
Tizenhat „trónörökös" D El i Húsz éve 

halt meg 

Lehár Ferenc 
Laboratórium a tengerben 

Az óceánok hatalmas erőforrásainak és tartalékainak 
jövendö kiaknázása jegyében gyors ütemben fejlődik a 
szovjet tengerkutatás. A kísérleti munkák célja kitapasz-
talni a „víz alatt élés" és feladatvégrehajtás viszonyait. A 
nagyszabású tudományos munka szülötte a Fekete-tenger 
nevét idéző Csernomor. az első szovjet vízalatti laborató-
rium.. A nyolc és fél méter hosszú, három méter átmérő-
jű, hengeralakú „ház" négy tudományos kutatónak nyújt 
vízalatti otthont. A Csernomor elsőízben idén nyáron me-
rült le a Fekete-tenger vizébe. A vízalatti lakosok egy-
huzamban 10—15 napig tartózkodhatnak „házaikban". A 
víz nyomását a Csernomorban elhelyezett különleges gáz-
keverék nyomása ellensúlyozza. 

Somogyi Károljmé felvételei 

Tegnap délutáni „helyzetjelentés" a g u m i g y á r b ó l . . . 

Tizenhat i f jont i „trónörö-
kösnek" rendeztek csalá-
dias légkörben, rokonok, is-
merősök, barátok bensőséges 
társaságában névadó ün-
nepséget tegnap délután 
Szegeden- A gumigyár fel-
díszített ebédlőtermében 
egyszerre 13 csöppség ke-
rült ref lektorfénybe — s az 
itteni összejövetel érdekes-
sége, hogy a Domonkos-há-
zaspár négy névadó szülőt 
hívott, hiszen Ágika és Er-
zsike ikertestvérek, míg 
Lengyei Zoltán ék egyetlen 
kislányára, Andrea Máriára 
24 névadó papa és 40 m a m a 
jelentkezett . A szülők 
ugyanis az ÉDOSZ „Szeged" 
néptáncegyüttesének ki tűnő 

szólistái, s az együttest ké r -
ték fel névadónak, mely 
hiánytalanul eleget is tett 
kedves kötelességének. 

A gumigyárból a Szegedi 
Nemzeti Színház társalgójá-
ba vonult az anyakönyv-
vezető, az estébe nyú-
ló kis ünnepség sztárjai ez-
út ta l Bordás Dezső Péter, 
Kovács Dóra Hédi és Cser-
nák Máté voltak. A név-
adók: Várady Hédi, Kovács 
Zsuzsi, Komor István és 
a többiek pedig legalább 
olyan buzgalommal szor-
goskodtak körülöttük, min t 
a közvetlen érdekel tek: 
Bordás Dezső, Kovács J á -
nos, Csernák Árpád szín-
művészek. 

Visszajár a pénz 
A gyereket reggel elviszi 

az egyik szülő a bölcsődébe, 
délután a másik elmegy ér-
te. De gyakran előfordul, 
hogy már napközben tele-
fon-értesítést kap anyuka 
vagy apuka, hogy belázaso-
dott a gyerek, vigyék az or-
voshoz. Esetleg otthon lesz 
beteg s akkor a szülő jelen-
ti a bölcsődének, hogy egye-
lőre n e számítsanak rá. Min-
dennapi eset. 

A bölcsődei dí ja t azonban 
ai egész hónapra előre kell 
befizetni, s aztán, ha lete-
lik a hónap s a gyerek több-
ször is hiányzott, mond juk 
összesen tíz napig, akkor a 
hiányzó napokra visszajáró 
összeget külön kérni kell az 

Figyelem! 
Áz Ozdi Kohászati 

üzemek 
ooztályozatlan darabos 

kohósalakot 
azonnali szállításra vállal. 
Kiválóan felhasználható: 
útépítéshez. csatomázás-
hoz, épület alapozáshoz, 
gátépítéshez, tereprende-
zéshez stb. 

