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H H E J D E l E E i 
Szegeden 15 ezer négyzetméter 

alapterületű könyvtár épül 
Szegeden a közeljövőben 15 000 négyzetméter alapte-

rületű könyvtár felépítésére hirdetnek tervpályázatot. Itt 
kap majd helyet a Szegeili Egyetemi Könyvtár másfél 
millió kötete, a Szegedi Somogyi Könyvtár 350 ezres 
könyvállománya és a Csongrád megyei I. számú Állami 
Levéltár gazdag anyaga. Ugyancsak ide költözik Hódme-
zővásárhelyről a Csongrád Megyei Könyvtár igazgatási és 
módszertani részlege. A Csongrád megyei és a szegedi ta-
nács már több mint 22 millió forintot tartalékolt az épít-
kezésre az egyetemek később járulnak hozzá anyagilag a 
nagy jelentőségű közös beruházásokhoz. 

TÉLIESÍTETT 
BETONGYAR 

Hazánk legnagyobb víz-
ügyi beruhá7Rsának, a kis-
körei Tisza II. vízilépcsőnek 
építői télen is folytatják a 
munkát. Az eröműtelepen 
temperáló fűtés védelme 
mellett mélyépítési munká-
kat végeznek. Az óránkónt 
30 köbméter teljesítményű 
félautomata betongyárat té-
liesítették. A meleg betont 
hőszigetelt szállítókocsikban 
továbbítják a helyszínre. A 
tervek szerint 1971. március 
31-ig folyamatosan mintegy 
12 000 köbméter betont épí-
tenek be. 

LENGYELORSZÁG 
LAKOSSÁGA 

A lengyel Központi Sta-
tisztikai Intézet nyilvános-
ságra hozta a december ele-
jén megtartott népszámlálás 
első adatait. Ezekből kitű-
nik, hogy Lengyelországnak 
32,7 millió lakosa van, vagyis 
körülbelül 10 millióval több, 
mint a felszabadulás után 
megtartott első összeírás ide-
jén. 

BÜTOR 
A SZOVJETUNIÓBÓL 

A Konsumex külkereske-
delmi vállalat szovjet part-
nerével — a Bútorért részé-
re — kétmillió rubel értékű 
bútor jövő évi behozatalára 
kötött szerződést. 

AZ AB SAJTÓ-
TÁJÉKOZTATÓJA 

Tegnap, kedden délelőtt az 
Állami - Biztosító Csongrád 
megyei Igazgatóságán sajtó-
tájékoztatót tartottak. Zl-
monyi Róbert igazgató tájé-
koztatta az újságírókat az 
intézmény idei eredményei-
ről s jövő évi feladatairól. 

UDVÖZLÓ 
TÁVIRAT 

Grecsko marsall * szovjet 
honvédelmi miniszter táv-
iratban üdvözölte Ljubicsics 
vezérezredest, a jugoszláv 
néphadsereg megalakulásá-
nak 29. évfordulója alkal-
mából. 

HOUGYELET 
A közúti igazgatóságok őr-

járatos gépkocsijai egész éj-
jel figyelték az ország út-
jait, s jelzésük alapján mun-
kához látott a hóügyeleti 
szolgálat. Egész éjjel csak-
nem 100 gépkocsi sózta, ho-
mokozta a legveszélyesebb 
útszakaszokat, elsősorban 
Egerben, Kecskemét környé-
kén s c'j hóescs miatt latya-
kos Somogy megyei utakon. 

NAGYÜZEM 
A POSTÁN 

Nagyüzem van az ország 
levél- és csomagforgalmá-
nak többségét feldolgozó, fo-
gadó és továbbító nagy pos-
tahivatalokban. A csomag-
forgalom az elmúlt néhány 
nap alatt megháromszoro-
zódott. Hétfőn csupán Buda-
pesten 45 mázsányi ünnepi 
küldeménvt szedtek ki a pos-
taládákból. A jelzések sze-
rint szerdára már enyhül a 
forgalom, bár még mindig 
3.5 millión felüli mennyi-
ségre számítanak. 

Ű.I BÖLCSÖDÉT KAP 
SÁGV ARITELEP 

Üj. 40 férőhelyes bölcsőde 
felépítését tervezi Ságvári-
telepen a IV. ötéves terv 
időszakára a III. kerületi ta-
nács. A városi tanács egész-
ségügyi osztályának segítsé-
gével az elképzelések szerint 
1973—74-ben adják át a böl-
csődét. 

