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Minden nagyszerű és komoly do-
lognak a karikatúráját is kicsinálja 
az élet. Itt volt például ez a nőnap. 
Szépen és gondosan megrendeztük, 
virágokkal és apró ajándékokkal, 
kivételes kedvességgel és figyelmes-
séggel próbáltuk emlékezetessé ten-
ni. Volt olyan munkahely, ahol juta-
lomszabadságot kaptak az asszo-
nyok, s csak az ünnepségre jöttek 
be, szépen terített asztalok mellé, 
udvarias férfiak közé, gyönyörű szó-
noklatok meghallgatására. Máshol 
ezen a napon a férfiak főzték a ká-
vét, ók szolgálták fel az ételt-italt, a 
táncban hölgyválasz volt, és még ki-
menőt is kaplak az asszonyok. Jobb 
érzésű férjek a háztartás aznapi 
gondjait is magukra vállalták. 

De minthogy Krisztus koporsóját 
sem őrizték ingyen, azért a sok szol-
gálatért kivívták a maguk ünneplé-
sét is. A férfinapot. Kis áprilisi bo-
londság az egész, soha senki nem 
akarta állami rangra emelni — csu-
pán az volt a célja, szándéka, hogy 
visszalopják asszonyaiktól a nőnap 
gavallériáit. Ehessenek, ihassanak, 
szórakozhassanak és nevethessenek 
egyszer legálisan, kéremszépenezés 
és bocsánatkérés, megbánás és ma-
gyarázkodás nélkül. 

És lön fér f inap . . . Az alkalomhoz 
•illő dekoráció, szónoklat és ajándé-

Férfinap 
kok. A bejáratnál egy pár kis piros 
papucs a zakó ha j tóká jára . . . — 
gyöngéd célzés a humorban lelemé-
nyes nőbizottságtól. Az elnöki asz-
tal fölött fenenagy lózung: „Harcol-
jatok az egyenjogúságotokért!" —, 
ha véletlenül valamelyiktek be mer-
né vallani, hogy csak a hivatalban 
olyan nagy ember, otthon Hüvelyk 
Matyi. Az ünnepi beszéd pedig kél^ 
szeresen meglepő: egyszerre biztat 
cinikusan, és egyszerre sajnál le 
minden nadrágost. De mindez még 
csak a kezdet, mert ezután követ-
keznek az ajándékok, megfelelő 
kommentárral. A főmérnöknek egy 
kalap, hogy ha netalántán a fejfedő 
hiánya akadályozta volna eddig a 
nődolgozók köszöntésében — ez az 
objektív akadály ne nyűgözze töb-
bé; a főkönyvelőnek csinos kis gom-
bos számológép — istenem, hátha 
azért szaladt deficitbe a vállalat, 
mert a könyvvitel maradi eszközök-
kel dolgozik; a személyzetisnek par-
tedli, a „Mama kedvence" fölirattal 
— hiszen a létszámcsökkentés miatt 
szegény jó édesanyját is annyiszor 
belekeverték a vállalat ügyesbajos 

dolgaiba; kopasznak parókát cs fé-
sűt. gyermektelennek „Muska vo_ 
dá"-t, piásnuk gyógyteát, pecásnak 
horgászfelszerelést egy negyvenes női 
csukával, vadásznak fülvédőt meg 
azt a nótát, hogy aszongya „Ellőtték 
u jobb fü lemet . . . " 

Mennyi lelemény, te szent női ta-
lálékonyság! 

A továbbiakban aztán minden úgy 
ment, akár a nőnapon. J ő paprikás, 
figyelmes felszolgálás, nóta, táne — 
vagyis visszazökkent a társaság a 
tisztes polgári életbe. Az asszonyok 
lassan elindultak gyerekel fürdetni, 
mosni és mosogatni, mert ez a 
nap mégis a férfiaké, hadd mulassa-
nak, hadd mókázzanak! Legyen ked-
vük, szenvedélyük, vérmérsékletük 
szerint. És másnap is úgy volt, mint 
rendesen: itták a szódát vödörszám, 
borogatták a fejüket, sóhajtoztak, és 
megbeszélték a jó kis görbe estét. 

