
SZERDA, 197?. DECEMBER 29. 

Az év utolsó hetében Postaládánk nem volt olyan 
túlzsúfolt, mint máskor. Ügy látszik, karácsony valóban 
a szeretet ünnepe, amikor az emberek könnyebben meg-
bocsátják egymásnak a kellemetlenségeket. Vagy nem 
okoznak annyit. Pedig a karácsonyi kereskedelmi csúcs-
forgalomban, ha más nem, kapkodás akadt. Panasz még-
sem érkezett. Hallgatással is lehet véleményt mondani? 

TiimmimM 

P O S T A I M I A 
Késő bánat 

Hókuszpókusz? 

Buszok 
és grimbuszok 
Gyakori, általunk is több-

ször kifogásolt esetekről szá-
Mol be egy olvasónk, aki-
nek jeligéje: „Egy utas, aki 
még sokáig szeretne a csa-
ládjához hazamenni". Leve-
létől eltérően, nem említjük 
meg azt a sofőrt, aki veze-
tés közben egész úton lelke-
sen beszélgetett, hiszen az 
ilyesmi sokszor előfordul. A 
táblát, hogv a vezetővel be-

A televízió műsorát na- Nem ís szólva a cirkuszról, 
ponta éri kritika. Néha amelyet a gyerekek boldo-
idézni kell olyat ls, amely gan zs ivajognak körül, s 
— véleményünk szerint — amelyhez képest nagyon szo- szélgetni tilos, valóban el le-

. . . , , „ , . hetne hagyni Ujabban az 
líd attrakció volt » Kakaó- autóbuszokról, legalább ta-
bárbeli műsor. Az már a karékoskodnának vele. Hí-

Kairói döntés 

túlzottan aggályoskodó. Dri-
nóczki Szilveszter (Csanta-

Kommentár nélkül is kö- véri u. 5.) a karácsony esti s z ü l ő k ö n m ú l i k h o g y a roo. szen naponta többször is 
zölhetjük Tari János (Tápé. gyermekműsorban talált ki 
Rózsa utca 26.) levelét 

a előfordul, hogv a különben 
rekek lehetőleg ne jussanak i s s z d k feltáróban beszélge-

n o z s a u i c a z o . j l e v e i e i . , . „ i á t í r v á n h o s v n n m — 

Olyan eseményről számol be, x , V ' ° ' l r v a n ' , g y " e m késeikhez és égő fáklyákhoz, tőpartner áll a sofőr melleit 
amely nem enyhíthette a h®ly<*. ha a gyerekek olyan 
család gyászát. Felesége artistaszámokat látnak, ame-
édesanyja december 16-án lyekben kések és égő fák-
hadt meg Magyartésen. 17- l v á k röpdösnek. Azon aggó-
en, reggel 9 óra 40-kor ad- T„ . . . . , . , . . , 
tak fel egy táviratot roko- d l k - ho*V a t i k i - t a k 1 h e í y e t t 

nai, amely Tápéra már egy «z lesz most a módi. 
óra múlva odaért A posta Abban igaza van, hogy a 
tikorküidTkihftTríS 
ezért csak másnap szereztek n o z m mindent amit latnak, 
róla tudomást így nemcsak De. ha ebből indul ki az 
hogy a temetésen nem tud- ember, akkor el kellene zár-
tak részt venni, de még egy 
viszonttávirat erejéig sem 
tudtak időben osztozni a 
családi gyászban. 

Válaszol az illetékes 
Két illetékes — egy téma, lat — levelüket Vámos Ist-

így lehet röviden összefog- v«n kereskedelmi Igazgató és 
lalnl egy héttel ezelőtti Pos- Ferenc osztályveze-
taládánk Agy matrac nél- t a , r t a M ~ " ^ v i z s g á l v a 
kül című Írására adott két a * ü g y e t ' í r ó n k n a k ign-
választ. A Komplett Ruhá- z a t a d v a ~ felelősségre 
zatl Vállalaté a lakonlku- v o n t a a b ü f é s t - E g v b e n a b " 
sabb. közlik: már értesítőt- b e U f é n y ü k n e k adnak ki-

nem for-
dul elő hasonló eset. Az 
utasok nevében — mindnyá-
jan reméljük. 

