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A negyedik gépsor 

A csaknem két és fél milliárd forintos költséggel épült ú j 
lábatlani vékonypapirgyár az év végén tér át a próba-
üzemelésről a teljes termelésre. A finn, az NSZK, vala-
mint a svéd, angol és belga papírgyártó és feldolgozó gé-
pekkel évi 36 ezer tonna vékonypapírt fognak itt előállí-
tani. A jelenlegi próbaüzemelés alatt napi 80—90 tonna 
vékonypapír készül. A képen: a 22 méter hosszú, hatalmas 

negyedik gépsor próbaüzemelés alatt 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI 

A meteorológiai nyár még tart, 
ám a valódinak már visszavonha-
tatlanul vége. Ilyenkor többnyire 
azt kérdezzük magunktól: milyen is 
volt? Hiszen kezdenek rövidebbek 
lenni a napok, hosszabbodnak az 
esték, amikor a tűnődésre hajlamos 
emberek szívesen elidőznek néhány 
percet — közben levegőbe bámulva 
— a napsütéses hónapok emlékei-
nél. 

A lányok hódításaikat veszik sor-
ra. A csapodár férfiak úgyszintén. 
Hány csókot kaptak, hányat lop-
tak, mennyit oroztak, és mennyit 
voltak kénytelenek elviselni — hogy 
azért a rezignált rosszmájúság is 
megkapja e hasábokon a magáét. 

Aki csak a divatot figyelte, sum-
mázatként azt közölheti az emberi-
séggel, hogy az elmúlt nyár itt, a 
Tisza par t ján is a forrónadrág nya-
ra volt, ráadásul több értelemben, 
hiszen, mint köztudott, e ruhadara-
bok többféleképpen is gerjesztették 
a h ő t 

Noha az elemek Ls megtették a 
magukét. Előszeretettel mondogat-
juk szűkebb pátriánkról, hogy — 
többek között — a napfény városa. 
Nyáron több olyan szegedivel ösz-
szeakadtaim. aki azért fohászkodott: 
bár ne lenne mindig az. A kániku-
la hosszú távon való tombolása ide-
jén néhány napra lehetett volna e 
helység a szél, a ború, az eső. sőt 
akár a vihar városa is. De nem 
volt. Vagy ha igen, csak néhány 
órára sikerült megkérdőjelezni az 
agyvelőt forraló hőség kizárólagos 
diktatúráját . 

Aztán, mintha csak szántszán-
dékkal ki akarnának velünk bab-
rálni a meteorológiai viszonyok, 
észak felől fújni kezdett a cudarul 
hideg szél. Aminek az lett a követ-
kezménye. hogy a forrónadrágok 
egyik pillanatról a másikra eltűn-

Őszelő 
tek, viselőik ettől kezdve előszere-
tettel kultiválták a maxit — nadrág 
és ruha formájában. Viharos gyor-
sasággal kiürült a Virág terasza, a 
székek, asztalok így várakozó ál-
láspontra voltak kénytelenek he-
lyezkedni, minthogy a háládatlan 
emberek a hűvösség első fuvallatá-
ra rútul cserbenhagyták őket. 

Míg bent. e megújított patinájú 
vendéglátó hely középtermében, az 
aranyosan csillogó cirádák és az 
ezüstösen villogó csillárok alatt a 
hetven éven felüli korosztály tagjai 
korábbi meteorológiai tapasztalataik 
birtokában megkezdték szokásos 
rendes évi összehasonlító vizsgála-
taikat: mikor is volt ilyen hirtele-
nül jött hűvös szeptember idusa 
előtt? 1907-ben-e, avagy inkább ta-
lán kilencszázharmincegy kilence-
dik havában? (A vita még tart.) 

A fiatalok számára jó alibi a 
hirtelen hőmérséklet-csökkenés. — 
.Jaj, úgy fázom — borzong meg a 
lány. majd nyugodtan mondhatja 
partnerének: — Bújj közelebb hoz-
zám — hiszen tényleg hideg van. 
így még rosszakarói sem vádolhat-
nák, hogy netán túlontúl agresz-
szivnek bizonyul a kezdeményezés-
ben. A fiú természetesen hozzábú-
vik. A lány még jobban őhozzá. 
Gyakorlottan, ügyesen csinálják. 
Igen, mert ezt gyakorolták egész 
nyáron, noha meleg volt. A hűvös 
őszre készültek — mondhatnánk er-
re enyhe jóindulattal. 

