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Hadtudományi 
konferencia 

November 17 és 20 között 
Prágában megtartották a 
bolgár néphadsereg, a ma-
gyar néphadsereg, az NDK 
nemzeti néphadserege, a 
lengyel néphadsereg, a ro-
mán fegyveres erők, a Szov-
jetunió fegyveres erői és a 
csehszlovák néphadsereg 
hadtápfőnökeinek első had-
tudományi konferenciáját. 

Az értekezletet Ivan Ja-
kubovszkij marsall, a Var-
sói Szerződés tagállamai 
egyesített fegyveres erőinek 
főparancsnoka vezette. Az 
értekezlet magas tudomá-
nyos színvonalon, a kölcsö-
nös megértés légkörében 
folyt le. 

a földeken 
Mesterséges csapadékot is kaptak a búzák 

Gyengén keltek az őszi ka- Szentes körzetében 
lászosok megyeszerte. Az termelőszövetkezetben, 
utóbbi hetekben már any-
nyira száraz volt a föld, 
hogy a kései vetésű kenyér-
gabonák magja nem tudott 
kizöldellni. Különösen a sze-
gedi járás homokföldjein le-
hetett látni ritka kelésű ga-
.bonákat. A Meteorológiai In-
tézet szegedi állomásán je-
lentős mennyiségű csapadé-
kot mértek az elmúlt napok-
ban, Csongrád megye más 
részein szintén hasonló vagy 
valamivel nagyobb meny-
nyiségű eső áztatta a határt. 
Még jókor érkezett és sokat 
használt a csapadék, amely-
nek nyomán várhatóan fej-
lődésnek indulnak az őszi 
kalászosok. 

több 
va-

lamint a Pankotai Állami 
Gazdaságban még az eső 
előtt megöntözték a bevetett 
földek egy részét. Az úgy-
nevezett kelesztőöntözés 
eredményeként üde zöld pá-
zsithoz hasonlítanak a gabo-
natáblák. Ez már a harma-
dik esztendő, amikor mes-
terséges csapadékkal áraszt-
ják el a kelő kalászosokat, 
amelyek éppen úgy meghá-
lálják az öntözést mint a 
kertészeti növények. Hol-
danként három-négy mázsá-
val növelhető így a búza 
termésátlaga. 

Bútor is kell a berendezkedéshez 
Nem mindig elég a jó ízlés és a sok pénz 

A kényelem, a korszerű- két heverőből, egy kétajtós 
ség és a divat vezérli a ma szekrényből, bárszekrényből, 
emberét, ha a maga négy edényszekrényből, ágynemű-
iül közti világát kialakítja, tartóból, étkező- és dohány-
Ezt az igényét azonban — zóasztalból áll, szintén most 
sajnos — sokszor nem tudja 
maradéktalanul kielégíteni. 
Tegyük fel, van megfelelő 
lakása és szeretné azt saját 
ízlése és pénztárcája szerint 
berendezni. S minthogy: 
ahány ház, annyi szokás, bi-
zony nagyon nagy választék-
ra lenne szükség ahhoz, 
hogy mindenki megtalálja a 
neki leginkább tetsző búto-
rokat. 

A legnagyobb 
bolt — a raktár 

Szeged négy bútorszaküz-
lete közül igazán csak egy, 
a Kárász utcai lakberende-
zési áruház alkalmas arra, 
hogy be is mutassa áruinak 
többségét. De ez is csupán 
kilenc szobányi hellyel ren-
delkezik. A kisebb üzletek-
ben így természetesen ke-
vesebb bútort talál a vásár-
ló, amit viszont ezekben lát, 
többnyire megtalálja a Ká-
rász utcaiban is. Persze ott 
már egy-két bútorkülönle-
gességben is gyönyörködhet 
— vagy akár meg is veheti, 
ha van rá pénze. 

