
Ma Szegeden: 

Koszorúzás, emléktábla-

avatás, ünnepi ülés 
Ma, március 21-én, a Magyar Tanácsköztársaság ki-

kiáltásának 50. évfordulóján az MSZMP Szeged városi 
bizottsága, a városi tanács és a népfront városi bizott-
sága délelőtt 10 órai kezdettel koszorúzási ünnepséget 
rendez a Tanácsköztársaság szegedi emlékművénél. 

Ezt követően fél 11 órakor a városi tanács emléktáb-

lát avat a tanácsháza épületének falán, a Tanácsköztár-

saság szegedi direktóriuma megalakulásának megörökíté-

sére. 

A koszorúzási ünnepségre és az emléktábla-avatásra 

a város minden lakóját szeretettel hívják és várják. 

Az MSZMP Szeged városi bizottsága és Szeged me-

gyei jogú tanácsa délelőtt 11 órakor együttes ünnepi ülést 

tart a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfor-

dulója tiszteletére a tanácsháza dísztermében. 

A Tiszatáj ünnepi száma 
Ünnepi külsővel és ünne- A folyóirat szépirodalmi 

pi tartalommal megjelent a rovata többek között Siklós 
Tiszatáj összevont, március János Politika és szociográ-
—áprilisi száma. A folyóirat fia című írását, Andrássy 
— amelynek címlapját Papp Lajos, Kalász László, 
György szép tollrajza díszí- Lászlóffy Aladár, Polner 
ti ötven éve történt ösz- Zoltán, Horgas Béla és Petri 
szeállításában Andrássy La- Ferenc verseit, valamint 
jos, Lódi Ferenc és Nyerges Akácz László, ördögh Szil-
András verseit, valamint veszter és Kiss Anna elbe-
Cserhalmi Imre Fitos című széléseit adja közre, 
tévéfilmjének forgatóköny- Igen gazdag a kettős szám 
vét és Kálmán László A kritikai rovata is, amely 
nagy kísérlet című dráma- íróavatás. Emlékirat, Próza, 
jának befejező részét közli. Vers és Tanulmány cím-

A Tanácsköztársaságra szavak alatt számos, a kö-
emlékezünk című rovat töb- zelmúltban megjelent művet 
bek között Rácz János, Kul- elemez. A Krónika rovat 
csár Péter, Tamasi Mihály ismét sok érdekes böngész-

ö l v I T I d l e I n 
Felszarvazva 

írását tartalmazza. 
Az Adalékok a magyar 

szocialista irodalom történe-
téhez című rész Kassák 
Munka-köróneik szociofoto 
mozgalmáról, a publicista 
Gaál Gáborról, Kemény Gá-
borról, Kiss Ferenc prole-
tárköltőről, Sándor Kálmán-
ról és Balázs Béláról közöl 
érdekes elemzéseket 

Gazdag válogatás foglalko-
rik a fél évszázados évfor-
dulók könyveivel ls. Ebben 
a rovatban a magyar inter-
nacionalistákról, a Tanács-
köztársaság sajtójáról és jog-
rendszeréről olvasható több 
írás. 

A versek kedvelői újabb 
novoszibirszki költőkkel is-
merkedhetnek meg Veress 
Miklós fordításai alapján, a 
művészet kedvelői pedig 
Zombori László és Veres 
Mihály kiállításairól olvas-
hatnak krit ikát 

nivalóval szolgál. 

Előadások a politikai 

akadémián 

Az MSZMP Szeged váro-
si bizottságának időszerű po-
litikai kérdésekkel foglalkozó 
akadémiáján március 26-án, 
szerdán délután fél 3 órai 
kezdettel a Szabadság Film-
színházban dr. Havasi Zol-
tán, az Egyetemi Könyvtár 
igazgatója tart előadást Kul-
turális életünk időszerű kér-
dései címmel. (A piros jel-
zésű igazolványok érvénye-
sek.) 

A gazdaságpolitikai kér-
désekkel foglalkozó akadé-
mián májfcius 27-én, csütör-
tökön délután fél 3 órakor 
a Szabadság moziban Jö-
vedelemelosztás, bérezés 
címmel Balogh István, az 
MSZMP Szeged városi vég-
rehajtó bizottságának tagja, 
a pártbizottság osztályveze-
tője tart előadást. (A sárga 
jelzésű igazolványok érvé-
nvesék.) Mindkét előadási 
filmvetítés követi. 

