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ölvlilca e n 
ÁRVÍZKÁROSULTAK 
J A V A R A 

Ma rendkívüli vasárnapi 
műszakot, tartanak a Vá-
rosgazdálkodási Vállalat dol-
gozói. E napi munkabérüket 
teljes egészében az árvíz-
károsultak . javára ajánlják 
fel. 

ÜJ KLUB 
FIATALOKNAK 

A legfiatalabb szegedi vál-
lalat, a kommunális és 
karbantartó üzem első fel-
adatai között tartotta szá-

ATVEHFTÖK A 
POLITIKAI AKADÉMIA 
IGAZOLVÁNYAI 

Az MSZMP Szeged városi 
bizottsága értesíti a párt-
szervezeteket. hogv a poli-
tikai akadémia igazolványo-
kat október 29-én. 30-án és 
31én reggel fél 9-től délután 
4 óráig vehetik át a városi 
pártbizottságon. 

FÖLD ALATTI 
GÁZTÁROLÓ 

Az első bulgáriai föld alat-
ti gáztárolót az azerbajd-

mon. hogy gondoskodjon fia- z f á n ' tudósok közreműkö-
tal dolgozóiról. Ennek szel-
lemében hozta létre a KISZ-
6zervezet ifjúsági klubjst, 
amelyet tegnap. szombat 
délután nyitottak meg ben-
sőséges ünnepség keretében. 
A Mikszáth Kámón utcai 
új klubot a fiatalok az ün-
nepélyes megnyitó után 
klubesttel avatták fel. 

KISS LAJOS-
EMLÉKSZOBA 

A jeles néprajztudós. Kiss 
Lajos emlékszobáját avatják 
fel ma, vasárnap délután 5 
órakor a hódmezővásárhelyi 
Tornyai János Múzeumban. 

désével hozzák létre. Kauká-
zusi szakembereket bíztak 
meg azzal, hogy készítsék 
el a Ráz földalatti tárolójá-
nak műszaki tervét. A föld-
alatti tároló lehetővé te-
szi, hogy megszakítás nél-
kül ellássák a Barátság cső-
vezetéken Bulgáriába érkező 
gázzal a kremikovci és a 
vracai fémipari 
üzemeket. 

Este hat óra körül járt az idő. Dü-
höngött a csúcsforgalom a Nagykör-
úton. A villamosokon lassan, de 
érezhetően emelkedett az utasck 
vérnyomása. Magam is görcsösen 
igyekeztem egy idegen könyököt el-
távolítani az oldalamból, amikor 
Ilonkát, volt munkatársnőmet fe-
deztem fel a könyök folytatásában. 

Majsza 
— Vettem. 
— lft óra 4 perc: Ilonkával elér-

tük a 14-es körzetet. Óvatosan meg-
közelítjük a 196 759-es italboltot. A 
helyiség előtt egy nő lép Ilonkához, 
és jelenti: 

— A kijáratot elálltuk! A férjed 
a boltban van. Még ki tudja mon-

— Igazítsuk össze az óránkat! Ná-
lam 18 óra 24 perc van. 

— Nálam 18 óra 36 perc. Valami dani a nevét és emlékszik a szüle-
— Ráér egy kicsit? — kérdezte baj van a hajszálrugóval — mond- tési évére, 

bevezető nélkül. tam mentegetődzve. Ilonka bólint. 
— H á á á t . . . akad egy kis i d ő m , . . — Nem baj. Állítsa vissza a mu< — Köszönöm! — majd felém for-

Ha akarja, leülhetünk egv feketére, tatot! Tíz perccel ezelőtt kapott te- dul. — Most már elárulhatom, hogy 
és elbeszélgethetünk a régiekről. lcfonértesítés szerint X-et 18 óra 10- a titokzatos X azonos a férjemmel, 

— Nagyon érdekel, hogy mi van kor a 4-es körzetben látták utoljára. Somfai Bélával, Csak eddig restel-
a régiekkel, de most fontosabb do- Onnan már bizonyára továbbhaladt, lettem bevallani. 
logról van szó. Azonnal szálljon le Tehát, irány az 5-ös körzet, ami az A hangulatosan piszkos helyiség-
velem a villamosról. V. kerület bizonyos területét jelenti, ben Somfai Béla a rozoga pultnak 

Meg sem várva a válaszomat, le- a Tanács körút környékén. támaszkodva szürcsölte a szekszárdi i 
rángatott a kocsiról. — Gyalog nem mehetünk — bic- kadart. Ilonka egyetlen ugrással 

