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Szeged ú j városnegyedében, Tarjánban hamarosan átadják az ötezredik lakást. Akárhogyan is számoljuk, körülbelül 20 ezer ember lakik
ezen a viszonylag kis területen, mivel a legalacsonyabb épület is ötszintes. Sokat berzenkedtünk már
azon, hogy mi minden hiányzik ebben a lakónegyedben. J ó volna, ha
lenne már étterem, cukrászda, újabb
bölcsőde, iskola, óvoda, mozi, áruház és más egyebek.

Lobogózzuk

fel a

házakat!

Szeged megyei város tanácsa és a Hazafias Népfront
városi bizottsága felkéri S/eged lakóit, hogy április 4-re,
hazánk felszabadulásának 29. évfordulója tiszteletére a lakóházakat. középületeket, üzemeket és intézményeket vörös és nemzetiszínű zászlókkal lobogózzák fel.

Emlékkiállítás

Szönyi

Mártonról

——m | m
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Nézelődés
ságárusító bódé van ugyan a lakónegyedben, de azt még akkor állították fel, amikor az első „ütem"
épült, s így mára a pavilon a „falu szélére került". Tarján központja
a ' víztoronynál van. ott alakították
ki a közlekedési decentrumot is (az
más kérdés, hogy helyesen cselekedtek-e?), tehát a tö'meg azon a helj'en megfordul, és minden valószínűség szerint megélne ott egy hírlapokat árusító üzlet is. Ha mielőbb
megvalósítják, annál jobb.

Az emberek megértőek, természetesen, hiszen a generális gondon segítettek, korszerű otthonhoz jutottak a családok. S azt is tudja mindenki, hogy előbb-utóbb
más
is
épül a lakókörzetben. Vannak azon*
ban olyan gondok, amelyele orvosMaradjunk
csak
továbbra is az ú j
lásához nem szükséges évekig várni, hiszen nem kerül milliókba a lakókörzetben. Aligha van még Szemegvalósítás. Ilyen többpk között gednek egy olyan lakónegyede, ahol
néhány pavilon felállítása a legfor- annyi gyermek él, mint a tarjámgalmasabb, legközpontibb helyeken. ban. Ez alighanem érthető is, hiszen
Van ugyan egy-két ízléstelen eláru- az ú j otthonokba beköltöző családok
sítópavilonocska: egyikben virágot többsége fiatal házas. S egyre szaárulnak a hódmezővásárhelyi terme- porodunk is. mivel sokan „gyereklőszövetkezet megbízottai, a másik- kel fizetnek" a pénzintézetnek, de,
ban olykor fagylaltot és csecsebe- gondolom, anélkül is kopogtat az ú j
nemzedék. A gyerekek nem az étcsét.
termet hiányolják, talán sokuk még
M i hiányzik, s mit lehetne néhány az iskolát sem, hanem a játszóterenap alatt kevés pénzből megoldani? ket, ahol olyan jó elhancúrozni, hinTöbbek között a posta áttehetne a tázni, homokozni, döcögőzni. a „móvíztorony környékére egy hírlapokat kuskereket" hajtani, és focizni, egyárusító modern pavilont. Egy új- mást zavarászni.

COLLEGIUM
ARTIUM

szöveg nélkül

A Collegium Artium zeneművészeti szekciójának kereteben ma, kedden este 8 órakor a Béke épület tantermében dr. Nagy István tart
előadást Az 1789-es forradalom és Beethoven címmel.
Közreműködnek a zeneművészeti főiskola művésztanárai
és hallgatói, és az iskola
énekkara.

DELTA-VETÉLKEDÖ
Vásárhelyen rendezte meg
a Delta Kereskedelmi Vállalat KISZ- és szakszervezeti
bizottsága
a
felszabadulás
közelgő évfordulójának tiszteletére szellemi vetélkedőjét
a vállalati dolgozók részvételével.
A
küzdelemben —
amelyben az ötfős csapatoknak kül- és belpolitikai, továbbá kulturális és gazdasági
vonatkozású
ismereteikről
kellett számot adniuk — végül is a szegediek végeztek az
első helyen Vásárhely, Makó
és Szentes csapata előtt. Az
együttesek értékes tárgyjutalomban részesültek.

