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HAZAÉRKEZETT 
NÖKÜLDÖTTSÉGÜNK 
VIETNAMBÓL 

Hétfőn hazaérkezett a 
Vietnami Demokratikus 
Köztársaságból az a nőkül-
döttség, amely a Vietnami 
Nőszövetség "meghívására tíz 
napot töltött a VDK-ban. A 
küldöttség tagjai voltak Er-
dei Lászlóné, a Magyar Nőit 
Országos Tanácsának elnöke 
és Czerván Mártonné dr., a 
SZOT nóbizottságának el-
nöke. 

KÖRLAKÖHAZ 
Tető alá került az ország 

első körlakóháza Vasvárott. 
A Kemeneshát dombsoránal: 
oldalában épült, szép fekvé-
sű nagyközség 17. századi 
tűztornya helyén áll a 4 
szintes, épületkülönlegesség. 
Minden oldalról jól látható 
terepen építették fel a 18 
méter átmérőjű körházat. 

Pályaválasztás 

— Csak a súlytalanság álla-
potát gyakorlom, nianu!... 

VADASZ-
STAT1SZTIK. 

Gazdag * zsákmányról ta-
núskodik, a Pest megyei va-
dászok múlt évi statisztiká-
ja. A most elkészült összesí-
tés szerint 482 szarvas. 790 
vaddisznó, 1100 őz, 24 000 
mezei nyúl és 32 000 fácán 
került puskavégre. A me-
gye 85 vadásztársasága ezen-
kívül 11 000 nyulat, foglyot, 
fácánt hálóval fogott be. Si-
keres volt a dúvadirtás is. 

Párbeszéd 
— Elválok a felesé-

gemtől. 
— Miért? 
— Már hat hónapja 

nem beszél velem. 
— Jól gondold meg! 

Ilyet egykönnyen nem 
találsz! 

FEJLŐDIK 
BALATONFÜRED 

A magyar tenger északi 
partjának idegenforgalmi 
központja, Balatonfüred, 
rendkívül erőteljesen fejlő-
dik. Lélekszáma elérte a tíz-
ezret. s új lakónegyedek jel-
zik az urbanízálódás folya-
matát. 

KELENDŐK A TARTÓS 
F O G Y A S Z T Á S I 
CIKKEK 

A SZÖVOSZ-nál érdekes 
felmérés készült az elmúlt 
fél évtized* áruforgalmának 
összetételéről. Ebből kitűnik 
többek között, hogy az áfész-
boltokban, -áruházakban a 
legdinamikusabban a tartós 
fogyasztási cikkek forgalma 
növekedett: átlagosan meg-

áromszorozódott az elmúlt 
ót esztendő alatt. Ugyanak-
kor megnégyszereződött a 
porszívók, a centrifugák, a 
varrógépek, s kilencszeresére 
növekedett a hűtőszekrények 
forgalma. 

TANÁCSKOZÁS 
A NÖVÉNYVÉDELEMRŐL 

Termelőszövetkezeti veze-
tők és növényvédő szakem-
berek tanácskoztak tegnap, 
hétfőn délelölt Szegeden, a 
Postás Művelődési Otthon-
ban. Kon̂ cz Imre, a növény-
védő állomás megyei igazga-
tója a szakmérnökök és 
szaktechnikusok munkájáról, 
a gazdaság vezetésében be-
töltött szerepéről tartott elő-
adást, Ilovai Zoltán labora-
tóriumi vezető pedig a kár-
tevők üzemi előrejelzésének 
fontosságáról, az. előrejelző 
hálózat megszervezéséről 
adott tájékoztatást. Az Ag-
roker képviselője ismertette 
a növényvédő szerek idei oe-
szerzésének lehetőségeit, 
Martonosi István növényvé-
delmi főfelügyelő pedig a 
szegedi járás közös gazdasá-
gainak tavalyi növényvédel-
mi munkáját értékelte. 

GAZLÖK 
A DUNA\ 

A dunai hajózást — a 
MAHART tájékoztatása sze-
rint — a rendkívül alacsony 
vízállás nehezíti: a folyó 
felső szakaszán még félra-
kománnyal sem közleked-
hetnek a hajók és az uszá-
lyok, mert veszélyes gázlók 
egész sora alakult ki. Buda-
pestnél is mindössze 2 mé-
ter és néhány centimétert 
mutat a mérce a Lánchídnál. 