Két kislány tárgyalta komolyan, 
olyan komolyan, hogy kénytelen vol-
tam hinni nekik: van. aki haragszik 
a vakációért. No, nem magáért a 
pihenőért, az éppen idejében jön 
ilyenkor karácsony táján tanárok-
nak és hebuloknak egyaránt. A na 
gyobbik lány arra oktatta a kiseb-
biket, hogy van olyan tanár, aki 
azért neheztel, lia felírják a tábla 
jobb felső sarkába ezt a diadalma-
san zengő szót. Figyelmeztetve ter-
mészetesen az utolsó, szünet előtti 
nap tanárait arra. hogy ilyenkor 
nem illik feleltetni, mesélni kell, 
bekében búcsúzni újév utánig. Vi-
gyázzatok — súgta a nagyobb lány 
—, az olyan dühös, hogy képes az 
egész osztályt „beveretni"! 

Tessék elhinni. majdnem úgy 
megrémültem erre. mint az a ki-
sebb lány. Egy világ omlott össze 
bennem. Mert. jól emlékszem, ne-
künk is volt annak idején haragu-
dós tanárunk, nem is egv. Irma né-
ni. az énektanárnő például vonalzó-
val verte zsibadttá egyik barátom 
kezét, mert a Pista gyerek azt tette, 
amit én mostanában: viccelt. (Mi-
lyen szerencse, hogy most már nem 
verik az ember kezét!) 

Éppen azért rémültem meg. mert 
akarmelyik szigorúnál szigorúbb ta-
nárunk karácsony előtti napon 
megváltozott. Jóindulatú érdeklő-
déssel figyelték, hogv miként kerül 
fel a tablára az egesz szó- kezdve 
az ó-tól. egészen a vakációig. Az 

4Áció-Káció 
utolsó nap aztán olyan volt. ami 
megint, néhány hónapra eltöltött 
bennünket valami furcsa emberi 
érzéssel. Volt, aki mesélt, aki vetí-
tett. vagy éppen félolvasott. Egyik 
irodalomtanarom ezeken a kará-
csony elótli órákon tanított meg ar-
ra. hogy miként lehetne megszeret-
tetni mindenkivel az olvasást, az 
irodalmat: ha olyan közvetlen han-
gulatu lehetne minden óra. nog.v 
valóban a lényeget érezze át min-
den nebuló. 

A karácsonyi vakáció hangulatát 
azzal tettük ünnepélyesebbé, hogy 
mindennap másfaj ta krétávai írtuk 
fel a soron következő betűt a tábla 
jobb felső sarkába. Piros volt az el-
ső Ó — amelyet mindenki a re-
mény kiáltásának érzett. Az IÓ — 
diadalmas szamárordításnak tűnt. a 
CIO — valamiféle elferdített olasz 
köszönésnek. az ACIÓ — valódi 
blablaszöveg volt. de nagy ázsiója 
volt nálunk, a KÁCIÓ-t akár az 
elemek Mengyelejev-fele táblázatára 
.is felrakhattuk volna, mint a kal-
cium rokonát, az AKÁCIÖ-nak va-
lódi. édes. szabadságot jelző akácvi-
rágillata volt. s a VAKÁCIÓ mo-
solyt hozott arcára mindkét náció-
nak: tanárnak és diáknak. 

Voltak, persze, másfaj ta mosoly-
gós napok is. olyanok, amelyek má-

ra már — ismerőseimtől hallom — 
megfogyatkoztak. Hányszor fölkö-
szöntöttűk mi tanárainkat: húsvét-
tól a kvetkező április elsejéig, ami-
kor számtalan zsiványságot tűrtek 
el jámboran, és valami nem feledett 
cinkossággal. Ezért kelt ijedelem 
mindig-diák szivemben, amikor ar-
ról volt szó a buszon: hogy nem 
szabad felírni a Vakáció szót a táb-
lára. Egy kicsit el is' szomorodtam. 
Mert ebből az is kiderült: nem en-
gedték meg azt sem. hogy betűn-
ként írják föl ezt a vidám szót. 
vagy éppen mindennap letöröltet-
ték. S vele mennyi mindent. 

Túlságosan megkomolyodtunk. Sőt. 
megkomorodtunk. Szabályokba fo-
gódzkodunk. mert úgy könnyebb 
járni, igaz. kevésbé mulatságos. S 
ugyan, vannak-e még igazi játé-
kaink? Mert a felmérések felmé-
rése, a szabályossá kerekített osz-
tályzatszám valóban nem engedi 
meg. hogy arra a táblára a komoly 
egyenletek, vázlatok fölé odakerül-
jön egy vidám szó. S ha ilyen taná-
rokról hallok. Kosztolányi tanítója 
jut eszembe, aki olyan boldognak 
látszott, amikor tanítás után kiült 
csibukozni a házá tornácára. egy 
kis vakációra, holott az iskolában 
egészen másról beszélt. Sajnálom öt. 
hogy nem őszinte. És sajnálom 
gyermekkorom minden abrak"'!'1 lí-
ránál hűvösebb szavát: az Áció-
Káció-Vakációt. 

