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Üj sorozatunk: 

Ma de in Szeged 
Made in Szeged felirat ugyan nem található a magyar 

árukon, mivel altalanos szokás, hogy az állam nevét 
tüntetik fel a külföldre szállított és ott forgalomba hozott 
cikkeken. De hazánk külkereskedelmi forgalmában Szeged 
ipara és mezőgazdasága is komoly szerepet játszik. Hogy 
mit gyártanak külföldi megrendelésre a szegedi vállala-
tok? Erről számolunk De olvasóinknak a kedden kez-
dődő cikksorozatunkban. Hetenként többször jelentkezik 
rovatunk, a Made in Szeged, amelyben sorra bemutat-
juk a környezetünkből exportált leglontosabb terméke-
ket. Megírjuk, hogy az exportra szánt árut melyik üzem-
ben gyártják, mióta, milyen anyagokból, hova. mely or-
szágokba szállítják, milyen helyet foglal el a Szegeden 
gyártott árucikk a világpaicon és igy tovább. 

ÜJABB GÉPEK 
A HENGERMŰBEN 

A Székesfehérvári Köny-
nyúfémmú épülő szélessza-
lag hengerművében újabb 

POLITIKAI AKADÉMIAI 
ELODASOK 

Az MSZMP Szeged városi 
bizottságának gazdaságpoli-
tikai kérdésekkel foglalkozó 

Tisztelt Szerkesztő Űr! Abban a 
reményben fordulok Önhöz, hogy ha 
rajtam nem is, de a tériek széles tá-
borán segít levelem ' közzétételével. 
Nekem már mindegy, én már belőt-
tem a magam családi öngólját. De 
vannak még tisztalelkűek, akik — 
ha megszívleli szomorú soraim ta-
nulságait — nem esnek csapdába. 

Magarn is sokáig éltem abban a 
naiv világban, amelynek neve: ta-
pasztalatlanság. Feleségem. mini 
minden feleség, szorgosan járt a 
piacra, amíg én átfutottam kedvenc 
lapomat, s közben félfüllel hallgat-
tam, hogyan dicsekszik szomszédasz-
szonyunknak. özvegy Biberics Edö-
mérnének. olcsó vásárlásaival. Még 
ma is megremegek, ha eszembe jut 
az a reggel, amikor én szerencsétlen, 
e beszélgetésbe akaratlanul beleszól-
tam. 

Az ok: egy pár gyönyörű tyúk 
volt. amelyet ózv. Biberics Edömér-
né tapasztaltan gusztálgatott, han-
gosan dicsérve feleségemet, aki 
megint olcson vásárolt, mert nyolc-

-vsnr for in tér t 've t te 'e pompás jószá-" 
gokat. amelyek ózv. Biberics Edö-
mérné szerint testvérek között is 
megérnek egy százast. Mikor tehát 
feleségem bejött a konvhába. . ott-
hagyva újságomat, magam js meg-
szemléltem a tyúkokat. mondván, 
hogy valóban olcsón vásárolt fele-
ségem. tehát a maradék húszast. 

Önqól 
amit imigyen nyert, igazán odaad-
hatná nekem. 

A többit elképzelheti. Hitvesem 
keserűen, mondhatnám mefisztóian 
kacagott fel. s ezt mondta: — Hát, 
mit képzelsz! Ügy adtam én ezekért 
nyolcvanat, ahogy te voltál már éle-
tedben piacon. Száz volt, fiacskám, 
száz. De nem képzeled, hogy ennek 
a vénasszonynak elárulom, hogy va-
lóban ennyibe került! Elmesélné az 
egész háznak, hogy miféle tékozló 
fehérnép vagyok, s hogy mi biztosan 
úgy lopjuk a pénzt. Inkább hazu-
dok! 

Érthető ugye, hogv egy világ om-
lott össze bennem. Én is keserűen 
felkacagtam: Ha, ha: tudtam! Hát 
azért nem tudunk mi sohasem zöld-
ágra vergődni, mert te igy szórod 
a pénzt! M e r t . . . m e r t . . . A többit 
nem is érdemes részletezni. Eléged-
jen "meg a Szerkesztő Űr azzal, hogy 
azóta kedvenc lapom forgatása he-
lyett magam kutyagolok minden 
hét végén a piacra, gusztálgatom a 
tyúkokat, vásárolok. 

