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DR. MARTA FERENC 
AKADÉMIAI 
SZÉKFOGLALÓJA 

Dr. Márta Ferenc egyetemi 
tanár, a József Attila Tudo-
mányegyetem rektora, a Ma-
gytr Tudományos Akadémia 
levelező tagja tegnap, hétfőn 
délután a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia felolvasó ter-
mében tartotta székfoglaló 
előadását. A kémiai tudomá-
nyok osztálya rendezésében 
elhangzott előadás a szén-
hidrogének kutatásának ak-
tuális problémáit vizsgálta. 

A LEGFELSŐBB 
BÍRÓSÁG 
TELJES ÜLÉSE 

A Magyar Népköztársaság 
Legfelsőbb Bírósága hétfőn 
teljes ülést tartott, amely 
megvitatta a polgári kollé-
gium kétévi működéséről 
készített beszámolót. A tel-
jes ülésen megjelent dr. Ko-
rom Mihály igazságügy-mi-
niszter is. 

NEMZETKÖZT 
MŰANYAGIPARI 
KIÁLLÍTÁS 

A Chemolimpex megbízá-
sából április 14—20 között a 
BNV 27-es pavilonjában 
nagyszabású nemzetközi mű-
anyagipari kiálllítást rendez 
a Hungexpo, „Hungaroplast 
71" elnevezéssel. A kiállítás-
ra világhírű cégek egész so-
ra jelentkezett. 

PIPÁK. 
350 VALTOZATBAN 

Az ország egyetlen pipa-
gyára. a Nagykörösi Faáru-
és Dohánycikk Gyártó Vál-
lalat továbbra is kitart a pi-
pagyártás mellett, noha a ke-
reslet csökken. Az utóbbi 
években a dohányosok le-
szoktak a pipáról, s elmarad-
tak a külföldi vevők is. A 
nagykörösiek jelenleg 350-
féle pipát kínálnak a vevők-
nek. Valamennyi nemesfából 
készül, az igényesebbek ré-
szére pedig délszaki növé-
nyek gyökeréből. 

BARKA-
VIRAGZAS 

A tavaszias időjárás hatá-
sára a szokottnál korábban 
kivirágzott, a barka. A Ba-
laton-felvidék hegyekkel vé-
dett déli lankáin tömegesen 
szedik a kedves virágot, s 
árulják a veszprémi, keszt-
helyi és balatonfüredi virág-
árus standon. 

Abszolút 
kényelem 

EÖTVÖS-
CENTENARHIM 

Jubileumi hét kezdődött 
hétfőn Tatán, az Eötvös Jó-
zsef gimnáziumban, névadó-
juk halálának századik év-
fordulója alkalmából. Az ün-
nepségsorozat az Eötvös-
dombormű megkoszorúzásá-
val kezdődött, majd kiállí-
tást nyitottak a nagy író, 
költő és államférfi életéről, 
munkásságáról. 

TÁJMÚZEUMOK 
Bács-Kiskun megye nem-

zetiségiek lakta vidékén táj-
múzeumokat alapítanak a 
tanácsok támogatásával. 

Szuperfúrás 
Amikor Aligai lett a tanácsi vál-

lalat új igazgatója, elterjedt a hír, 
hogy nála nem lehet fúrni Ke-
nesei szomorúan vette ezt tudomá-
sul, hiszen előadói kinevezését is 
fúrásnak köszönhette. Szeretett vol-
na Zamárdi főelőadói helyére kerül-
ni, de a terv most az ú j igazgató 
egyéniségébe ütközött. 

Talán nem is igaz ez a hír — 
töprengett Kenesei, és elhatároz-
ta, hogy megpróbálkozik Zamárdi 
eláztatósával. Amikor egyszer a 

napi aktákat Aligaihoz vitte, hal-
kan megjegyezte: 

— Szabád legyen megemlítenem, 
hogy Zamárdi . . . 

Tovább nem folytathatta, mert 
Aligai rászólt: 

— Fúrás nincs! 
Kenesei arca elvörösödött, és hogy 

megmentse a helyzetet, így folytat-
ta: 

— Dehogy akarok én fúrni Pont 
ellenkezőleg! Azt akartam mondani, 
hogy Zamárdi a lelkiismeretes mun-
kaerő mintaképe. Boldog vagvok. 
hogy ilyen közvetlen felettesem 
van. 

