
Tűz a lakásban 

Kettő helyett egy 
A gimnáziumi szakosított 

tantervű osztályok jövőjéről 

az utóbbi idóben sok men-

demonda kelt lábra, sok szü-

lő vált ezek miatt bizonyta-

lanná. A szakosított tanter-

vű vagy közismerten tagoza-

tos osztályok döntő többsége 

ügynevezett ikertagozatú 
volt, tehát két tantárgy elsa-

játításában mélyedhettek el, 

szerezhettek magasabb fokú 

képzést a tanulók. A gyakor-

lat azonban bebizonyította, 

Megvételre 
keresünk 

típusú, 

z á r t p ó t k o c s i t 
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n y e r g e s v o n t a t ó h o i 

pótkocsit adunk cserébe. 
Kónyvjóvilrás is 
tehetségen 
Bp. XIIL fcsr* Véd itt 
< S / B . 

Termeiét! 
Telefon.* éU-ÍOi, M-m 

hogy a két tárgy sok. A ta-
nulók megterhelése igen 
nagy volt, és sok esetben 
nem érték el a kívánt szín-
vonalat. 

A művelődésügyi minisz-
térium ezért a tanulók ér-
dekében esökentette a nem-
kívánatos megterhelést és 
az 1970—71 tanévtói vala-
mennyi tagozatos osztály a 
korábbi kettő helyet egy 
tárgyban nyújt majd speciá-
lis ismereteket Egy tárgy-
ban, tehát kevesebbet, de jól! 

Az 1969—70. tanévben — 

átmeneti jellegű év — még 

külön engedéllyel indulnak 

az ücertagozatok. A rendel-

kezés természetesen nem 

érinti a már meglevőket, 

azok az előző rend szerint 

fejeződnek b e 

Az 1069—70 tanévben In-

duló gimnáziumi szakosított 

tantervű osztályok jegyzékét 

• Művelődésügyi Közlöny 
1909. január 17-1 száma tar-

talmazza, amelyet minden 

iskolában megtekinthetnek 
as érdeklődők. 
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— Koszorúzás! ünnepség. 

A szovjet hadsereg megala-
kulásának 51. évfordulója al-
kalmából szombaton délelőtt 
koszorúzási ünnepség volt a 
Gellérthegyen a hazánk 
felszabadításáért vívott har-
cokban elesett szovjet hősök 
emlékművénél, majd a Ke-
repesi temetőben nyugvó 
szovjet hősök sírjainál. 

— Küldöttségek elutazása. 
A KGST-országok belkeres-
kedelmi miniszteri értekezle-
tének befejeztével a külföldi 
miniszterek, valamint dele-
gációik szombaton elutaztak 
hazánkból. 

— Párbeszéd a jövőről. 
Tegnap, szombaton délelőtt, 
a József Attila Tudomány-
egyetem bölcsészettudomá-
nyi karán nyílt beszélgetés-
ben egyeztették nézeteiket az 
orosz tanszék oktatói és hall-
gatói a tanszéket érintő 
egyetempolitikái kérdésekről. 
Ezzel zárult le az a február 
eleje óta tartó párbeszéd-
sorozat. amelyen a kar min-
den tanszéke tájékozódott a 
hallgatók véleményéről. Az 
országosan is egyedülálló 
kezdeményezés a jövó egye-
teme kialakításának jegyé-
ben született. 

— Hatalmas arany rög. A 
magadani terület „Bolsevik" 
lelőhelyén 1400 gramm súlyú 
aranyrögöt találtak. 

Szerkesztői üzenetek 
Német Gézm, Deszk: A ma-

gyar helyesírás szabályai sze-
rint a tulajdonnevek írását el-
sősorban a hagyomány szabá-
lyozza. Olyan szabály, amely 
kizárólagosan a t-s. vagy a th-s 
írásmód mellett döntene, nincs. 
Az a helyes tehát, amelyik meg-
felel a névírás hagyománya inak . 
A valóságban a t-s és th-s vál-
tozat egyaránt előfordul, az 
utóbbi gyakrabban. 