— A műanyagok az utóbbi 
időben teret hódítanak, az 
építő- és szerelőiparban is — 
ezt tükrözi az a kiállítás, 
amelyet csütörtökön Török 
István, a Chemolimpex ve-
zérigazgatója nyitott meg a 
BNV 27-es pavilonjában. A 
kiállításon 13 hazai és 30 kül-
földi vállalat mutatja be az 
építőiparban alkalmazható 
műanyagokat. 

— A déli országrész legna-
gyobb beruházásán — az új 
beremendi cementmű építke-
zésén — csütörtökön átadták 
rendeltetésének a kétezer 
személyes üzemi étkezdét. 

Geológusok együttműködése 
A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szö-

vetségi Köztársaság geológusainak kutatási együttműködését 
irányító vegyes munkabizottság március 18. és 20. között 
tartotta meg harmadik ülésszakát Budapesten. A vegyes 
munkabizottság értékelte az 1968. évi munkáját, megtár-
gyalta az együttműködés idei feladatait. Megállapodtak 
abban, hogy idén főleg a határmenti kőolaj-kutatások, 
valamint érc- és hidrogeológiai kutatások területére ter-
jesztik kí az együttműködést. 

Nyereségrészesedés után 

— Űj KISZ-alapszervezet. 
A Tanácsköztársaság kikiál-
tásának 50. évfordulója al-
kalmából tegnap, csütörtö-
kön délelőtt alakult meg a 
Csongrád megyei Tejipari 
Vállalat KlSZ-alapszerveze-
te. A 35 tagot számláló alap-
szervezet megalapításónál 
jeleri voltak a vállalat ve-
zetői is. 

— OLVASÓINKHOZ. La-
punk legközelebbi száma az 
ünnepek után, március 24-
én, hétfőn a szokott Időben 
jelenik meg ismét. 

— Gyémántlakodalmát ün-
nepelte Nagylétán a 85 éves 
Kun Dániel és felesége. A 
ritka házassági jubileum al-
kalmából a rokonok és isme-
rősök mellett az úttörők kö-
szöntötték az idős házaspárt. 

— Dolgoztatja a postáso-
kat! John Glenn, az első 
amerikai űrhajósok egyike, 
személyes irattárót az ame-
rikai parlament könyvtárá-
nak adományozta. Ez a 90 
ezer darabból álló gyűjte-
mény főleg azokból a leve-
lekből gyűlt össze, amelye-
ket Glenn Föld körüli repü-
lése után kapott az ország 
minden részéből. A levelek-
ben azonban nemcsak gratu-
lálnak a bátor űrrepülőnek, 
hanem igen sok levélben vé-
leményét kérik különféle 
dolgokról: például a gyer-
mekek neveléséről, az ifjú-
ság tudományos kiképzésé-
ről, az űrrepülés jövőjéről és 
sok más változatos témáról. 

— A szőke drágább mint 
a barna. A The Woman (A 
nő) című angol szaklap be-
ható vizsgálat után megál-
lapította, hogy a szőke nők 
sokkal többe kerülnek, mint 
a barnák. Három szőke nő 
közül egynek festett a haja. 
Ezek a hölgyek természete-
sen sűrűbben járnak fodrász-
hoz és így — „drágábbak" a 
barnáknál! 

— Karambol a levegőben. 
Összeütközött a levegőben 
egy helikopter és egy ki-
sebb repülőgép. A helikop-
terben két, a kis gépen tar-
tózkodó egy utas meghalt. 

— Megyei Honismereti Bi-
zottság alakult csütörtökön, 
tegnap a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei Bizottsága 
keretében, a népfrontkong-, 
resszus iránymutatósa alap-
ján. A bizottság elnökéül dr. 
Nyíri Antalt, a József Attila 
Tudományegyetem tanszék-
vezető tanárát, titkárául dr. 
Bórcsök Vince tanárt, a Nép-
művelési Tanácsadó honis-
mereti szakreferensét válasz-
totta meg. 