— Ja, az más. Tudja, én sohasem 
tűrtem a fúrást. 

— Én is gyűlölöm — mondta az 
slőadó. 

Harmadnap Kenesei igy szólt az 
igazgatóhoz: 

— Zamárdi ismét nőtt a szemem-
ben. Példaképein! Olyan lelkiisme-
retesen dolgozik egy-egy ügyön, 
hogy mindig haza is viszi egyiket-
másikat. Tegnap is a Remete-ak-
t á t . . . 

Aligai felfigyelt: 
— Micsoda? A Remete-ügy még 

nincs elintézve? 
Egy héttel később Kenesei áb-

rándozva mondta az igazgatónak: 
— Ez a Zamárdi! A pontosság, a 

pedantéria, a megbízhatóság élö 
szobra. Csak bámulom! Hatszor is 
összeadta a Fenyőfi-tétel számosz-
lopait, nehogy tévedés legyen. 

Aligai összehúzta szemöldökét és 
egy szót sem szólt. 

Kenesei úgy érezte, hogy jó úton 
halad. Mindennap mondott valami 
elismeröt Zamárdiról. Hogy jelenté-
seit háromszor-négyszer legépelteti, 
ha egyetlen betűhiba van bennük, 
vagy kettőspont helyett véletlenül 
pontosvesszőt üt le a gépirókisasz-
szony. Agvba-főbe dicsérte a főelő-
adót, amiért késő estig a hivatalá-

ban van, és néha vasárnap is be-
jár. 

— Egészen biztos, hogy nem a 
különóra díja érdekli, hanem lelki-
ismeretességből teszi — jegyezte 
meg álnokul. 

Amikor külföldi kiküldetésről volt 
szó, „jóakaratúlag" megemlítette az 
igazgató előtt: 

— Azt beszélik, hogy Zamárdi 
megy Rómába. Meg is érdemli. A 
leghűségesebb, a legszorgalmasabb, a 
legpedánsabb embere a vállalat-
nak. 

Aligai legyintett: v 

— Ugyan! Zamárdi olyan lassú, 
hogy már vége is lenne a római 
konferenciának, mire ő oda indul-
na. 

Kenesei ütötte a vasat. Érezte, 
hogy meleg. 

— Pedig remekül képviselné a 
vállalatunkat. Kitűnő ember! 

Negyedév alatt sikerült Kénesei-
nek alacsonyabb beosztásba dicsér-
nie Zamárdit. 

Amikor elérte • célját és őt nevez-
ték ki főelőadóvá, az igazgató meg-
jegyezte: 

— Döntő szempontom volt. hogy 
olyan ember legyen az ú.i főelőadó, 
aki még gondolatban sem igyek-
szik megfúrni kartársait! 

Palásti László 

Tapintatos feleség 

— Muszáj bezárnom benneteket, mert a férjem egy 
kissé prűd . . . 

EGY ÉRDEKES 
BIBLIOGRÁFIA 

Fenyvesi István, a tanár-
képző főiskola orosz tanszé-
kének vezetője Az orosz és 
szovjet kultúra szegedi la-
pokban címmel feldolgozta 
ötven szegedi újság, folyó-
irat, időszaki kiadvány 1944 
és 1970 között megjelent 
anyagait. A 464 oldalas kö-
tet 2487 tételben mutatja be 
a hatalmas anyagot. A 
könyv a Somogyi könyvtár 
és a főiskola közös kiadvá-
nya. 
VASLAKODALOM 

Vasárnap délelőtt ünne-
pelte házasságkötésük 65. év-
fordulóját a Győr megyei 
Bágyogszováton Szabó Gyula 
és felesége. A házaspárt tíz 
gyermekük, 13 unokájuk és 
2 dédunokájuk köszöntötte. 
FIGARÖ-
VETÉLKEDÖ 

Vasárnap délelőtt Szombat-
helyen rendezték meg a kis-
ipari szövetkezeteknél és kis-
iparosoknál tanuló másod-, 
illetve harmadéves fodrász-

Kisorsollak a Solté januári 
lárgynyereményeit 
a 4. hét szelvényeire 

Tegnap az OTP budapesti, Münních Ferenc utcai 
székházában kisorsolták a lottó 1971. január havi tárgy-
nyereményeit. A sorsolásra a 4. hét szelvényei között 
került sor. 

Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó kör-
zeti iroda területén vásárolt és nyereménnyel kisorsolt 
lottószelvények számát. 

FÖLDRENGÉS A DZSESSZHÉT 
SZKOPJE MELLETT SZEGEDI KONCERTJE 

Vasárnap delelöxt a szkop- A Magyar Rádió dzsessz-
jei egyetem földrengésjelző hete keretében dr. Hulin jelöltek megyei versenyét, 
intézete eroseóO íölarepgest István — a varsói R. Kruza ami egyúttal vizsgának is 
regisztrált. A iökirenges —. Deseő Csaba együttese és számított. A fiatalok jól 

a Stúdió 11 tart koncertet megoldották a feladatokat, 
tebruár 2-an, kedden este fél GARÁZDASÁGÉRT 
8-kor a Bartók Béla Műve- LLZARAS 
lödési Központban, melyet a Hevesi Gábor Tápé. Tán-
rádió egyenesben közvetít. A c s i c s u t c a n . és Török Já-

fészke Szkopjétól körülbelül 
70 kilomeLerre, Kicsevo va-
ros kornyékén volt a jugo-
szláv—aloan hatar közelé-
ben. Az 5—6 erossegi fokú 
foldrenges nagy riadalmat dzsesszklub Jagja inak 7 órá- n 0 S i Móra Ferenc tér 11. 
keltett Kicsevo, e macedó-
niai városka lakossága köré-
ben. Nagyobb anyagi károk-
ról nem erkezett jeientes. 
BALESET 
A SUGÁRÚTON 

Tegnap, hetfón a Petőfi 
Sándor sugáruton súlyos bal-

tól Erdős Péter, a hangié- a i a t t i iai<0sok január 23-án 
mezgyar osztályvezetője tart beállítottak az Expressz 
lemezsorsolással egybekötött bisztróba. Mivel ittasak vol-
tájékoztatót a gyár legköze- tak, nem szolgálták ki őket. 
lebbi terveiről. Hevesi fenyegetőzött, mire 
SÍELŐKET SODORT EL kikísérték. Visszamentek, a 
A LAVINA vendégek ételét kiborogatták. 

A spanyolországi Lerída Az egyik vendéget Török 
Set"történt?"Evel'e"z^igmoncl várostól 150 kilométerre megütötte, majd kettesben a 

északra lavina soport el va- földre tepertek es ütlegeltek, 
sárnap egy csapat síelőt. Ket- További bántalmazását a sze-
ten közülük életüket vesztet- mélyzet közbelépése akadá-
ték, négyüket a mentöoszta- lyozta meg. Hevesi 30, Török 
goknak sikerült kiásniuk. 25 nap elzárással bűnhődött. 

Mihalytelek, Rákóczi utca 18. 
szam alatti lakos személy-
gépkocsijával elütötte Papp 
István 7 eves es Pigniczki 
Ágnes 3 és tel éves kisgyer-
mekeket. A gyermekeket sú-
lyos serulesekkel szállították 
a klinikara. Állapotuk élet-
veszélyes. A rendőrség Evele 
Zsigmond jogosítványát be-
vonta. A felelősség megálla-
pítására elrendelték a nyo-
mozást. 

Nyomozás a csonthordó nénike 
utan 

LETARTÓZTATTAK 
A CSALÓT 

Tatabánya-Újvárosban a most ezek alapján egy el-
milenneumi Turul-emlék- veszett krónika után nyo-
md kózeleben nyíló Szelim irtóznak. Mint egyéb kútfők-
barlangról sokfele monda bői kiderült, a Tatabányá-
járja. A legismertebbek sze- val szomszédos Szőllős — ma 

Udvari András Tarjan 104. r i n t a törökök ebben az Vértesszőllös — jegyzője 
alatti lakos ellen csalás mi- üregben halomra öldösték Jankovics Nepomuiki János 
att indított eljárást a rend- a z idemenekült lakosságot, feldolgozta a Szelim-lyuk 
őrség. Letartóztatásáig hu- s e z volna az üledékben ta- történetét. A korabeli öre-
szonöt embertől csalt ki 20; lálható csontmaradványok gek vallomása alapján ké-
től 500 forintig terjedő ösz- eredete. A régészeti történeti szült munka 1800-ban Szöl-
szegeket azzal az ürüggyel, kutatások azonban mást bi- lősi, illetve Jankovics kró-
hogy gyermekének akar ru- zonyítanak. A csontok egy nika néven látott napvilágot, 
hát vásárolni. Ügyét átadták része őskori eredetű, a jég- Egy másik írásos emlék 