(-os busz JeUgére üzen jük 
azoknak, ak ik az újszegedi au-
tóbuszjárattal és a drágább vi-
teldí j jal kapcsolatban az utóbbi 
napokban Írtak levelet a szer-
kesztőségnek: ezeket a levele-
ket csakúgy, mint olvasóink 
e témában Irt korábbi leveleit, 
e lkü ldtük a városi tanács vb 
építési és közlekedés] osztályá-
nak, kérve: hogy tanulmányoz-
zék a bennük leirt panaszokat, 
észrevételeket, javaslatokat. Sa1-
nos az épltéel osztály minded-
dig nem értesített bennünket a 
vizsgálatok eredményéről. 

Szélpál János, Szeged: Kö-
szön jük észrevételét a sajtóhi-
bákró l . 

Libamáj „gyár" 

A Gödöllői Kisállattenyésztő Kutató Intézet szakmai 
segítségével valóságos libamáj „gyárat" hozott létre a zagy-
varékasi Béke Tsz. A francia Landesi, a rajnai és a magyar 
fajta keresztezésével olyan libafajtát tenyésztettek kl, 
amelynek példányai átlagosan negyvendekás májat nevel-
nek, de igen gyakori a hatvan-hetven dekás, sőt az egykilós 
máj is. Az F—2. számmal jelölt libafajta állományát az idén 
hatezerre növeük. További előnye, hogy a hagyományos 
fajtáknál kilenc nappal rövidebb ideig kell tömni, s ez 
egyedenként öt kiló kukoricamegtakarítást jelent. A tartási 
technológiát, a libák „étrendjét" úgy állítják össze, hogy egy-
két év múlva átlagosan félkilós legyen egy-egy libamáj. 

— Nemzetközi kiállítás. 
Szombaton délben a Műcsar-
nokban ünnepélyes külsősé-
gek között nyitották meg a 
Magyar Tanácsköztársaság 
kikiáltásának 50. évfordulója 
tiszteletére rendezett nem-
zetközi katonai képzőművé-
szeti kiállítást. A megnyitón 
részt vett kulturális, művé-
szeti életünk több ismert sze-
mélyisége, a magyar néphad-
sereg tábornoki és parancsaki 
karának számos tagja. 

— A nyugdíjak folyósítá-
sára vonatkozó új rendelke-, 
zések szükségessé tették a 
korábbi bejelentési kötele-
zettség módosítását Minden 
nyugdíjasról — akár mun-
kaviszony keretében, akár 
megbízás alapján foglalkoz-
tatják — a munkáltató kö-
teles az erre a célra rend-
szeresített „nyugdíjas-nyil-
vántartólapot" és „értesítés 
a nyugdíjas-nyilvántartólap 
kiállításáról" elnevezésű 
nyomtatványt kiállítani, füg-
getlenül attól, hogy a nyug-
díjat folyósítják-e, vagy sem, 
és hogy a munkabér (díja-
zás) a havi 500 forintot el-
éri-e, vagy meghaladja. 

— Piaci árak. Az esős ld» 

következtében a tegnapi pia-

ooikon a felhozatal középen 

volt Arak: mák 32—35, dió 

18—20, alma 8—12, burgonya 

3—4,50, sárgarépa 3—4. gyö-

kér 8—7, fej eská paszta 2— 
2,50, kelkáposzta 4—5, sa-

vanyúkáposzta 5—6, csirke 

29—30, tyúk 22—24 Ft volt 

kilogrammonként A tojást 

1,50—1,60 forintért adták da-

rabonként 

— Tízes névadóünnepség. 
Kedves ünnepség színhelye 
volt tegnap, szombaton dél-
után a Szeged-Nagyállomás 
étterme. Itt rendezte meg a 
MÁV állomás, valamint a 
szegedi III . kerületi tanács 
azt a névadó ünnepséget, 
amelynek tíz csecsemószerep-
lője volt. Izó Csaba, Horváth 
Erika Andrea, Kis® Zoltán, 
Sípos Teréz és Sípos Mária. 
Vadász Emőke. Székely Ágo-
ta, Pándi Éva, Vass Tibor és 
Bumford Szilvia. A kis ün-
nepségen közreműködtek a 
Rigó utcai nevelőotthon út-
törői és kamaraikórusának 
tagjai. 