ni őket, még a mesésköny 
vektől is, amelyekben — ol- ték Szalma Istvánnót, aki f e i e z & í t* h°Sy 

Életmentő ismeretlen 
ízig-vérig karácsonyi tör-

ténet, amiről Makra József 
(Oroszlán utca 4.) írt néhány 
soros, de annál meghatóbb 
levelet December 19-én, dél-
után 3 óra körül levélírónk 
26 hónapos unokája, miköz-

vasónk ls tudja — előfordul- matracügyben szót emelt, 
nak hasonló „rémtettek", hogy a lakástextilboltban 

megveheti a gyermekágyba 
való matracot. Ezt a választ 
gyorsasága és a vevő iránti 

segített volna, ha egy Wart- udvariassága dicséri, a má-
burg személygépkocsi isme- slkat pedig, amelyet a Rast-
retlen vezetője meg nem áll, kikészítő Vállalattól kap-
és pillanatok alatt be nem 
röpíti őket a gyermekklini- tunk, az. hogy az utóbbi 
kára. Ahogy ott hallotta: a villalat mennyire figyelem-
sikeres beavatkozás olőfel- mel kíséri a lapunkban már . 

Üzenetek 
fd. Csányi József (Nemes-

takács utca 33.) olvasónk-
nak azt ajánljuk, hogy a te-

állandóan 
zavaró ismeretlen gép ügyé-
ben a postán emeljenek ki-

ben gyümölcsöt evett, ful- tétele kizárólag „a választott említett Ügyet, 
ladozni kezdett Telefonon ér- útvonal és az alkalmazott 
tesitették a mentőket, de mi- gépkocsi sebessége volt ' . F®hór Lajoa vezérigazgató fogást. Sc Cg.-né (Szeged) 
vei a gyerek eszméletét vesz- Olvasónk levelében elné- levele emlékeztet a március érdeklődésére közöljük, hogy 
tette, a nagypapa a kislányt zé»t kért a« értesítés után 3*án megjelent „Matraca a Szoeíallsta Hazáért Ér-
kézbe kapva, futva indult a három percre érkező, de így válogatja" című glosszánk- demrend tulajdonosának ár-
klinikák felé. Talán ez sem már mellőzött mentőktől. 

Hideg szoba 
Egy hajdani tanítónő, özv. mint írja, a házban három 

dr. Láng Adámné (Petőfi ú j kályhát raktak — csak 
Sándor sugárút 14.) hónapok néhány soros, szavakra azo-
óta levelezést folytat az in- nos szövegű leveleket kap 
gatlankezelővel. Lebontott az IKV-tól: kérését nem áll 
kályhája helyébe újat kért módunkban teljesíteni. Ol-
volna, tehát olyat, amelyet vasáruk kételkedik abban. 

ra, amelynek nyomán aján- váját a 27/1968. (XII. 18.) 
latot tettek a Centrum Aru- számú kormányrendelet 
háznak, hogy a nagyhalászi alapján kedvezményes ellá-
kesvdergyár temékeiből tás Illeti meg. Az árvaellá-
mindem igényt ki tudnak tás az árvát — családi álla-
elégíteni matracügyben. Sem potára tekintet nélkül — ön-
a Centrumból, sem mástól álló keresethez jutásáig flle-
— nem kaptak azóta választ, ti, meg, s legfeljebb addig, 
Ajánlatukról lapunkban is m j g tizennyolcadik életévét 
hírt adtunk Matraciáda cím- betölti, ha pedig továbbta-

Januártól lezárják 
a Gyevl temetőt 

Új köztemető lesz Üthalmon 

nem 'használt csempéből ál- hogy a nyár óta nem épített m e l március végén. Tovább- nul , ' akkor e tanulmányai-
lítaoiak össze. Azóta — bár, új kályhát senkinek az IKV. ra sem tehetünk többet: az n a k befejezéséig, legföljebb 

újév alkalmából forrón kí- azonban 23. életéve betölté-
vánjuk a gyerekágyaknakés sélg. A rendelkezés szerinti 
matracoknak, hogy találja- árvaellátást a társadalom-
nak végre egymásra. Ha biztosítási igazgatóság igény, 
már az iparban nem lehet- bejelentés alapján áJlapítja 
séges, legalább a kereskede- meg. Kecskeméti Istvánnak 
lemben) (Csongrádi sugárút), dr. 