— Ami igaz, igaz: csudajó buli 
volt ez a tegnapi 

— Az. istenemre mondom, tudnak 
szervezni ezek az asszonyok! 

— Nem is tudom, mikor éreztük 
magunkat ilyen jól utoljára. Mikor 
szívtunk ilyen kedélyes-kellemesen 
jót. 

— Mikor is, te? Várj csak! 
— Ha jól emlékszem, a nőnapon! 

Sz. S. I. 

Hódmezővásárhelyen, az Alföldi Porcelángyárban nagy 
gondot fordítanak a szakmunkás-utánpótlásra. A 602-es sz. 
Ipari Szakmunkásképző Intézet 34 porcelánfestő tanulója 
hetenként 21 órát tölt el a gyárban. A harmadik évben 
már teljesítménybért kapnak, és kezük alól exportminőségű 
áru kerül ki. Képünkön: Sándor Piroska szaktanár ellen-

őrzi az egyik tanuló munkáját. 

Erősödő szél 
Várható időjárás hétfő es-

tig : Felhőátvonulások, in-
kább csak keleten egy-két 
helyen kisebb futó esővel. 
Mérsékelt, időnként megélén-
külő, helyenként megerősödő 
északkeleti, északi szél. Vár-
ható legmagasabb nappali 
hőmérséklet hétfőn 14—18 
fok között. 

DERKOVITS-

NAPOK 

Ez év április 13-án ünne-
peljük Derkovits Gyula szü-
letésének 80. évfordulóját, s 
ugyancsak az idén emléke-
zünk halálának 40. évfordu-
lójára is. Ebből az alkalom-
ból Derkovits-napokat ren-
deznek Szombathelyen, a 
proletárfestő szülővárosában. 

NYOLCVANÖT EVE 

született Gyetval János (1889— 
1967) újságíró, iró, a magyar és 
a nemzetközi munkásmozgalom 
kiváló harcosa. 

S Z E G E D I N E M Z E T I S Z Í N H Á Z 

Este 3 órakor: Az anya — Be-
mutató előadás — Szegedi Kis-
szíopad. 

MOZIK 

szabadság: fél 4 órakor: Az 
elveszett kutya (színes, m. b. 
szovjet) háromnegyed 6 es « 
órakor: özvegy Coudcrcné (14 
rven felülieknek, színes olasz— 
francia). Vörös Csillag: délelőtt 
10 órakor: Az elveszett kutya, 
negyed 4. fél 6 és háromnegyed 
R órakor: Hangverseny Bangla-
dosori (színes amerikai). Fáklya: 
fél :i órakor: Tétlen férfiak <14 
even felülieknek, bolgár) há-
romnegyed 5 órakor: Csendesek 
a hajnalok. X—II. rész (színes, 
m. b. szovjet). 

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR 

Klauzál tér 3. sz. (13/57-es) es-
te 10 órától reggel 7 óráig. Csak 
sürgős esetben. 

BALESETI ÜGYELET 
Ma a balesetet szenvedett sze-

melveket Szegeden a Közkórház 
fl'olbuhln sgt. 57.) veszi fel. 

ALLATORVOSI ÜGYELET 
Szeged város területére 

Április 13-ig este 6 órától reg-
gel 6 óráig, ünnepnap egész nap 
elsősegélj' és nehézellé.s esetére 
ügyeletes: 

I. és III. kerület. Szőreg, Gyá-
larét, Kiskundorozsma területén 
dr. Kalmár Sándor állatorvos, 
l.akása: Újszeged. Blaha Lujza 
u. 21.. I. cm. Telefon: nincs. 

II. kerület. Algyő. Tápé terü-
leten dr. Krajcsovics László ál-
latorvos. Lakása: Szeged. Tar-
ján. 110. ep. D. lépcsőház, II. 
emelet 11. Telefon: nincs. 

Az. állatorvos kiszállításáról 
a htvo köteles gondoskodni. 