A hegycsnszamlás oka. 
Egy szakemberekből ál ló 
csoport vizsgálta meg az ur-
kúti hegycsuszamlás okát A 
vizsgálatok szerint a magán-
ércbánya meddőhányója 
okozta a nagyarányú föld-
mozgást. Az évek óta felhal-
mozódott meddő a tavaszi 
csapadék hatására megcsú-
szott és a hegy soktízezer 
köbméternyi föld- és kőtö-
megét lendítette mozgásba. A 
földmozgás megszűnte után 
ideiglenes utat építenek a 
bakonygyepes—tótvázsonyi út 
megrongálódott szakaszán. 
Az ú j útszakasz építését elő-
reláthatólag még az idei nyá-
ron megkezdik. 

Mentés 

WJsrperee. 15.20 Stransar Varáxa-
keringő — operettrészletek. 15.50 
Versek. 16.00 Hírek. 16.05 Ver-
senyművek 17.00 ö tóra i tea. 18.00 
Hírek. 18.05 Falusi este egy nagy 
családban- 19.00 Kapcsol juk az 
Erkel Színházat: Verdi : Don 
Carlos — opera. Közben: Kb . 
19.55 J ó éjszakát, gyerekek. Kb . 
30.02—20.12 Hírek. Kb. 20.50—21.07 
Meghajtott zászlóval — versek. 
Kb. 22.20 Könnyűzene. 23.00 Hí-
rek. 23.10 Magyar muzsika. 24.00 
—0.10 Hírek. 

SZOMBAT 

Kossuth 
6.00 Hírek. 6.10 ReggeU zenés 

műsor. Közben: 6.26—6.30 Rádió-
reklám. 6.50—7.10 Műsorismerte-
tés. 7.58 Hallgatóink figyelmébe. 
8.00 Hírek. 8.10 Édes anyanyel-
vünk . 8.15 Szabó Miklós énekel. 
8.30 Egy show és más s e m m i . . . 
9.50 Végh Anta l irodalmi levele. 
10.00 Hírek. 10.05 A tlzenötéves 
kapi tány — Verne regényének 

ÁDI< • • — ~~ rádióváltozata. 11.08 Fenyő Ist-
ván könyvszemléje. 11.18 Arturo 
Toscanlni lemezeiből. Közben: 
12.00 Hírek. 12.58 Nem azért 
mondom . . . 13.08 Francia sanzo-
nok. 13.38 Rádió lexikon. 14.08 
Művészlemezek. 15.00 Hirek. 15.08 
Magyar Parnasszus. 16.00 Hírek. 
16.05 őke t is San Remóban hal-
lottuk . . . 16.58 Hal lgató ink fi-
gyelmébe I 17.00 Hírek. 17.05 
Legkedvesebb verseim. Elmond-
j a : Kovács Mária. 17.18 Vásár-
helyi Zoltán Kodály-műveket 
vezényel. 17.40 Nemzetközi tur-
mix. 18.00 Nótakedvelóknek. 18 58 
Hal lgatóink f igyelmébe! 19.00 Hí-
rek. 19.10 Néndala lnk nyomában . 
19.30 Közvetítés a Vasas—FTC 
batnoki labdarűgó-mérkózés n . 
félideiéről. 20.20 Vendéeszerkesz-
tő : Réti József. 21.00 Közvetítés 
a Pesti Színházból : Eörsi I s tván : 
Hordók Sz ínmű két részben. 
Közben: 22.00 Hírek. 22.10—22.15 
SnortMrek. 23 05 Sztravinszki j : 
Persenhone. 24.no Hfrek. 0.10— 
0.25 Magyar népdalok. 

Petőfi 

7.00 A Londoni Barokk Együt-
tes lemezeiből vezényel Kar i 
Haas. 7.30 Miska bácsi lemezes-
ládája. 8.00 Operakalauz: Mu-
szorgszkij : Hovanscsina. 9.00— 
10.07 Szívesen hallgattuk. 10.07 
Bar tók : I. vonósnégyes. 10.40 
Vasárnapi koktél — szombaton. 
12.10 J ő ebédhez szól a nóta . . . 
12.50 Füvósnolkák. 13.00 Mese-
Játék. 13.45 időjárás- és vízállás-
jelentés. 14.00 Jelenidőben . . . 