Legnagyobb választék a 
Bútorértékesítő Vállalat sze-
gedi raktárában van, bár ez 
sem elégít ki mindenféle 
igényt. Van, amikor a ha-
talmas raktárhelyiségben 
szinte hegyén-hátán állnak 

érkezett, ára 11 ezer forint 
körül van. Elég sok darab-
ból áll és tetszetős is, ára 
is elfogadható. Persze a Ka-
nizsa 4. elnevezésű szoba, 
melynek kétszemélyes re-
kamiéja beépíthető a szek-
rényfalba, már 19 ezer fo-
rint. Láttunk önálló falakat, 
a tíz darabból álló NDK 
605-ös 9500, a Sybill — 
szintén német — tizenöt da-
rabból álló fal fémlétrákra 
szerelhető, nyitott polcokkal 
11 ezer 800 forintba kerül. 
Ez már kényesebb igénye-
ket elégít ki — az ára után 
ítélve. Mert sajnos, a falat 
összeszerelve a maga teljes 
nagyságában nem áll mód-
jában megtekinteni a vásár-
lónak. A raktárban is meg-
található a sokak áltai a 
Kárász utcai kirakatban 
csodált jugoszláv M—2 kár-
pitgarnitúra, mely modern, 
nyújtott-hajl í tott kanapéból, 
két fotelből és egy asztal-
ból áll mindössze. Valóban 
szép és különleges, emögött 
azonban az ára sem marad 
el, 22 ezer 200 forint. 

A Budapesten bemutatott 
olasz bútorkiállítás anyagát 
a BÚTORÉRT megvásárolta, 
eddig sajnos, Szegedre nem 
érkezett belőlük. A felsorol-
takon kívül most kapható 
többfaj ta jugoszláv, német, 
lengyel, szovjet, csehszlovák 
és román szobabútor, több-

a bútorok, többnyire becso- n y i r e v i l á S ° s faanyagból, 
magolt állapotban. Igaz, 
hogy az ide kiutazók nem 
vesznek azért zsákba macs-
kát, de mindenesetre bo-
nyolultabb a választás itt, 
mint a belvárosi bútorbol-
tokban. A raktár vezetője 
elmondta, hogy rengeteg 
árut kaptak az elmúlt na-
pokban. Magyar és külföl-
di garnitúrát, szóló bútoro-
kat egyaránt. 

Legalább 
prospektus 
lenne 

Meglehetősen nehéz így 
raktárból bútort választani. 
Sajnos, prospektusokat sem 
tudnak az érdeklődők ren-
delkezésére bocsátani, mert 
sem a hazai, sem a külföl-
di gyártók nem — vagy csak 
keveset — küldenek belő-
lük. Pedig addig, amíg be-

rája , mely komplett falból, mutatásra nincs megfelelő 

Bútorfalak 
és irodafotelek 

A BUBIV Csillag-garnitú-

P I A C Ködös idö 
— Gyér felhozatal 

Kis piacról számolhatunk Aru 
be ezen a héten. Míg a burgonya, kg 
múlt szombaton 4 ezernél s a rsarépa, kg 
jóval több csirke kei-esett XöSi i igyma. kg 
gazdát, tegnap csupán a fe- fokhagyma, kg 

Ara (-tói -ig) 
2,50— 3,50 
3.50— 4.00 
5,00— 6.00 
4.00— 4,50 

1 8 . 0 0 — 2 0 , 0 0 
le. Ennek nagy részét is — fejeskáposzta, kg 2,50— 3,00 
1200 darabot — a kisteleki kelkáposzta, kg 3.50— 4,00 
baromfikereskedő hozta a karalábé kg 

karfiol, ke 
piacra. Az arakban lenyeges p a r a j . k t ! 
változás nem történt. 21—26 sóska, kg 
forint között kínálták. A to- alma. kg jas ára is változatlan. 1.70— k<? 

1,80 forint. Gyümölcsből is szárazbab, kg 
keveset láttunk, a múlt he- dió. kg 
tivel azonos áron. ™ák, 1 

2.00— 2,50 
5,00— 7.00 
6.00— 8.00 
6,00— 7,00 
3.00— 7,00 
4,00— 7.00 
4,00— 8,00 

14,00—16,00 
13,00—15,00 
30,00—32,00 

ez lenne a leg-
legolcsóbb megol-

helyiség, 
jobb és 
dás. 

Hogy mikor szűnnek meg 
a választék és az árusítás 
módjának gondjai, azt még 
nem tudjuk. A nagy áru-
házak lennének a legalkal-
masabbak arra, hogy minél 
több bútort mutathassanak 
be a vevőknek. Egy ú j bú-
torház és egy nagykereske-
delmi raktár felépítésének 
gondolatával ugyan már fog-
lalkozik a tanács és a BŰ-
TORÉRT is. őszintén örül-
nénk, ha a negyedik ötéves 
terv idején meg is valósul-
nának. 

Ch. A. 

A Tisza és a hajós élet 
Milyen az a hajós élet a 

Tiszán? — Sokakat foglal-
koztat ez a kérdés, mivel 
közismert, hogy a folyó 595 
kilométeres magyar szaka-
sza a tiszalöki duzzasztómű 
üzembe helyezése óta végig 
hajózható. 