Folytathatnánk az este részletezé-
sével. de haladjunk csak sorjában. 
Ilyenkor őszelőn reggelre bépárá-
sodik az ablak. Kint az utcán a 
járókelőket már arcon legyinti a 

hűvös szél. A délelőtti nap egy ár-
nyalattal halványabb ragyogású, 
mint volt annak előtte, júliusi dia-
dalai idején. Az alkony is hama-
rabb érkezik. Enyhe, fémes csíllo-
gású, szinte tapintható párafelhö 
ereszkedik a városra. Sárguló fű-
nek, barnás erezetű falevélnek, fá-
radtan szirmot őrző virágoknak 
édeskés szaguk lesz, ami később 
összekeveredik a benzingőzzel, a 
kéményekből felkunkorodó füsttel, 
és fanyar ízt kap. 

Ilyenkor szokott telihold lenni. A 
házak, tornyok kékesfekete árnyé-
kot vetnek maguk mögé, amely 
lomhán követi a Hold járását. 

Az éjszakára elnéptelenedő sze-
gedi utcák olyanok, mintha nagyon 
távolról fényszórókkal világítanák 
meg valamennyit. Néha egy-egy 
autó gurul végig az aszfalton, akár 
egy nagy hal. 

Különben nagy a csönd. Akkora, 
hogy a városszél hangjai, neszei 
egészen a Belváros szivéig lopakod-
nak. Ilyenkor jól hallani a vonat-
füttyöket, még az egymáshoz csapó-
dó ütközők csattogásait is. Fent a 
magasban vadlibák húznak dél fe-
lé. És még nincs éjfél, amikor el-
csörömpöl a remiz felé az utolsó 
villamos. Aztán már csak a magá-
nyos sétálók lépteit visszhangozzák 
a házfalak. Mert a romantikus sze-
gediek közül őszelőkor sokan sze-
retnek sétálni — egyedül vagy ket-
tesben — az éjszaka holdsütéses 
díszletei közt. Miközben feltekinte-
nek a csillagos égre, a tegnappá 
lett nyár emiékein tűnődnek. Némi 
rezignációval persze, hiszen kit 
nem tesz rezignálttá a közelgő ősz? 
Amikor a vágyak lassan kihunynak, 
ellenben a kályhába kell begyújta-
ni, és a szerelem helyett mind több 
szó esik a TÜZÉP- rő l . . . 

Papp Zoltán 

TABORBAN 
AZ ORVOSEGYETEM 
KISZ-VEZETŐI 

TOBB PARADICSOM-
KONZERV 

A Szegedi Konzervgyár az 
idén közvetlen kapcsolatot, 
megállapodást kötött a ter-
melőszövetkezetekkel. A kör-
nyéken jó a paradicsomter-
més, így a gyár előrelátható-

MINISZTÉRIUM 
KÖZLEMÉNYE 

Az Egészségügyi Vllágszer- lag nyolcszáz vagonnal túl-
vezet hivatalosan tájékoztat- teljesíti majd az 1200 vago-
ta az Egészségügyi Miniszté- nos tervét. Az értékesítés 
riumot a spanyolországi ko- nem gond, hiszen kiváló ter-
lera-megbetegedésekről. En- mékeik, a paradicsom ivólé, 

csütörtökön nyílt meg az nek megfelelően az Egész- a lecsónak is alkalmas püré, 
egyetem KISZ-vezetőképzője, ségügyi Minisztérium úgy s a hámozottan eltett, úgy-
amelynek közel 200 résztve- rendelkezett, hogy magyar nevezett paradicsombefőtt a 
vője van. Tegnap a tábor la- állampolgárok csak szabály- hazai piacokon, valamint 
kóinak előadást tartott Szűcs szerű kolera elleni oltás alap- Angliában, az NDK-ban, a 

ján kiállított, érvényes nem- Szovjetunióban és más or-
zetközi oltási bizonyítvány szágokban is keresett cikkek, 
birtokában utazhatnak Spa-
nyolországba. A védőoltást a 
területileg illetékes oltóhe-
lyek (vidéken a KÖJÁL-ok, 
Budapesten a Madách téri 
rendelőintézet) adják. 
NIKKELEZÖGYAR 
SZENTESEN 

Valóságos nikkelezőgyár 
kezdte meg működését Szen-
tesen, a Kontakta alkatrész-
gyár új telepén. A galvani-
záló üzemre mintegy 40 mil-

Az elmúlt öt évben négy- lió forintot költöttek. Az 
millió család költözött ú j ott- NDK-ból, Csehszlovákiából 
honba a szovjet falvakban és hazai vállalatoktól vá-
és mezőgazdasági települé- sárolt berendezések segítsé-
seken. Az ukrajnai, a balti- gével évente körülbelül 140 
kumi és a Kaukázuson túli ezer négyzetméter fémfelüle-

Az újszegedi KISZ-táhort 
három napig a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem fia-
taljai népesítik be. Tegnap, 

Iftvánné. a KISZ KB osz-
tályvezetője. 