Hivatalos ára: 

15 Ft/tonna 
Ózdon vagonba rakva. 
A rendeléseket kér iük 

Özdi Kohászati Üzemek 
Értékesítési Főosztály 

ű z d 

címre küldeni. 

illetékes tanács pénzügyi osz-
tályától. A beadvány elké-
szül, postára kerül, onnan a 
címzetthez, amely ik ta t ja s 
az intézkedésre megszabott 
30 napon belül megvizsgálja 
— a beadványt. Ekkor kide-
rül, hogy a kérelmező szülő 
az előző hónapban 5—10 al-
kalommal betegség miat t 
hiányzó gyermeke orvosi ke-
zeléséről nem mellékelte az 
5—10 orvosi igazolást, de 
nem küldte meg a bölcsőde 
vezetőjének a hiányzást bi-
zonyító nyilatkozatát sem. 
A pénzügyi osztály levelet 
küld — megfelelő iktatás, 
stb. u tán — a szülőnek, 
amelyben közli, hogy a hiá-
nyos kérelem miat t nem le-
het kiutalni a visszajáró 
pénzt. Közli, hogy e határo-
zat ellen 15 napon belül fel-
lebezni lehet a felettes szerv 
illetékes osztályához. A cím-
zett szülő dühösen legyint s 
nem fellebbez. 

Pedig milyen egyszerű 
lenne mindez, ha a bölcsőde 
vezetője a hóvégi elszámo-
láskor a szülő külön kérése 
nélkül is jelezné a pénzügyi 
osztálynak, hogy Tibike vagy 
Pistike, Marika s a többi kis 
bölcsődés a hozzá bejelentet t 
betegség miat t mennyi t hi-
ányzott, tehát gondozást és 
étkeztetést nem vett igény-
be, ezért a szülőknek ennyi 
és ennyi pénz visszajar. Ab-
ból a pénzből, amit a szülő 
a legnagyobb bizalommal 
megelőlegez gyermeke böl-
csődei ellátására. 

Egyszerű lenne, de nem 
hivatalos, ahogy mondják. 
Egyszerű lenne, de nem bü-
rokratikus, ahogy mondom 
én. 

Kondorosi János 

— Tanácsülés a II. kerü-
letben. Október 29-én, ked-
den délelőtt 9 órai kezdettel 
t a r t j a ülését a szegedi II. 
kerületi tanács a felsővárosi 
pártszervezet Római körút 
31. szám alatti helyiségében. 
Napirenden az általános is-
kolákban és óvodákban folyó 
oktató és nevelőmunka, s a 
tanintézetek anyagi, techni-
kai fejlesztésének lehetősé-
gei, valamint az egészségügyi 
és szociálpolitikai ál landó 
bizottság tevékenységének 
kerületi értékelése szerepel. 
A tanácsülés nyilvános. 

— ötszázezer éves leletek. 
Addis Abebában érdekes be-
jelentést tettek: egy angol 
régészeti expedíció, amely 
Etiópia területén azon a vi-
déken folytatott ásatásokat, 
ahol a Gander folyó a két 
Nilusba ömlik, a kőkorszak-
ból származó munkaeszközö-
ket talált. A tudósok felté-
telezései szerint a leletek 
több mint ötszázezer évesek. • 

— A reform első tapasz-
talatai az építőiparban cím-
mel dr. Tisza István, az Épí-
tésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium miniszteri ta-
nácsadója, az ÉTERV főtit-
kárhelyettese tar t előadást 
hétfőn, október 28-án dél-
után 2 órai kezdettel a 
Csongrád megyei Állami Épí-
tőipari Vállalat művelődési 
termében. (Szeged, Bocskai 
u. 10—12.) 

— Erdőtűz. Második nap ja 
óriási erdőtűz dühöng az 
amerikai megszállás a la t t 
levő Okinawa japán sziget 
északi részén. A tűz akkor 
keletkezett, amikor az ame-
rikai hadsereg hadgyakorla-
tot tartot t az Itt létesített 
kiképző téren. 