Korabeli feljegyzések sze-
rint valamikor élénk for-
galmat bonyolították le a 
vízi járművek, különösen 
mezőgazdasági termékeket 
szállítottak a víz hátán. A 
hajózás régen és ma is a 
természet, az időjárás függ-
vénye. Nyáron sokszor a 
gázlóknál mért alig 70—80 
centiméteres vízállás bénít-
ja meg a teherrel megra-
kott uszályok, hajók közle-

lítókapacitás. Indokolt a 
téma napirenden tartása 
azért is, mert épül a má-
sodik tiszai vízlépcső Kis-
körénél. Üzembe helyezése 
után a felduzzasztott folyó-
szakaszon egész éven át aka-
dálytalan hajózásra nyílik 
lehetőség. 

A Szolnok megyei tanács 
kezdeményező lépésként 
foglalkozik azzal a gondolat-
tal, hogy szerényebb befo-
gadóképességű személyhajót 
vásárol és a folyó megyei 
szakaszán lehetőséget te-
remt több Tisza menti köz-
ség lakóinak szállítására. Jó 

BNV — 1971 
A jövő évben május 21 

és 31 között rendézik meg 
a Budapesti Nemzetközi Vá-
sárt, amelyre már sorra ér-
keznek a külföldi jelentke-
zések. A vásárt rendező 
HUNGEXPO szerL.t az 1971. 
évi BNV iránt a szokásos-
nál is nagyobb az érdeklő-
dés. Különösen nagy szám-
ban jelentkeztek a szerszám-
gépeket és a könnyűipari be-
rendezéseket előállító és ér-
tékesítő vállalatok. Például 
a világhírű olasz Mecchi-
cég elküldi a BNV-re cipő-
és konfekcióipari gépeit, s 
jelentkezett az olasz Rimol-
di-gyár is. Sok neves sváj-
ci és NSZK-beli szerszám-

szolgálatot tehetne egy sze- I gépgyár is feliratkozott már 
mélyhajó iskolai tanulmányi 

kedését. Máskor az áradás kirándulások és rövidebb 
vet gátat a vízi járművek 
zavartalan haladásának. 
Mégis, a sok évtizedes ta-
pasztalat azt mutatja, hogy 
az év nagyobb részében 
adottak a feltételek, jó a 
vízállás a teherszállító uszá-
lyok, személyhajók közleke-
déséhez. 

Ennek ellenére — főleg a 
vízi közlekedés lassúsága 
miatt — eisorvadóban van 
a hajós élet. A Szolnok— 
Szeged szeméiyhajó-járatot 
kihasználatlanság miatt a 
MAHART még 1965-ben 
megszüntette. :Ezután még 
néhány esztendeig közleke-
dett a „Délibáb", a kétszáz 
személyt befogadó személy-
hajó, a Szolnok—Tiszabura 
—Vezseny közötti szakaszon. 
1968-ban azonban ez a já-
rat is megszűnt. A múlthoz 
képest jelentősen visszaesett 
a teherforgalom. 

Napjainkban sok vita fo-
lyik arról, hogy érdemes-e 
foglalkozni a vízi szállítás 
helyreállításával, az olcsóbb 
víziút kihasználásával? A 
Tisza mentén élő gazdasági 
vezetők azt vallják, hogy 
nagy szükség lenne a vizi-
útra, mivel a nagy őszi 
csúcsforgalmak idején ke-
vés a közúti és. vasúti szál-

turistautak lebonyolítására 
is. 

a kiállítók közé. A világhí-
rű autógyárak közül egye-
bek között a Citroen, a Re-
nault, a BMW, a Mercedes 
és a Ford is jelentkezett. 

Bartók-ünnepségek 
Ongár Imre zongoraestje 

Világtalan művészeink so-
rában előkelő hely illeti 
Ungár Imre, Kossuth-díjas, 
kiváló zongoraművészt, aki 
pianisztikus kultúrája mel-

marazenei finomsága volt 
jellegzetes. 