ÜJ SOROZAT 
AZ AGRAR-KLUBB.AN 

A szegedi agrárszakembe-
rek klubja és a Magyar 
Agrártudományi Egyesület 
agrárgazdasági szakosztálya 
február 23-án. kedden dél-
után 15 órai kezdettel a Ha-
zafias Népfront városi szék-
házában előadást rendez. A 
vállalatok üzemek beszél-
getnek sorozat keretében a 
Csongrád megyei Agroker 
Vállalat tart tájékoztatót az 
idei elképzelésekről, felada-
tokról. 

BIMBÓS 
ORGONABOKROK 

Heves megyében a tartó-
san enyhe idő meggyorsítot-
ta a növényzet fejlődését. 
Az orgonabokrokon többhe-
lyütt már feslenek a bimbók. 
Egerben a Szabadság téren 
tavaszias díszbe öltözött a 
két évszázados török mo-
gyorófa: terebélyes koroná-
ját elborították a tavaszt 
elző barkák, A Mátra déli 

lankáin sarjad a fű és ki-
nyíltak az első tavaszi virá-
gok. » 

GARÁZDASÁGÉRT 
ELZÁRÁS 

Pálfi János 39 éves, Stélá-
gyi u. 3. sz. alatti lakost garáz-
daságért-30 napi elzárással 
sújtották. A férfi egy este 
a Szilágyi utcában feleségét 
ütötte, hajánál fogva rán-
gatta és szidalmazta. Az 
asszonyt az arrajárók men-
tették meg a további bán-
talmazástól. 

KARAMBOL — 
KÉT HALOTT 

Súlyos karambol történt 
vasárnap Budapesten, az 
Üllői út és a Könyves Kál-
mán út kereszteződésében. 
Krier Péter Szeged, Zombori 
utca 5. szám alatti lakos, a 
szegedi SZTK osztályveze-
tője személygépkocsijával 
nekiment egy teherautónak 
Utasai közül Bálint István 
65. éves szegedi nyugdíjas a 
helyszínien. Krier Péterné 
pedig kórházba szállítás köz-
ben meghalt. Krier .Pétert 
— aki csak könnyebb sérü-
léseket szenvedett — őrizet-
be vették, mert ő idézte 
elő a balesetet: nem adott 
elsőbbséget a teherautónak. 

Az elegáns kis édességbolt pult-
ja mögött élénk diskurzusbán volt 
a két eladó. Az idősebbnek látszó, 
sovány, fekete nő vitte a szót: 

— Képzeld. Olgicám a Plomber-
ger Baba. tudod, aki pénztáros itt 
a sarki illatszerboltban, az a szem-
üveges. nagyfogú nő. házassági hir-
detést adott fel az újságban. 

Az Olgicámnak nevezett gömbö-
lyű szőke hölgy ámuldozott a hír 
hallatán. 

— Ugyan, ne beszélj. Arankám1 

Az ő korában! Hiszen van az már 
vagy negyvenéves! 

— Negyvenhárom! — vágta rá a 
jólértesültek büszkeségével- Aranka. 
— És tudod, mennyinek írta magát 
a hirdetésben? Harminckilencnek! 

— Nahát, hogy mik vannak! — 
hüledezett Olgica. 

Ekkor belépett a boltba gróf 
Zrínyi Miklós, költő és hadvezér, 
és megkérdezte, van-e török áfium 
ellen való orvosság? 

— Csak gyógypemetefű-cukorkát 
tartunk. Tessék talán a szemközti 
patikában próbálkozni — mondta 
kifogástalan udvariassággal Aran-
ka. maid. mintha mi sem történt 
volna, visszafordult kolleganőiéhez 
és folytatta: — És képzeld, akadt 

Fantasztikus 
jelentkező is a hirdetésre! Még-
hozza egy középiskolai kémiatanár! 

— Egy kémiatanar? Hihetetlen, 
Arankam, hihetetlen! 

Nyílt az ajtó. Sophia Loren jött 
be. fehér lovod ült. Wellinglon-
csizma es bikini volt rajta, a fülé-
ben ket kriptonégö logott. 

— Kerek harmincöt .kiló málna-
zselét — mondotta egy kis felső-
magyaronszági akcentussal. 

A két hölgy kicipelte a zselésdobozo. 
kat, a raktárból, segített felkötözni a 

nagy csomagot a lóra, majd szívélyes 
búcsút vett a kedves vevőtől, visz-
szament a pult mögé és folytatta a 
diskurzust. 

— És képzeld. Olgicám. az a ta-
nár már kétszer volt nős. de kénv-
telen volt elválni, mert mind a két 
felesége ugyanazzal a mozigépész-
szel csalta. 