11.80 Táskarádió . 15.30 A Zágrá-
bi Szólisták hangversenye. 16.20 
Vendégkönyv. 16 30 Közvetítés 
a Bp. Honvéd—MTK ba jnok i 
labdarúgó-mérkőzé9 H. félidejé-
ről. 17.30 Mit ha l lunk? Érdekes-
ségek a j övő hét műsorából . 
18.00 Hirek. 18.05 Közvetítés az 
Egyetértés—Ü. Dózsa ba jnok i 
labdarúgó-mérkőzés CL félidejé-
ről. 18.30 Közvetítés a Vasas— 
FTC bajnoki labdarúgó-mérkő-
zés L félidejéről. 19.20 Könnyű-
zene. 19.30 J ó éjszakát, gyere-
kek ! 19.40 Kapcsol juk a zene-
akadémiá t : A Magyar Rád ió és 
Televízió gyermekkórusának 
hangversenye. Kb. 20.25 Hírek. 
Kb . 20.35 Nádor : Babavásár — 
operettrészlet. 21.30 Hármas es-
küvő — hármas aranylakodalom. 
22.00 Chopin-művek. 22.41 Vásár-
helyi Zoltán vezényel. 23.00 Hí-
rek. 23.10 Tánczene. 24.00—0.10 
Hírek. 

V A S Á R N A P 

Kossuth 

4.30 Hírek. 4.33 Hajnal tó l reg-
gelig . . . 5.00 Hírek. 5.30 Reg-
geU krónika. 5.44 Falurádió. 6.00 
Hirek. 6.30 Hirek. 6.45 Hallgató-
ink figyelmébe. 7.00 Reggeli kró-
nika H. 7.15 Körzeti időjárás. 
7.30 ÜJ könyvek. 8.00 Hírek. 8.05 
Műsorismertetés. 8.ÍD Zongora-
művek. 9.00 Emberevő oroszlá-
nok. 9.15 Kedvelt régi melódiák. 
10.00 Hirek. 10.05 Nicolai : A 
wlndsorl vig nők — részletek. 
10.43 Rádióegyetem. 11.13 ÜJ le-
mezeinkből . 12.00 Déli krónika . 
12.20 Ki nyer ma? 12.30 Melódia-
koktél. 13.45 Vita a korszerű me-
zőgazdaságról. 14.00 Operaár iák. 
14.30 A Gyermekrád ió műsora. 
15.00 Hirek. 15.10 Cigánydalok, 
csárdások. 15.30 Schubert- és 
Liszt-dalok. 18.00 A világgazda-
ság hirel. 16.05 Kíváncsiak klub-
ja. 16.58 Hal lgatóink f igyelmébe! 
17.00 Hirek. 17.05 Külpol i t ika i fi-
gyelő. 17.20 Tánczene. 17.38 Mlk-
rofórum. 17.53 Szimfonikus hang-
verseny. 18.58 Hal lgatóink figyel-
mébe ! 19.00 Esti krónika. 19.25 
Tersánszky Józsi Jenő hősei kő-
zött. 20.25 Népdalok. 20.44 Lon-
doni muzsikusok. 22.00 Hírek. 
22.15 Ella Fltzgerald és Louis 
Armstrong műsorából . 22.45 Me-
ditáció. 22.55 Bar tók : Falun. 23.07 
Tánczene. 24.00 Hirek. 0.10—0.25 
Operaériák. 

Petőf i 

6.20 Torna. 6.30—8.05 Azonos a 
Kossuth-műsorral . . . 7.00—7.30 A 
református egyház félórája. 8.05 
Nótakedvelőknek. 9.03—10.00 

Ezeregy délelőt t . . 19.00 A zene 
hul lámhosszán. 11.50 Magánvéle-
mény — közügyekben. 12.00 Em-
lékeim Erkel Ferencről és á 
századforduló más híres művé-
szeiről. Ábrányi Emi l összeálli-
tása. 13.00 Hírek. 13.05 Győr i 
s túd iónk jelentkezik. 13.20 Csaj-
kovszki j : Diótörő — szvit. 13.45 
Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00 
Kettőtől h a t i g . . 18.00 Hirek. 
18.10 Rádióegyetem. 18.40 Tánc-
zene. 19.09 Hangverseny a stú-
dióban. 19.54 J ó éjszakát, gyere-
kek. 20.00 Esti krónika n . 20.25 
ŰJ könyvek. 20.28 KÖZKÍVÁNAT-
R A ! papa, mama és a többlek. 
22.15 Maros Rudo l f : TI. vonós-
négyes. 22.35 Vtrágénekek, régi 
magyar táncok. 23.00 Hírek. 23.10 
Zenekari muzsika. 24.00—0.10 Hí-
rek. 