Tömény ízléstelenségről Gyarmati Károlynak (Kiskő-
adtunk hírt n ^ e m b e r 17-ón. rös) levélben válaszolunk, 
kifogásolva, hogy a szegedi Vida Szűcs Imriné és Sze-
gyors utasait Budapesttől az keres Mihály né (Béketelep, 
utasellátó mozgóárusa ízlés- Hosszú utca 34., illetve 29.) 
telen reklámszöveggel trak- levelét továbbítjuk az illeté-
tálta. Az Utasellátó Válla- kesnek. 

Amikor Tarján építését 
megkezdték, már látható 
volt, hogy a Gyevi temető 
nem jó helyen van, de csak 
most került napirendre meg-
szüntetése. A városi tanács 
végrehajtó bizottsága — ala-
pos megfontolás után — úgy 
döntött, hogy 1972. január 
1-gyel lezáratja. Ez egyéb-
ként a temetők sorsa: a va-
lamikor külterületen levő te-
rületek környéke az évek, 
évtizedek során beépül, s 
egy lüktető életű város, vá-
rosi-ész' szívében többé nem 
maradhat helyük. 

Jelen esetben arról van 
szó, hogy Tarján építésének 
hatodik ütemében ABC-áru-
ház, iskola és újabb lakóhá-
zak kerülnek a Gyevi-teme-
tő tövébe. A január elsejei 
lezárás végső következménye 
a rendelkezések értelmében 
így is csak 25 év múlva. 
1996. december 31-e után 
érvényesül: addig kegyeleti 
parkként fent kell tartani. 
Kívánságra a Belvárosi te-
metőben biztosítanak csere-
ként sírhelyeket már most. 
január 1-től. 

A Belvárosi temető az ál-
talános rendezési terv sze-
rint egyébként még mintegy 
7 hektár területtel bővíthe-
tő, a kolumbárium építésé-
nek programtervét a Szegedi 
Tervező Szövetkezet elkészí-
tette. Előbb-utóbb azonban 
szükség van új temetőre ls 
Szegeden. Ennek helyéül a 
Rókustól észak-nyugatra le-
vő öthalmot jelölték ki. Az 
új köztemető fásításának be-

fejezéséről 1972. végéig gon-
doskodnak, a terület megfe-
lelő kialakításához augusz-
tusra készíti el a tanul-
mánytervet a Szegedi Ter-
vező Vállalat 

A Kis virág és társai... 
A Cola mellé tombolaje-

gyet kapnak a vendégek, 
Koncz Zsuzsa kellemes, szép 
hangja betölti a termet. A 
tizenevesek hármas-négyes 
csoportokban ülnek az asz-
taloknál. a zene ütemére in-
gatják fejüket. A bejáratnál 
megvásárolhatók a legújabb 
lemezek. Aztán mindenki 
egy irányba néz. Koncz Zsu-
zsa mosolyogva helyet foglal 
a Royal presszójának egyik 
asztalánál. Tegnap, szerdán 
délután Szegeden, a Kölcsey 
utcai hanglemezbolt lemez-
bemutatóján dedikált a nép-
szerű táncdalénekesnő. He-
tek óta a bolt legkeresettebb 
lemeze a Kis virág című új 
Koncs-nagylemez. A bemu-
tatón a Hanglemezgyártó 
Vállalat sajtófőnöke elmond-
ta. hogy valószínűleg rekord-
idő alatt megszületik harma-
dik aranylemeze is-

A tegnapi bemutató szer-
ves folytatása a hanglemez-
bolt eddigi rendezvényeinek. 
Máskor is vendégül láttak 
már neves előadóművésze-

ket. Másfél éve rendszeresen 
tartanak lemezbemutatókat 
művelődési házakban, klu-
bokban. 