— Te jó isten! — csapta össze a 
kezét Olgica és nem todott hová 
lenni a csodálkozástól. 

Az ajtón most egy hirdetóoszlop 
lépett be. hosszú pórázon vezetve 
egy bengáli tigrist. 

— Kérek hat deka krumplicuk-
rot! De jó savanyú legyen! — tette 
hozzá. 

Olgica kiszolgálta a vevőt, visz-
szaadta az aprópénzt. 

— Figyelek azért. Arankám, csak 
folytasd! 

— Persze, a Plomberger ígv is 
veszkődik érte, és mindent megtesz 
hogv tessen neki. Még ősz csíkot is 
festetett a hajába, mert a tanárnak 
is olyan van . . . 

Olga teljesen oda volt a megle-
petéstől. 

— Még ilyet! Nahát! ösz csíkot 
festetett a hajába! Őrület... 

Az ajtó előtt megállt egy repülő 
csészealj. kiszállt belőle egy mars-
lakó. és azt mondta: 

— W5xyzVzx3zxy3bbbrrrrssss! 
— Ik sprehe nikt dájcs — közölte 

lebilincselő mosollyal Aranka. — 
Na. de a legjobbat még nem is 
mondtam! Tegnap este bementünk a 
férjemmel a presszóba, hát kl ül 
ott? A Plomberger a tanárjával! És 
tudod, mi volt a Babán? Sötétlila 
szoknya és méregzöld kardigán! 

Olgicának még az álla is leesett. 
— Lila szoknyához zöld kardi-

gán? Fantasztikus!!! 
Radványi Barna 

MOCSÁR GÁBOR 
SZERZŐI ESTJE 

A Bartók Béla Művelődési 
Ház és a Művelt Nép könyv-
terjesztő vállalat, holnap, 
szerdán este 7 órai kezdette! 
müvészportré sorozatának 
keretében Mocsár Gábor Jó-
zsef Attila-díjas iró szerzői 
estjét rendezi meg a műve-
lődési ház nagytermében, az 
író ötvenedik születésnapja 
alkalmából. Bevezetőt mond 
és az íróval beszélget Eata 
Imre irodalomtörténész. 
Közreműködik Bitskev Ti-
bor. a Vígszínház művésze 
és Nagy István zongoramű-
vész. 

MÓDSZERTANI 
TANÁCSKOZÁS 

A Munkaügyi Miniszté-
rium módszertani intézete 
Szegeden metodikai tanács-
kozást rendezett. Á bevezető 
előadást dr. Várnagy Lász-
lóné. a módszertani intézet 
munkatársa tartotta, majd 
dr. Tóth Józsefné tanárnő 
mutatta be új módszereit. A 
tanácskozáson a megjelentek 
a tanulók önálló gondolko-
dását fejlesztő módszerek 
hatékonyságát elemezték. 
„SZTRÁJKTÖRŐK" 

Nyolc londoni postás hét-
főn „sztrájkot tört": kikéz-
besitette a Downing street 
10-be, Edward Heath mi-
niszterelnök címére azt a 
10 000 levelezőlapot, amelyet 
a vasárnapi, nagv tüntetésen 
résztvevő dolgozók intéztek 
a kormányfőhöz. Az aláírók 
követelik, hogy Heath avat-
kozzék be az öt hetet húzó-
dó postássztrájkba, de ne a 
munkáltatók, hanem a dol-
gozók érdekében. 
KIVÉGEZTÉK 
AZ ÓPIUMC5EMPÉSZT 

A teheráni hatóságok ha-
lálra ítéltek és vasárnap 
nyilvánosan kivégeztettek 
egy iráni fiatalembert, aki-
nél egy házkutatás során 12 
kiló ópiumot találtak. Élet-
fogytiglani börtönbüntetéssel 
sújtottak öt másik vádlottat, 
.akiket, szintén kábítószer-
csempészésben találtak bű-
nösnek. 

LEBUKOTT 
A TOLVAJ 

Lopás miatt indított el-
járást a rendőrség Bosnyák 
Borbála 30 éves. büntetett 
előéletű, szőregi (Petőfi u. 
2.) lakos ellen. A Centrum 
Áruházból egy 750 forint 
értékű nadrágkosztümmel 
akart kisétálni fizetés nél-
kül, ám a dolgozók elfogták. 

ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE 

Kérjük kedves előfizetőin-
ket, hogy a hónap rövidsé-
gére tekintettel a következő 
havi előfizetési díjakat lehe-
tőleg február 2c-ig kiegyen-
lítem szíveskedjenek. 

