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Tegnap, szerdán a Kossuth Lajos katonai főiskola szegedi 
határőrtagozata hallgatóinak képviselői — kedves meghí-
vásnak eleget téve — fölkeresték a Hóbiárt basa utcai óvo-
dát. Itt ajándékokkal Is kedveskedtek az apróságoknak, 

akik viszont műsorral szórakoztatták a vendégeket 

SZMBT-AKTIVISTAK 

HAZÁNKBAN 

V. A. Griskónak, az 
SZMBT krími tagozata el-
nökének vezetésével 32 tagú 
SZMBT aktivista delegáció 
érkezett hazánkba. A kül-
döttség tagjai részt vesznek 
Budapesten, a hazánk fel-
szabadulásának 29. évfordu-
lója alkalmából megrende-
zésre kerülő ünnepségeken, 
majd ezt követően testvér-
kerületükbe, Bács-Kiskun 
megyébe látogatnak el. A 
küldöttség tagjait szerdán az 
MSZBT székházában fogadta 
Nagy Mária, a baráti tár-
saság főtitkára. A fogadáson 
részt vett Alpári Pál, az 
MSZBT alelnöke és dr. Ma-
gyari András, tanszékvezető 
egyetemi tanár, az MSZBT 
országos elnökségének tagja. 

SZEGED 

NANCYBAN 

A franciaországi Nancy 
Szépművészeti Múzeumában 
nyílt februárban érdekes ki-
állítás, melynek címe: A 
grafikai művészet rene-
szánsza Kelet-Európában. A 
kiállításon egyebek között 
Kopasz Márta szegedi kép-
zőművész Démétér cimű gra-
fikája is szerepel, mely Sze-
gedet, az olajvárost mutat ja 
be nagyméretű linóleummet-
szetben. 

OLVASÓINKHOZ ! 

Lapunk legközelebbi szá-

ma az ünnepek után, ápri-

lis 7-én, vasárnap reggel je-

lenik meg, a szokott idő-

ben. 

Szakmunkástanulók élete 

Somogyi Károlyne fetvetele 

A Bartók Béla Művelődési Központban sok nézője van' a 
Szakmunkástanulók élete című — vasárnap megnyílt — 
dokumentumkiállításnak. A kiállítás sokféle eszközzel szem-
lélteti, színesen, gazdagon mutatja be a holnap szakmun-
kásainak tevékenységét, fölkészülésüket a munkáséletre. 
Képünkön: fiatalok a 600-as számú Ipari Szakmunkásképző 
Intézet tablójánál. A kiállítást április 6-ig lehet megtekin-

teni, 9-től 15 óráig 

TÁJFUN-

ÉN C IKLOPÉDIA 

A Távol-Keleti Hidromete-
orológiai Központban tájfun-
katalógus készült. Ez a kü-
lönleges enciklopédia annak 
a több mint 500 trópusi cik-
lonnak a leírását tartalmaz-
za, amelyeket a meteorológu-
sok az utóbbi 20 évben a 
Csendes-ócgán észak-nyugati 
részén észleltek. A vlagyi-
vosztoki katalógus részletes 
beszámolót közöl a hirhedt 
Vera-tájfunról is, amely 
1959-ben pusztított. A szov-
jet Távol-Kelet térségét 
gyakran sújt ják az erős tró-
pusi ciklonok, amelyek rend-
kívül heves széllel, felhő-
szakadással és nagy tengeri 
viharokkal járnak. Napjaink-
ban széles körű kutatások 
folynak a tájfunok előrejel-
zésére, s ebben nagy segít-
séget nyújtanak a tudósok-
nak a mesterséges holdak 
adatai is. 