— Rövid leszek — nézett a sze- centettem előkelően, és magamhoz mellette termett és elszedte a pénz-
mem közé komoran. — Segítene ne- intettem egy taxit: — Jó napot! Le- tárcáját. Lázasan kutatott benne, 
kem? Valakit hajszolok. ?.ven szíves megmondani. hánvas majd megkönnyebbülten sóhajtotta: 

— Kit? — kérdeztem kíváncsian, autóbusszal jutunk a Tanács kör- ..Meg csak 57 forint 20 fillért ivott 
— Egyelőre nevezzük X-nek. En- útra? el. Időben érkeztünk, mert egyórai 

nek az X-nek legkésőbb negyven 1B- °ra 31. Átfésültük a 8-as kör- bemelegítés után általában rátér a 
. „ „ , „ hol,-11 • , - . . .. . zetet Eredmény nincs. Ilonka vala- pálinkára, és akkor már nincs hata-
percen belül a Kezem köze kell ke- m j k ö z p o p t o t h í v o t t f e , telefonon, lom, ami megfékezhetné" Rutinos 
rulnie. különben végzetes következ- - Határozott női hang válaszolt: Itt mozdulatokkal összecsomagolta fér-
mények várnak r á m . . . Sommerné! Jelentést kaptam a 11-es jót és indult a kijárathoz. Az ajtó-

— Állok rendelkezésére — támadt körzetből. X-et percekig figyelték, b a n a ' ld"gálö harcias őrszem irigyen 
fel bennem a lovag, a nők hóslelkű de sikerült egérutat nyernie. A 14-es " Y " a'1 maga férje már megvan 
védelmezője. körzet felé menekül. Tíz perc múl- Most az enyémet fogjuk megkeresni! 

Ilonka katonásan rendelkezett: va hívjon fel újból. Vétel. Végé. Galambos Szilveszter 

LOTTÖTÁJÉKOZTATÖ HÁROMEZER 
A Sportfogadási és Lottó- ÜJDÖNSÁG 

igazgatóság közlése szerint A gépgyártás m a Romá-
a 43. játékhéten öttalálatos nia vezető iparága. Évről 

f j szelvén:- nem érkezett, évre bővül a gyárak termé-
^ Négytalálatot 49 fogadó ért keinek jegyzéke, javul mi-

éi. nyereményük egyenként nőségük. Csupán a jelenle-
71061 forint. Három talála- gi ötéves tervben (1965— 
ta 4297 fogadónak volt. nve- 1970) 3000 gép és egyéb új 
reményük egyenként 405 fo- termék gyártását vezették 
rint. A kéttalálatos szelvé- be. Túlnyomó többségük el-

Dr. Wittman Tibor, a Jó- nyek száma 137 431 darab, éri a világszinvonalat. A ro-
zsef Attila Tudományegye- ezekre egyenként 16 forin- mán gépij>ari termékek ne-

Beszédet mond: dr. Dömö- t e m tanszékvezető tanára tot fizetnek. A nyeremény- gyedrészét exportálják. Kü-
tor János múzeumigazgató, meghívásra Angliába uta- összegek a nvereményille- lönösen nagy keresletnek ör-
orszaggyülési képviselő. zik. Másfél hetes körútja ték levonása után értendők, vendenek a külföldi vá-

során London. Oxford, Es- A közölt adatok tájékoztató sárlók körében a fúróberen-

A jatek oromé 

SZEGEDI TUDÓS 
ELÖADASAI 
A N G L I A B A N 

Utolsó 
kísérlet 

Nagy üdvrivalgással 
kísérték egy nápolyi 
autóbusz utasai az 
egyik utas versenyfutá-
sát. aki kétségbeesett 
erőfeszítéssel hiába kí-
sérelte meg. hogy el-
érje az autóbuszt. — 
Vaskos tréfákat fa-
ragtak a Nurmiról, 
amig a futó — utolsó 
erejét összeszedve nem 
kiáltotta: „Húzzátok be 
a kéziféket, én vagyok 
a vezető!" 

sex és Warwick egyetemein 
tart előadásokat bolíviai 
gazdaságtörténeti kutatásai-
nak eredményeiről. 

NÉGYÉVES 
PROGRAM 

jellegűek. dezések (ezek már 25 or-
A SOMOGYI-KONYVTARI s z á e s z a k é r t ő i t hódították 
HÍRADÓ ÜJ SZAMA meg), továbbá a 40 és 50 

Ismét gazdag tartalommal lóerős traktorok a Stiagul 
jelent meg a Somogyi Rosul gvár héttonnás teher-
Könyvtár népszerű Híradó- autói, az elektromotorok és 
jának új. ezévi második egyéb gyártmányok. 

