
Lemezalbum 
A Qualiton legfrissebb ki-

adványai közt előkelő hely 
illeti Jámbor Lászlónak, az 
Operaház vezető baritonistá-
jának lemezét: a kitűnő éne-
kes Verdi és Wagner operák 
közkedvelt áriáit mu ta t j a be 
a Budapesti Filharmóniai 
Társaság Sándor János ve-
zette zenekarával. Rigoletto 
és Boccanegra, Posa és Jágó 
szólamát éppoly érett művé-
szettel, amilyen biztonságban 
mozog Wagner hősei: Hans 
Sachs, Wolfram és a Bolygó 
hollandi zenei világában. 
Jámbor László énekesi oeuv-
re-jében 67 opera, 22 orató-
riumszerep sorakozik, Kos-
suth-díjas, érdemes művé-
szünk Salzburgtól Berlinig 
Európa jelentős színpadain 
lépett fel — olyan kiváló kar -
mesterekkel, mint Knap-
pertsbusch, Klemperer, Fai-
loni —, s a hanglemez ezúttal 
az 57 éves baritonista gazdag 
operarepertoárjának legem-
lékezetesebb pillanatait örö-
kíti meg. 

A kórusmuzsika kedvelői-
nek ígért csemegét a Magyar 
Rádió és Televízió Vásárhe-
lyi Zoltán vezette énekkará-
nak két lemezoldalas műsora. 
Szabó Ferenc Petőfi és Jó-
zsef Attila költeményeire írt 
kompozíciót, Lendvay Ka-
milló Hollós Korvin Lajos 
versére szerzett négyszólamú 
vegyeskarát, a Téli reggelt, 
valamint a két esztendeje 
elhunyt Tardos Béla vegyes-
kari szvitjét, a Keserű esz-
tendőket mutatják be — kifi-
nomult, csiszolt előadási stí-
lusban, élményszerűen. A 
lemezalbum harmadik érde-
kessége a legfiatalabbaknak 
szól, ám az idősebb korosz-
tály is bizonyára szívesen fo-
gadja. Nyolc mesét mondanak 
el Benedek Elek írásaitól 
Móra Ferencig Várady Hédi, 
Mádi Szabó Gábor, Pécsi 
Sándor és mások —, s a 
hangulatos kísérőzenét is ne-
ves hazai szerzők: Maros Ru-
dolf, Farkas Ferene írták. A 
lemez jó szolgálatot tehet az 
általános iskolák óráin is. 

N. L 

Kisteleki 
segítség 

Negyvenkét ezer forintot 
adományozott Kistelek népe 
az utóbbi vietnami szolidari-
tási hónap során a harcoló 
vietnami nép megsegítésére. 
A helybeli fogyasztási szö-
vetkezet dolgozói egyhavi fi-
zetésük 2 százalékát ajánlot-
ták fel. Hasonlóképp jelen-
tős pénzösszeggel járultak 
hozzá a vietnami segélyalap-
hoz a helybeli tsz-ek gazdái. 

N ostradamustől a 
francia folyó-

iratokban irkáló jós-
nőkig mindenki Igye-
kezett megjövendölni 
a világ végé t A jö-
vendölések ellenére a 
Föld ma is forog ve-
lünk együtt, de most 
a fizika váltotta fel 
a prófétákat a lehe-

tyitáq véqe 
-MOQ körűt? 

tűnése egyébként 
szerintük sem fog 
túl gyorsan bekövet-
kezni: ötszáz évvel a 
végzetes dátum előtt 
a Föld mágneses te-
re már oly közel fog 
járni a nullához, 
hogy nem lesz képes 
lekötni a Napból fe-
lénk lövellő óriási 
energiarészecskéket 

A mágneses erővo-
tő „legkomolyabb" Földön. A két fizi- zásával jutott erre a 
jóslatával: a Föld kus, McDonald és különös felfedezésre, 
végnapját 3991-re Qunst, aki ezt a A legrégibb adat nalaktól most még 
várha t juk . nyugtalanító megál- 1670-es vizsgálódás lekötött protonok és 

Abban az eszten- lapítást tette, tanul- eredményét rögzíti., 
dőben a Föld mág- mányát ar ra a logi- Amennyiben az az-
neses tere teljesen kai játékra alapozta, óta bekövetkezett 15 
eltűnik — jósolják— hogy a Föld rrtágne- százalékos arány-
s ez őrj í tő éghajlati ses tere 15 százalék- csökkenés ' tovább 
változásokat hoz ma- kai csökkent az el- tart, 2023 év múlva 
gával és a szerveze- múlt három évszá- már semmi sem fog-
tek olyan módosulá- zad a l a t t A két tu- ja megmozdítani az 
sát, ami lehetetlenné dós egykori kísérleti iránytűk mágnesét 
tesz minden életet a adatok tanulmányo- A mágnesesség el-

elektronok sűrű eső 
formájában hullanak 
ma jd a Földre, s ez 
a legjobb esetben is 
furcsa mutációk 
megjelenését idézi 
elő. 