FÜLÖP HERCEG 
HAZANKBA LATOGAT 

A királyi udvar csütörtö-
kön hivatalosan bejelentette, 
hogy Fülöp edinburghi her-
ceg. az angol királynő férje, 
szeptember 16—19 között 
Magyarországra látogat. 

NÉGYMILLIÓ CSALÁD 
ÜJ LAKASA 

KENNEDY ELÖADÓ-
MŰVÉSZETI KÖZPONT 

Leonard Bernstein Mise cí-
mű alkotásának bemutató-
jával szerdán hivatalosan 
megnyílt Washingtonban a 
John F. Kennedyről elneve-
zett előadómúvészeti köz-
pont. A gálaesten részt vett 
a néhai elnök édesanyja, 
Edward Kennedy szenátor és 
a család több tagja. 

falvakat rendszeresen felke-
reső szociológusok megálla-
pították, hogy tzeken a te-
lepüléseken a szociális és 
kulturális körülmények meg-
közelítik és helyenként el-
érik a városi színvonalat. 

tet vonhatnak be nikkellel, 
krómmal és más korrózióvé-
dő anyaggal. 
NOVAK ANDRÁS 
KlALLlTASA 
SZABADKAN 

Nóvák András szegedi fes-
tőművész munkáiból nyílik 
kiállítás Szeged jugoszláv 
testvérvárosában. Szabad-
kán, holnap, szombaton este 
7 órai kezdettel a Képzőmű-
vészeti Találkozó termében. 
Megnyitót mond Pintér Jó-
zsef szegedi festőművész. 
ÖSSZEÜTKÖZÖTT 
KÉT BUSZ 

Egymásba rohant két uta-
sokkal zsúfolt autóbusz az 
Izrael által megszállt Gaza-
övezet közelében. Kilenc sze-
mély — köztük 5 gyerek — 
életét vesztette, mintegy hú-
szan megsebesültek. 

Igényes páciens 

Autóbusz 
és mozdony 
karambolja 

Súlyos szerencsétlenség 
történt szerdáról csütörtökre 
virradó éjszaka Zala megyé-
ben. Valamivel éjfél előtt a 
Lenti és Csömödér—Páka 
vasúti állomás közöti pálya-
szakaszon. egy sorompónél-
küli itiiárónál körültekintés 
nélkül, figyelmetlenül ha-
ladt át a Volán Tröszt helvi 
járatának autóbuszával Né-
meth Jenő 47 éves pákai 
gépkocsivezető. Az autóbusz 
a vasúti pályán haladó 
mozdonyba rohant. Az au-
tóbuszban hét utas tartózko- . .„ 
d 't \7. első jelentések sze- VI. Pál pápa nem haj lan- lvkus tisztségviselő ápnlús-
r -t a súlvos közlekedési dó hatálytalanítani a kaito- ban „Wormsi memorandu-
bilesot következtében vaia- likus egyház által 1520-ban munkban" kérték a pápát, 
mennyi utas súlyos. nem Luther Márton ellen hozott hogy vonja vissza a Luthert 
életveszélves sérüléssel szál- egyházi átkot, és így a nagy sújtó egyházi átkot. VI. Pál 
lftótták a zalaegerszegi kór- német reformátor a Vatikán válasza így hangzott: „A 
házba Németh lenő gépko- szemében továbbra is eret- Luther étien hozott átok 
esivezetö a helvszinem éle- neknek számít. visszavonása megvalósítha-
tét vesztette. (MTI) ö tven nyugatnémet kato- tatlan és célszerűtlen". 

— Kérem, doktor űr, szí-
veskedjék megmagyarázni a 
szüleimnek, hogy a spenót 
árt az idegeimnek . . . 

