
Éjféltől új életet kezdek 

Teljes fezül lés 

ö l v l i l d B e l n 
A Vöröskereszt tiltakozása 

A Magyar Vöröskereszt levélben tiltakozott a Thai-
földi Vöröskeresztnél a thaiföldi hatóságok által az or-
szágban élő vietnami állampolgárokkal szemben elkövetett 
erőszakos cselekmények m i a t t A Magyar Vöröskereszt 
a törvénytelen letartóztatásokat, elhurcolásokat és be-
börtönzéseket az emberi jogok súlyos megsértésének 
tekinti. 

Az ördög nem alszik 

— Losonczi Pál, az Elnöki 
Tanács elnöke táviratban 
üdvözölte Sayed Ismail El 
Azharit, a Szudáni Köztár-
saság elnökét az ország nem-
zeti ünnepe alkalmából. 

— LAPUNK LEGKÖZE-
LEBBI SZÁMA az ünnepek 
után, j anuár 3-án, pénteken 
jelenik meg ismét a szoká-
sos időben. 

— Idei hidegrekord —21 
fok. Hazánkban hétfőn ha j -
nal ra az ország déli felén —5, 
—10, északon pedig —10. —15 
fokig hűlt le a levegő. Ez az 
éjszaka hozta az idei hideg-
rekordot is. Nem egy helyen 
mínusz 20 fok körüli hőmér-
séklete tmértek. A hidegcsúcs 
Borsodnádasdon született, itt 
mínusz 21 fokot jelzett a hő-
mérő. A meteorológusok sze-
r int szilveszterre nem sokat 
változik az időjárás: tehát 
hideg, fagyos éjszakán bú-
csúzik ma jd az óesztendő. 

— Hollandiában emelked-
nek a lé t fenntar tási költsé-
gek. Az év végén az ár index 
119,7 pontot é r t eL Az élel-
miszerek 1964 óta 16 száza-
lékkaL a lakbérek 14,7 szá-
zalékkal, a ruházati cikkek 
pedig 18,3 százalékkai drá-
gultak. 

— Több mint félmillió fe-
nyőfa a la t t ünneplik a 
moszkvaiak az újesztendőL 
Ezek a szépen feldíszített 
„ jolkák" ott állnak a szov-
jet főváros számos pont ján, 
tereken, parkokban, é t ter -
mekben, kávéházakban, s a 
lakásokban is. Moszkva leg-
nagyobb fenyőfáját , a J o l k a 
sztárt", a négy emelet ma-
gas fenyőfaóriást a Kreml 
Kongresszusi Palotában állí-
tották feb s alat ta az isko-
lai szünet végéig 50 000 kis-
diák találkozik az orosz ú j -
év jellegzetes a lakja iva l : a 
nagyszakállú Télapóval és 
hű kísérőjével, a népmesék-
ből életre t ámadt Hópely-
hecskéveL 

— ö t hadihajóból álló 
szovjet h a j ó r a j tesz baráti 
látogatást j anuá r 2-től 7-ig 
Aden kikötőjében. 

— Küldöttség Marokkóból. 
A Közlekedési é s Szállítási 
Dolgozók Szakszervezete Köz-
ponti Vezetőségének meghí-
vására kéthetes látogatásra 
hazánkba érkezett a Marok-
kói Dokkmunkás, Halászati 
és Hajózási Dolgozók Szak-
szervezetének háromtagú 
küldöttsége. Vendégeink itt-
tartózkodásuk alat t t anulmá-
nyozzák a magyar közleke-
dési és szállítási dolgozók 
élet- és munkakörülményeit , 
ellátogatnak a MAHART-
központba, a szabadkikötőbe, 
a hajójaví tó üzembe. Siófok-
ra és más közlekedési üze-
mekbe. 

— ö tven esztendővel ez-
előtt, 1918. december 31-én 
alakult meg a Kommunis-
ták Magyarországi Pá r t j ának 
VI. kerületi szervezete, az 
egykori angyalföldi Népszál-
lóban, a mostani XIII. ke-
rület, Dózsa György ú t 150. 
számú épületben. A főváros 
tanácsa emléktáblával jelölte 
meg a nevezetes esemény 
színhelyét 

— Kanadán hideghullám 
halad végig. Brit-Columbiá-
ban hétfőn ha jna lban 51 
Celsius-fokos hideget mér -
tek. 

