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BOLGÁR T U D Ó S
AZ EGYETEMEN

RÖPÜLJ

PAVA

Népzenei előadást tartSzécsi József tanár ..Röpülj páva" címmel ma. pénteken
este K órai kezdettel a ságváritelepi
művelődési
otthonban. Közreműködik
az
orvostudományi egyetem citerazenekara.

A József Attila Tudományeevetem kibernetikai laboratóriuma tegnap fogadta Petar Petrovot. « Bolgár Tudományos Akadémia Matematikai
Intézetének
tudományos munkatársát, aki azt
az operációs rendszert kí- A T Ü D Ő R Á K
vánia tanulmányozni, melyet SEBÉSZETI KEZELÉSE
a MINSZK—22-es számolóA szegedi November 7 Műgéphez dolgoztak ki a labovelődési Központ „Műtéti elratórium munkatársai.
járások a modern sebészetELŐADÓI
ben" című egészségügyi előEST
adássorozatának
befejező
Tegnap este a Radnóti rendezvényeként a tüdőrák
gimnázium Irodalmi Színpa- sebészeti kezeléséről beszél
dának szűkebb köre nagy- dr. Berta Mihálv klinikai taszerű irodalmi élményben ré- nársegéd ma. pénteken e6te
szesült. Papp János, a Sze- H órai kezdettel. Az ismertegedi Nemzeti Színház fiatal tést filmvetítéssel illusztrálmyvésze önálló előadói est ják,
keretében Karinthy Frigyes. H A J Ó K
Shakespeare és József Attila HLISZ O R S Z Á G N A K
egyes müveinek meleghangú
A
Német
Demokratikus
tolmácsolásával a nő és férfi Köztársaság hajóépítő ipara
egymáshoz való viszonyát, jelentős sikereket ért el. 1970egymás melletti létét boncol- ben összesen 370 000 tonna
gatta.
,
vízkiszorítású hajót építettek,
MŰEMLÉKI
NEGYED

Sárospatakon a városi tanács megbízásából készül a
műemléki negved, a hajdani
Rákóczi-vár és a gótikus
templom által határolt rész
rendezési terve.
INDUL
A FILHARMÓNIAI
EVAD

Svájci hárfaművész. Nicanor
Zabaleta
szólóestjével
kezdődik Szegeden az idei
filharmóniai évad. A B kamarabérleti sorozat koncertje a Tömörkény zeneművészeti szakközépiskola Lenin
körúti hangversenytermében
ma. péntek
esle 8 órakor
kezdődik. A műsorban barokk és modern szerzők mellett spanvol komponisták darabjai is szerepelnek.
TANULMANYÜT

Ahogy mondani szokták; hét ágra sütött a Nap, vagy még többre.
Árnyékban is több volt
harminc
foknál, hát
még
a
folyóvízen,
amelyről még vissza is tükröződtek
a sugarak. Zimankós, szél csapdosta
időben mondjuk, hogy a rossz kutyát is kár kiverni. Hanem a rekkenő hőségre is áll, hogy egy lépést
is vétek benne tenni. Sutyerák Péter rangidős hajós
azonban nem
várhatott hűvösebb időre, mert sürgősen mennie kellett
Csongrádra,
mégpedig vízen, rocsóval.
Az még csak hagyján, hiszen a
motor valamicske rést csak vág a
rekkenő hőségben. Hanem hogy azt
a fránya egyenruhát még ilyenkor
is végig kell gombolni, az már sok.
Nem szólva arról, hogy az egyenruha alatt tekintély is van, egy kis
pocak, amit
melegben nehezebb
„vinni".
— Nagyon
lassan cihelőzködik,
Sutyerák! Már ott kellene lennie —
szólt át a legénységi szobába a főnök.
— Indulok már, csak éppen letusoltam magamat — mondta útrakészen. miközben a szekrényét zárta,
amelyből az előbb kivette a hintőporos dobozt. Tusolás után szokása
szerint most is behintőporozta teste
lágy részeit, hogy egy ideig felitassa majd az izzadtságot, amely
az
úton mozgás közben úgy ki tudja
csapni az ember bőrét a ruha alatt.
Sutyerák készülődését
Hallgatag
Tóni próbaidős matróz úgy
nézte
végig, hogv
közben újságolvasást
mímelt. Neheztelt ugyanis a rang-