Veress Miklós 

Modern bútor 

— Remelcm, veszel végül egy dlöMröt. 

Képletes kártérítés 
Albertine Sarrazin, az 

egykori sikeres francia író-
nő fér je keresetet indított 
l)67-ben elhunyt feleségé-
nek két kezelőorvosa ellen. 
A bíróság, úgy találta, hogy 
a doktorok valóban gondat-
lanul kezelték Sarrazin asz-
szonyt, s ezért két-két hó-

napi felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélték őket. 

Nem teljesítették viszont 
Sarrazinnak azt a követelé-
sét, hogy a vádlottak fizes-
selek 250 ezer frankot egy 
Sarrazin-alapitvány létesíté-
sére. Ehelyett a felperes kép-
letes kártérítést: egv egéiz 
frankot kapott. (MTI) 

BORSILÓK 
OLASZORSZÁGBÓL 

A Szekszárdi Állami Gaz-
daság tíz borsilót vásárolt 
Olaszországból. A henger 
alakú. 645 centiméter magas 
és 278 centiméter átmérőjű, 
sav- és lúgálló vasbetonból 
készült tartályok egyenként 
300 hektoliter űrtartalmúak. 
Használatuk gyors bortáro-
lást tesz lehetővé. 

ÖNTAPADÓ 
CIPZÁR 

Választékbővítéssel készül 
az új esztendőre a termé-
keiről nemzetközileg ismert 
Békéscsabai Kötöttárugyár. 
Rendkívül praktikusnak 
ígérkezik — megkönnyíti a 
kismamák helyzetét — a bé-
bi- és gyermekholmikon az 
úgynevezett öntapadó cip-
zár. Svájcból végszámra vá-
sárolják a Veloró néven is-
mert „műbogáncs" szalagot, 
amelyet tetszés szerinti hosz-
szúságban varrnak a kötött 
holmikra. Az öntapadó cip-
zár mosható. 

ÁLLAMOSÍTÁS 
CHILÉBEN 

Salvador Allende chilei ál-
lamelnök hétfőn este aláirta 
azt az alkotmányreform-ter-
vezetet, amely lehetővé teszi 
az amerikai tulajdonban le-
vő rézbányák és lelőhelyek 
államosítását. Az aláírásra 
ünnepélyes keretek között, 
az elnöki palota előtti téren 
nagv tömeg jelenlétében ke-
rült sor. 

AGYONVERTE 
FELESÉGÉT 

Megrázó bűncselekmény 
történt a siklósi szőlőhegyen 
a keddre virradó éjszakán: 
Dóra Miklós 31 éves kőbá-
nyász részegségében agvon-
verte a feleségét. A házas-
pár előzőleg a szőlőhegyen 
levő csárdában italozott. Ha-
zafelé menet — éjfél tájban 
— összeszólalkoztak vala-
min. A feldühödött Dóra üt-
ni kezdte a feleségét és csak 
akkor hagyta abba a verést, 
amikor az asszony eszméle-
tét veszítette. A márványbá-
nya éjjeliőre talált rá Dórá-
néra, hajnali két órakor és 
nyomban hívta a mentőket. 
A szerencsétlen asszony a 
kórházba szállítás közben 
meghalt. A rendőrség Dóra 
Miklóst előzetes letartózta-
tásba helyezte. 

MEGLOPTA 
A VÁLLALATOT 

Lopás miatt indítottak el-
járást Gárgyán József 29 
éves, Dorozsma, Damjanich 
utca 11/1. szám alatti lakos 
ellen. A Szegedi Építőipari 
Vállalatnál .dolgozott, mint 
hőszigetelő munka" Egv ka-
zánház építésétől ellopott 40 
ácskapcsot, egy feszültség-
szabályozót és egy gépkocsi 
fűtőberendezést. Ezzel 1700 
forint kárt okozott. 

KÉNSAV, 
TERVEN FELÜL 

A Tiszamenti Vegyiművek 
szovjet és lengyel típusú 
kénsavgyára december 22-re 
teljesítette az együttesen ké t - ' 
százharminchétezer tonnás 
termelési tervét. Az év vé-
géig hátralevő időszakban 
nyolcezer tonna kénsavat ál-
lítanak elő terven felül.' 