De nem ez az igazi öngól. Hanem 
az. hogy már magam is összekeve-
rem. hogy mit kell mondanom öz-
vegy Biberics Edömérnének. s mit a 

feleségemnek. Mert a szomszedasz-
szonvunk előtt minden yásárlásból 
legalább egyharmadot le kell tagad-
ni, a feleségemnek viszont elég egy 
negyedet. így is a tonk szélén ál-
lok. Képzelje el, hogy ha veszek egy 
pár tyúkot kilencvenért, akkor özv. 
Biberics Edömérnének azt kell ha-
zudnom. hogy hetvenért vásároltam, 
a feleségemnek, aki viszont hallja, 
hogy mennyit hazudok. azt kell 
mondanom, hogv nyolcvanért. 

Mit mondjak még! Idegeim tönk-
rementek. eladósodtam, megőszül-
tem. Két mellékállást is vállaltam, 
hogy a valóság és a hazugság közti 
különbözetet fedezni tudjam. Csak 
otthon cigarettázom, és szökök a 
munkatársaim elől. ha meg akarnak 
hívni egy pofa sörre. A feleségem, 
persze, roppant elégedett, s bejelen-
tette. hogy az általam spórolt pénz-
ből még megrendel egy újságot a 
kedvemért. 

Tisztelt Szerkesztő Ür! Ha írásom 
netántán megnyerné tetszését, a ho-
noráriumot a munkahelyemre küld-
je. Tisztelettel: Balkezes Kázmér. 

(A szerk. megjegyzése: nevezett 
új címét vállalatánál tudtuk meg: 
Ideggyógyászat, I. emelet. A főorvos 
kérésére a honorárium összegét pia-
ci bevásárlószatyor formájában Utal-
tuk ki. amelyekből nevezett dühön-
gő hetente kettőt is elszaggat.) • 

Veress Miklós 

egységeket helyeztek üzem- akadémiáján november Ifi-
be. A meleg hengerállvány án. szerdán délután fél 3 órai 
üzemi próbái sikeresen befe- kezdettel a Szabadság film-
jeződtek. s a szovjet gépek színházban dr. Varga Dezső, 
és berendezések naponta az MSZMP Szeged városi 
két műszakban hengerelnek, bizottságának titkára tart 
A 400—450 fokra felhevített előadást A negvedik ötéves 
alumínium tuskóból R—2! terv főbb célkitűzései cím-
millimeter vékony alumi- mel. (A sárga jelzésű igazoi-
niumlemezt készítenek, rész- ványok érvényesek.) Az idő-
ben készarunak. részben SZerú politikai kérdésekkel 

LOTTÓ-TAJÉKOZTATÓ 
A Sportfogadási és Lottó-

igazgatóság közlése szerint 
a 46. játékhéten 5 találatos 
szelvény nem érkezett. Négy 
találata 104 fogadónak volt. 
nyereményük egyenként 34 
ezer 307 forint, 3 találatot 7 
ezer 34fi fogadó éri el. nye-

MÉRNÖKÖK 
TALÁLKOZÓJA 

A Miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem volt hall-
gatói — akik jelenleg a sze-
gedi üzemekben dolgoznak 
— ezután rendszeresen fog-
nak találkozni. A fiatal mér-
nökök először holnap, hétfőn 

reményük 243 forint. A két- este a Hági Étteremben gyűl-

üzemi továbbhengerlésre. 

TISZTÚJÍTÁS 
A TEXTILES 
EGYESÜLETBEN 

'A Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egye6üle, 
Csongrád megvei csoportja 
tisztújító taggyűlést tartott. 
A csoport tagjai ismét Tóth 
Lászlót, a Kenderftinó és szovjet filmet vetítik. 
Szövőipari Vállalat, vezér- SZÁZEZER 
igazgatóját választottak el-
nökké. a titkári tisztet Bér-
eri István, a Szegedi Juta-
gyár • főmérnöke tölti be. 

foglalkozó akadémián no-
vember 19-én, csütörtökön 
délután fél 3 órakor a Sza-
badság filmszínházban 
ugyancsak a negyedik ötéves 
tervről dr. Varga Dezső tart 
előadást. (A piros jelzésű 
igazolványok érvényesek.) 
Mindkét előadás után a Bűn 
és bűnhődés című kétrészes 

találatos szelvények száma 
170 ezer 870 darab, ezekre 
egyenként 13 forintot fizet-
nek. A nyereményösszegek a 
nvereményilleték levonása 
után értendők. A közöli ada-
tok tájékoztató jellegűek. 