LOPÁSÉRT 

JAVÍTÓINTÉZET 

A szegedi megyei bíróság 
fellebbezés folytán tárgyalta 
egy 15 éves fiatalkorú szege-
di lány bűncselekményét. Az 
volt ellene a vád, hogy is-
merősétől, akinek a lakásán 
alkalmilag takarított, ellopott 
egy 3 ezer forint értékű 
ezüst gyertyatartót, amelyet 
80 forintért eladott egy ál-
tala ismeretlen vevőnek. Az 
ellopott tárgy nem került elő. 
A szegedi megyei bíróság a 
fiatalkorú lányt nagykorúsá-
gáig javító-nevelő intézet-
be utalta jogerősen. Az íté-
let indoklásában a bíróság fi-
gyelembe vette, hogy csa-
ládja körében a fiatalkorú 
lány veszélyeztetett helyzet-
ben lenne, mert apja bün-
tetett előéletű, illetve bör-
tönbüntetését tölti. 

SZERDAI 

P IACI 

ARAK 

A csirke kilója 30, a tojás 
darabja 1—1,20 forint volt. 
A burgonyát 2,90—5, a sár-
garépát 5—6, a gyökeret 16— 
20, a vöröshagymát 5—6, a 
fejes káposztát 4—5, a kara-
lábét 3—4 forintért adták. 
Egy fej saláta 1,80—3, egy 
darab zöldpaprika 1,50—5, 
egy csomó retek 0,80—3, 
zöldhagyma 1,50—2, egy kiló 
fokhagyma 20—24, paraj 7— 
8, sóska 8—12 forintba ke-
rült. Az a lmát 6—12, a kör-
tét 10—12, a diót 15—18, a 
száraz babot 16—20, a sava-
nyú káposztát 7—8, a mák 
literjét 30—32 forintért kí-
nálták. 

ORSZAGÜTI 

SEGÉLYSZOLGALAT 

A Magyar Autóklub az 

immár méltán népszerű „sár-

ga angyalok" elnevezésű se-

gélyszolgálata a napokban 

országos értekezleten kapott 

eligazítást az idei tenniva-

lókról. A megbeszélésen dön-

töttek arról, hogy az ország-

úti segélyszolgálat április 4-

én kezdi működését, s eb-

ben a hónapban a húsvéti 

ünnepek alatt, valamint va-

sárnaponként, májustól pe-

dig már péntektől vasár-

nap estig jár ják az utakat a 

segélykocsik. A „sárga an-

gyalok" — szám szerint 108 

kocsi — a legfontosabb ide-

genforgalmi és turisztikai út-

vonalakon a Balaton környé-

kén, a hegyvidékeken, a Du-

nakanyarban, országszerte 

összesen 4000 kilométernyi 

főúton cirkálnak, segítenek 

a bajba jutott autósoknak. 

Hegkezdődött a tavaszi szünet 

Heehanika napok Szegeden 
Holnap, pénteken kezdőd-

nek Szegeden az országos 
mechanika módszertani na-
pok, melyet az Országos Pe-
dagógiai Intézet szakfelügye_ 
leti és továbbképzési köz-
pontja rendez a Déry Miksa 
ipari szakközépiskolában. A 
kétnapos rendezvénysorozat-
ra az ország 44 városából, 
községéből 57 ipari iskola 
több mint száz igazgatója, 
igazgatóhelyettese, szakfel-
ügyelője és mechanikát ok. 
tató pedagógusa jelezte rész-
vételét, de vendégeket vár-
nak a budapesti ipari szak-
középiskolákból is. 

Az előadásokat a Bartók 
Béla művelődési központ-
ban tartják, holnap, pénte. 
ken délelőtt 10 órától, szom-
baton reggel 9 órától. Az 

előadások témája a mecha-
nika tantárgy helye, anyaga, 
követelményrendszere;. esz-
közrendszere és tanításának 
módszertani problémái. E té-
makörökből 11 előadó, föls. 
kolai tauárok, oktatási dol-
gozók, mechanika-fizika ta-
nárok tartanak referátumo-
kat, melyeket hozzászólások 
követnek. A gépipari szak. 
középiskola nagytermében 
kiállítást rendeznek be, ahol 
a pedagógus munkaeszközei, 
régi és legújabb szemléltető-
eszközök szerepelnek. A 150 
kiállított tárgy mellett két-
háromszáz diaképet mutat-
nak be, az anyag a csepeli 
Kossuth szakközépiskolából 
és a szegedi szakközépiskola 
szertárából való, többsége 
saját készítmény. 