Szünet után a Bartók-mű-
vek sora, mintha egyenes 
folytatása lenne a bécsi 

lett elsősorban zenei teljesít- nagymesternek a mi száza-
ményével ragadja meg hall-
gatói figyelmét. A Beethoven 
és Bartók ' remekművekből 
összeállított, magas igényű 

dunk nyelvén. A Gyerme-
keknek IV. füzete, a nép-
dalok hosszú egymásutánjá-
ban a hangulatok sokfélesé-

Cseretelep — 
a telepen 

Munkaidő: 24 óra 7 
Czirok Józsefék Petőfite- tekben természetes, hogy se-

lepen laknak, saját házuk- gítenek. Azt viszont nehezen 
ban. A kapun fémtáblára érti meg az ember, ha azt 
írt nagybetűk jelzik, hogy válaszolják, nem tudják, mi-
itt gázpalackot lehet cserél- kor lehet cserélni. És ez 
ni. És az időpont is jól lát- megismétlődik egy ember-
ható: hétköznap délelőtt 7 rel háromszor-négyszer is. 
-11- ig , délután 3—5-ig, va-
sárnap 7—9-ig. 

Czirok Józsefné a DÉGÁZ 
alkalmazottja, ö lett a pe-
tőfitelepiek és a környékbe-
liek „megváltója". Hosszú 
huzavona után ugyanis 1969 
szeptemberében akadt egy 
megfelelő ember, megfelelő 
hellyel, azaz olyannal, ami 
alkalmas a gázpalackok el-

vitatkozni, veszekedni nap 
mint nap viszont nincs ked-
ve, meg ereje sem. Hasonló 
a helyzet, ha valami oknál 
fogva a DÉGÁZ egynapi 
szállítmányt kihagy. Az elé-
gedetlen emberek ra j ta ké-
rik számon a hiányt — és 
megintcsak ra j ta csattan az 
ostor. 

A legtöbben hálásak ezért 
helyezésére, átvételére és ki- a kezdeményezésért, hiszen 
adására. önkén t vállalta a petőfitelepieknek, baktói-
Czirokné ezt a részben ké- aknak, fodortelepieknek és a 
nyelmes — hisz nem kell ..Nagykörúton kívül lakók 
otthonról elmennie —, rész- egy részének nem a város 
ben pedig kockázatos elfog-
laltságot. Hogy itt mi a koc-
kázat? Az, hogy az embe-
rek nem lesznek tekintettel 
a munkaidőre, hisz az illető-
nek lakása a munkahelye, 
bármikor rendelkezésére áll 
bárkinek. És sajnos így is 
lett. Czirokné elmondta. 

másik végéből, a vágóhidtól 
kell hazaszállítaniuk a tele 
palackokat. 

Az öröm és a hála viszont 
ne csak addig tartson, amíg 
az akarat teljesül, hanem 
azon túl is. Egy hasznos, de 
csak szükségmegoldással 
megvalósítható segítséggel 

műsor stílusosan illeszkedett gével, a zenei köntös darab-
a zenei naptár ez évi 
menyeibe. 

Beethoven op. 26-os 
dúr szonátájában a gyászin-
duló, amely kései azonos 
hangnemű szonátapárjától 
megkülönbözteti, sikerült a 
legegységesebben. Komor zenekari 

ról darabra változó, hol in 
tim hatású, hol zenekari di-

Asz- namikájú formájában bilin-
cselt le Ungár elmélyült tol-
mácsolásában. Grandiózus 
volt a 15 magyar parasztdal 
fokozása, amely a zongorát 

magasságokba 
gyászpompáját egyformán emelte. Ennyi nagy szám 
szolgálták a hangszínek és a után a ráadások következ-
ritmus menetelő lüktetése. A 
ritkán hallható e-moll sző-

lek. es a 
Szakiskola 

Zeneművészeti 
hallgatósága 

nóta (op. 90.) a hangverseny- szűnni nem akaró tapsokkal 
számpkból kiemelkedett ro- reagált a ritka művészi a ján-
mantikus mondanivalójának dékra. , 
mértéktartó, szinte klasz- Szombaton, a Liszt Ferenc 
szikus fegyelmű előadásával. Zeneiskola díszhangverse-
Hasonló kitűnő értelmezése 
avatta igazi poétikus él-
ménnyé a Tizenegy baga-
tellt, ahol a miniatűrök ka-

nyén került sor a területi 
Bartók-verseny díjnyertesei-
nek bemutatkozására. 