KOSZORÚZÁS 

A náci koncentrációs tá-
borok felszabadulásának 29. 
évfordulója alkalmából va-
sárnap délelőtt koszorúzási 
ünnepeéget rendeztek Buda-
pesten, a II. kerületi Gyors-
kocsi utcában. A volt gesta-
po fogház falán levő em-
léktáblánál a Magyar Par-
tizán Szövetség és a Náciz-
mus Üldözöttéi Bizottságá-
nak nevében helyeztek el ko-
szorút. Az egykori foglyok 
kegyelettel adóztak a fogház-
ból a náci koncentrációs tá-
borokba elhurcolt és ott meg-
gyilkolt bajtársaik emléké-
nek. 

KITÜNTETÉS 

Az Igazságügy Kiváló Dol-
gozója kitüntetésben része-
sült a szegedi járásbíróságon 
dr. Salamon Erzsébet járás-
bíró. 

KÜLDÖTTSÉG 

AZ NDK-BÓL 

Harry Gro6chupf minisz-
terhelyettes vezetésével va-
sárnap NDK-küldöttség ér-
kezett hazánkba. Magyaror-
szági tartózkodásuk során né-
hány felsőoktatási képzési és 
nevelési kérdés megtárgyalá-
sán kívül sor kerül az egye-
temek közötti közvetlen 
együttműködés helyzetének 
és továbbfejlesztésének meg-
vitatására. 

JUBILEUMI 

SZÉKHAZAVATÓ 

Az MTESZ Csongrád me-

gyei Szervezetének negyed-

százados jubileuma alkal-

mából ma, hétfőn délelőtt 11 

órakor adják át a szervezet 

ú j otthonát, a Kígyó utca 

4. szám alatt épült Technika 

Házát. A székházavatón, mely 

egyben 25 éves jubileumi 

ülés is, dr. Csanádi György 

közlekedés- és postaügyi mi-

niszter, az MTESZ elnöke 

mond ünnepi beszédet. 

EGYETEMI 

TÁNCOSOK 

Keszthelyen rendezték meg 

az elmúlt napokban az egye-

temi és főiskolai tánccsopor-

tok fesztiválját. Szegedet a 

JATE és a SZOTE tánckara 

képviselte, mindkét együttest 

bronz fokozattal jutalmaz-

ták. Az egyéni kategóriában 

Kerekes Márta, a JATE hall-

gatója ezüstérmet nyert. 

Családi ház Ifjúvezetők járási parlamentje 

SIHPIiMHMIKOR? 
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A Nap kel 5 óra 10 perckor, és nyugszik 18 óra 23 perekor. 
A Hold kel 20 óra 43 perekor, és nyugszik 5 óra 29 perckor. 

V Í Z Á L L Á S 

A Tisza vízállása Szegednél vasárnap piusz 115 em (apadó). 

RÁDI0 
Kossuth 

4.25—7.59 Jó reggelt! A Kos-
suth rádió reggeli zenés műso-
ra. 8.00 Hirek. 8.05 Műsorismer-
tetés. 8.11 Budapest és a vidék 
kulturális programjából. 8.15 
Mit üzen a Rádió? 8.50 Mezők, 
falvak éneke. 9.07 A költészet 
hete. A szarvassá változott fiú 
kiáltozása a titkok kapujából. 
Versrészletek. 9.26 Rádtóbörze. 
0.30 A bét zeneműve. Ricliard 
Strauss: Salonic. Egyfelvonásos 
opera. 10.00 Hírek. 10.05 Kincs-
kereső kisködmön. Móra Ferenc 
regényének rádióváltozata. 10.36 
Mozart: Cl-dur zongoraverseny. 
11.09 A költészet hete. Vallomás 
Ady Endréről. 12.00 Déli króni-
ka. 12.20 Ki nyer ma? 12.30 Rek-
lám. 12.35 Tánczenei koktél. 13.20 
Nóták. 13.50 Válaszolunk hallga-
tóinknak. 14.05 Édes anyanyel-
vünk. 14.10 Liszt: IX . magyar 
rapszódia. (Pesti karnevál.) 14.24 
Szirmay Márta énekel. 14.34 Iro-
dalmi évfordulónaptár. 15.00 Hí-
rek. 15.10 Történelmi arckép-
csarnok. Bottyán János. Az Is-
kolarádió műsora. 15.46 Indulók. 
15.39 Hallgatóink figyelmébe. 
16.00 A világgazdaság hirei. 16.05 
Zsebrádiószínház. Mennyire ha-
tasosak a logika fegyverei? — 
Hangjáték. 16.29 Fekete Győr 
István—Nagy László: Kék he-