Ettől azonban még 
nyugodtan tervez-
zünk magunk és csa-
ládunk számára! 

Halszerelem 

— Látod, szerelmi bánetá-
ban partra vetette magát... 

Falaznak 
a mémökjelöltek 

Épülő falakon vidám fia- — Szak- és segédmunkát 
talok hordják a habarcsot, végzünk, teljesítmény-, illet-
téglát, gerendát A műszaki ve órabérben. Bizony nem 
egyetem építészmérnöki ka- vagyunk eléggé gyakorlott 
rának 2. számú tanköre dol- szakmunkások, s ennek meg-
gozik — nyári termelésigya- felelően nem is tudunk ele-
korlat keretében — a László- get keresni, 
bazár helyén felépülő új la- Néhány fiú ablak- és ajtó-
kóházak egyikén. Már má- kereteket hord, mások, ha 
sodik hete segítenek a Csöng- lassan is, de rakják a falat, 
rád megyei Építőipari Válla- keverik a habarcsot Van-
lat dolgozóinak, erejükhöz nak, akik önhibájukon ki-
mérten. 

f> r r r • f . f 

Bírósági ite 
ELADTÁ 
AZ EGYENRUHÁT 

Az év elején, mint kalauz, 
3400 forint értékű egyenru-
házati felszerelést 

kos és 13 társa bűnügyében. 
Istvánék a szegedi szalámi-
gyárból 1967 nyarától lelep-
lezésükig folyamatosan nagy-
mennyiségű húsárut sikkasz-kaoolt 

Szálku Miklós, 34 éves Jó- f . e l Ü l e t e s ' a l i " l é t e z ö 

sika utca 5. szám alatti la- e u e n o r z e s t kihasználva, és 
így jelentős összegű kárt 
okoztak a társadalmi tulaj-
donban. 

Az ügyet fellebbezés fóly-

kos, akit előzőleg már kü-
lönböző bűncselekmények 
miatt többször elítéltek. Az 
erősen italozó életmódot 
folytató embernek ezúttal is ^ "wst targyalta a megyei 
pénzre volt szüksége, az bíróság és a következő jogerős 
egyenruhát nyomban eladta ítéletet hozta: István Gábor 
400 forintért A kapott pénzt mérlegelőt 1 évi és 6 hónapi, 
elitta. Márciusban egy le- B a l l a István gépkocsivezetőt 
záratlan kerékpárt is ello- 1 évi és 8 hónapi, Kispéter 
pott István, Dávid Pál, Tari Sán-

A megyei bíróság, mint do*% Huller Ferenc és Vida 
visszaesőt 2 évi szigorított Géza árukísérőket 4—8 hó-
börtönbüntetéssel sújtatta, naPÍ> továbbá Kiss István 
továbbá kötelezte kártérítés- árudavezetőt 9 hónapi sza-
ré és kényszer alkohol elvo- badságvesztésre ítélte. Tálas 
nó kezelésre. Károly gazdálkodó orgazda-
JOGERÖS ÍTÉLET ság miatt 3 hónapi felfüg-
A „HÚSOS ÜGYBEN" gesztett szabadságvesztést és 

Mint arról lapunkban ko- ezer forint pénzbírságot, 
rábban részletesen beszá- Nagy József és Adonyi Jenő 

Pedig 8, illetve 4 
ítéletet István Gábor 24 éves hónapi javító-nevelő munkát 
szegedi (Rákóczi utca 16.) la- kapott. 

MA ESTE A „ Búbos" étteremben MÉREY U. 

házi disznótoros készítményekből vacsora 

Közreműködnek: 
ÜRMÖS ILONA, 
KISS GYULA. 

Hűtött italok. — Előzékeny kiszolgálás. 
S. 55 180 

Szegeden megnyílik 
m 
VIDEÓ TON 
tv márka szaküzlet 
Július 18-án 9 órakor NAGY JENŐ U. 4. sz., 
ahol a VIDEOTON gyár legkorszerűbb termékei 
kaphatók. 
SZAKSZERŰ BEMUTATÁS. 
DÍJMENTES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS. 