Gyászközlemények

Súlyosbított
Lapunkban korábban megírtuk. hogy a szegedi járásbiróság
ítélkezett
Farkas
Zoltánná 41 éves, Szeged,
Kállai fasor 11. szám alatti
lakos és társai bűnügyében.
Farkas Zóltánnét bűnszövetségben, üzletszerűen jelentős
értékű árura nézve, részben
szövetkezett szabályszerű működéssel leplezett üzérkedésbon mondották ki bűnösnek.
Férje, Farkas Zoltán is mellette -tilt a vádlottak padján,
mint társtettes ési bűnsegéd,
továbbá többen még, akik
közvetlen vágy közvetve közreműködtek Farkasné üzérkedésében, amelyet rózsatövek felvásárlásával és továbbadásával követett el.
A7. első fokú bíróság Farkas
Zóltánnét 2 év börtönre és
vagyonelkobzásra ítélte, férje
6 hónap börtönt kapott és
kötelezték korábban kiszabott, de akkor felfüggesztett
t> hónap szabadságvesztésének
letöltésére is. Esetében is ki-

ítélet

mondották a vagyonelkobzást.
Fellebbezés folytán
tárgyalta ügyüket a szegedi
megyei bíróság, amely súlyosbította Farkas
Zoltánné
büntetését, viszont nem alkalmazhatta vele szemben a
vagyonelkobzást, mert annak
törvényi akadálya volt.
A
szegedi megyei bíróság Farkas
Zóltánnét 2 év 6 hónap börtönre ítélte, 2 évre eltiltotta
a közügyek gyakorlásától és
kötelezte 300 ezer forint elkobzás alá eső érték megfizetésére. Farkas Zoltán első
fokon kapott büntetését
a
szegedi megyei bíróság a kiszabott szabadságvesztés tekintetében érintetlenül hagyta, a vagyonelkobzás helyett
azonban 100 ezer forint elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezte. A többi
vádlott esetében maradt az
első fokú bíróság által hozott
ítélet. Az ügyben valamennyi
ítélet jogerőre emelkedett.

Temetése április 3-án 13 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyászoló család, Bokányi 1>. u. 8
T S61S
Fájdalommal értesítjük Szegeden élő rokonainkat, ismerőseinket. hogy LILIENTHAL
G£Z A N É Lippai Mária, 82 éves korában Budapesten elhunyt. Kívánsága szerint elhamvaszíattuk,
az urna elhelyezése 1074. április
8-án 12 órakor lesz a Belvárosi
temető halottas házából. A gyászoló család.
T 6613
Szomorú
szívvel
tudatjuk,
hogy szerelet! édesanva, nagymama. özv. MÉSZÁROS
ISTVÁN NE,
életének 84.
évében
hosszú szenvedés után rlliurTvi.
Temetése április 3-án 13 órakor
lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából. A gyászoló család, Kisfaludy u. 41.
T 0613
Porig sújtva tudatjuk.
hogy
drága j ó férjem, fiam, édesapa,
testvér és vejünk, MÉNESI .!ANOS, életének 43. évében, március 30-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunk temetése 1974. április 3-án 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető
kápolnájából. A gyászoló család, Kormányos u. 30.
T 6611
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága feleség,
édesanya,
anyós és nagymama. HEIM JANOSNÉ Bozóki Terézia, életének 67. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 1974.
április 3-án 11 órakor lesz
a
Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család. Április 4. u.
••31. sz.
I 6609

De fáj az ember szíve, amikor látja, hogy a frissen felszerelt játszóteret a nagyobbak megrongálják. A
kicsiny gyerek nem is tudná a padok vastag léceit lefeszíteni, vagy a
forgó ülőkéjének vastámaszait letörni, a mókuskerék borítását szétszedni . . .
Sok minden csúnyaság
előfordul az életben, vannak elvetemült, defektes lelkületű emberek
is, duhajok, g a r á z d á k . . . De alighanem közülük is a legelvetemültebbek közé tartoznak azok, akik a kisgyermekek játszótereit, játékait dúlják, törik, rongálják. Vajon miért?
Gazdagh István

Lollo-iargynyemnenysorsolas
Hétfőn Budapesten sorsollak ki a lotto március havi lárgynyereményeit.
A sorsolás a 10. hét szelvényeire
történt.
Az alábbiakban
közöljük a szegedi totó-lottó körzeti iroda területén vásárolt és nyereménnyel kisorsolt 10.
heti lottószelvényeket, valamint a nyereményt.

A Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat 6 gyára szocialista brigádjainak vetélkedőjét rendezték meg Szeged
felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére. Első helyezést ért el a szegedi Mező
Imre meo-úlvevő szocialista
brigád.

13-18°

Ebben az egyben nincs is hiány.
Csak dicsérni lehet a városi tanács
elhatározását, hogy nem sajnálja a
pénzt a játszóterekre, azok bőséges
felszerelésére. Annyi játszóteret, és
olyan jól felszerelteket, mintamenynyi és amilyenek a tarjáni városrészben vannak, még sehol sem láttam. A házak közötti szabad térségekben egymást érik a legkitűnőbb
terecskék. A tanács vállalatának
emberei pedig állandóan serénykednek, és építik a drága hintákat, padokat és egyéb felszereléseket. A z
ú j épületet alig adták át, vagy még
be sem költöztek a házba, a játszótér m á r elkészült. Köszönet érte, a
kisgyermekek nevében is.

10. hét szelvényeire

BRIGÁDVETÉLKEDÖ
A KSZV-BEN

Tegnap, hétfőn Szegeden, a fegyveres erők klubjának nagytermében Szőnyi Márton és a magyar partizánmozgalmak címmel emlékkiállítás nyilt. A kiállítást a honvéd helyőrség Radnóti Miklós KISZ-szervezetének Szőnyi
Mártonról elnevezett KISZ-klubja rendezte. Számos fényképet és eredeti dokumentumokat gyűjtöttek össze, felhasználva a Hadtörténeti Intézet, múzeum és levéltár anyagai!. s éltek az MHSZ Borsod megyei szervezetének, valamint a magángyűjtőknek a segítségével is. A bemutatott SZERENCSÉTLENSÉG
anyag egyaránt emléket állít a sokoldalú forradalmár —• LENIN VÁROSBAN
pilóta, katona, lapszerkesztő és partizán —. Szőnyi Márton és a magyar fegyveres ellenállás történetének.
Borsod megyében. Leninvárosban, a Tiszai HőerőműKITÜNTETÉS
nél a 3I-es számú Építőipari
Vállalat dolgozói a 250 méBarcs Lajo6 főmérnök, az
teres kémény építéséhez 52
Alsótiszavidéki Vízügyi IgazVárható időjárás kedd esméter magasságban ideiglegatóság vízhasznosítási osz- tig: Nyugaton és délen erőnes fogadószín szerelését vétályának volt vezetője har- sen felhős idő,
szórványos
gezték. Munka
közben
az
minchat évi vízügyi szolgálat esőkkel, egy-két helyen zivaállvány leszakadt, és az azon
után nyugalomba vonult. Ez tarral, máshol kevesebb feldolgozó Garancz Mihály 30
alkalommal
kitüntették
a hő, száraz
idő.
Mérsékelt,
éves emelős. Havasi István 19
Munka Érdemrend ezüst fo- napközben megélénkülő déléves segédmunkás, Mózes Jókozatával, amelyet Budapes- keleti, déli szél. Várható legzsef 20 éves ács-állványozó,
ten. az Országos Vízügyi Hi- magasabb nappali hőmérsékMolnár Gábor 43 éves gépvatalban nyújtottak át neki, let: 13—18 fok között.
kezelő és Vass Imre 22 éves
sok évtizedes m u n k á j a elisács lezuhant és a helyszínen
AUTÓ ELÉ LÉPETT
meréseként.
meghalt. A felelősség megGyalogos hibájából történt állapítására szakértő bevonáÁ L L A N D Ó TARLAT
baleset Szegeden, a Kossuth sával vizsgálat indult.
SZENTESEN
Lajos sugárút és a Párizsi
A
szentesi
múzeumban körút kereszteződésénél. Szűcs
Tolbuhin
„Irániak, germánok az Alföl- Istvánné, Szeged,
sugárút 59. szám alatti lakos
dön" címmel új állandó kinem a kijelölt gyalogátkelőállítás nyílik. A tárlatot áp- helyen akart áthaladni
az
rilis 4-én délután 5 órakor úttesten. Figyelmetlenül egy
Mély
fájdalommal
tudatjuk,
nyitja meg dr.
Trogmayer tehergépkocsi mögül lépett ki
hogy szeretett édesanya, nagyOttó, a Szegedi Móra Ferenc és egy személygépkocsi az mama és dédmamu, anyós, özv.
JOZSEFNÉ
Tombácz
Múzeum és a Megyei
Mú- úttestre lökte. A
gyalogos BAItTÖK
Veronika, életének 80.
évében
zeumok igazgatója.
megsérült.
rövid sffcnvedés után
elhunyt.