A KUBAI 
NÖMOÍÉG ALOMMAL 
ISMERKEDTEK 

Hazaérkezett Kubából Er-
dei Lászlóné, a Nőtanács el-
nöke, és Szemes Piroska, a 
Nők Lapja munkatársa, akik 
a Kubai Nőszövetség vendé-
geként ismerkedtek a kubai 
asszonyok életével, s a nő-
mozgalom munkájával . 

Szia, Pabló barátom! 

Nehéz ese t 
Hosszú hajú fiatalem-

ber hajat vágat. 
— Milyen legyen a 

frizura? — kérdezi a 
borbély. 

— Hosszabbra szeret-

JUGOSZLÁV ACÉL 
Három év múlva Jugo-

szláviának nem lesz már 
szüksége acélimportra, mert 
hazái termelésből ki tudja 
elégíteni a szükségletet. A 
vasérckészleteket 600 millió 
tonnára becsülik. Az acél-
gyártás 1969-ben 2,3 millió 
tonnát tett ki, de az elő-
irányzat szerint 1970-ben 
már körülbelül 2,7 millió 
tonna acélt fognak gyártani. 
A nyolc jugoszláv acélöntő 
üzem mindegyikének kapa-
citása évi 200 000 tonnától 1 
millió tonnáig terjed. 

Gombnyomásra nyitható 
primőrkombinátok 

A Kiskundorozsmai Mező-
gazdasági Gépjavító Válla-
lat szentesi üzemegységében 
kertészeti üvegházgyárat lé-
tesítenek, negyvenöt milliós 

'beruházással. Ezzel kapcso-
latban Berár Demeter igaz-
gató elmondotta, hogy már 

A Manson-banda pere 
Hétfőn Los Angelesben 

folytatódott a Manson-ban-
da pere. A hétfői színjáték 
azzal kezdődött, hogy szót 
kért Van Houten kisasszony 
újonnan kinevezett védője, 
Ronald Hughes. Még meg 
sem szólalhatott, amikor vé-
dence harsányan kifejezésre 
juttatta nemtetszését az ügy-
véd személyével szemben. 
„Ami engem illet, ez az em-
ber teljesen illetéktelen. 
Nem tartom öt alkalmas-
nak" — kiabálta. 

Older bíró felszólította 
Van Houten őrzőit, hogy ül-
tessék le az okvetetlenkedő 
vádlottat. Azok meg is tet-
ték, de eközben Van Houten 
megütötte az egyik női 
fegvőrt, mire Older kivezet-
tette a teremből. Alig csu-
kódott be mögötte az ajtó, 
'íusan Atkins és Patricia 
Kernwinkel, a két női vád-
lott-társ, „csalásokat" és 
„hazugságokat" emlegetve az 
újságírókkal kezdett hango-

san csevegni, őke t is kive-
zették. 

A Tate-féle gyilkosságso-
rozat bandavezére, Charles 
Manson szótlanul hallgatta 
végig „rabszolgái" és Older 
bíró párharcát. Mikor azon-
ban mindhárom lány tárgya-
lótermen kívül volt. ő is fel-
pattant, és odakiabált Older-
nek; „Hej, hej, hallgasson 
ide, ha magához beszélek". 
A bíró Mansont is kivezet-
tette, abszolút módon meg-
tisztítva ily módon a ter-
met a vádlottaktól. 

megvásárolták a Lipcséi 
Könnyűfémszerkezeti Kom-
bináttól a gyártásra vonat-
kozó szabadalmat és ^ meg-
kapták a teljes dokumentá-
ciót, Szentesen részben a 
meglevő épületek bővítése, 
részben ú j csarnok felépí-
tése után 1971 negyedik ne-
gyedévében kezdődik meg a 
termelés. Olyan üvegházakai 

-készítenek, amelyek vázszer-
kezetét különleges lüzhor-
ganyzási eljárással tesznek 
korróziómentessé. A terve-
zett gyártmány másik elő-
nye, hogy tetőzete és oldal-
falai gombnyomásra nyitha-
tók, automata vezérlőberen-
dezés segítségével. Ez rend-
kívül fontos a primőrök 
szellőztetése, „edzetése" 
szempontjából. Évente húsz 
hektár befedéséhez elegen-
dő zöldségkombinátot gyár-
tanak, és az AGROKER en-
nek a nvnnyiségnek jelen-
tős részét .már lekötötte. Az 
ú j üzem szakmunkásgárdá-
ját az NDK-ban képezik ki. 
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