A KIRÁLYNÉ 
VADÁSZ-
SZERENCSÉTLENSÉGE 

Ratna, nepáli királynét va-
dászszerencsétlenség érte. 
Férjével, lvlahendra királlyal 
vasárnap a kanchanpuri er-
dőségekben vadászott, ami-
kor egy eltévedt golyó meg-
sebesítette. Azonnal Katman-
duba szállították, és műtétet 
hajtottak rajta végre. A go-
lyót — rnint később közöl-
ték — sikerűit eltávolítani, 
s a királynő állapota most 
kielégítő. , . 

az ügyészségnek. 
FÖLDCSUSZAMLÁS 
A BALASSAGYARMATI 
VONALON 

kor vége felé ugyanis meg- szerint ebben a krónikában 
telepedett itt az 'úgynevezett szerepel egy özvegy Orosz-
solutréi kultúra embere, lánszkiné nevű öregasszony, 
Másik részük pedig a tatár- aki a 18. század végén put-
járás idejéből származhat, tényszám hordta le a bánhi-
A harmincas években vég- dai temető csontházába, a 

Vasarnap este foldcsuszam- 7 e t t ásatásoknál ugyanis a ..szelilemlyukban füst által 
lés történt az aszód—balas- barlangban talált 102 emberi megfojtott keresztény csont-
sagyarmati vasútvonal men- c s o n t v á z maradványai mel- jait". 
tén, Becske és Magyarnan- l e t t s z a mos tatárjárás kora- A háború alatt elveszett 
dor között. Emiatt átmeneti- páli pénzérme bukkan* krónika holléte, s a jámbor 
leg ezen a szakaszon tegnap napfényre. Így minden bi- csonthordn nénike bővebb 
éjszakáig szünetelt a belföldi zonnyal ez a kor lehetett történetének felderítése iz-
vasútforgalom, s az utasokat a mondabeli nagy öldöklés "almas munkát ígér a kuta-
sutóbusszal szállították. A ideje. tóknak. Annál is inkább, 
pálya felszabadítása keddre A barlang legendavilágá- mert elképzelhető, hogy a 
várható. A személyforgalom nak szálait bogozgató kuta- hitbuzgó puttonyos asszonv 
előreláthatólag a ma dél- tók nemrégiben újabb ada- öskőkori csontokat ..mentett 
utam órákban indulhat meg. tok birtokába jutottak, s at" a banhidai temetőbe. 

0 644 428 tv. 0 651 096 bú-
tor-lakberendezés. ' 0 654 132 
méteráru. 0 659 707 hűtőgép. 
0 850 019 tv. 0 854 430 moso.-
gép. 0 855 307 cicskamra-
utalvány. 0 862 226 hűtőgép. 
0 862 441 háztartási gépei. 
3 174 139 táskarádió. 3 177 920 
tv. 3 178 388 varrógép. 
3 180 339 éléskamra-utalvány. 
3 191 226 éléskamra-utalvány. 
3 192 013 éléskamra-utalvány. 
3 222 265 lakástextil. 3 233 572 
éléskamra-utalvány. 3 235 148 
táskarádió. 3 238 306 utal-
vány. 3 255 770 Budapest, /., 
Csalogány u. 22—24: sz. alatt 
felépülő társasházban, az V. 
em. 35. sz. alatti háromszo-
bás (egyik kisméretű), étke-
ző-hallos öröklakás. 3 923 606 
utalvány. 3 925 006 éléskam-
ra-utalvány. 3 928 750 utal-
vány. 3 940 485 éléskamra-
utalvány. 3 945 483 tv. 
3 945 484 utalvány. 3 961 965 
ruházati cikkek. 3 971 431 
hűtőgép. 3 996 305 éléskam-
ra-utalvány. 3 999 115 mag-
nó. 4 000 550 rádió. 4 001 287 
ruházati cikkek. 4 009 658 
lemezjátszó. 4 010 024 lakás-
textil. 4 012 505 ki mit vá-
laszt? 4 020 960 tv. 5 001 668 
hűtőgép. 5 004 219 ruházati 
cikk. 5 013 153 táskarádió. 
5 019 985 tv. 5 024 881 utal-
vány. 5 028 015 éléskamra-
utalvány. 5 032 072 éléskam-
ra-utalvány. 5 037 096 utal-
vány. 5 048 207 hűtőgép. 
5 054 248 éléskamra-utalvány. 
5 059 110 háztartási gépek. 
5 063 446 utalvány. 5 071 764 
méteráru. 5 072 819 hűtőgép. 
5 077 446 éléskamra-utalvány. 
5 081 719 lemezjátszó. 
5 032 502 méteráru. 5 089 758 
lakástextil. 5 094 383 élés-
kamra-utalvány. 5 103 609 
Moszkvics—412 típusú sze-

