 alkalommal ítéltek el, 
együttesen mintegy 6 évi 
szabadságvesztésre. Házassá-
ga napján egy kerékpárt fo-
gadott el nászajándékba, 
amelyről tudta, hogy lopás-
ból ered. Jogerősen 6 hónapi 
szabadságvesztést kapott szi-
gorított börtönben. 

— TVTfi anyaghevon a tű vas-
huzal. A salgótarjáni kohá-
szati üzemekben most szere-
lik a milánói Covema cégtől 
vásárolt műanyagbevonó be-
rendezést, de a piackutatás 
eredményeként eddig már 
hat országból, Hollandiából. 
Svédországból, Jugoszláviá-
ból, a Szovjetunióból az 
NSZK-ból és Szudánból ér-
kezett nagyobb megrendelés 
Salgótarjánba műanyagbevo-
natú vashuzalra. A mű-
anyagbevonatú vashuzal 
iránt igen nagy a hazai ér-
deklődés is. 

— Pályásat munkavédelmi tan-
folyamra. A SZOT Felsőfokú 
Munkavédelmi Tanfolyama rel-
vétell pályázatot hirdet az; 1968 
—69-es tanévre a munkavédelem 
valamely ágában dolgozók 
(biztonsági megbízottak. társa-
dalmi munkavédelmi felügyelők, 
munkavédelmi tudományos ku-
tatók stb.) továbbá műszaki ve-
zetők. s más műszaki képzett-
ségűek részére. Tanulmányi idő 
a vidéki ágazatoknál 2 és fél év. 
Az oktatás az egyetemi levelező 
rendszer szerint történik. A , Je-
lentkezéshetz szükséges forma-
nyomtatványok a Szakszerveze-
tek Csongrád megyei Tanácsá-
nak munkavédelmi bizottságá-
nál igényelhetők. Jelentkezési 
határidő 1968. április 20. 

— Együttműködés n 
IBUSZ és az autóközlekedés 
között. Együttműködési szer-
ződést kötött az IBUSZ és 
az Autóközlekedési Tröszt 
Megállapodtak, hogy egymás 
érdekeit figyelembe véve 
munkálkodnak a belföldi tu-
rizmus fejlesztéséért, a kül-
földi vendégek igényeinek 
jobb kielégítéséért. 

— Kártérítések. Hetven-
ezer biztosított közül I I ezer 
659 esetben fizetett kl kár-
térítést Szegeden és Csong-
rád megyében tavaly az 
Államd Biztosító. A károkat 
az épület- és háztar t^ i , va-
lamint háztáji biztosítás 
alapján rendezték. 

„Isteni" 
zsákmány 

— Lopás és csalás miatt 
állt a szegedi megyei bíróság 
előtt Prágai István János 65 
éves, S2eged, Horgosi út 23. 
szám alatti lakos, akit eddig 
vagyon elleni bűntettek miatt 
11-szer ítéltek eL Ujabban 
egy lakótársa kerékpárját 
lopta eL Különváltan élő 
feleségének lakását is kiadta 
két albérlőnek, akiktől elő-
leget vett feL Jogierősen 8 
hónapi szabadságvesztésre, 
szigorított börtönre ítélték. 

Március 26-án 
este 7 órai kezdettel 

Vidám tarkaest 

Postakocsi 
csárdában 

Fellép: az országos hírű 
Kiskunfélegyházi 
eiterazenekar, 

és a KISZ kultUrcsoportla. 
Villám tréfák — vidám ka-
cagtatok. Mindenkit szere-
tettei" várunk. 
Vacsorarendelés, 
asztalfoglalás a vezetőinél. 
B e l é p ő d í j : 8.— FL 
Telefon: Szatymaz M. 
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