ÜJ NÖVÉNYVÉDŐ 
ÁLLOMÁS 

Tizenötmillió forintos költ-
séggel Zalaegerszegen épült 
fel az ország legkorszerűbb 
megyei növényvédő állomá-
sa. Laboratóriumai, műsze-
rei, előrejelzései nagy segít-
séget nyújtanak majd a me-
zőgazdasági üzemek növény-
védelméhez. Az állomást fel-
szerelték olyan röntgenké-
szülékekkel, amelyek alkal-
masak a gabonamagvak bel-
ső vizsgálatára. A főépület 
melletti növényház növény-
kórtani vizsgálatokra nyújt 
lehetőséget, az állomáshoz 
tartozó kertbe telepített, s a 
megyére jellemző növényi 
kultúrák nagy szolgálatot 
tesznek a különböző növé-
nyi kártevők megjelenésének 
megállapításánál. Az állo-
más megkezdte m u n k á j á t 

SZINTE GÁBOR 
KIÁLLÍTÁSA 

Szinte Gábor festőművész 
kiállítását ma délután 5 óra-
kor, a Képcsarnok szegedi 
kiállítótermében (Kárász ut-
ca 17.) D. Fehér Zsuzsa dr. 
művészettörténész nyit ja 
meg. A kiállítás szeptember 
24-ig tekinthető meg, hétköz-
nap 9.30-tól 18-ig, szomba-
ton 9-től 14 óráig. 

HURRIKÁN 
Óránként 160 kilométeres 

sebességgel száguld az Edith 
nevú hurrikán a Mexikói 
öböl part jai felé. Az ameri-
kai előrejelző központ jelen-
tése szerint még nem lehet 
pontosan megállapítani, hogy 
a partvidék melyik pontját 
veszélyezteti a „szbrnyú 
hölgy". 

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS 
A SVÁJCI UTAKON 

A négysávú országutak ki-
vételével sebességkorlátozást 
vezetett be a svájci kormány 
az egész ország területén. A 
felső határ ezentúl 100 kilo-
méter. Svájcban eddig nem 
volt érvényben hasonló kor-
látozó rendelkezés. 

Balaton 

Közlekedési balesetek 

Luther a Vatikánnak 
továbbra is eretnek 

KÉSES ÁMOKFUTÓ 
Késsel rontott egy zsúfolt 

autóbusz utasaira csütörtö-
kön egy ámokfutó manilai 
tanító. A dühöngő két em-
bert megölt, 13-at megsebe-
sített. A mindaddig békésen 
viselkedő férfi akkor kez-
dett őrjöngeni, amikor a ka-
lauz véletlenül másodszor is 
kérte tőle a viteldíjat. A há-
ta mögött Zajló események-
től pánikba esve a Busz ve-
zetője is elvesztette uralmát 
a kormány fölött, és a jár-
mú az útmenti drótkerítést 
áttörve egy rizsföldre rohant. 
Az amokfutot őrizetbe vet-
ték. 

Súlyos baleset tortént 
Szegeden, a Párizsi körút és 
a Szűcs utca kereszteződé-
sénél. Veselinov Péter jugo-
szláv állampolgár, horgosi 
lakos személygépkocsijával 
haladva áttért a menetirány 
szerinti bal oldalra, és össze-
ütközött a motorkerékpáron 
haladó Bacsa Péter, Szeged, 
Petőfitelep, Gerle sor 66. 
szám alatti laikossal, aki-
nek utasa felesége volt. A 
motoros és utasa súlyos sé-
rülést szenvedett. A rend-
őrség szerint Veselinov Pé-
ter ittasan vezetett. 

Figyelmetlenül szaladt át 
a gyalogátkelőhelyen Újsze-
geden, a Rózsa Ferenc su-
gárút és az Odesszai körút 
kereszteződésében Horváth 
Zsikó Gábor 14 éves tanuló. 

Egy személygépkocsi elütöt-
te. A fiú súlyos sérüléseket 
szenvedett. 

Gépjárművezetésre jogo-
sító vizsga nélkül hajtott 
motorkerékpáron Kiskundo-
rozsmán Szűcs László, Kis-
kundorozsma, Kossuth utca 
43. szám alatti lakos. El-
ütötte az út szélén álló Né-
meth Endre. Kiskundorozs-
ma, Szabadság tér 10. szám 
alatti lakost, aki súlyos sé-
rülést szenvedett. 

Telefonoszlopnak ütkö-
zött motorkerékpárral Kis-
telek és Sövényháza között 
Rácz Sándor, Kistelek, Kiss 
utca 9. szám alatti lakos. 
Utasa Kovács György, Sö-
vényháza. Karakástelep 484. 
szám alatti lakos volt. Rácz 
életveszélyes. Kovács súlyos 
sérülést szenvedett. 
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