T É V g ~ ] 
PÉNTEK 
Budapest 

9.00 Csak gyerekeknek! Film-
összeállítás. 10 05 Zseb-tévé. 10.35 
Húsz év legjobb 12 magyar já-
tékf i lmje: Tízezer nap. 15.58 Te-
lesport. Jégkorong VB: Kanada— 
svédország. 18.20 A tv Je len t i . . . 
18.55 Esti mese. 19.10 Mindenki 
ú jakra készül. 19.35 Tv-szőttes 
20.00 Tv-hlradó 20.20 Én. Prenn 
Ferenc . . . 21.20 Térzene. Balett-
f i lm. 21.50 Tv-hlradó — 2. kiadás. 
22.10 Jégkorong VB: Szovjetunió 
—Csehszlovákia 

Belgrád 
16.45 Magyar nyelvű adás. 17.45 

Hadd lássam. 18.15 Diapazon. 
19.00 Panoráma. 20.35 Tudom — 
tudod. 22.00 Maigret felügyelő. 
23.10 Jégkorong: Csehszlovákia-
Szovjetunió. 

Bukarest 
9.30 Orvostudomány. 19.00 Ta-

nu lóknak . 10.30 Orosz nyelvlecke, 
ll.oo Spanyol nyelvlecke. 16.00 
Jégkorong VB : Kanada—Svédor-
szág. 19.20 Teleglobus: Isztambul. 
20.no Jégkorong VB : Szovjetunió 
—Csehszlovákia. 

SZOMBAT 
Budapest 

8.40 Felsőfokú matematika. 9.20 
Orosz nyelvtanfolyam haladók-
nak. 9.45 Zebra. 10.00 Rajzol j ve-
l ü n k ! 10.50 A Magyar Rád ió or-
szágos hegedűversenye. 11.30 Ki 
miben tudós? 16.28 Franclá 
nyelvtanfolyam. 16.55 Reklám-
müsor. 17.00 Boross Lajos mu-
zsikál. 17.20 Delta. 17 50 A világ 
térképe előtt. 18.00 Sebastlen az 
emberek között. 12. Az eljegyzés. 

éjszakája. 18.25 Rek lámmüsor . 
18.30 Telesport. Vasas—FTC baj-
nok i labdarúgó-mérkőzés. 18.35 
Rek lámmüsor . 20 óra 20 perckor 
Esti mese. 20.30 Tv-híradó. 20.40 
En, Prenn F e r e n c . . . 21.45 Pre-
mier p lanban : Petress Zsuzsa. 
22.15 Tv-hlradó — 2. kiadás. 

Belgrád 
10.00 Síugrások. 13.00 Asztali-

tenisz. 17.00 Tv-ábécéskönyv. 
17.45 Népi muzsika. 18.15 Kaná-
rik. 19.15 Időgép. 20.35 A Zag-
reb 69 Fesztivál. 22.05 Já tékf i lm. 

Bukarest 
16.00 Jégkorong VB: Finnország 

—USA. 18.55 Folklór műsor. 19.00 
Teleenciklopédia 20.00 Zenés mű-
sor. 20.40 Folytatásos f i lm. 

VASAHVAP 

Budapest 

9.00 Tskola-tv. Környezetisme-
ret. (Alt. isk. 4. oszt.) 9.55 Ma-
gyar nyelvtan. (Alt. isk. 5. oszt.) 
11.06 Magyar nyelvtan. (Alti Isk. 
6. oszt.) 11.55 Világnézetünk 
alapjai. (Középlsk. IV. oszt.) 14.00 
Környezetismereti (Ism.) 14.55 
Magyar nyelvtan, flsm.) (Alt. lak 
5. oszt.) 15.50 Magyar nyelvtan 
(Ism.) (Alt. Isk. 6. oszt.) 17.56 Hí-
rek. 18.03 Az orvost gondolkodás 
története IV. 18.33 Reklámmüsor. 
18.35 Az egyenes úton. Lengyel 
kisfilm. 18.45 A madrid i Prádó 
Képtár remekművel . 18.55 Esti 
mese. 19.05 Színházi iegvzet. 19.15 
Moliére: Tartuífe. Vígjáték két 
részben. A Katona József Szín-
ház előadása, felvételről. Kb. 
20.20 A szünetben: Tv-híradó. 
21.25 Középkori história. Doku-
mentumf i lm. 22.20 Tv-híradó — 2. 
kiadás. 22.40 Jégkorong VB : 
Cseszlovákla—Kanada. 