Igen aktív munkát végez száma. A könyvtári munka 
a szegedi II. kerületi tanács időszerű kérdéseivel foglal- MOSZKVA, 
építési osztálya mellett mű- kozó Műhely rovatban Gro- LENINGRÁD. RIGA 
ködő állandó bizottság. Most ditzki Sándorné. Kakuszi A Szovjetunió három vá-
állították össze négy évre Jánosné. Papp Rózsa és rosát. Moszkvát. Ler.ingj-á-
a kerület vízhálózatának Szabó lmréné írását olvas- dot és Rigát mutatja be a 
fejlesztési programját, me- hatjuk egyebek közt. Az Szovjet Kultúra Hete al-
lyet még szakmai szempont- Örökség-ben Péter László a kaiméból, dr. Dömötör Jó-
ból átvizsgálnak. A prog- Közművelődési Palota épt- nos. a hódmezővásárhelyi 
ramtervezet kidolgozásában téstörténetéről értekezik. Az Tornyai János Múzeum igaz-
kiválóan érvényesülhetett új számot is szines Króni- gatója. országgyűlési képvi-
helyismeretük. ka rovat egészíti ki. 

Népszerű tévéműsor 

HAJÓ-
KATASZTRÓFA 

Southampton közelében 
az angol partoknál szom-
batra virradó éjszaka össze-
ütközött két hatalmas olaj-
tankhajó. a 42 000 tonnás 
Pacific Glory és a 46 000 
tonnás Allegro. Mindkettő 
libériai társaságok tulajdo-
na. A Pacific Gloryn a ka-
tasztrófa következtében tűz 
ütött ki, s a 42 főnyi legény-
ségből szombat reggelig 
csak 29-et tudtak megmen-
teni. Tizenhárom matróz el-
tűnt. 

SZÍNJÁTÉK 
A TETŐN 

Már az elektromos sze-
reléseket végzik az Állami 
Biztosító szegedi elektromos 
hirdetőtábláján. amely a 
Kárász utca és a Klauzál 
tér sarki háztetőn fogja rek-
lámozni a Casco-biztosítást. 
A már felszerelt nyolc mé-
ter hosszú és két méter 
magas tábla a budapesti 
Corvin áruház reklámjához 

" t t t 
» - k&//uí> 

— Mit tenne ön? . 

selő holnap, hétfőn este 6 
órai kezdettel a Bartók Bé-
la Művelődési Központban. 
Az előadást diavetítéssel il-
lusztrálják. 

HÁROM PERC 
A L A T T 

Csongrád megyében, a 
székkutasi vasútállomás 
mellett a helyi Üj Élet Tsz 
a mezőhegyesi cukorgyárral 
közösen központi cukorrépa-
gyűjtő állomást hozott létre. 
A szállítások meggyorsításá-
ra szovjet gyártmányú ra-
kodó berendezést vásároltak. 
A hatalmas berendezés a 
ráfutó gépkocsit pillanatok A mezőgazdasági repülő- a mezőgazdasági repülőgép-
alatt a levegőbe emeli és lógép-flotta főszezonja rövi- flotta egységei. Sok munkát 
megdönti úgy. hogy a rakó- desen befejeződik, mindez ad a műtrágyázás és a nö-
many kiürüljön. Mindez há-, azonban nem jelenti, hogy vényvédő szerek kiszórása, 
rom perc alatt történik és ősszel és télen nem lesznek A mezőgazdasági légügyi 
ez idő alatt a gép elevátora újabb felszállások. A szolga- szolgálat számára az idei év 
vagonba is ömleszti a cu- lat szakemberei felmérték az rekordot hozott. A pilóták 
korrépát. elkövetkezendő hetek igé- eddig 1.4 millió holdas tel-

nyelt ée ennek alapián szer- iesitményt értek el — ek-
vezik meg a munkát. Amenv- k o r a területet láttak el a 
nyiben kedvez az időjárás, levegőből különféle veg^ze-

A mezőgazdasági repülők 
rekordja 

A KRÁTEREK 
MÉLYÉN 

Film- és diavetítéssel kí- rekkel — ami azt jelenti. 

rület felett húznak még el elmúlt évj eredményt. 
Járványvédelmi okokból lezárták ejöadast idén kw-iso ezer hoidas te- hőg7"nwris""teVi«ítettéT"áz 

a magyar—szlovák határ 
egy részét 

Az Egészségügyi Miniszté-
rium közegészségügyi. jár-

hasonlóan működik majd, ványügvi főosztálya közli: 
de nyolc színvariációra ké- A' kelet-szlovákiai kolera-
pes. A VBKM gyártotta gyanús esetekről kapott hi-
fényreklám kerek félmillió- vatalos tájékoztatás alapján 

delmi intézkedéseket 
zette. 