A MINERVA 
ÉVADNYITÓJA 

Tapolczai Oláh Gábor: 
Egyetlen szó című groteszk 
jelenetét és Lerol Jones: 
Zátony című egyfelvonásosát 
mutatja be a Szegedi Mi-
nerva Színpad Konter László 
rendezesében. holnap, hét-
főn este 7 órakor a Postás 
Művelődési Otthonban. Sze-
replők: Tolnai Miklós. Pálfy 
Katalin. Fekete Gizella és 
Nóvák Zoltán. A bemutató-
ra ahova Tapolczai Oláh 
Gábor Is telezte részvételét, 

FLAMAND SZÉK 
A Tápéi Háziipari Szövet-

kezet 
100 000 
fonatú, ügynevezett flamand 
széket szállít Belgiumba. 
Ezek a bútorok a brüsszeli 
kiállításon a francia üzlet-
emberek tetszését is meg-
nyerték. s máris több ezer 
ilyen széket rendeltek azzal 
a módosítással, hogy a gvé-
kényfonatot külön szalma-
szövettel is burkolják. Jö-
vőre már 15 millió forint ér-
tékű ilven szék készítésére 
készülnek fel Tápén. 
PADPRÓBA 

A New York-i közigazga-
tási hatóságok számítása 

nek össze, hogy munkájuk-
ról. életükről elbeszélgesse-
nek. 
SZERZŐI EST 

Kálmán László kisebb drá-
mai munkáiból, jelenetei-
ből, szatíráiból rendeznek 
szerzői este november 17-én, 
kedden 6 órai kezdettel az 
újszegedi November 7. Mű-
velődési Otthonban a Szín-
házi esték Űjszegeden című 

. , , sorozat ötödik előadásaként. 
Az Egészségűgv, Mm,szté- H e n d e r b . Versénvi Ida. A 

Kelet-szlova- m ű s o r b a n feliépnek Molnár 
felszamolasa P i r o s k a i s t p f a n i k I r é n . Bán-

MEGSZtlNTETTÉK 
A KOLERA ELLENI 
ÓVINTÉZKEDÉSEKET 
A SZLOVÁK HATÁRON 

rium közli: a 
kiai járvány 
következtében a szlovák ha-
táron a magyar hatoságok is 

évente átlagosan megszüntették az eddigi 
különleges gyékény- rendkívüli intézkedésekét: 

az „A" felnőtt-bérlet érve- szerint a Central Park pad-
nyes. 

SIKER 
IRAKBAN 

Kormányközi mepállapo. 
dacok alapján Magyarország, anyagból készített uj 
közelebbről a zalai olaiku- delieket állítanak fel. 

jainak és székeinek csonkí-
tása évente több mint 50 000 
dollár kárt okoz. Ennek 
megszüntetése érdekében el-
határozták. hogv törhetetlen 

mo-
Elö-

Vendégségben 

Egy megrögzött iszá-
kost meghívnak egy fé-
nyes lakomára. Amikor 
a desszertnél tartanak 
észreveszi, hogy már 
megint kegyetlenül be-
szívott és elhatározza, 
hogy nagyon fog vigyáz-
ni viselkedésére. 

Ekkor a ház asszonya 
bemutatja neki két kis 
ikerlányát. 

A vendég felkiált: 
— Oh. milyen elra-

gadó kislány! 

tatók is részt vesznek Irak zetesen azonban a nadoxat 
nemzeti olajiparának meg- az állatkertben próbálják k;. 

KATASZTROFÁLIS 
FÖLDRENGÉSEK 

A skopjei és banja-lukai 
földrengésekről beszél dr. 
Fehér József egvetemi ad-

györgyj Károly, Kovács Já-
nos és Papp János, a szege-
di színház művészei-
EZÜST PASZTA 

Joszif Genisz kijevi orvos 
ezüstnitrátoldatot tartalmazó 
pasztát készített,. E készít-
mény a fogcsatornák tömé-
sére szolgál. Az ezüst Paszta 
univerzális. Elősegíti a szét-
roncsolt szövetek helyreállí-
tását. megvédi a fogszövete-
ket a fertőzéstől és csökkenti 
a fájdalmat. 
MEGLOPTA 
FELESÉGÉT 

Meggvesi Mihálv 33 éves. 
büntetett előéletű. Szeged. 
Árvíz utca 42. szám alatti 
lakos szeptember 23-án sza-
badult a börtönbüntetésből, 
s máris visszakerült a cellá-
ba. Ellopta felesége szolgá-
lati bundáját, eladta, s a 
Pénzt italra költötte. 
DRÁGULÁS 
(SPANYOLORSZÁGBAN 