Kényszerű
vetkőzés

A sűrű szisszenéseket
Sutyerák
Péter rangidős hajós cifra káromkodással színezte. Az is idegesítette,
hogy késedelmét szinte látni, érzékelni lehetett, mert mikor; elindult,
a Nap delelőn volt, bajlódása közepette viszont azt vette észre, hogy
nincs már olyan forróság. Az előre
idős hajósra, mert a múlt héten el- kitervelt sörözésnek is lőttek, mert
küldte őt a patikába, hogy hozzon a a késést úgy kell majd megszüntetmotorba egy fél kiló sózott komp- nie, hogy odaérkezése után rögtön
ressziót. A patikusok persze kine- indulhat vissza, hiszen a sötétben
vették Hallgatagot, akit csak egy- nem ajánlatos a vízen járni, mert
szer lehetett lóvá tenni. Tegnap is- néha akkora tüskök, karvastagságú
mét a patikába küldte őt Sutyerák, faágak bukkannak fel, hogy
nem
hogy hozzon egy doboz hintőport. tanácsos velük találkoznia a motor
Hát ő meghozta, de meg á m . . .
propellerjének. Annyi minden megA rocsóval nekilódult a víznek a fordult a fejében, amíg ott kínlórangidős hajós, hogy minél
előbb dott, hogy azt sem tudta, hol áll a
bevágjon egy korsó hideg
sört a feje. Csak azon drukkolt,
nehogy
csongrádi kikötőben. Hanem
alig meglássa valaki a vízről
vagy a
ért az algyői hídig, amikor viszke- szárazról, amint
ott tollászkodik,
tést, majd csípésszerü fájdalmat ér- mert még félremagyaráznák a dolzett a hóna alatt, a derekán, s még got. mondván, hogy mi a .
fenének
lejjebb is, a lágyéka táján. Előbb vetköződött alsóneműre, ha csak a
csak megmozgatta magát az egyen- rocsóban gubbaszkodik.
ruhában, de pillanattal később már
— Biztosan rossz, lejárt szavatosszinte megveszekedve
vakaródzott.
Perceken belül végig
kigombolko- ságú hintőport adtak annak a közott, hogy szabadon nyúlhasson
a lyöknek, bár az illata azért megvolt
hóna alá, amelyen a szőrök szinte — morfondírozott magában, miután
megkövesedtek, s úgy csüngtek alá, végre megszabadította testét a gumegmártómint a karácsonyfadíszek. A motor- bancoktól, utána pedig
ral meg kellett állnia, hogy ki tud- zott a Tiszában. Hallgatag Tóni is
jon lépni a nadrágjából. Csupa egy úgy számolt magában, hogy Sutyeadta ragacs, fehérszínű gubanc ta- rák körülbelül az algyői hídnál empadt a bőréhez. Mit volt, mit ten- legeti majd az anyja keservit, minie? Kikötött a parton és ujjai bő- velhogy erre az útjára hintőpor hegyével lassan szétmorzsolta magán lyett gipsszel szórta be magát. Azt
a gubancokat. Ami nem ment, azt pedig, ha víz. ha izzadtság éri, megkirántotta tövestül, hogy csak úgy köt ám, de istenigazában.
sajgott bele a bőre.
Lödl Ferenc

Maxi — megszakítással

azaz 32-szer annyit,
mint
1949-ben. A húsz év alatt a
köztársaság
hajógyáraiban
készült hajókat, több mint
húsz országba exportálták.
Tervbe vették, hogy ezt az
iparágat a jövőben továbbfejlesztik. Jelenleg az NDK
a halászhajók építésében a
második helyet foglalja el a
világon. A ..Stralsund" népi
tulajdonban levő hajógyárban — ez a világon a legnagyobb olyan gyár. amely
halászhajókat
sorozatban
gyárt — körülbelül 150 „Atlantik" típusú hajót. készítenek.

Csütörtökön a kelenföldi
vasútállomáson a Bátaszék
és a Déli pályaudvar között
közlekedő személvvonat mozdonya. csomagszállító kocsija
és egv személykocsija kisiklott. Az utasok közül Szárnyas József 15 éves százhalombattai tanuló életveszélyesen megsérült, ketten súlyos. tizenöten pedig könnyű
sérülést 'szenvedtek. A baleset körülményeinek megállapítására a rendőrség a MÁV
szakértőinek
bevonásával
vizsgálatot indított.
'
MELEG

MONGOL
KIVITELI CIKKEK

Szerkesztői
„Kismama" jeligére,
Szeged. Óvodai elhelyezés ügyében írt levelére tájékoztatjuk, hogy a jelenlegi
rendelkezések
szerint nincs
akadálya annak, hogy szülés
után nagyobbik
gyermekét
ovodába — ha férőhely van
— elhelyezze.
F. J„ Kunbaja. A levelében közölt adatok
alapján

Tanács

LANYRABLAS

Argentínában hétfőn ismeretlen személyek elrabolták
egy cordobai bank igazgatójának 18 éves lányát. A rendőrség az emberrablást csak
szerdán közölte, miután az
apa elhatározta, hogv kifi— Mihelyt belén a szobába zeti a banditák által
kért
a férjem, kezdj rl tiktakolni! százezer pezós váltságdíjat.