Ma már nem szólítja 
órára az iskolacsengő a 
diákokat: megkezdődött a 
tavaszi szünet az ország 5200 
általános és 540 középiskolá-
jában. Egymillió-háromszáz-
ezer diák töltheti idejét ked-
ve szerint április 16-ig, a 
szünet utáni első tanítási 
napig. A célszerű, hasznos 
pihenésre gazdag program, 
számos lehetőség kínálkozik, 
több helyen szerveznek ta-
nulmányi kirándulásokat, 
közös színház-, mozi- és tár-
latlátogatásokat, készülnek 
különböző kulturális rendez-
vényekre, vetélkedőkre. 

A szünet idején a napkö. 
zibe járó általános iskolások 
ugyanúgy igénybe vehetik 
az iskola gondoskodását, 
mint más alkalommal: a 
napközikben pedagógusfel-
ügyelettel tölthetik el sza-
bad idejüket. A pedagógu-
sok a tavaszi szünet napjai-
ban tartják meg a második 
félévi nevelési értekezlete-
ket. 

Ami a tanév további me. 
netrendjét illeti: az érettsé-
gizők számára az eddigiektől 
eltérően alakul a taneszten-
dő vége. A középiskolák ne-
gyedik évfolyamain az utol-
só tanítási nap (azaz: a bal-
lagás napja) május második 
szombatja, ez az idén május 
11. Az érettségi írásbeli vizs. 
gákat a középiskolákban 

május 18—24. között tartják. 
A tanévzáró ünnepélyeket 
mind az általános, mind a 
középiskolákban június 12— 
17. között, az igazgatók ál-
tal kijelölt napon tartják. 

VAGONRENDEZÖ 

A tatabányai és a lábatla-

ni cementgyárakban a vasúti 

teherszállítmányok gyors és 

biztonságosabb összeállításá-

ra ú j típusú vagonrendező 

gépet helyeztek üzembe. A 

cementiparban ezek az első 

ilyen korszerű, univerzális 

gépi berendezések. A 300 

tonna vonóerejű gép egy-

szerre nyolc, cementtel mag-

rakott vagont tud vontatni. 

ELADTA 
A KÖLCSÖNVETT 
TÉVÉT 

Sikkasztás alapos gyanúja 
miatt büntetőeljárást indí-
tott a Szeged városi és járá-
si rendőrkapitányság Bernáth 
Pál 36 éves, Szeged, Csal-
lóközi utca 8. szám alatti la-
kos ellen. A rendőrségi vizs-
gálat szerint a Belkereske-
delmi Kölcsönző Vállalattól 
televíziót és olajkályhát vett 
kölcsön, s azokat eladta. 
Több mint 7 ezer forint kárt 
okozott. Ügyét vádemelésre 
hamarosan átadják az 
ügyészségnek. 

DÉLMAGYARORSZÁG. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának na-
pilapja. — Megjelenik hétfő kivételével naponta, hétköznapokon 
s. vasárnaponként 12 oldalon. — Főszerkesztő: F. Nagv István. — 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6740 Szeged. Magyar Tanácsköztár-
saság útja M. - Telefon: 13-535. 13-003. - Felelős kiadó: Kováea 
László. — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged. Rajcsy-Zs. 
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I A történet a járás homokvilágából 
való, olykor még most is fölelevení-
tik, pohárka rizling mellett. Tanul-

I ságául annak: ésszel kell csinálni 
mindent, mert különben megjárja 
az emberfia. 