Belgrád 

8.10 Magyar nyelvű adás. 8.40 
Macedón népi muzsika 10.00 Sí-
ugrások — közvetítés Planlcáról . 
12.30 Rajzf i lmek. 13 15 Daktari. 
14.05 Tv-ábécéskönyv. 15.00 Slver-
senyek. 15.25 Jugoszláv asztali-
tenisz csapatbajnokság. 16.25 
Ökölvívás: Jugoszlávia—Görögor-
szág. 18.00 Dokumentumf i lm . 18.15 
Játékf i lm. 20.35 Jégkorong VB: 
Kanada—Csehszlovákia. 22.00 
Egyedülá l lók 22.45 sportszemle. 

Bukarest 

10.00 Szimfonikus hangverseny. 
14.45 Labdarúgó-mérkőzés 17.00 
Műsor főiskolásoknak 18.15 Ro-
m á n népi zene. 18.40 A cirkusz 
világából. 19.15 Egy különleges 
nő. Já tékf i lm. 20.40 Jégkorong 
VB: Csehszlovákia—Kanada. 

— Letartóztatott „égi ban-
dita". A Delta Airline Re-
pülőtársaság egyik gépét, 
amely Dallasból jövet New 
Orleans-ban készült leszállni, 
szerdán este az egyik utasa 
revolverrel kény&zerítettc 
Havanna felé, de megenged-
te, hogy útközben a gép tan-
koljon. Az üzemanyag felvé-
tele közben a 26 éves Doug-
las Dyckey-t azonban sike-
rült leszerelni és „az égi ka-
lózt" letartóztatták. 

— Eladósodnak a farme-
rek. Mác Donald, áz Egyesült 
Államok nemzeti farmerszö-
vetsége kutató osztályának 
vezetője közölte, hogy az 
amerikai farmerek adósságai 
1968-ban elérték az 55,4 mil-
liárd dollárt. Mac Donald 
szerint ez a hatalmas adós-
ság a gépek drágulásával, a 
kis farmerek tömeges tönkre-
menésével és az általános 
inflációval magyarázható. 

— Bomba robbant Athén-
ban. Bomba robbant Athén 
belvárosában az elmúlt éj-
jel, de a hatóságok jelenté-
se szerint különösebb káro-
kat nem okozott. A rendőr-
ség több személyt letartóz-
tatott. 

— A Magyar Tanacskós-
társaság állama és joga. A 
Magyar Jogász Szövetség 
Csongrád megyei szervezete 
és a TIT megyei szervezeté-
nek jogi szakosztálya a Ma-
gyar Tanácsköztársaság ju-
bileuma alkalmából tegnap 
ünnepi ülést rendezett Sze-
geden, a TIT klubjában. Dr. 
Antalffy György professzor-
nak, a Jogász Szövetség me-
gyei elnökének megnyitója 
után dr. Papp Ignác egyete-
mi docens tartott előadást a 
Magyar Tanácsköztársaság 
állama és joga címmel. 

— Árvíz Braziliában. Ár-
víz pusztított Alagoas bra-
zíliai szövetségi államban, 
amelynek következtében 313 
személy meghalt. A szám 
egyelőre ideiglenes, mivel 
hatszázaii tűntek el a ka-
tasztrófa következtében és a 
hatóságok véleménye szerint 
a halottak száma esetleg öt-
százra emelkedhet. Húszez-
ren maradtak hajléktalanok. 

— A heti rádió- és tévé-
műsort e hét péntekjén, ma 
ünnepi számunkra tekintet-
tel mellőztük. A következők-
ben természetesen változat-
lanul közöljük majd a heti 
műsort, s naponta kivonato-
san ismertetjük a szokásos 
módon, Mi? Hol? Mikor? 
rovatunkban a Kossuth és a 
Petőfi Rádió, a Magyar, a 
Jugoszláv és a Román Tele-
vízió napi programját. 