— Kísérleti jelleggel in-
dult a bemutatósorozat. 
Őszintén szólva nem számí-
tottunk ilyen nagy érdeklő-
désre. Az egy-másfél órás 
lemezhallgatások után alig 
akarnak elengedni bennün-
ket, Járunk a szalámigyárba, 
a kendergyár és az orvos-
egyetem klubjába, a Juhász 
Gyula Művelődési Otthonba. 
Zákányszéken ls voltunk. A 
műsor összeállítását általá-
ban ránk bízzák, így lehető-
ségünk van á lemezújdonsá-
gok folyamatos bemutatásá-
ra, megismertetésére — 
mondja a bolt vezetője. Ri-
móczy Sára. 

Havonta átlag két-három 
bemutatót rendeznek. Hasz-
nos dolog ez a bol'nak is, a 
közönségnek is. Jó alkalom 
a komoly zenei művekkel 
való ismerkedésre, népszerű 
formáía a muzsika megsze-
rettetésének.' A vásárlók kö-
zött a lemezbemutatók hall-

0 Kairó (MENA, UPI, 
AFP) 

Kedden Kairóban együttes 
ülést tartott az egyiptomi 
kormány, (a parlament), az 
Arab Szocialista Unió Köz-
ponti Bizottsága és a kor-
mányzók testülete. Az egyip-
tomi politikai élet vezető 
szerveinek eíső ilyen jellegű 
közös konferenciáján, ame-
lyet zárt ajtók mögött tartot-
tak, Anvar Szadat elnök 
négy és fél órás beszédben 
vázolta az ország helyzetét 
és a közel-keleti válság meg-
oldásának Izrael által meg-
szállt területek felszabadítá-
sának módozatait. 

Mahmud Riad külügymi-
niszter is felszálalt a konft 
rencián és ismertette az 
ENSZ-ben lezajlott politikai 
fejleményeket. Szadek had, 
ügyminiszter a katonai hely-
zetet fejtette ki. 

Az ASZÚ Központi Bízott-
sága kedden este hivatalos 
közleményhen számolt be az 
egyiptomi kormány, a parla-
ment és a Központi Bizott-
ság együttes ülésének dönté-
séről. 

„A Központi Bizottság újó-
lag megerősítette december 

8-án hozott döntését, amely 
szerint a harc a megszállt 
területek felszabadításának 
egyetlen módja" — hangoz-
tatja többek között a közle-
mény. 

• 
Rövid, egynapos tanácsko-

zás után befejezte munká-
ját az Arab Liga külügymi-
niszteri értekezlete. A kairói 
értekezleten „számos titkos 
határozat született a napi-
rendre tűzött kérdésekben" 
— közölte Busveírab, Líbia 
kairói nagykövete, aki a ta-
nácskozás elnöki tisztét töl-
tötte be. 

Az A1 Ahram keddi szá-
ma szerint hét arab ország 
ajánlotta föl, hogy csapato-
kat küld a szuezi frontra, 
„feltéve, ha a gazdag arab 
országok vállalják e csapa-
tok fegyvereUátását". E hét 
ország a kairói lap szerint 
a következő: Marokkő, Je-
mery NDK, Jemeni AK, 
Irak, Libanon, Líbia, Ka 
tar. Katar katonám 
kívül 12 millió dollárt ls fel-
ajánlott. Kuwalt arra tett 
ígéretet, hogy növeli a szue-
zi fronton állomásozó kis lét-
számú egységeit. 

gatól is egyre sűrűbben és 
rendszeresebben megtalálha-
tók. Nemegyszer a helyszí-
nen megvegzik a nekik tet-
sző lemezeket- A bolt segíti, 
illetve valamennyire teher-

' mentesíti a zeneszobát is. 
Valószínűleg érzékelhetőbb 
lesz ez a kisegítés az új év-
ben, amikor szervezett és 
tervezett sorozatokat indíta-
nak a Royal presszójában. 
Az opera-, irodalmi, népdal-
és természetesen könnvűze-
nei esteket lemezsorsolással', 
kis „Ki nyer ma?" vetélke-
dőkkel szeretnék még von-
zóbbá tenni. Ugyanitt nyelv-
klub is alakul, a fiatalok le-
mezekről saiátíthatják el az 
idegen nyelvek alapjait. Az 
üzlet átalakítását is tervezik. 
A lehallgató fülkerendszer 
kiépítésével a vásárlók, ze-
nerajongók zavartalanul él-
vezhetik Itt is kedvenc mu-
zsikájukat, eggvel több alka-
lom zenei ismeret'er'es'tésre 
eggvel több lehetőiiég már 
meglevő; zenei igények ki-
elégítésére. 