— Gyár és tsz együttmű-
ködése. A mozsgói Zrínyi Tsz 
a közelben levő szigetvári 
konzervgyár áruel látására 
specializálódott. A konzerv-
gyárat több min t százmillió 
forintos költséggel bővitik és 
korszerűsítik, ezért számot-
tevően megnőtt a nyers-
anyagigénye. A megállapodás 
szerint a konzervgyár külön-
böző eszközökkeL gépekkel 
segíti a gazdaság termelésé-
nek fejlesztését. A Zrínyi Tsz 
pedig a következő években, 
már 670 holdon termeszt 
konzerválásra a lkalmas pa-
radicsomot, papr ikát és bor-
sót, 120 holdas gyümölcsösé-
nek termését ugyancsak zöm-
mel a gyárnak a d j a á t 

— Dr. Dabrónaki Gyula 
államtitkár, a KNEB elnöke, 
a kubai forradalom győzel-
me 10. évfordulóiának ün-
nepségein részt vevő magyar 
kormánydelegáció vezetője 
megérkezett Havannába. 

— A jugoszláv sajtó nagy 
elismeréssel ir a Szegedi 
Nemzeti Színház szabadkai 
vendégszereplésérőL A sze-
gedi művészek Puccini Pil-
langókisasszonyát muta t ták 
be. tíz nappal ezelőtt a sze-
gediek drámai társulata lé-
pett fel Szabadkán. 

— Január 6: nyeremény-
betétkönyv sorsolás. Az Or-
szágos Takarékpénztár ja-
nuár 6-án Budapesten, a Vö-
rös Csillag Traktorgyár mű-
velődési házában rendezi a 
nyereménybetétkönyvek 1968 
negyedik neevedévi sorsolá-
sát és az 1968. évi fősorso-
l á s t A húzáson a december 
29-lg váltott és a sorsolás 
napján még érvényes nyere-
ménybetétkönyvek vesznek 
rész t A negyedik negyedévi 
sorsoláson minden ezer be-
tétkönyv közül 25 nyeri ne-
gyedévi át laebe tét jének 200, 
100. 50 és 25 százalékát. A 
fősorsolá s legszerencsésebb-
jei az éves á t laebeté t jük ezer 
százalékát nyerhetik. 

— Madridban a levegő 
szennyezettsége az egészség-
re veszélyes fokot ér t el : a 
város egyes negyedeiben na-
gyobb a füs t és a korom, 
mint Londonban, vagy Los 
Angeles-ben. Bilbaóban és 
Barcelonában szintén na -
gyon szennyezett a levegő. 
Bilbaóban a levegőben levő 
mérges gázok és füstök ha-
tására minden negyedik em-
ber tüdő-, vagy szívzavarok-
ban szenved. 

Eltemették 

Kolosváry Gábort 

Tegnap délelőtt családta-
gok, rokonok, barátok, is-
merősök, tisztelők, a Jó-
zsef Attila Tudománvegve-
lem oktatói, hallgatói előtt 
az egyetem Dugonics téri 
épületének lépcsőházi elő-
terében ravatalozták fel dr. 
Kolosváry Gábor koporsó já t 
Az egyetem állatrendszerta-
ni és állatszervezettani tan-
székének vezető professzora, 
a napokban elhunvt dr. Ko-
losváry Gábor emlékének dr. 
Márta Ferenc egyetemi ta -
nár. rektor. dr. Ábrahám 
Ambrus akadémikus, nyu-
galmazott egyetemi tanár és 
dr. Horváth Imre egyetemi 
tanár adózott rövid emlek-
beszéödel. Az elhunyt sze-
gedi tudós koporsólát a bel-
városi temetőbe vitték, ahol 
dr. Apáthv Imre professzor 
sírhelve mellett helyezték 
örök nyugalomra. 

ünnepi beigli 

— Ha spórolsz, akár hús-
vétig is eszegethetsz belőle. 