Spanyolországban a meg-

teremtésében. A héten meg-
érkezett az első munkaslker-
ről szóló híradás a távoli 
országból: a zalai olajkuta-

ott a gorilla-ketrecekben 
helyezik el őket. ..Ami ott 
tartósnak bizonyul, fiatal-
jaink támadásait is átvé-

tók által fúrt első kút meg- szeli" — véli derűlátóan az 

BIOLÓGIAI 
SZABADEGYETEM 

A sejt élettani, biofizikai 
_ «s biokémiai alapjairól tart 

élhetési költségek ez év au- előadást dr. Biczók Ferenc, 
gusztusáig 9.R százalékkal egyetemi docens, ma. vasár-

iunktus holnap hétfőn este emelkedtek. Az élelmiszer- nap délelőtt 11 órakor a 
fél 7 órakor a Juhász Gyula árak 1969 és 1970 augusztusa szemészeti klinika elöadó-
Művelődé6i Központban. Az között 5.76 százalékkal, a ru- íermében. 

házkodási költségek pedig ÁRVÍZI 

ke«ite a termelést. egyik városi tanácsos. 

ismeretterjesztő előadást 
film- és szines diaképvetí-
tés kíséri. 

10.05 százalékkal nőttek. 
RIKO—60 ÁLDOZATOK 

VÁLASZ-LEVELEZŐLAP 

I 
„•ofllilfüllllüt.. 

Er. « küldemény 
belföldön közön-
ségesként bér-
mentesí tés nél-
kül te feladható. 
Ar esedékes dí-
iákat ké ihes l tés-
kor címzett tiretl 

M 

. . . . . Négyszázra növekedett a 
A kolumbiai árvíz halálos ál-

dozatainak száma és további küli telefon, amelyet a Lit-
ván SZSZK-ban a ..Szigma" 7 £ m é l v " £ o r S r i ^ e T e t -
egye6ules különleges terve-
zőirodáiéban szerkesztettek. 
A ..Riko—60" segítségével az 

f l P - ' 

Csongrád megyei 
Lapkiadó Vállalat 

S Z E G E D , 

M. Tanácsköztársaság ü. 10. 

egymástól 2 kilométer távol-
ságra levő előfizetők beszél-
getést folytathatnak. A rend-
szer egv központi kapcsoló-
táblából. valamint vevő- és 
adókészülékekből áll. A kap-
csolótáblán levő gombok 

len. A károkat több millió 
dollárra becsülik. A hatósá-
gok helikoptereken és repü-

CIRKUSZ-
PALOTA 

Csaknem négy éve zárta 
be kapuit a Fővárosi Nagy-
cirkusz. hogv helyén felépül-
hessen az új. modern cir-
kusznál ota amelynek műsza-
ki átadása a napokban kez-
dődött meg. Az épület több 
mint 45 millió forintba ke-
rült. A városligeti cirkusz-
palotát előreláthatólag még 
az idén átadják rendeltetésé-
nek. 

BÉKAREKORD 
Rekord ..termé6t" takarí-

tottak be ez év őszén a hal-lőgépeken szállítanak élei- d ú s z o b o s z l ó i Bocskai Halá-
szati Termelőszövetkezet bé-
kafogó emberei, A halgazda-
ság szomszédságában levő 
két tóból minden korábbi 
esztendőnél nagvobb meny-

miszereket és gyógyszert a 
katasztrófa sújtotta térsegek 
lakóinak. 
PARÓKA 

A férfiparóka új nagv slá. 
egyikének megnyomásával 60 ser az üzletekben Amerika- ".Viségű. összesen 400 mázsa 
előfizető bármelyikével két- szerte. Üjabban olyan üzle- kecskebékát gyűjtöttek össze, 
oldalú kapcsolat teremthető, tek és áruházak ls bevezet- A zsákmányt a szövetkezet 
A hordozható adó-vevőkészü- ték. amelyeknek eddig eszük- tárolóiában őrzik. A téli hó-
lékek. amelvek félvezetőkből ben sem volt e cikkeket áru- napokban exportálják a nyu-
készülnek. elenyésző súlyúak sítani. gati államokba, 
és könnyen elférnek a zseb-
b e n M I • • • MII II IN I — 
TŰZHARC 

Eddig ismeretlen okokból 
tűzharc keletkezett Düssel-
dorfban rendőrök és ven-
dégmunkások között- Két 
külföldi meghalt, egv har-
madik megsebesült. A halott 
és sérült vendégmunkások 
személyazonosságát nem si-
került megállapítani. 

DELMAGYARORSZÁG 
A Magyat Szocialista Munkáspárt Szered varon bizottságának 
napilapja. — Főszerkesztői P. ikagy István. — Szerkesztőség és 
Kiadóhivatalt Szeged. Magyar Tanácsköztársaság útja 10., telefoni 
13-835, 13-003. — Felelős Ktadő: Rovara Ukszlő. — A lapot 
nyomjai Szegedi Nyomda Vallalat. Szeged. Bajcsy-Zsilinszky o. 
N. sz. andrx I 29 053). — Előfizetési dl] egy nőnapra 10 forint. 