Közlemény 
x „Mexikó, az olimpia orszá-

ga" c. tar t előadást Németh Ist-
ván főiskolai tanár f. hó 28-án, 
hétfőn este fél 7 órakor a Ju-
hász Gyula Műv. Központban 
(Vörösmarty u. 5.). Diavetítés. 
Belépődíj l.— Ft. Klubtagoknak 
díjmentesein. 

— Vetöhurgonya. Az Or-
szágos Vetőmagtermeltető és 
Ellátó Vállalatnál eddig 6900 
vagon vetőburgonyát rendel-
tek a gazdaságok, tehát va-
lamivel többet, min t az el-
múl t esztendőben. Ez a 
mennyiség hozzávetőleg 40 
ezer holdra elegendő. A ve-
tőburgonya felúj í tására ösz-
szesen tíz f a j t á t a jánlot tak, 
közöttük a hagyományosa-
ka t is. 

— Repülőszerencsétlenség. 
Súlyos repülőszerencsétlen-
ség történt az Egyesült Álla-
mok keleti partvidékén. A 
Northeast Airlines repülő-
társaság Boston és Lebanon 
(New Hampshire) között köz-
lekedő gépe 43 személlyel 
a fedélzetén, valamivel a 
lebanoni repülőtér előtt, a 
850 méter magas Moose 
hegynek ütközött és lezu-
hant . A szerencsétlenségnek 
32 halálos áldozata van. A 
tíz túlélőt kórházban ápol-
ják, közülök ket tő állapota 
súlyos. A katasztrófát való-
színűleg a rossz idő okozta, 
ami egyébként a mentést is 
nehezíti. 

— ötíalálalos lottószelvény 
is akadt a 43. játékhéten. E 
szelvényre 1 millió 698 ezer 
961 forintot fizetnek. Négy 
találatot 154 fogadó ér t el, 
nyereményük egyenként 
11 032 forint. Három találata 
9025 fogadónak volt, nyere-
ményük egyenként 188 fo-
rint. A kéttalálatos szelvé-
nyek száma 185 330 da-
rab, ezekre egyenként 11 
forintot fizetnek. A nyere-
ményösszegek a nyeremény-
illeték levonása után ér ten-
dők. 

— Több mint ezer nyere-
mény. A Sportfogadási és 
Lottó Igazgatóság holnap, 
hétfőn Nádor utcai központ-
jában rendezi a lottó októ-
beri tárgynyeremény sorso-
lását. A húzáson a 41. já ték-
hét szelvényei vesznek részt, 
s közöttük összesen 1024 
tárgynyereményt sorsolnak 
ki. Ezúttal is négy főnyere-
mény — egy háromszobás és 
egy kétszobás öröklakás, va-
lamint két War tburg sze-
mélygépkocsi — jut a leg-
szerencsésebb lottózóknak. 

— Szeged az 1918-as Ok-
tóberi Forradalomban. A 
Móra Ferenc Múzeum ku-
polacsarnokában ma, vasár-
n a p délben nyílik meg a 
..Szeged az 1918-as Októberi 
Forradalomban" című kiál-
lítás. A megnyitó ünnepsé-
gen Deák Béla, a Szeged vá-
rosi párt-végrehajtóbizottság 
tagja, a pártbizottság osz-
tályvezetője mond beszédet. 

Piaci árak 
Elegendő zöldség- és gyü-

mölcs, kevés baromf i jelle-
mezte a tegnapi piacot. 
Árak- fejeskáposzta 1—2, 
kelkáposzta 1,50—2,50, kar-
fiol 2,50—4, paradicsom 2,50 
—3, burgonya 3—4, vörös-
hagyma 2,50—3, fokhagyma 
20—25. gyökér 4—5, sárga-
répa 3—4, a lma 3—6, szőlő 
7—11, körte 4—6, mák 35— 
38, dió 12—15, zöldpaprika 
4—6. zöldbab 5—10, baromfi 
27—30, pulyka 24—26, tyúk 
22—24 forint kilónként. A 
tojás da rab ja 1,90—2 forint 
v o l t 

— A csíkszeredai líceum 
ezekben a napokban ünnepli 
születésének háromszázadik 
évfordu ló já t A líceum törté-
nete 1668-ra nyúlik vissza, 
amikor Csíksomlyón, fából 
ácsolt kolostori iskola kezdte 
meg működését. A taninté-
zet 1911-ben költözött Csík-
szeredára, a megyeszékhely-
re. Az iskola egykori hírne-
ves taní tványai között volt 
az ágyúöntő Gábor Áron. 