A Kiadóhivatal 

COLLEGIUM ARTIUM 
A József Attila Tudomány-

egyetem Collegium Ari'umá-
nak keretében Nagy Attila, 
a Szegedi Nemzeti Színház 
művésze tart előadást ma, 
kedden este 8 órgi kezdettel 
a Béke-épület előadótermé-
ben a színpadi modernség-
ről. 

Irányjelzés 

Dobozolják a tejszínt 

Leleplezett 
orgiák 

Athéni sajtójelentések sze-
rint a pireuszi bíróság né-
hány napja megkezdte Pet-
rosz Tangasz görög gyáros 
és két amerikai pilóta ügyé-
nek zárt ajtók mögötti vizs-
gálatát. A vád ellenük: ká-
bítószerek élvezete, kiskorú 
lányok megrontása, orgiák 
rendezése stb. A görög sajtó 
•nagv port kavar az ügy kö-
rül, nem nevezve meg 
ugyanakkor sem a felső tíz-
ezernek az orgiákon részt 
vett képviselőit, sem a meg-
rontott lányokat. Egyes lapok 
szerint a zárt tárgvalásnak 
az az óvatosság az oka. hogy 
bizonyos „ízléstelen részle-
tek" ne rontsák a közerköl-
csöket. Más lapok viszont 
azt állítják, hogy a közvéle-
mény által ismert arisztok-
raták és színészek nevét 
akarják titokban tartani, 
akiket tanúként hallgat ki a 
bíróság. 

Somogy i K á r o l y n e fe lvéte le 

Januárban kezdték el sorozatban gyártani a cukro-
zott tejszínhabot a szegedi új tejüzemben. Az első na-
pokon mindössze 300 készült, a gépeken, újabban viszont 
1500—2000 dobozt is megtöltenek az automaták. Képün-
kön Krizenberger Jánosné és Pitri Imréné igazgatja a 
dobozokat az automata töltőgépen. j 

Részleges napfogyatkozás lesz 
február 25-én 

Pusztított a forgószél 
Hétfőre virradó éjszaka 

több hullámban rendkívüli 
erejű forgószél söpört végig 
Louisianán és Missisippi 
állam központi területein. A 
természeti katasztrófa az el-
ső jelentések szerint legalább 
42 személy halálát okozta, a 
rendőrség attól tart. hogy a 
szomorú lista tovább növek 
szik. Inverness város, a Mis-
sissippi deltájában szinte 
teljesen megsemmisült. a 
mentési munkálatok lassan 
haladnak. Oxfordban a for-
gószél felborított több gép-
kocsit és lakókocsit, utasaik-

kal egvütt- Súlyos anyagi 
kórok keletkeztek Dél-Loui-
si'anában is, az innen ér-
kező jelentések „számos ha-
lottról és sebesültről" beszél-
nek. 

A viharsújtotta körzetek-
ben kimerült valamennyi 
kórház kanecitása, a sebe-
sülteket most már távolabb' 
központokba irányítják. 
Mississippi állam rendőrsé-
ge a legfontosabb országuta-
kat elzárta a forgalom elől. 
hogv meggyorsítsa a mentő-
kocsik és a tűzoltóautók köz-
lekedesét 

Február 25-én délelőtt 
kedvező meteorológiai viszo 
nyok esetén részleges nap-
fogyatkozás tanúi lehetünk. 
A fogyatkozás Európa. 
Észak-Amerika és Észak-
nyugat-Afrika államaiból, 
valamint az Atlanti-óceán 
jelentős hányadáról megfi-
gyelhető, de teljesnek sehon-
nan sem mutatkozik. Az 
érintett területek mindegyi-
kén más-más fogyatkozási 
idejű és százalékú a jelen-
ség. A fogyatkozás legko-
rábban közép-európai zó-
naidőben 8 óra 49 perckop 

pillantható meg a zöldfoki 
szigetektől északkeletre. A 
legnagyobb takarás (0,788 
napátmérő) a nyugati hosz-
szúság 33 fok 30,5 percre az 
északi szélesség 61 fok 34,6 
percének metszékén figyel-
hető meg 10 óra 37 perckor. 

Nálunk — Budapestre szá-
mítva — a holdkorong 9 óra 
44,2 perckor érinti kívülről 
a naptányért, a legnagyobb 
hányadát 10 óra 4.5,4 perckor 
takarja el (48 százalékos fe-
dés) és a kilépés 11 óra 46,6 
perckor következik be. 
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