Potyautassors
Labtöréssel
és
sokk-kai
úszta
meg
szabadsága
végét egy
jugoszláv potyautas. A
baleset
oka:
a
fiatalember leesett
egy nyitott tehergépkocsiról,
amikor egy
ugyancsak a kocsin elhelyezett koporsó
fedele kinyílt,
és
egy hang megkérdezte: „Esik még?"

A
potyautas,
Alexander Tomlienovic gépkocsivezető és a „hang
tulajdonosa" a 33
éves Juri Matavic
— a bíróságon ismét találkoztak. A
vezetőt
és az
ugyancsak potyautasként magával
vitt
Matavicot,
aki hogy megvédje
magat az erős esőtől, bemászott az

üres
koporsóba,
gondatlanságból
okozott testi sértés
címén vonták felelősségre. Am rövid tárgyalás után
a bíró az eljárást
beszüntette,
mivel ..nincs
olyan
törvény,
amely
szerint élő embernek nem
szabad
koporsóban feküdnie".
(ror«.;

Kulcsár

Aurél)

JARDAK

Moszkva és más szovjet
nagyvárosok
lakosai
már
hosszabb ideje élvezik azún.
meleg járdák előnyeit. E járdák fö előnye az. hogv a hó
felolvasztásával eleve kiküszöbölik az esetleges hóakadályokat. Az ötletet úiabban
Franciaországban és Angliában is bevezetik.

A népi Mongólia több mint
20 országba exportál. Valamikor Mongólia exportja elsősorban bőrök, szőrmék és
hús kiviteléből állt. Az e x portcikkeknek
mintegy
40
százaléka ma a könnyűipar,
az élelmiszeripar és a bányaipar terméke. Sok exportált árucikk arany-, ezüst-és
bronzérmet, kapott a lipcsei,
a plovdivi. a moszkvai és az
újvidéki nemzetközi vásárokon és kiállításokon.

A Debrecen melletti Pallagról. a termelőszövetkezeti
elnökök továbbképző tanfolyamának harminc hallgatója csütörtökön
nyolcnapos
jugoszláviai
tanulmányútra
utazott. A szövetkezeti elnökök a szabadkai, a beliei. az
eszéki és a pancsovai agrokomibnátot.
továbbá
több MINISZTER
mintaüzemet és a zimonvi ÉS S Z E N Á T O R
mezőgazdasági kutatóintézetet P Á R B A J A
Lovassági szablyákkal kardtekintik meg.
párbajt vívott, szerdán egv
uruguayi miniszter é6 egy
szenátor. Egv 1920-as törvény értelmében
Uruguayban a „becsületbeli ügyek elintézésének" ez a formáig
változatlanul megengedett. A
két kakaskodó politikus egv
Montevideó környéki katonaiskola udvarán három percig vívott egymással, maid
az ügy elintézést nvert azr
zal. hogy mindketten jelentéktelen
sebeket
ejtettek
egymáson. A törvény értelmében ugyanis a párbaj addig tart. amíg az egyik fél
„vért fakaszt" ellenfeléből.

VASÚTI
SZERENCSÉTLENSÉG
KELENFÖLDÖN

Pierrc Cardin francia divattervező
ajánlja ezt a kreációját a divathóbortokat
kedvelő hölgyeknek
1070/71 őszitéli szezonjára. A fekete gyapjúruha combközépig
teljesen
normálisan
halad, majd egy hirtelen, bolondos
ötlettel
szinte kalitkába
zárja viselője lábait, kivillantva
a „rácsok" között a formás idomokat. A térd és a boka között,
a rendhagyó maxiszoknya
újból folytatódik,
a férfiak legnagyobb
bánatára.

Nyom az ötös mészárlás
A Kaliforniában családostól meggyilkolt Ohta szemsebész elhagyott Rolls-Royceának
szélvédőjén
üzenetet találtak, ami megfejtheti
az ötös mészárlás rejtélyét —
jelentette be szerdán este a
seriff Santa Cruzban.
A gyilkosok
minden jel
szerint valamiféle „környezetvédelem"
megszállottjai
lehetnek —
nyilvánvalóan
elferdült gondolkodású hippik. A levél,
amelyet már
szakértők
elemeznek,
így
hangzik:
„Ma megkezdődik a harmadik világháború, az, amelyet a szabad világegyetem
népei indítanak
ellenetek.
Ettől a naptól kezdve bárki
vagy bárkik, aki vagy akik
másokkal együtt megrontják
a természetes
környezetet,
ugyanezt a
halálbüntetést
szenvedik el a szabad világegyetem népének kezétől. Én
es bajtársaim ettől a naptól kezdve mindhalálig har-