— A tévé színházközvetí-
téseinek szabályozása. A te-
levízió színházi közvetítései-
nek anyagi részét szabályo-
zó rendeleten dolgoznak a 
Művelődésügyi Minisztérium-
ban . Az írott utasí tás hiá-
nya az e lmúlt években már 
jó néhány alkalommal szol-
gált vi taalapul a televízió 
és az i lletékes színház kö-
zött: a színház azzal é r v e l t 
hogy egy-egy tv-közvetítés 
alaposan megcsappant ja né-
zőszámát. így anyagi veszte-
ség éri. Az ú j rendelkezés 
kötelezi m a j d a televíziót, 
hogy ennek az anyagi vesz-
teségnek egy részét magára 
vállal ja, magyarán: fizessen 
a közvetítésért. A rendelet 
részletes utasí tásain még 
dolgoznak, viszont biztos az, 
hogy egy-egy darabot csak a 
25. szinházi előadás u tán 
közvetít m a j d a televízió. 

Liebmann Béla felvétele 

E hó 23-án volt húsz esz-
tendeje, hogy Lehár Ferenc, 
a világhírű magyar operet t-
komponista meghalt . Lehár-
nak mintegy 30 műve közül, 
a SZÉP A VILÁG című ope-
re t t jének nagysikerű eredeti 
bemutatója 1934. november 
23-án Sziklai Jenő igazgatá-
sa a la t t a Szegedi Színház-
ban volt.. A mű sikerére j e l -
lemző, hogy az operett a b e -
mutatót követően egymás-
után 18 (!) előadást er t meg. 
Az operett főszerepeit Pat-v 
kós Irma, Vágó Máry, G a r a -
mi Jolán, Szűcs László, Kö* 
rössy Zoltán, Fülöp Sándor , 
Herczeg Vilmos, Szalma Sán -
dor, Szabó István és Rónai 
Imre játszották. Rendezte 
Sziklai Jenő és vezényelte 
Török Emil. 

Képünkön Lehár Ferenc 
a darab főpróbáján a nyi-
tányt vezényli. A proszcene-
um-páholyban Magyar Lász-
ló hírlapíró, dr. Pá l f fy 
György kultúrtanácsnok ós 
Fichtner Sándor, a f i lharmó-
nia karmestere foglalnak 
helyet. 

J. L 

— A londoni beatles 
együttes egyik sztrája, John 
Lennon és japán bará tnő je 
Joko Ono pénteken ú j ság-
írókkal közölte, hogy a jövő 
év elejére gyereket várnak . 
A londoni Daily Mirror kér-
désére válaszolva Lennon 
elmondta, ha mindket ten 
szabadok lesznek, összehá-
zasodnak. 

Fő az óvatosság 

ítélet emberölési bűnügyben 
A Legfelsőbb Bíróság fel-

lebbezés folytán ítélkezett a 
budapesti, Martinelli té r 5. 
számú házban januárban el-
követett emberölés ügyében. 
A bűncselekményt — mint 
ismeretes — Adamik Gábor, 
24 éves segédmunkás és 
Szakács Jánosné Nagy Ró-
za 43 éves büntetet t előéletű 
kávéfőző követte el. Közöt-
tük korábban kapcsolat ala-
kult ki, s megállapodtak, 
hogy elteszik láb alól a fér-
jet, Szakács János 47 éves 
nyomdászt Az asszony és 
f é r j e kőzött nem sokkal a 
házasságkötés után gyakori 
volt a veszekedés, a vereke-
dés. Szakácsné házassági 
bontópert indított. Az asz-
szony folytatni akar ta ko-

rábbi életmódját, Szakács 
viszont nem akar t elköltöz-
ni a lakásból, bírósági dön-
tésre várt . 