S.E. 

SZOVJET—KUBAI EGYÜTTMŰKÖDÉS. Osvaldo Dor-
ticos Torrado, kubai elnök, aki több napos baráti látoga-
tást tett a Szovjetunióban, kedden elutazott Moszkvából. 
A tárgyszerű, baráti ós szívélyes légkörben lezajlott tár-
gyalások során a felek a kétoldalú szovjet—kubai együtt-
működés továbbfejlesztésének kérdéseit vitatták meg. 
Érintették több nemzetközi kérdést is és Ismételten meg-
erősítettek a felek teljes nézetazonosságát. Képünk repü-
lőtéri búcsúztatásán készült, Dorticos mellett Alekszej Ko-
szigín szovjet miniszterelnök. 

Elismerést vár 
az önálló Bangla Desh 

Számítanak Rahman sejk 
vtaazaláróaéra 

0 Dacca (Reuter, UPI) 
Nazrul Iszlám, a Bangla 

Desh kormányának ideigle-
nes elnöke Daccában tartott 
keddi sajtóértekezletén fel-
szólította az Egyesült Álla-
mokat és a Kínát Népköz-
társaságot. hogy ismerjék el 
az önálló Bangla Desht. 

Nazrul Iszlám keddi sajtó-
értekezletén újból megerősí-
tette. hogy a Bangla Desh 
kormánya tömböktől és szö-' 
vetségesektől mentes, a bé-
kés egymás mellett élésen és 
a más államok belügyeibe 
való be nem avatkozáson 
alapuló külpolitikát folytat. 

Daccal közlés szerint meg-
kezdték a kelet-pakisztáni 
fővárosban eddig őrzött ha-
difoglyok indiai területre 
szállítását. 

0 Rawalplndl (AFP. AP) 
Hírügynökségek jelentik, 

hogy Ali Bhutto elnök egy 
diplomáciai fogadáson sze-
mélyesen megerősítette: hét-
főn félórás megbeszélést 
folytatott Mudzsibur Rah-
man sejkkel, a törvényen 
kívül helyezett Avami Liga 
házi őrizetben levő vezetőjé-
vel'. Bhutto a fogadáson je-
len volt újságíróknak jelez-
te, hogv az eszmecseréke 
folytatni kívánja. „A hétfő 
tárgyalás nem volt könnyű 
eredményeivel aznoban nem 
vagyok elégedetlen" — mon-
dotta. 

Az AFP francia hírügy-
nökség tájékozott diplomáci-
ai forrásokra hivatkozva ar-

ra számít, hogy Mudzsibur 
Rahman számára hamarosan 
lehetővé válik, hogy vissza-
térjen Kelet-Pakisztánba. 

RDD10TELEX 
Párizs 

Le Nguyen Thanh, a VDK 
Párizsbun tárgyaló küldött-
ségének szóvivője sajtóérte-
kezleten jelentette be, hogy 
delegációja „tekintettel a 
VDK ellen Irányuló ameri-
kai bombatámadásokra" nem 
hajlanltó részt venni a csü-
törtökre tervezett találko-
zón, 

Leningrád 
Leonyid Brezsnyev, az 

SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára beszámolót 
tartott a leningrádi területi 
pártszervezet aktívaértekez-
letón. 

Washington 
Nixon elnök és Brandt 

nyugatnemet kancellár ked-
den délben munkaebéden 
kezdte meg eszmecseréjét az 
amerikai elnök Key Big-
-ayne-i (Florida) üdülőjében. 
A megbeszélések szerdán 
délben fejeződnek be. 

Key Btscayne 
Ronald Ztegler, a Fehér 

Ház sajtótitkára szerdán Pe-
kingbe utazik, hogy előké-
szítse Nixon februárra ter-
vezett kínai -útját. 