A gyógyító méz 
Egy török orvos kí-

sérletet végzett 197 kil-
lönbözö betegségben 
szenvedő emberen és 
arra a következtetésre 
jutott, hogy közülük 
soknak egyáltalán nincs 
szüksége semmiféle or-
vosságra, csupán mézet 
kell enniök, amely fosz-

forban, kalciumban, 
vasban, valamint B—1, 
B—2, és B—6 vitami-
nokban igen gazdag. Az 
orvos szerint külsőleg 
vagy belsőleg alkalma-
zott mézzel 17 féle be-
tegség gyógyítható, köz-
tük a fekély, a deréktá-
ji fajdalmak stb. 

CSÜTÖRTÖK 
Kossuth 

OS Hírek. 4.33 Hajnaltól reg-
gelig . . . OS Hirek. 5.30 ReggeU 
krónika. 845 Falurádió. 8.00 Hí-
rek. 6.45 Hallgatóink figyelmé-
be ! 7.00 ReggeU krónika H. 7.1S 
Körzeti időjárás. 7.30 ÜJ köny-
vek. 8.00 Hírek. 8.05 Műsorismer-
tetés. 8-20 Expedícióval a Föld 
körük H. rész. 848 Népszerű 
zenekari muzsika. 10.00 Hírek, 
to.io A Shadows-együttes Ját-
szik. 10.16 Rádióegyetem. 10.46 
Randevú.. . A Rádió könnyű-
zenei bemutatója. (Ism.) 12.60 
Hírek. 12.15 Színes népi muzsika. 
13.00 A világgazdaság hírei. 18.05 
Budapest kulturális programjá-
ból. 13.06 Darázs király. t3.lt 
Téli muzsika. 1855 Törvény-
könyv. 14.14 Mai témák — mai 
dalok Vietnamból. 14.24 Ness-
mély Jelentkezik... 14.45 Osvátb 
JdUa Brahms-dalokat énekeL 
15.00 Hírek. 15.15 TéU Balaton. 
16.15 Táncdalok. 15.28 Dalok éa 
történelem. 18-18 Hallgatóink fi-
gyelmébe! 17.00 Hírek. 17.05 Idő-
szerű nemzetközi kérdések. 17.15 
Az MRT gyermekkórusa éne-
kel. 17.33 Oj felvételeinkbőL 17.45 
Mlkrófórum. 18.00 Operabarátok-
nak. 1840 Könnyűdalok. 18.58 
Hallgatóink figyelmébe! 15.00 Es-
ti krónika. 18.30 OJ népzenei 
felvételeinkből. 20.00 Czlne Mi-
hály könyvszemléje. 20.10 Mag-
nósok, figyelem! 20.33 A pilóta 
nf.ra',61" - -á<4 k. 22.00 Hí-
rek. 22.20 A Waldbauer-vonós-
né gyestől Giovanni GabrleU-lg. 
23.20 Lecocq: Angot asszony lá-
nya. 24.00 Hírek. 0.10—0.25 Az 
MRT énekkara énekeL 

Petőfi 
4-Só—8.05 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorávaL 9.54 Idegen 
nyelvű vizjelzőszolgálat. 10.00 
Verdi: Don Carlos — opera. 
Közben: 10.55—11.00 Ikarusz — 
Tompa Mihály verse. 11.35—11.47 
Teljes f é n y . . 13.00 így Írunk 
ml! 13.47 Vízállásjelentés. 14.00 
Kettőtől hatig . . 18.00 Hírek. 
18.10 Népzene. 18.30 Rádióegye-

tem. 15.60 Táncdalok. 15.16 Hang-
verseny a stúdióban. 19.55 Jó 
éjszakát, gyerekek! 20.00 Esti 
krónika H. 20.30 ÜJ könyvek. 
(Ism.) 20.33 Vivaldi: Három he-
gedűverseny. 31.10 Nóták. 31.40 
Bartók összes vonósnégyesei, n . 
rész. 22.20 Tánczene. 23.00—23.20 
Hírek. 

Belgrád 
17.45 Rajzfilmek. 18.03 Hét nap. 