gyek hidege — dalciklus. 16.46 
Vásárhelyi Zoltán népdalfeldol-
gozásaiból. 17.00 Hirek. 17.05 
Külpolitikai figyelő. 17.20 A hét 
rádióhallgatója. 17.40 Van új a 
Nap alatt. 17.55 Szóljatok ját-
szók, regölök. Irodalmi színpa-
dok és amatőr színjátszók or-
szágos versenye. 18.58 Hallgató-
ink figyelmébe. 19.00 Esti króni-
ka. 19.30 Közvetítés az Asztali-
tenisz Európa-bajnokságról, Új-
vidékről. 19.40 Mozart műveltségi 
versenj'. Egyéni döntő. 21.10 Hí-
rek. 21.13 Régi magyar dalok 
Kőkai Rezső feldolgozásában. 
21.30 Mikroláne. 22.00 Hirek. 22.15 
A Dunánál . 2 2 . 3 5 Hangképek a 
Mozart műveltségi verseny díj-
átadó ünnepségéről. 22.50 Egy éj 
Velencében. Operettrészletek. 
24.00 Hírek. 0.10—0.25 A Párizsi 
Polifon együttes Jannequin-fel-
vételeiből. 

Petőfi 
4.25—7.59 A Petőfi rádió regge-

li zenés műsora. 8.00 Hirek. 8.05 
Edwin Fischer zongorázik. 9.00 
Hírek. 9.03 Ezeregy délelőtt. . . 
10.00 A zene hullámhosszán. 12.00 
Zenekari muzsika. 13.45 Időjá-
rás- és vízállásjelentés. 14.00 
Kettőtől hatig . . . A Rádió kí-
vánságműsora. Bajáról. 18.00 Hi-
rek. 18.05 Külpolitikai figyelő. 
18.20 Világriadó. Fogytán a 
nyersanyagok? 18.45 Népdalcso-
kor. 19.19 A rock mesterei. 19.49 
Reklám. 19.54 Jó estét, gyere-
kek: 20.00 Hírek. 20.10 Oj köny-
vek. 20.13 Kettesben. Albert Fló-
rián es Szilágyi János. 21.13 Oj 

SZEGEDI 

BRIDZSEZÖK SIKERE 

PÉCSETT 

Pécsett, az elmúlt hét vé-
gén két bridzsversenyt ren-
deztek. A Szegedi Bridzsklub 
A-csapata megnyerte a vidé-
ki bajnokságot, Zsák Zoltán. 
Patay Tibor, dr. Oláh Fe-
renc, dr. Winter Miklós ösz-
szeállításban. Ezzel elnyer-
ték a Komárom megyei 
bridzsszövetség által felaján-
lott díszes serleget. A sor-
rendben másodiknak lebo-
nyolított Felszabadulási Kupa 
országos versenyen a szege-
diek közül a Zsák Z., Patay 
kettős elnyerte a legjobb vi-
déki párosnak kiírt tisztelet-
díjat. A fiatal páros jó ered-
ménye mellett 50 százalék 
feletti eredménnyel a mezőny 
első felében végzett a Berta, 
Csordás és a dr. R. Kiss, Lu-
kács pár is. 

operalemezeinkből. 22.00 Gyön-
gyösi Rácz Géza népi zenekara 
játszik. 22.15 Közvetítés az Asz-
talitenisz EB-ről, Újvidékről. 
22.30 A hét zeneműve. Richárd 
Strauss: Salome. Egyfelvonásos 
opera. 23.00 Hírek. 23.15 Zeneka-
ri muzsika. 24.00—0.10 Hír.ek. 

É T É V É 
Budapest 

Adásszünet. 