Szatmári Géza 

Gazdag mai program 
Ma, vasárnap délelőtt 10 Iván szobrászművész és 

órakor, a Bartók Béla Mü- Papp György grafikusmű-
velödési Központban felavat- vész népi ihletésű alkotásai-
ják Szabó Iván szobrászmű- ból. Megnyitó beszédet mond 
vész Bartók-domborművét. Papp Gyula, a szegedi városi 
Az avatással egyidőben em- tanács vb-elnökhelyettese; 
lékkiállitás nyílik a buda- közreműködik a Szegedi Ta-
pesti Bartók-archívum anya- nárképző Főiskola 1. számú 
gából, amelyet a szegedi ku- gyakorló általános iskolájá-
tatók Bartók szegedi kapcso- nak Mozart-kórusa, dr. Ba-
latait feltáró dokumentumai- ranyi Albertné vezényleté-
val is kiegészítenek. A dom- vei. 
borműavatáson és az emlék- Este 7 órai kezdettel, a 
kiállítás megnyitásán közre- Zeneművészeti Szakközépis-
működik a Bartók Kamara- kola Lenin körúti hangver-
kórus és a Zeneművészeti senytermében a Liszt Ferenc 
Főiskolai szegedi tagozatá- Zeneművészeti Főiskola ze-
nak kamarakórusa, Kardos ne- és énektanárképző sza-
Pál, illetve Delley Józsefné kának szegedi tagozata Bar-
vezényletével. tók-hangversenyt rendez. 

Ugyancsak ma, déli 12 Hétfőn, a Zeneművészeti 
órakor, a Móra Ferenc Mu- Főiskolai szeeedi tagozatán 
zeum Horváth Mihály utcai t ' 0 , S K 0 1 a l s z e 8 e a i t a g o z a t a n 
képtárában képzőművészeti módszertani tanácskozást 
kiállítások nyílnak. Szabó tartanak. 

hogy gyakran csöngetnek be nem éppen etikus így visz-
hozzá a megjelölt időpon- szaélni. Non stop munka-
tokon kívül, mondván: a időt a hajnalban vagy ké-
gyereket most hozták ki a só este csöngetök sem vál-
kórházból, kell a gáz, beteg lalnának. 
a nagymama stb. Ilyen ese- ch . A. 

S z e r d á t ó l : 

Ismét a régi útvonalon 

a 23-as busz 
Október végefelé nagy 

meglepetést és az érdekeltek 
körében felháborodást kel-
tett az, hogy az AKÖV 
megváltoztatta a 23-as busz 
útvonalát, s így a Szabadság 
tér és környéke tulajdon-
keppen közlekedési eszköz 
nélkül maradt. Lapunkban 
többször szót adtunk olva-
sóinknak és az illetékesek-
nek, hogy kifejthessék vé-
leményüket erről a kérdés-
ről. Elmarasztaltuk a III. ke-
rületi tanácsot, mert — 
ahogy október 23-án ható-
sági jegyzőkönyv is igazol-
ta az AKÖV véleményét — 
nem hozták olyan állapotba 
az útvonalat, hogy azon ve-
szélytelenül közlekedhesse-
nek a buszok. 

A tanács — a legutóbbi 
fejlemények szerint — fi-
gyelemre méltó gyorsaság-
gal reagált, s így történt, 
hogy ugyanaz a bizottság, 
amely annak idején hasz-
nálhatatlannak tartotta az 
utat, tegnap délelőtt tüze-
tes vizsgálat után úgy hatá-
rozott. hogy a megjavított 
útvonalon ismét engedélyezi 
a buszforgalmat. A szüksé-
ges forgalmi intézkedések 
megtétele után az AKÖV 
23-as buszai ismét a hagyo-
mányos, az október végi ál-

lapotot megelőzően, megszo-
kott útvonalon közlekednek 
november 25-én, szerdán 0 
órától. Szerdától tehát a 
régi megállók az érvénye-
sek: a 23-as a Szabadság tér 
érintésével jön a Belváros-
ba. S csak egy megjegyzés 
erejéig a kommentár: bár-
csak minden igazságos bí-
rálatunkra ilyen gvorsaság-
gal — mint a tanács — és 
ilyen megértéssel —, mint 
az AKÖV — reagálnának az 
illetékesek. 

Televízió-
újdonságok 

A Videoton Rádió- és Te-
levíziógyár karácsonyi új-
donságként ú j típusú Fortu-
na televíziókészülékeket 
küld a kereskedelemnek. A 
gyár egyik szalagján már 
szerelik a TA—4102 jelű, 
nagyképernyős készüléket. 
Ez kétnormás, tizenkét csa-
tornás televízió. A másik ú j 
típusú Fortuna a TA—4101 
jelű tévé, amellyel a színes 
adást fekete-fehéren lehet 
majd venni. 