A MÁV vezérigazgatósága 
közli, hogy egészségügyi ha-

október 23-án a Hidasnémeti tosóg'i intézkedés miatt a 
l-» n fiú rci f l r o l o l x H o l L-ol a í t'n ta .. _ l~ 1 

tart a kráterekről, dr. Ja-
kucs László tanszékvezető 
egyetemi docens holnap, 
hétfőn esle fél 7 órai kez-
dettel Szegpden, a Juhász 
Gyula művelődési központ-

be ve- ban. 

T A L Á L T T Á R G Y A K 
A T A N Á C S O K N Á L 

Jónéhány elhagyott tárgy 
varja ismét gazdáját a sze-
gedi kerületi tanácsok igaz-

Szürke ember 

határátkelőhelytől keletre, a Csehszlovákiába irányuló gatási osztályain. Az L ke-
magyar—szlovák határsav- utasforgalom Hidasnémeti rületnél 39 férfi és női ke-

b a került. 

ÜREGEK 
KÖSZÖNTÉSE b a n a z illetékes magyar ha- ds Sátoraljaújhely átmenet- rékpár, 3 kismotor-kerék-

Tegnap. szombaton az lóságok a kishatárlorgalmat ben további intézkedésig pár, egy-egy női orkánkabát, 
áramszolgáltató kultúrter- lezárták. Az érintett szlová- s zünetel. A MÁV vezérigaz- gyógy szemüveg és fényké-
mében szociális segélyből kiai területről csak azok gatósága felkéri azokat az pezőgép sporttáskával egye-
élő és tanácsi gondozott idő-, utazhatnak be az országba, utasokat, akik Csehszlovákia- lemben. A II. kerületnél 3 
embereket köszöntöttek. Az akik a vonatkozó nemzetkö- ba, vagy azon át kívánnak Komár segéd-motorkerék-
uzsonna és az ajándékcso- zi járványvédemll előírások- utazni, hogy utazásuk meg- pár, 4 női kerékpár, egy iga-
mag mellé műsorral kedves- nak eleget tettek. kezdése előtt a vasútállomá- zolvónytárca 2500 forinttal 
kedtek az I. kerületi úttö- Az illetékes állami köz- sokon kérjenek felvilágosí- és 1 kulcscsomó, a III. kerü-
rők és a vendéglátók kul- egészségügyi-járványügyi tást a korlátozás miatt fel- létnél 28 férfi és 5 női ke-
túrcsoportja. Az ünnepség felügyelőség Hidasnémeti és használatlanul maradt me- rékpár. egy-egy Komár se-
dr. Czina Mihály főorvos Sátoraljaújhely határállomá- netjegyeket kérésre a vasút- gédmotor illetve múbörtás-

ravaival zárult. son a megfelelő jarvanvve- állomások záradékolják. ka. 

Morton Hilton 
New York-i szí-
nész fegyencet 
alakított egy té-
véjátékban. Ott-
hon felöltötte a 
szerejtenek megfe-
lelő fegyencruhát 
majd elindult a 
tévéstúdióba. 

Űtközben nem 
történt jemmi 
Senki sem vett tu-

domást az öltözé-
kéről. Pedig Hil-
ton fel akarta 
hívni magára a 
figyelmet, több já-
rókelőtől az út-
irányt. kérdezte, 
beszélgetésbe ele-

gyedett egy rend-
őrrel. egy ékszer-
üzletben az árak 
felől érdeklődött. 
Csak hazatérőben 
tartóztatta fel egy 
közlekedési járőr, 
mert sáraa jelzés-
nél behajtott az 
útkereszteződésbe. 

DELMAGYARORSZÁG 
A Magyai Szocialista Munkáspár t Szereti városi b izot tságinak 
napi lapja . - Főszerkesztő: F. rsagy István. - szerkesztőség es 
kiadóhivatalI Szeged. Magyar r aná r sköz ta r sasag Otja 10„ te lefoni 
13-535, 13-003. — Felelős k tado: Kovács László. — A lapot 
n y o m j a i Szegedi Nyomda Vatlalai, Szeged. Bajcsy-Zsilinszky o. 
tt. az. O n d é i . 29 063). — Előfizetési d l j egy nőnapra 20 for int . 