. . . Eladásra kínálta egy közös gaz 
daság szép birkanyáját, mivelhog 
nem akartak vergődni vele. Köz 
hírré tették ezt, és az ismerős téesz-
vezetőknek is lépten-nyomon újsá 
golták. Legtöbben csak hümmögtek, 
hogy nem kell a nyáj, nincs, aki 
hozzáértőén bánjon vele. Teltek a 
napok, újra és újra ajánlották a bir-
kákat, még a szomszédos Bács me-
gye gazdaságainak is. Jött is egv 
Bugac környéki téeszvezető, hog> 
megnézze az állatokat. Megtudta ezt 
Márton, a járásbeli egyik téesz veze-
tőségi tagja, akinek — mint mond-
ják róla — úgy vág az esze, mint a 
borotva. A tagsággal egyezően in-
dult hát ő is a birkaalkura. 

Márton és a Bugac környéki em-
ber a nyájnál találkozott. Jobban 
méregették egymást, mint a porté-
kát. Aztán egyszerre kezdték mon-
dani, hogy bizony: nem jó kiállá-
súak ezek a bürgék, soványak is, 
meg nagy rizikó azokat megvenni, 
pőtyögős hát a véteL 

* 

É s s z e l . . . 
— Csak birka — a birka — erő-

sítgette az eladók embere, és dicsér-
te a jószágokat. — Hogy soványak? 
Meglehet, de a jó legelő — mondta 
— fölpendíti őket, aztán súlyra is 
gazán megteszik. 

— Hát mi az áruk? 
Mondta a megbízott, hogy meny-

lyi. Azok meg ketten kukkot sem 
szóltak, csak a fejüket csóválták. 

— Hát lehet valamivel olcsóbb is. 
— Esetleg úgy lehet róla szó — 

nondta a bugaci. 
Márton a feje búbjára tolta a ka-

lapot, s mintha egyáltalán nem érde-
kelné a dolog, hátat fordított a nyáj-
nak, unottan nézve a messzeségbe. 

Vérszemet kapott erre a bugaci, 
nyeregben érezte magát, és a jó vá-
sár biztos tudatában jelentette ki: 

— Megvesszük a nyá j a t ! . . . — de 
hozzátette, hogy valamivel még ol-
csóbban. Ha nem adják annyiért, 
amennyiért kérte, hát akkor nem 
kell. 

— Nem-e' 
— Nem. 

—• Ez az utolsó szava? 
— Ez, megmondtam! — berzenke-

dett a bugaci. 

Ekkor szólt közbe Márton: 

— Hát akkor én is ajánlatot te-
szek. 

És mondta: szegedi járásiak ezek 
a birkák — maradjanak itt ezután 
is. Igaz, olyanok, amilyenek, de ha 
már annyira eladók, megveszi és 
megadja érte a kért á ra t 
' Az eladó szeme felcsillant: lám, 
csak eladja a nyájat, pedig már félt, 
hogy semmi nem lesz a dologból, 
pedig a lelkére kötötték, hogy sza-
badulni kell a birkáktól. Annak is 
örvendezett, hogy valamivel többént 
adhatja el a jószágokat, mint végső 
árul hagyta a téeszvezetőség. 

Márton és az eladó egymás tenye-
rébe csapott, megpecsételve a vá-
sárt. A nyájat még aznap elvitték 
Márton téeszébe. Három nap múlva 
megnyírták a birkákat, a gyapjúért 
még valamivel több pénzt is kao-
tak, mint amennyibe a nyáj került. 

S azt mondta Márton: nem azért 
van a feje az embernek, hogy csak 
kalapot tegyen r á ! . . . 

Morvay Sándor 

Óvodások között 

12-17° 
Várható időjárás csütör-

tök estig: Időnként kissé 
megnövekvő felhőzet, eső 
nélkül. Mérsékelt, napköz-
ben időnként megélénkülő 
délkeleti, déli szél. Várható 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet csütörtökön 12—17 
fok között. 

ÜJ EGÉSZSÉGHÁZ 

A Csongrád megyei Csa-
nádpalota községben szerdán 
új egészségügyi házat adtak 
át rendeltetésének. A két és 
félmill ió forintos költséggel 
épített és berendezett épület-
ben két körzeti, egy gyer-
mek- és egy fogorvos rendel 
majd. Itt kap helyet az 
anya- és gyermekvédelmi ta-
nácsadó is. 

Szöveg nélkül 
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