18.20 Telesport. 19.00 Zene prog-
ram. 21.00 órától 2 óráig újévi 
program. 

Bukarest 
20.30-tól Szilveszteri műsor. 

ft T E V E 
KEDD 

Budapest 
10.00 Hétmérföldes kamera. (Is-

métlés.) 10.15 Hogyan lehetek 
erős? 10.33 Támadás a király 
ellen. 11..00 Viharlovag. 15. A 
sakkjátszma és 11. A határon, 
asm.) 17.03 Hírek. 17.18 Reklám-
műsor. 17.25 Csak a képre emlé-
kezem . . . Összeállítás az év 
emlékezete* szórakoztató műso-
ra lbóL 15.35 Esti mese. 19.35 OJ-
ra nyílik a rózsa . . . Magyarnó-
ta- éa népdalműsor, kis tréfával. 
18.33 Túl az Óperencián . . . Ope-
rettest. 30.23 Tv-híradó. 20.45 
Slágerkupa. — Döntő. — Díjki-
osztás. 21.45 Vidám percek. Rajz-
film-összeállítás. 21.55 Az év 
utolsó napja. Szilveszteri riport-
kabaré. 24.00 Himnusz, o.os Tánc-
zene 59. 

SZILVESZTERI JELMEZ 

(Zsoldos Sándor rajza) 
— Tessék elhinni, én tényleg 

Jelmezbálból Jövök! 

SZERDA 
Budapest 

9.33 ZarabezL Természetfilm. 
10.30 Ferdinánd bohóc és az űr-
rakéta. Játékfilm. U.SO Ül évi 
karneváL 12.00 ÜJévI köszöntő. 
Losonczi Pál, az Elnöki Tanács 
elnökének ünnepi beszéde. 12.15 
Strausi-hangverseny. 16.10 A vi-
lág nagy vasútJaL 8 16.35 MeUna 
Mercourl Görögországa. Ameri-
kai film 17.26 Kuba. Köztársa-
sági nemzeti ünnepén. 17.36 Ha-
vanna ritmusaL 18.00 összeállí-
tás Petőfi Sándor verseiből. 1820 
Vlhariovag. 13. Amikor a dobok 
peregnek, avagy BlalnvUle her-
cegnő. (Befejező rész.) 18.43 
Huncut felhőcske. Rajzfilm. 19.00 
Beszélgetés Fock JenőveL a Mi-
nisztertanács elnökéveL 19.45 
Kisfilm. 20.00 Tv-hlradó. 20.20 
Magyarázom a mechanizmust. 
Vidám rajzfilm-sorozat I. 20.30 
Térden állva Jövök hozzád. 
Olasz zenés vígjáték. 31.45 Pa-
rabolé . . . 32.10 Tv-hlradó. — 2. 
kiadás. 

Belgrád 
10.00 Gyermekeknek. 16.45 Népi 

muzsika. 11.15 Húsz híres. 12.15 
ÜJévl hangverseny — közvetítés 
Bécsből. 13.30 Síversenyek. 15.43 
ÜJévl koktél. 20.33 ,3epe uram 
politikája". 

Bukarest 
13.40 Boldog újévet, szórakoz-

tató műsor. 13.30 Sportközvetítés. 
18.30 Leányrablás — román Já-
tékfilm. 20.00 Műsor meglepeté-
sekkel. 21.25 Románcok és da-
lok. 21.25 Zenés műsor. 

CSÜTÖRTÖK 
Budapest 

17.53 Hírek. 18.0? A magyar 
muzsika közelmúltja. 18.30 Há-
rom ország - egy termék. 18.50 

Esti mese. 19.06 A világ nagy 
vasútja! 19.25 Egy asszony éle-
te. Désl Huber Istvánné. 20.00 
Tv-hlradó. 20.20 Jeanne Eagels. 
Amerikai film. 23.00 Tv-hlradó. 
— 8 kiadás. 

Belgrád 
I6.00—12.00-ig üjévi koktél. CT.45 

Gyermekeknek. 18.15 Folklór és 
népszokások. 18.45 A világ az 
1968. évben. 20.35 Vodzek. 21.30 
Szórakoztató zenei adás. 

Bukarest 
10.06 Üttörők vakációja. 11.00 

Szlmfonlkua hangverseny. 16.30 
Zenés séta. 18.30 Tv-ankét. 19.00 

Titokzatos levelek — angol Já-
tékfilm. 21.30 Visszatekintés 1968 
decemberre. 

A zugírászat veszélyessége 
Ankétot tar tot t tegnap, 

hétfőn a Magyar Jogász 
Szövetség Csongrád megyei 
szervezete a zugirászat meg-
szüntetéséről, a JATE ál-
lam- és jogtudományi ka-
rának tanácstermében. 