mélygépkocsi-utalvány. 
5 108 342 mosógép. 5 112 900 
utalvány. 5 116 293 tv. 
5 134 409 ruházati cikkek. 
5 141 197 ruházati cikkek. 
5 156 568 éléskamra-utalvány. 
5 157 240 ki mit választ? 
5 158 121 ki mit választ? 
5 175 415 éléskamra-utalvány. 
5 184 423 éléskamra-utalvány. 
5 186 552 ki mit választ? 
5 188 397 lakástextil. 

5 197 329 lakástextil, 5 197 699 
OFOTÉRT-utalvány, 5 198 420 
fényképezőgép, 5 203 523 élés-
kamra-utalvany, 5 212 088 
Varsó—Leningrád körutazás. 
5 214 099 méteráru. 5 235 935 
háztartási gépek. 5 247 568 
éléskamra-utalvány. 5 251 053 
hűtőgép. 5 287 570 utalvány. 
5 302 384 hűtőgép. 5 313 320 
OFOTÉRT-utalvány. 5 313 527 
ruházati cikkek. 5 314 432 
Varsó—Leningrád körutazás. 
5 318 507 Varsó—Leningrád 
körutazás. 5 322 553 Varsó— 
Leningrád körutazás. 5 325 159 
OFOTÉRT-utalvány. 5 332 630 
rádió. 5 332 020 ruházati cikk. 
5 346 416 éléskamra-utalvány. 
5 346 594 utalvány. 5 358 263 
hűtőgép. 5 378 643 lemezját-
szó. 5 380 735 éléskamra-utal-
vány. 5 380 008 hűtőgép. 
5 380 833 lakástextil. 5 383 996 
hűtőgép. 5 395 134 hűtőgép. 
5 437 371 ruházati cikkek. 
5 439 645 lakástextil. 5 441 558 
mosógép. 5 459 211 tv. 5 460 575 
hűtőgép. 5 465 899 tv. 5 476 213 
háztartási gépek. 5 477 332 tv. 
5 491 891 tv. 5 506 873 hűtő-
gép. 5 524 772 utalvány. 
5 532 579 hűtőgép. 5 537 499 
utalvány. 5 539 049 utalvány. 
5 548 435 lemezjátszó. 5 549 153 
lemezjátszó. 5 556 932 utal-
vány. 5 564 182 OFOTÉRT-
utalvánv. 5 577 253 magnó. 
5 655 237 tv. 5 661 712 hűtő-
gép. 5 834 045 magnó. 5 836 505 
éléskamra-utalvány. 5 838 100 
éléskamra-utalvány. 5 849 722 
lemezjátszó. 5 849 818 ki mit 
választ? 5 849 829 ruházati 
cikk. 5 850 653 éléskamra-
utalvány. 5 851 630 utalvány. 
5 859 836 utalvány. 

A nyertes szelvényeket 
1971. február ZO-ig kell a to-
tó-lottó kirendeltségek, az 
OTP-fiókok, vagy a posta 
útján a Sportfogadási és 
Lottó Igazgatóság lebonyolí-
tási osztályához (Budapest, 
V., Münnich Ferenc u. 15.) 
eljuttatni. 

A gyorslista közvetlenül a 
sorsolás után készült, az eset-
leges hibákért felelősséget 
nem vállalunk. 
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