Üzemelteti 
a CS. M. VEGYESIPARCIKK KISKER. VÁLLALAT 

xS. 55 021 

ÜTONALLÖ FÉKEZŐ 
Február 4-én történt 

Szatymaz határában, hogy 
egy, a Postakocsi csárdából 
hazafelé tartó párt megtá-
madott és .bántalmazott Bo-
dor János 31 éves szatymazi 
(III. kerület 214.) lakos, MÁV 
fékező. A bírósági tárgyalá-
son kiderült, hogy mindkét 
megtámadott régi ismerőse 
volt Bodornak, s előzőleg a 
csárdában jó szívvel az asz-
talukhoz hívták. 

Bodor Jánost a megyei 
bíróság garázdaság miatt 5 
hónapi szigorított büntetés-
végrehajtási munkahelyen 

vül csak álldogálnak — 
nincs munkájuk. 

— A szállásra, öltözőre, 
kosztra nem lehet panasz. 
Még szórakozási lehetőség is 
lenne elegendő. Rendszerint 
azonban már 9 órakor ágy-
ban vagyunk, hogy reggel fél 
5 órakor fel tudjunk kelnL 
Ha anyagilag nem is, gya-
korlati tapasztalattal gazda-
godunk és ez nem is kevés. 

És nevetve dolgoznak to-
vább, hordják a habarcsot, 
téglát, gerendát, rakják a fa-
lat 

r. P. 

Atomhírek 
Pakisztán, Olaszország, 

Spanyolország, Marokkó és 
Svédország hozzájárulását 
adta, hogy részt vesz az 
atomfegyverekkel nem ren-
delkező országok Genfben 
megtartandó értekezletén. 

Eddig 67 ország és kilenc 
nemzetközi szervezet fogadta 
el a meghívást a bécsikon-
ferenciára, amely a világűr 
kutatásával és békés felhasz-
nálásával foglalkozik. 

VÁROSRENDEZÉS 
Szép házak 

Nyilvánvaló, hogy ma- nyemet. Mi lesz Szegedből, 
napság már másként ítél- ha csak jellegtelen épüle-
jük meg a modern épüle- tekkel gyarapszik?" 
teket, mint húsz, vagy Ez az ítélet annyira sum-
akárcsak tíz évvel ezelőtt, más, hogy rá a válasz sem 
A közvélemény akkoriban lehet másmilyen! Tavaly 
még jobban idegenkedett is, 1966-ban is több nívódí-
tőlük, külsejüket kopár jat, művészeti dí jat kaptak 
kockának tartotta, s a ben- szegedi tervezők szép épü-
nük levő lakásokat alig leteikért. És egyáltalán nem 
lakható kis lyukaknak, érdemtelenül! Néhány pél-
Közben azonban kiderült, da, csak úgy, kapásból: az 
hogy a jó modern házak Odessza-lakónegyedbeli üz-
homlokzata szép is, s a la- letsor, a Béke utcai iskola, 
kások sem szűkek, ha meg- az egész Oskola utcai 
felelően rendezik be őket. tömbbelső; vagy a Nádor 
Latorczay Jenő olvasónk utcai középmagas ház, a 
mégis ezt í r ja a szerkesz- Lenin körút 18. szám alatti 
tőségbe küldött levelében: lakóépület, a szegedi és az 
,.Az utóbbi években alig újszegedi kollégiumok, az 
épült szép ház Szegeden, építőipar munkásszállódé-
i n csupán a Dóm tér sar-
kán levő kis, klinkertéglá-
val burkolt épületet tudom 
annak nevezni a legfris- .V 
sebb termésből. Ügy látom, 
a most épülök sem változ-
tatják majd meg vélemé-

j a . . . 
S mivel ilyen „jellegte-

len" épületekkel gyarap-
a város, nem kell tar-

tanunk az utókor ítéleté-
től. 

Fels&város 
Két igazán falusias, leg- Aki régen járt errefelé, 

fel jebb ha kisvárosinak ne- egy s némely utcára alig 
vezhető része van Szeged- ismerne rá. Leginkább ta-
nek, az Alsó- és a Felső- Ián a Lengyel és a Maros 
város. Jernik Béla olvasónk utca született újjá Epít-
levelében a felsővárosi vál- keznék az olajosok, a ma-
tozásokra hívja fel a fi- gánosok, többemeletes bér-
gyelmet: „Ez a vidék sze- házak, társasházak nőnek 
münk láttára válik egyre ki a régi házsorokból. Ké-
szebbé, s mi alig vesszük melyik beosztása, jelszere-
észre, Nemcsak a sok újon- lése szinte luxusszámba 
nan kiépült járdára gondo- me9V- Többet kellene írni 

a Felsovárosról!" lok, vagy az aszfaltozott, A kritikát megfogadva, e 
kövezett utakra, hanem el- levél közlésével meg 
sősorban az új épületekre, kezdtük a „többet írást" 