Az ülésen részt vettek dr. 
Antalffy György egyetemi 
tanár, az MJSZ elnökségé-
nek tagja, dr. Simon László, 
a megvei bíróság elnöke, 
dr. Erdélyi Sándor, a Sze-
gedi Ügyvédi Kamara elnö-
ke. dr. Falu Gvörgy. a já-
rásbíróság elnöke, dr. Kár-
páti Ferenc, a városi és já-
rási ügyészség vezetője, va-

lamint a szegedi ügyvédek 
és jogtanácsosok. 

A vitaindító előadást tar-
tó dr. Draskoczi Ede. vala-
mint a hozzászólók, dr. Fo-
dor Attila, dr. Lévay Nán-
dor, dr. Zlehovszky Ilona — 
hangsúlyozták a zugirászat 
nagyfokú társadalmi veszé-
lyességét, romboló erkölcsi 
hatását, s azt. hogy a Jog-
keresőknek jelentós anyagi 
károkat Is okoznak Javas-
latokat tettek a zuelrászok 
leleplezésének módjára és 

az ezzel kapcsolatos bűn-
üldözés további fejlesztésére. 

A megye-
székhelyeken 

s z e g e d 
a hazai lapokban 

vagy a városokhoz 
közel lakó, keres-
kedelmi ügyinté-
zésben jártas jó 
képességű 

Üzletkötőket 
alkalmazunk, ju-
talékos rendszer-
ben. megállapodás 
szerint. 

Jelentkezés: 

Gumiipari Ktsz 
Budapest. VI.. 

Csengery u. 35. 
(szombat kivételé 
vei 9-től 3 óráig.) 

H. L.149 

1968/52 

BARA ristvínl: Algyő: ka tó-
rák és tűzoltók. Esti Hírlap, 
dec. 21. [Fényképek az olajtűz-
ről.1 

SZÁSZ István: Az égő olaj-
kútnél még áll a harc. Magyar 
H'rlao. dec. 22. [Algy+n.1 

Változatlan hevességgel ég az 
alavöl olatkút Népszava, dec. 22 

Negyedik -ap1a ég az algyő' 
olajtflz. — Vasárnap újabb acél-
szerkezeteket mentettek ld a 
lángokból Ma»var Hírlap. Ma-
gyar Nemzet. Nénszava. dec 23 

RIDEG Gábor: Értő közegben 
— Ev -égi tárlatok vidéken. Ma-
gyar Hírlap, dec. 23 TA Szegedi 
Tél' •"ár'at-dl ls.1 

PÜNKÖSTT Arnád: Emberek a 
tűz ellen. Népszabadság, dec. 28 
[Az algyői olaltűzről.l 

Szakvélemények az algyői tűz-
ről. — A tűz lrörrvékét megtlsp-
tították megkezdő-ük a tényle-
ges oltás. a»»r -ar Hfr'ap dec. 54. 

Tovább folvlk a küzdelem az 
algyői olajtűznéL Hétfői Hírek, 
dec. 27. 

Halálozás. Magyar Hírlap, dec. 
27. ÍDr. Kolozsváry Gábor, sze-
gedi egyetem) tanár n-kro'cg'a.l 

Szeged) Dremler Fllie Szín-
ház, Muzsika, dec. 28 'Térvkép 
a Játékszín ..Lulu" című előadá-
sérdi 1 

MORVAV Sándor: speciális 
srovJet berendezéssel elo"c"ák 
Algyőn az éeö ola'kijtat — Az 
olaj és a gáz tovább öm'Jk. — 
Átmenetileg lezárták * szeged — 
A'gvő—Hódmezővásárhely kö-
zötti dfazakaszt. Magvar Hírlap, 
dec 28. 

Eloltották az alevőJ olajtítzet 
Magyar Nemzet. Népszava, dec. 
28. 

ÍPÜNKÖSTT Aroádl P A.: 
SzevJet segítséggel ..e'Mt'ák" az 
algyői olaj tüzet. Népszabadság, 
dec 28 

ölbrand in Algvő aelöacht 
Ne-este Nachrichten, dec. 58 

GALSAI Pongrác: 18 kérdés 
I ehoczky zsuzséher vav Lapja 
dec. 28. 

KEDD, 
1968. DECEMBER 31. JER MAGYARORSZÁG ,11 