— Művészi fotók. Holnap, 
hétfőn este fél 8-kor nyílik 
meg a tudományegyetem 
KISZ-klubjában (Liliom ut-
ca 10.) Szávay István fotó-
kiállítása. A fiatal fotósra, 
aki ezúttal 30 képét mutatja 
be, legutóbb a Kör '68 kiállí-
tásán figyelt fel a kritika 
és a nagyközönség. 

Előadások a politikai 

akadémián 

Az MSZMP Szeged váro-
si bizottságának időszerű po-
litikai kérdésekkel foglalko-
zó akadémiáját február 26-
án, szerdán délután fél 3 
órai kezdettel tartják a Sza-
badság filmszínházban. Dr. 
Horuczi László egyetemi do-
cens tart előadást Erkölcsi 
fejlődésünk jelenlegi problé-
mái címmel. (A piros jelzé-
sű igazolványok érvényesek.) 

A gazdaságpolitikai kérdé-
sekkel foglalkozó akadémián 
február 27-én, csütörtökön 
délután fél 3 órakor tartják 
a foglalkozást a Szabadság 
filmszínházban. Dr. Ördög'n 
Piroska egyetemi adjunktus 
A szocialista országok gazda-
sági integrációja címmel tart 
előadást. (A sárga jelzésű 
igazolványok érvényesek.) 

Mindkét előadást filmvetí-
tés követi. 

— Még lehet jelentkezni a 
tiszthelyettes-Iskolákra. A 
magyar néphadsereg tiszthe-
lyettes-iskoláira március 15-
ig még lehet jelentkezni. Az 
iskolákba a legalább nyole 
általános iskolát végzett 17— 
23 éves fiatalok soraiból 
vesznek feL A tisztehelyette-
si-iskoláról. valamint a je-
lentkezéssel kapcsolatos kér-
désekről részletes felvilágo-
sítást adnak a Csongrád me-
gyei kiegészítő parancsnoksá-
gon, Szegeden, továbbá, a 
szakmunkásképző intézetek-
ben, a KISZ-szervezetekben. 
A tiszthelyettesi-iskolák ta-
nulmányi ideje — a kötelező 
csapatszolgálattal együtt — 
két év. 

Micsoda öregek? 

Mi van a Deltában? 

& L 36. 

XsoceraéBk • Hold ebnmel 

számol be a Delta ú j szá-

ma a holdkutatás időszerű 

kérdéseir®. ax eddigi ada-

tokra épülő elméletekről, a 

Vásároljon 

leszállított áron 

nagy és kiskapukat 

Szekszárdi típusú 
nagykapu, 3 m széles, fogy. ára 

2500 Ft helyett 1300 Ft 

kiskapu, 90 em széles, fogy. ára 
1000 Ft helyett <60 Ft 

Tízféle nagy. és kombinált kapu 930 Ft-tól 1200 Ft-ig 

Tízféle kiskapu 430 Ft-tól 1200 Ft-ig 

ötféle kerítésmező 300 Ft-tól 800 Ft-ig 

Feszitett kerítésekhez különféle sodronyfonatok. 

Tüskéshuzal. 

Köz- és sarokoszlopok. 

Épület-, bádogosipari termékek: 

horganyzott ereszcsatorna, 

horganyzott lefolyó és alkatrészek. 

Megrendelhetők 

Budapert. VIII.. Üllői 32. 