£

3 305 770 utalvány, 3 307 7-14
éléskamra-utalvány, 3 315 958
utalvány, 3 316 984
sztereo
lemezjátszó, 3 321 136 bútorlakberendezés,
3 334 686 lemezjátszó, 3 335 05o utalvány,
3 337 250 ki
mit
választ,
3 519 663 utalvány, 3 524 107
utalvány, 3 526 189 utalvány,
3 539 716 utalvány, 3 551 106
háztartási gépek,
3 555 687
külföldi társasutazás.
3 557 89(1
tv.. 5 328 689 ki
m i t választ, 5 335 149 ki mit
választ, 5 336 604 ki mit választ, 5 336 604 tv., 5 523 260
utalvány, 5 545 392 utalvány,
5 563 759 éléskamra-utalvány,
7 419 724 utalvány,
7 423 284
tv.,
7 430 199
utalvány,
7 433 954
lemezjátszó,
7 434 541 háztartási
gépek,
7 438 670 utalvány, 7 439 201
ki mit
választ,
7 447 253
utalvány, 7 458 290 mosógép,
7 465 094 ki
mit
választ,
7 466 021 éléskamra-utalvány,
7 484 461 külföldi társasutazás,
7 495 182
éléskamrautalvány, 7 503 211 utalvány,
8 294 353 lemezjátszó
8 297 330 ki mit választ,
8 297 654
ki
mit
választ.
8 298 903 hűtőgép. 8 300 554
utalvány, 8 306 713 utalvány,
8 308 429 utalvány, 8 310 725
éléskamra-utalvány, 8 329 147
ki mit választ. 8 337 682 bútor-lakberendezés,
8 340 207
tv.. 8 344 084 ki mit választ,
8 356 285 éléskamra-utalvány,
8 369 231 hűtőgép,
8 374 394
utalvány, 8 380 187 utalvány,
8 390 837 sztereo lemezjátszó,
8 411 126 tv., 8 425 744 ki mit
választ, 8 448 187
utalvány.
9 774 436 ki mit választ.
9 797 121 utalvány.. 9 798 256
utalvány, 9 807 358 éléskamra-utalvány, 9 827 723 lakástextil, 9 627 799 ki mit választ, 9 847 865 ,ki mit választ,
9 855 529 utalvány, 9 871 983
utalvány,
50 075 784
tv.,

50 102 865 utalvány, 50 106 717
utalvány, 50 106 754
üdülőtelek
Balatonszabadi-sóston
faházzal és 10 000 Ft-os garanciamegváltás.
50 107 928
éléskamra-utalvány
50 120 677
utalvány,
50 125 159 tv.. 50 127 910 mosógép, 50 141 333 utalvány,
50 215 960 utalvány, 50 221 588
háztartási gép. 50 222178 ki
mit választ, 50 247 727 ki mit
választ,
50 260 90o televízió,
50 290 342
éléskamra-utalvány, 50 296 909 ki mit. választ, 50 316 232 ki mit választ, 50 316 235 ki mit válasz), 50 316 245 ki mit választ,
50 318 689
utalvány,
50 343 784 ki mit
választ,
50 347 833
éléskamra-utalvány, 50 347 889 ki mit választ, 50 351 671 lakás-textil,
50 365 197 utalvány, 50 370 368
utalvány.
50 415 786
tv.,
50 418 177 utalvány, 50 445 397
utalvány,
50 448 692 ki mit
választ,
50 450 580 televízió,
50 455 629 mosógép. 50 460 683
lemezjátszó,
50 466 764 tv.,
50 472 731
éléskamra-utalvány,
50 482 064
tv.,
50 488 093
ki mit
választ,
50 495 607
utalvány. 50 500 939 utalvány,
50 512 722
ki mit
választ,
50 512 849 porszívó, 50 534 558
háztartási gépek. 50 545 599
külföldi
társasutazások.
50 571 696
lemezjátszó,
50 574 201 bútor-lakberendezés, 50 588 959 ki mit választ,
50 595 092 utalvány, 50 603 346
utalvány,
50 640 743 ki mit
választ, 50 654 275 éléskamrautalvány. 50 672 440 • motorkerékpár, 50 682 495
utalvány,
50 683 856 ki mit
választ.
50 704 239 utalvány, 50 743 186
utalvány,
50 756 719—ki mit
választ, 50 757 597 utalvány,
50 763 432
éléskamra-utalvány, 50 773 988 porszívó.