Kiskertek 
A külső városrészek kis- a dologban! Még egyáltalán 

kert jei sok száz családnak nem veszélyes a helyzet, de 
teszik könnyebbé a megél- azzá válhat, ha . . . nem 
hetest, a város számára pe- gondolnának rá az illető-
dig egészséges, zöldterületet kesek. Takács Máté város-
adnak. Nem véletlen, hogy rendező mérnök, tanácstag 
a szegediek féltik ezeket a is szót emelt ebben az ügy-
lciskerteket: „Egyre jobban ben a városi tanács leg-
beépül Üjszeged, a Tarján- utóbbi ülésén. A felelet: 
telep is jórészt parcellák már folyamatban van az 
helyére kerül. Ha így megy újabb kiskertek helyének 
tovább, nem marad terű- kijelölése, felparcellázása, 
let a városban, ahol gyű- Csak egy kicsit olcsóbban 
mölcsfa nőhet, vetemény, adnák a piacon terményei-
virág terem" — í r ja Balla ket a kiskertek tulajdono-
László levelében. sai! 

Hát kis túlzás van azért Fehér Kálmán 

Hatásosabb egészségvédelmet 
a tsz-ekben 

Csak nemrég közöltünk szövetkezetek egészségügyi 
cikket arról, hogy milyen sok felelősei számára A Kiskun-
balesetet és milyen súlyos dorozsmán megtartott tapasz-
egészségügyi károsodást okoz talatcserén 65 egészségügyi 
a növényvédőszerek szaksze-
rűtlen tárolása, alkalmazása, 
a kezelési szabályok be nem 
tartása. A Vöröskereszt sze-
gedi járási szervezete — 
ugyancsak a veszély ismere-
tében — máris tapasztalat-
cserét szervezett a termelő-

üzemeltetése, amely elméle-
tileg hőenergiájának 50 szá-
zalékát alakí t ja át elektro-
mos energiává. 

A Japánban Jelenleg üzem-
ben levő hagyományos hő-
erőgépek nem tudnak gőz-
nyomásban 250 atmoszférá-

letoltendo szabadsagvesztes- n á ] többet elérni. Az ú j hő-
sei sújtotta. erőgép 600 fokos üzemi hő-

A gőzgép regeszágsza 
Az Osakai Egyetemen si- mérsékletet, s 1000 és 1500 

kerrel zajlott le egy olyan ú j atmoszféra közötti gőznyo-
gőzgép kísérleti példányának mást fog elérni. Ilyen hőerő 

gépet eddig még sehol a vi-
lágon nem sikerült megszer-
keszteni. 

A mérnökcsoport vezetője 
közölte, hogy a sorozatgyár-
tás megvalósítása előtt ter-
mészetesen még különféle 
problémák várnak megoldás-

felelős vett részt és mind az 
előadó, mind a felszólalók el-
mondották, hogy ma már 
olyan sokrétű egészségvédel-
mi feladatok vannak a ter-
melőszövetkezetekben, hogy 
célszerű lenne függetlenített 
egészségügyi felelősöket 
munkába állítani. A dolgo-
zók egészségi és balesetvé-
delme ugyanis még ma sem 
kapja meg azt a figyelmet, 
amit megérdemel. 

Ez derült ki a tanácskozást 
követő látogatásokon is, mert 
bár a kiskun dorozsmai József 
Attila Tsz-ben szakszerűen 
tárolják és kezelik a növény-
védőszereket — itt már főhi-
vatású egészségügyi felelős 
dolgozik! — két másik meg-
látogatott termelőszövetke-
zetben találtak kifogásolni 
valót a méregraktárban. 

A Vöröskereszt a bevált 
gyakorlat szerint a tanáccsal 
közösen idén is megrendezi 
a mezőgazdasági üzemek 
egészségügyi felelőseinek 
tanfolyamát. 

Értesítjük a termelőket, hogy 
július hó 17-től, szerdától az 

rr 

átvételét megkezdjük szegedi telepünkön. 
Átvételi idő: 6—18 óráig. 

SZEGEDI KONZERVGYÁR 
xDK. 604 

1968. július 23-án este 7 órai kezdettel 
a KIOSZ NÖI SZABÓ SZAKOSZTÁLYA 
divatbemutatót 
rendez a HUNGÁRIA ÉTTEREMBEN. 

A szünetben a Csongrád megyei Fodrász Klub 
FRIZURA BEMUTATÓT tart. 

Jegyek elővételben délelőtt 8—9-ig a KlOSZ-nál 
(Horváth M. u. 3.), valamint a bemutató napján 
a helyszínen. 

SZERDA, 
1968. JÜLIUS 17. í DÉL- MAGYARORSZÁG 