Magán fogyasztói n knak 

3. sz. boltunkban: 

Budapest, VIII., Mária u. 32. 
HL 

azok vltájárőL Á lézertech-
nika legfrisebb újdonságai, 
a műkincseket restauráló 
múzeumi „klinikák", a kor-
szerű szállodák technikai 
csodái mellett cikket közöl 
a lap a világ leghatalma-
sabb csillagászati távcsővé-
nek építéséről Vallanak a 
csontok címmel megírja az 
ősi betegségek, őseink élet-
módja után folyó laborató-
riumi nyomozás Izgalmas 
részleteit 

Száznál több. részben szí-
nes fotó. Delta-lexikon, sok-
sok Információ, érdekesség, 
tudományos humor egészíti 
ki a népszerű magazin új 
számát 

Miegymás 
Vannak, akik atég 

sosem kapartak ki 
gesztenyét a parázsból, 
mégis mindig gesztenyét 
esznSk. 

* 
Ez is a hosszú élet 

titka: koravén fiatal-
ság, örökifjú öregkor. 

* 
Ma már nem azon 

problémázunk, mi volt 
előbb: a tyúk vagy a 
tojás, hanem, hogy 
mindkettőből van-e 
elég, s mennyibe kerül 

* 

A taligán is az atstón 
egyformán fontos kellék 
— a kerék-* 

Az emberiség nagy 
szerencséje, hogy ei leg-
békésebb ember ujjain 
is nőnek körmök. 

Mlson Gusztáv 

— Csehszlovákia három TL 
—62 típusú léglökéses repü-
lőgépet vásárolt a Szovjet-
uniótól. A Csehszlovák Lé-
giközlekedési Vállalat az 
említett repülőgépeket nem-
zetközi járatokon üzemel-
teti. Csehszlovákia az első 
ország, amely az Aviaexport 
szovjet külkereskedelmi vál-
lalattól ilyen repülőgépeket 
vásárolt Az IL—62' típusú 
gépek 186 utas szállítására 
alkalmasak és 9200 kilomé-
tert óránkint 900 kilométeres 
sebességgel leszállás nélkül 
tesznek meg. 

— Stockholm az észak Ve-
lencéje — címmel tart elő-
adást Keszthelyi Béla megyei 
gyógyszerész szakfelügyelő 
február 24-én. hétfőn este fél 
7 órai kezdettel a Juhász 
Gyula Művelődési Központ 
emeleti nagytermében. Az 
elóadást színes diavetítés kí-
sért 

— Hatvanhat négytalálatoa. 
A Sportfogadási és Lottó-
igazgatóság közlése szerint a 
8. játékhéten öttalálatos szel-
vény nem érkezett Négy ta-
lálatot 66 fogadó ért el, nye-
reményük egyenként 59 607 
forint Három találata 5956 
fogadónak volt. nyereményük 
egyenként 330 forint. A két-
találatos szelvények száma 
164 577. ezekre egyenként 15 
forintot fizetnek A nyere-
ményösszegek a nyeremény-
illeték levonása után érten-
dők. A közölt adatok tájé-
koztató jellegűek. 

— Cs. Pataj Mihály festő-
művész képeiből nyílik ki-
állítás ma, vasárnap délben 
a Móra Ferenc Múzeum Hor-
váth Mihály utcai képtárá-
ban. Megnyitó beszédet mond: 
D. Fehér Zsuzsa dr. művé-
szettörténész, a Magyar Nem-
zeti Galéria tudományos fő-
munkatársa. 

Mariska néni kutyája 
S Z E G E D 

a hazai lapokban 
A nyáron Is-

merkedtem meg 
a 83 éves Mariska 
nénivel. Már ak-
kor elmondta pa-
naszát: innen is, 
onnan is a fülébe 
jutott, hogy mi-
vel idős, szociális 
otthonba akarják 
helyezni, és kis 
házacskáját más-
nak adni. 

Nyugtattam, 
hogy ne hallgas-
son a mende-
mondára, majd 
ha esetleg hivatal-
ból kap ilyesmi-
ről papírt, akkor 
jöjjön .el, és utá-
nanézünk a dolog-
nak. 