— Repülőszerencsétlenség.' 
A MENA hírügynökség je-
lentette, hogy csütörtökön 
reggel a fel só-egyiptomi 
Asszuán repülőterének köze-
lében lezuhant és felrobbant 
az egyiptomi légitársaság 
egyik IL—18 típusú repülő-
gépe. A súlyos szerencsétlen-
ségnek 87 halálos áldozata 
és 14 sebesültje van. A je-
lentés szerint három sebesült 
válságos állapotban van. A 
repülőgép fedélzetén a 
szaúd-arábiai Mekkából ha-
zafelé tartó zarándokok tar-
tózkodtak. 

— Gyilkosság felkérésre. A 
Leeds-i bűnügy bíróság előtt az-
zal védekezett a 33 éves Frank 
Thomas Matton, akit a 33 éves 
Glbson asszony meggyilkolása 
miat t vontak felelősségre, hogy 
tettét — még december 13-án — 
az áldozat, kérésére hajtotta 
végre. AUttása szerint Glbson 
asszony azért kérte fel őt erre, 
mert szívbeteg volt. Matton ez-
után elmondottá, hogy csakis 
akkor volt ha j landó a kérés 
teljesítésére, amikor a szeren-
csétlen asszony ezt Írásban meg-
ismételte. A bíróságon bemutat-
ta az asszony írásbeli kérését: 
,-Azt akarom, hogy Frank Mat-
ton megöl jön engem. Brenda 
Gbson. " Ezután — folytatta a 
gyilkos — egy nyakkendővel 
megfojtottam. Viszont, amikor 
észrevettem, hogy m á r halott, 
megpróbál tam a szálán keresztül 
„életet lehelni beléje", de nem 
sikerült. Az áldozat férje és 
édesapja a bíróság előtt Iga-
zolta, hogy a bemutatott Írás 
Glbson asszonytól származik. 

Gyászközlemények 
Hálás szívvel mondunk köszö-

netet minden kedves rokonunk-
nak, Jó baráta inknak. Ismerő-
seinknek. a házbeli kedves lakó-
társaknak, a Fodrász Ksz és az 
Ál lami Biztosító vezetőségének 
és kedves munkatársa inknak , 
akik felejthetetlen halottunk, özv. 
FÖLDES VELMOSNÉ Schmidt 
Gizella temetésén megjelentek s 
ve lünk együttérzésük kifejezésé-
vel és v l ragadományaikka l mély-
séges fá jda lmunkat enyhíteni 
Igyekeztek. Földes és Kakuszl 
családok, József A. sgt. 4. 

Megrendülten tudat juk, hogy 
szeretett férj. édesapa es nagy-
apa. SZALMA FERENC, életéllek 
79. évében tragikus hirtelenség-
gel elhunyt- Temetése március 
23-án 15 órakor lesz a belvárosi 
temető ravatalozójából. A gyá-
szoló család. Teréz u. 42- T. 2893 

Mély f á jda lommal tudat juk , 
hogy szeretett édesapánk, após, 
nagyapa és dédapa, id. MOLNÁR 
JA NOS, életének 82. évében rö-
vid szenvedés után elhunyt. Te-
metése március 23-án 11 órakor 
lesz az alsóvárosi temető kápol-
nájából . A gyászoló család. 

T. 2899 

Szomorú szívvel tudat juk , hogy 
szeretett édesanya es nagy ma 
özv. BALOGH SANDOHNÉ. életé-
nek 66 évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése március 
23-án 10 órakor lesz az újszegedi 
temető ravatalozójából, A gyá-
szoló család. Für) u. 57. T. 2801 

Szomorú szívvel tudat juk, hogy 
szeretett testvér és nagynéni , 
özv. ZUBEK ISTVANNÍ! Gyöm-
bér Anna, életének 75. évében 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése március 23-án 15 óra-
kor lesz a Dugonlcs-temetó ra-
vatalozójából . A gyászoló család. 

T. 2898 
Köszönetet mondunk mindazon 

rokonoknak. unokatestvéreknek. 
Ismerősöknek. szomszédoknak, 
k ik felejthetetlen 1<5 édesanyám-
nak és felejthetetlen 16 testvé-
rem, özv. MA.TSAl M IHÁLYNÉ 
Kovács Veronika temetésén meg-
jelenésükkel. vlrágadománvalk-
kal mé ly f á jda lmunkat envliítent 
igyekeztek. Kezelő orvosának és 
a gyógyításban közreműködő be-
osztottjának kü lön Ls köszönetet 
mondunk áldozatos munká jukér t . 
Gyászoló fia és gyászoló testvére. 
Temető u. 3/b. T. 2891 
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