A megbeszélt terv szerint 
Adamik e lbúj t a lakásban, 
ma jd Szakácsot, aki éjszaka 
tér t háza, s lefeküdt a lud-
ni, megfojtották. A holttes-
tet a Dunába akar ták dob-
ni, de ezt nem tudták meg-
valósítani, mer t közben le-
tartóztatták őket. 

A Legfelsőbb Bíróság az 
Adamik Gáborra l szemben 
elsőfokon kiszabott 12 évi 
szabadságvesztést 13 és fél-
évre súlyosbította. Szakács 
Jánosnéval szemben pedig 
helybenhagyta az elsőfokon 
megállapított 15 évi szabad-
ságvesztést. 

— Előjöhet igazgató kartárs, elmentek az ellenőrök 

s z e g e d 

a hazai lapokban 
1968/43 

Azonnal beköltözhető, 
bútorozott öröklakás SZERENCSE SORSJEGGYEL 
Balatoni nyaraló 
és személygépkocsi SZERENCSE SORSJEGGYEL 
Azonnal átvehető 
személygépkocsik SZERENCSE SORSJEGGYEL 
Kétszemélyes 
külföldi utazás SZERENCSE SORSJEGGYEL 
4 forintért 
megnyerheti SZERENCSE SORSJEGGYEL 

Kapható az újságárusoknál, 
t rafikokban, postásoknál, 
üzletekben és áruházakban 

SZÁNTAI. Anna: Vizjto en 
Bulgario. Hungara Esperanlisto, 
szeptember [Szegedr- eszperan-
llsták Bulgáriában.) 

AKACZ László: A IV. Szegedi 
Fotoszalon. Foto október. [Fény-
képekkel.l 

SZELESI Zoltán: Modgyevsy 
Ferenc emlékezete — egy kiállí-
tás és ogy könyv kapcsán. Mű-
vészet, október. [A Móra Ferenc 
Múzeum kiállításáról ls.] 

IRUFFY Péteri R. P. : Juhász 
Gyúló prózai Írásai. 1898—1317. 
Magyar Nemzet, okt. 20. [Könyv-
ismertetés.] 

Szeged: Egyetemi napok. Esti 
Hírlap, okt. 22. 

Eltemették Strack Ádámot. 
Magyar Hírlap. Népszabadság. 
Okt. 22. 

PÉTER László: Ma 50 éve a 
..szegedi Pi lvaxban" megalakult 
az elsó helyi Nemzeti Tanács. 
Magvar Nemzet, okt 22. 

IPANDI Pál] P. P.: Klasszi-
kusok vidéken. — Katona Bánk 
bánja Szegeden. Népszabadság, 

VASÁRNAP, 
1968. OKTÓBER 27. 

okt 22. 1A Játékszín elóadasár 
r a k krit ikája.] 

A Legfelsőbb Bíróság Ítelete 
a szegedi feleséggyilkos ügyé-
ben. Magyar Nemzet. Népsza-
badság. okt. 23. 

TOTH. BlélaJ: FanlasUc. Daily 
News. oki. 25 (Fénykép a Já -
tékszín Ez fantasztikus című 
előadásáról.I 

DEMETER Imre: Szegedi Já -
tékszín. Élet és Irodalom, okt. 
26. [A Bánk bán előadásának 
kri t ikája.] 

ICSERHALMI Imre] (cs. 1.): A 
Bánk bájt — Szegeden Film, 
Színház Muzsika, okt. 26. [A 
Játékszín előadásának kr i t ikája . 
Fényképpel.J 

Emléktábla a Szegedi Nem-
zeti Tanács megalakulásának 
50. évfordulójára. Magyar Hír-
lap. Néoszava, okt. 26. 

Tudósítóink jelentik az őszi 
csúcsforgalomról — (PÜNKÖSTI 
Árpád] P. A.: Szeged: Kevés a 
rakodómunkás. Népszabadság, 
okt. 26. [A MAV-nál.l 
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