Aztán még sok 
minden szóba ke-
rült. Végül Ma-

riska néni meghí-
vott otthonába. 

Vasárnap fel-
szálltunk fiammal 
a buszra és el-
mentünk abba a 
községbe, ahol 
Mariska néni la-
kik. Sok keresés 
után megtaláltuk 
a házát, de a kapu 
zárva volt. Dö-
römböltünk az aj-
tón, az ablakon, 
de sehol senki. Fi-
am ekkor elhatá-
rozta, hogy a ház-
hoz tartozó, körül-
kerített kertben ls 
megnézi Mariska 
nénit. A kapun 
azonban észrevet-
tem a táblát a fel-
irattal : „A kutya 
nem ugat, csak 
harap". E figyel-
meztetés hatására 

a szomszédoknál 
kezdtük keresni 
Mariska nénit 
Meg is találtuk. 
Amikor meglá-
tott bennünket 
nagy örömmel üd-
vözölt. Szedte is 
aprócska lábait, 
amilyen gyorsan 
csak tudta. Ki-
zárta a kaput és 
szíves szóval tes-
sékelt befelé. 

— De Mariska 
néni, a kutya .., 
a kutya nem fog 
megharapni ben-
nünket? — kér-
deztem. 

— Pszt. kedve-
sem, el ne árulja 
senkinek — ne-
vetett rám hamis-
kásan — nincs is 
kutyám! 
Kovács Józsefné 
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KATONA Ferenc: Szeged 
múl t ja Írott emlékekben. O j 
Öe t , február IS. [Oltval Ferenc 
könyvének Ismertetése.) 

Apró Antal látogatása Csong-
rád megyében. Magyar Hírlap, 
Magyar Nemzet, Népszabadság, 
Népszava, febr. IS. [Szegeden 
ls.) 

KÜRTI András : Szöged híres 
város . . . Képes Sport, február 
18 [Szeged sportéletéről. Fény-
képekkel.) 

T. M. : Bagdadtól Zaragozálg, 
Kétegyházától Tokióig. Az or-
szág egyetlen eszperantó múze-
uma és könyvtára. Magyar Hír-
lap. febr. 18. [A Somogyl-könyv-
tárban.l 

Szegedi Játékszín. — Gvárfás 
Mik lós : Játszik a család. Tükör , 
febr 18. [Fényképpel az elő-
adásról.l 

PÉTER László: A lugosi ács 
fia. — Walllseh Ká lmán emlé-
kezete márt í rha lá lának 85. év-
fordulóián. Magyar Hírlap, feb-
ruár 18. 

[PAPP Antal l P. A . : A kuta-
tás — éa a társadalom Igényét 
— Látogatás az MTA szegedi bi-
zottságánál. Magyar Hírlap, feb-
ruár 19. 

[PÜNKOSTI Árpád) P. A . : 
Színház és közönség. Népszabad-
ság, febr. 19. [A szegedi szln-
" áz és a szegedi közönség.) 

Az algyői olaj hősök kltür.teté-
ház és a szegedi közi 

se. Magyar Hírlap. Népszabad-
Ság, Népszava, febr. 30. 

(PÜNKÖSTI Árpád) : Megkezd-
ték a szegedi házgyár építését. 
— 1971-ben már termel. Népsza-
badság. febr. 20. 

[CSULAK Mihály i Cs. M . : 
Mocsár Gábor : Kerek ervmll l ló . 
Köznevelés, febr. 21. [Könyvis-
mertetés.) 

Pályázat a Szegedi Szabadtéri 
Já tékok ú i nézőterének megter-
vezésére. Magvar Hírlap. Nép-
szabadság. febr. 22. 

Kutatók a tsz-ekért. Szabad 
Föld. febr 23. TA Dél-Alföldi 
Mezőgazdasági Kfsérleti Intézet-
ben.) 
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