Belgrád 

8.10 Iskolatévé. 9.30 Szerb-
horvát nyelv. 10.00 Rajzfilm (sz). 
10.05 Földrajz: A Duna-delta. 
14.10 Iskolatévé. (Ism.) 15.30 
Szerb-horvát nyelv. (Ism.) (sz). 
16.05 Földrajz: A Duna-delta. 
(Ism.) 16.35 Magyar nyelvű té-
véhíradó. 16.55 Albán nyelvű 
tévéhíradó. 17.25 Műsorismerte-
tés. 17.30 A gyermek és a 
szemüveg — bábjáték. 17.45 
Tévé-napközi. 18.00 Hírek. 18.15 
Kongresszusi krónika. 18.30 
Könyvek és eszmék. 19.00 Fia-
talok fiataloknak — ifjúsági ze-
nés műsor a ljubljanai stúdió-
ból. 19.30 Rajzfilm (sz). 20.00 
Híradó. 20.30 Arcképcsarnok: 
Aleksandar Vuco (sz). 21.15 Ki-
választott pillanat — komolyze-
nei adás. 21.20 Jan Beran: Ba-
seskija — színházi előadás kép-
felvételről. 22.20 Híradó, máso-
dik kiadás. 22.40 Kongresszusi 
krónika. 

Második műsor: 
15.00 Asztalitenisz EB, csapat-

bajnokság elödöntö — helyszíni 
közvetítés Újvidékről. 19.57 Mű-
sorismertetés (sz). 20.00 Híradó 
a zágrábi stúdióból. 20.30 Sport-
műsor (sz). 20.57 Sportkarika-
tűrák (sz). 21.03 Házimozi: Ni-
cholas Phillibert a háborúban. 
és a szerelemben (sz). 

Tegnap, vasárnap rendez-
ték meg Szegeden, az Ifjú-
sági Házban az ifjúvezetők 
járási parlamentjét. Az egész 
napos program keretében 
először Valkai Istvánné, az 
ifjűvezetők szakbizottságának 
vezetője tartott beszámolót 
az ifjúvezetők helyzetéről. 
Ezután szekcióüléseken be-
szélték meg az ifjúvezetők 
jogait éis kötelességeit, az 
ifjúvezetők és a gyermekek 
kapcsolatát és az úttörőfog-
lalkozások levezetésének 
módszereit. Ezt közös ebéd 
kövgtte a Hungária szálló-
ban, majd a Tisza-partra 
mentek a pajtások, ahol vi-
dám énekes-táncos játéko-
kat mutattak be. A program 
plenáris üléssel zárult, ahol 

a szekcióvezetők összefoglal-
ták a parlament tapasztala-
tait, 

GARÁZDASÁGÉRT 
FEGYHÁZ 

Büntetett előéletűként ke-
rült ismételten bíróság elé 
Koncz Jenő 28 éves Szeged, 
Petőfi Sándor sugárút 10. 
szám alatti lakos. Korábban 
büntették már garázdaságért 
és testi sértésért. Egy alka-
lommal verekedést kezdemé-
nyezett az újszegedi Vigadó-
ban. Jogerősen 6 hónap fegy-
házra ítélték. 

LEIIELETYTZSGÁLÓ 
KÉSZÜLÉK 

Angliában újszerű „lehe-
letvizsgáló" készüléket dol-
goztak ki, amely megállapít-
ja a vér alkoholtartalmát. 

Gyászközlemények 
Köszönetet mondunk mindazon 

rokonoknak, barátoknak, akik 
szeretett édesanyánk, DEUTSC'H 
PÉTERNÉ hamvasztás utáni bú-
csúztatásán megjelentek, részvé-
tükkel. virágaikkal mély fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. A 
gyászoló család. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
PERCZE MIHALYNÉ szeretett 
testvér, nagynéni és sógornő, f. 
hó 5-én rövid szenvedés után 
elhunyt. Drága halottunkat kí-
vánságára eihamvaszlatjuk. Bú-
csúztatása hamvasztás után lesz. 
A gyászoló család, József Attila 
sgt. 10. T. 6649 

Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy szeretett édesanyánk, 
nagymamánk és dédmamánk, 
özv. SZŐKE JÓZSEFNÉ életének 
78. évében hosszú szenvedés után 
elhunyt. Temetése ápr. 8-án 13 
órakor lesz az Alsóvárosi teme-
tő kápolnájából. Gyászoló leá-
nyai, fia, veje, unokái és déd-
unokái, Ha l l j as sor 5. T. 6644 

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy szeretett édes-
anya, anyós, nagymama és dé-
dikc, özv. CSÁSZÁR ISTVÁNNÉ 
hosszú, türelmesen viselt szen-
vedés után ápr. 5-én elhunyt. 
Felejthetetlen halottunk teme-
tése ápr. 8-án 14 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 
A gyászoló család. Reugci u. 2. 

T. 6647 
Mély fájdalommal tudatom, 

hogy szereteti feleségem, KISS 
ANDRASNÉ Ágoston Ilona éle-
tének 77. évében hosszú szenve-
dés után elhunyt. Kívánságára 
elliamvas/tatjuk. Búcsúztatása 
hamvasztás után lesz. Gyászoló 
férje és családja. T. 6646 

Fájdalommal Hidaljuk. hogy 
szeretett férjem, illetve nevelő-
apám, FRANYO FERENC hosszú 
szenvedés után tragikus körül-
mények között márc. 31-én .78. 
évében elhunyt. Kívánságára 
el liamvasz tatjuk. Búcsúztatásá-
ról később adunk értesítést. 
Gyászoló családja. Deák Ferenc 
U. 20. T. 6643 

Köszönetei mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősüknek, akik 
szeretett halottunk, RÖV'O IST-
VÁN temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
fájdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család. T. 6629 

Köszönetet mondunk mindazon 

rokonoknak, ismerősöknek. a 
Szociális Otthon vezetőségének, 
kik özv. SIMON JÓZSEFNÉ 
sírjára koszorút és virágot he-
lyezlek, külön köszönetet mon-
dunk az otthon orvosának, nő-
véreknek. kik élete megmen-
téséért fáradoztak. Gulyás csa-
lád, Katona J . u. 47. Ozv. Tábi 
Jánosné, Szél u. 21. T. 6624 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, kik 
szeretett édesanyánk, EACZI 
ISTVÁNNÉ' temetésén megjelen-
tek, részvétükkel és virágaik-
kal mély fájdalmunkat cnyliftenj 
igyekeztek. A gyászoló család. 
Tápé. T. 6626 

Köszönetet mondunk nundazon 
rokonoknak, ismerősöknek, ba-
rátoknak, kik szeretett halot-
tunk, I.EPSAK JÖZSEF temeté-
sén megjelentek. részvétükkel 
és virágaikkal mély 'fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. A gyá-
szoló család, Szilágyi u. 1. 

T. 6622 
Köszönetet mondunk mind-

azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek, akik szeretett édes-
apánk. nagyapánk, ÖKRÖS BA-
LÁZS temetésén részt vettek. 
Virágaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. A gyászoló 
család. Vaskapu u. 10. T. 6636 

Köszönetei mondunk mindazon 
rokonoknak. ismerősöknek, 
szomszédoknak. kik szeretett 
halottunk, VASS MENYHÉRTNÉ 
temetésen megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkai enyhíteni igyekeztek. 
A gj'ászoló család. T. 6638 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, kik 
szeretett halottunk. SZABÓ 
ISTVÁN leim-lesen megjelentek, 
részvétükkel és viragaikkal mély 
fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. Köszönetet mondunk 
továbbá a II I . kórház, az I. Bel-
klinika és a Mentőállomás orvo-
sainak és ápolóinak áldozatos 
munká jukén . A gyászoló esalad. 
Sándorfalva. T. ;440 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, jó 
barátoknak, kik szeretett halot-
tunk, SZEKERES I.AJOS teme-
tésén megjelentek, részvétükkel 
és virágaikkal niélj fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. A gj'á-
szoló család. Csuka u. 90. T. 6642 
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