CSEHSZLOVÁK
KÖNYVKIÁLLÍTÁS

Csütörtökön úi
kiállítás
várja a közönséget Budapesten. a Liszt Ferenc téri
könyvklubban: a prágai Svoboda és a pozsonyi Pravda
Könyvkiadó terméséből láthatnak több száz kötetet, felölelő bemutatót az érdeklődők. A kiállítás alkalmából
Budapestre érkezett Palonci
Eugen. a Svoboda Kiadó és
Hlinicki Jaroslav. a Pravda
Kiadó igazgatója.
AZ ÜJ T I M F Ö L D G Y A R
ENERGIAELLÁTÁSA

Az ajkai hőerőmű
megkezdte a felkészülést az Ajkán épülő, évi 240 000 tonna
kapacitású. 2-es számú timföldgyár hő- és villamosenergia-ellátására.
A
jelenlegi
kapacitás kevés, ezért az ajkai erőmű műszaki fejlesztési tervet dolgozott ki. A
40 millió forint beruházást
igénylő tervet már jóváhagyták. és megrendelték a gépi
berendezéseket is.

üzenetek
ügyével nem tudunk foglalkozni, mert az a vállalati
munkaügyi
döntőbizottsághoz tartozik. Azt tanácsoljuk, hogy ügyében
hozott
igazgatói döntés ellen
forduljon a vállalati
munkaügyi
döntőbizottsághoz és
ott kérje eredeti munkakörébe való visszaállítását —
indokai alapján.

Böbe nincs többé
Böbe, a veszprémi állatkert idomított
csimpánza,
többéves figyelmetkeltő állatkísérlet alanya elpusztult.
A csimpánz 7 évig. az állatkertekben élő majmok kor-

tetteseire

átlagánál jóval tovább élt. A
vele folytatott
kísérleteket
több tudományos ismeretterjesztő film is megörökítette.
Az értékes csimpánz megmentéséért az állatkert vezetői mindent
elkövettek.
Hosszabb ideje gyógykezelték. Böbe „fegyelmezetten"
vetette alá magát a gyógyszeres kezelésnek. A csimpánzt az állatkert
orvosa
felboncolta. A májban és a
lépben szembetűnő változásokat talált. Megállapítások
szerint a majom pusztulását
kutyától származó
galandféreg okozta.

colunk a szabadságért, bár- amelyben összetörve megtadoktor másik
ki, vagy bármi
ellen, aki lálták Ohta
hogy
nem támogatja a természe- kocsiját. Feltételezik,
ezen az autón
tes életet ezen a földgolyón. a gyilkosok
Vagy a materializmus pusz- hagyták el a helyszínt.
tul el, vagy az emberiség!"
A boncolóorvosok
szerint
A levelet az amerikai ve- a bestiális gyilkosság elkövetőkártya négy
figurájának tői két lőfegyvert
használelnevezésével írták alá: „a tak, de lehet, hogy az öt álKözlemény
bot lovagja, a kupa lovagja, dozat közül egy-kettő
még
a -csillag lovagja, a kardok
(X) Szívkoszorúér-szűkület —
élt, amikor színes selyem- k o s z o r ú é r - t r o m b ó z i s c í m m e l d r .
lovagja".
gy.
tanárseged
A vetőkárlyában a csillag sálakkal gűzsbakötve, beha- Ct asrat n áedl ői a dMá si tk l óms a e rlu.
jigálták őket a villa fürdő- P o s t á s M ű v e l ő d é s i H á8 z ób raank. o r a
a rossz erőivei azonos.
A San Francisco-i tenger- medencéjébe.
S . 203 840
parton, a környező erdőségekben folytatódik a hajtóvadászat." A seriíf-legények elsősorban a Santa
Cruztól
északra fekvő
dombvidék
hippi-,,kommunáit"
fésülik
át. Három embert keresnek,
két férfit és egy lányt. A kö- A Alagyai Szocialista M u n k á s p á r t Szered városi bizottságának
rözölista szerint húsz év kö- napilapja. - Főszerkesztő: F. rsagy István. — Szerkesztőség és
rüliek lehetnek, hosszú hajat kiadóhivatal: Szeged. Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g útja 10.. t e l e f o n :
viselnek, és kedden délután 13-131, 13-003. — Felelős kiadó: Kovács László. — A lapot
annak a vasúti alagútnak a n y o m j á l Szegedi Nyomda Vállalat, Szeged. Bajcsy-Zsilinszky u .
közelében
csavarogtak. I 2L sz. ( I n d e x i 29 053). — Előfizetési d í j egy b ö n a p r a 20 forlaá.