Mély fájdalommai
tudatjuk,
hogy szeretett feleség, édesanya,
nagymama, Ö R D Ö G FENENCNÉ
Csiskó Erzsébet, eletének
64.
évében hirtelen elhunyt. Temetése ápr. 2-án 14 órakor lesz a
Református temető
ravatalozójából. A gyászoló család. Puskás u. 14.
T 6607
Köszönetet m o n d u n k mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, akik
felejthetetlen halottunk,
KACSA
SANDORNE
temetésén
megjelentek, részvétükkel
és
virágaikkal mély
fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. KöszöneA g y o r s l i s t a k ö z v e t l e n ü l a sorsolás u t á n k é s z ü l t , a z
tei m o n d u n k továbbá a kezelőesetleges h i b á k é r t f e l e l ő s s é g e t n e m v á l l a l u n k .
orvosának . és ápolónőnek áldozatos m u n k á j u k é r t . A gyászoló
esalád, József A. sgt. 146.
SZÖNYEGKIALLÍTAS
T 6588
Ezúton m o n d u n k
köszönetet
A Csongrádi Háziipari Szömindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, a Minő- vetkezet kéziszövésű éfi CSO( x ) Társaslánc-tanfolj am indul
ségi Cipőgyár dolgozóinak, akik
. .
-1, kezdőknek
és
haladóknak a
szereteti halottunk, L O R f H MÁ- m o z a s u
szőnyegeiből
n v i l t vasutas
Művelődési
Házban.
TYÁS lemeiésén
megjelentek, ,
.
. . .
—
Modern és beattáneok
tanítása.
részvétükkel és virágaikkal mély kiállítás es vasar hetíon Bu- Tanárnő: Kertész Éva. Jelentkezfájdalmunkat enyhíteni igyekez,
,
ni lehet mindennap du. 2—10-ig
tek. A gyászoló család, Szántó dapesten, az Otthon ^ruhaz- a Művelődési Házban. TaniolyamK. J . u. 13.
T 6602 ,
megnyitó április
4-én
délután
3 órakor.
Mély
fájdalommal
tudatjuk, b a n .
hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, dédapa. HALOF FERENC,
rövid szenvedés után 73 éves korában elhunyt. Temetése
1974.
április 3-án délután 1
órakor
lesz a Református temetőben. A
gyászoló család.
Mély megrendüléssel tudatjuk, A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának nahogy szeretett férj. lestvér
és pilapja. - Megjelenik hétfő kivételével naponta, hétköznapokon
nagybácsi, BAROCZI IMRE R.l1ÍOL.Y hosszú szenvedés
után. 8, vasárnaponként 12 oldalon. — Főszerkesztő: F. Nagy István. —
1974. március 29-én elhunyt. Kí- Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6740 Szeged. Magyar Tanácsköztárvánságára
clhamvasztatjuk. saság Útja 10. - Telelőn: 13-533, 13-003. — Felelős k i a d ó : Kováét
Hamvasztás utan búcsúztatásáról
később intézkedünk. A gyászoló László. — A lapot n y o m j a : Szegedi Nyomda Szeged, Bajosy-/W.
család. Szőreg, Iskola u. 10.
n. 20. — Index: 20 053. Előfizetési díj egy hónapra 20 f o r i n t
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