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Támadás a balerina ellen 

Fényes nappal, a belváros kellős közepén, a Klauzál 
téren, csaknem tettleg inzultáltak egy kis táncosnőt. Na-
gyon kellemetlen, hogy éppen az ünnepi hetek idején tör-
tévik ilyesmi, amikor annyi vendég is megfordult a város-
ban. A kis balerina ott állt a tér sarkán,, a fejlesztési bank 
bejárata előtt, amikor az eddig még iséieretlen tettesek 
rátörtek, és minden tiltakozása ellenére, egy ormótlan hir-
detöoszlopot pakoltak a nyakára. Hiába kérte, hogy hagy-
ják békén, becsüljék meg jobban, hiszen ő Csáky József, a 
Párizsban élt kitünö szobrász egyetlen szegedi alkotása, 
melyet ráadásul ajándékba adott szülővárosának, hiába hi-
vatkozott jó érzésre, tanácsi engedélyre (?), mindenre .— 
nem hallgattak rá. 

Azóta is ott áll, s nem érti. miért haragszanak ráf 
F. K. 
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Várható időjárás péntek 

estig: nyugat felöl megnö-
vel vő felhőzet, inkább csak 
pénteken. a Dunántúlon 
záporokkal. zivatarokkal. 
Ék nk, időnként erős déli, 
délnyugati, majd a Dunán-
túlon északnyugatira forduló 
szél. Várható le alacsonyabb 
éjs akai hőmérséklet: 12—'.7, 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet pénteken 23—29 fok 
között. 

Vasúti 
karambol 
Szentán 

Augusztus 8-ra virradó éj-
jel 0 ora 53 perckor Somogy 
megyében Szenta vasútállo-
másra behaladó tehervonat 
— az eddigi vizsgálat sze-
rint fékhiba miatt — nem 
állt meg az állomáson, ha-
nem azon áthaladva 20 ki-
lométeres sebességgel bele-
ütközött. a jelzőnél álló Ad-
riát ica nemzetközi gyorsvo-
natba. 

A baleset következtében 
23 utas és a mozdonyvezető 
könnyű sérülést szenvedett, 
akik közül 16 embert a 
helyszínen elsősegélyben ré-
szegítettek, nyolc személyt 
száUítottuk a kaposvári kór-
házba. ahonnan elsősegély-
ben részesítés után elbocsá-
tották őket. 

A rendőrség a MÁV szak-
értőivel közösen a vizsgála-
tot folytatja. 

Szolnok 
a Zádor-örökös 
Zádor István Kossuth-dí-

jas festőművész művészi ha-
gyatékának kizárólagos jog-
utódja, özv. Zádor Istvánné, 
a szolnoki Damjanich János 
Múzeum részére felajánlotta 
elhunyt férje életművének 
egy részét, művészeti alko-
tásait és egyéb műtárgyait. 
A múzeum gondoskodik a 
szolnoki művésztelep jeles 
mestere hagyatékának méltó 
megőrzéséről. A több száz 
rézkarcból, szolnoki ceruza-
rajzokból. olajfestményekből, 
könyvillusztrációkból, a mű-
vésszel kapcsolatos sajtoki-
vágásokból, műtermének jel-
legzetes bútoraiból, önélet-
rajzszerű kézirataiból és 
egyéb művészi munkáiból 
állandó szolnoki kiállítást 
terveznek. A tárlatot gazda-
gítja majd Zádor István 
portréja, Kisfaludy Stróbl 
Zsigmond alkotása, valamint 
a művész özvegyéről ké-
szült szobor is. A Szolnok 
megyei és a városi tanács 
a nemes gesztus viszonzása-
ként, szerződés alapján, havi 
5 ezer forint életjáradékot 
biztosít élete végéig, u 87 
ágcs özvegynek. 

HAZAÉRKEZETT 
BUKARESTBŐL 
KAKAKAS LASZLO 

Csütörtökön, a hivatalos 
tárgyalások és' a megbeszélé-
seken létrejött jegyzőkönyv 
szerdai aláírása után Buka-
restből hazautazott Karakas 
László, a Magyar Népköz-
társaság munkaügyi minisz-
tere. Bukarest nemzetközi re-
pülőtéren Petre Lupu román 
munkaügyi miniszter 'bú-
csúztatta cl. 

VIRÁGKARNEVÁL 
DEBRECENBEN 

Kilencedik alkalommal 
rendezik meg augusztus 20-
án, Debrecenben a nemzet-
közi virágkarnevált. Ebben 
az esztendőben 22 vállalat, 
termelőszövetkezet vonultaF-
ja fel legszebb kompozícióit. 
ELEKTROIÉM-
KIÁLLlTAS 

A vásárhelyi Elektrofém 
Ipari Szövetkezet a közel-
jövőben két kiállításon mu-
tatja be termékeit szűkebb 
hazunkban, Csongrád me-
gyében. Először Szegeden, a 
Technika Házában lesz a szó-
vetkezetnek egy kiállítása, 
majd ezt követően Vásárhe-
lyen. Mindkét városban egy-
úttal a tervek szerint vala-
melyik üzlet a bemutatóval 
egyiciüben a kiállított termé-
keket árusítja. Így a kiállítás 
minden bizonnyal nem okoz 
bosszúságot senkinek sem. 
TANSZERSEGÉLY 
A IIÉLÉP-NÉL 

A DÉLÉP szakszervezeti 
bizottsága az előző évekhez 
hasonlóan az idén is általá-
nos iskolai füzetek és tansze-
rek megvásárlásával igye-
kezett, elsősorban a sokgyer-
mekes családok és egyedül-
álló szülők beiskolázási 
gondjait enyhíteni. Az idei 
tanévkezdet előtt 130 csa-
lád 300 gyermeke kapott se-
gélyt, közel 30 ezer forint 
értékben. 
FORGALOM 
A SZÁNTÓDI RÉVEN 

A MAHART balatoni igaz-
gatóságának forgalomszámlá-
lása szerint az idón augusz-
tus 7-ig a balatoni hajókon 
és a kompokon 2,2 millió 
utast szállítottak. A három 
kornp ezenkívül 22o ezer 
gépkocsit szállított a szán-
tód—tihanyi révkikötök kö-
:ütt. A gépjármüvek fele, 
becslés -szerint, külföldi tu-
ristáké volt'. 

Civilizáció 
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DH-REXDSZERBEN 
A Szegedi Konzervgyár-

ban, a sűrítőüzemben veze-
tik be először —, s egyúttal 
rövidesen — a Dolgozz Hi-

bátianul-munkamódszart. 
Most, szezonidőszakban, ami-
kor a gyár sűrítőüzeme pa-
radicsomból például három 
műszakban ötven vagonnyit 
dolgoz fel, minden bizonnyal 
hasznos lesz az ú j munka-
módszer bevezetése. 
HAJÓZÁSI 
TILALOM 
A TISZÁN 

A nemzetközi motorcsó-
nakverseny ideién — augusz-
tus 10-én, 11 órától 18 óráig 
és augusztus 11-én 8.30-tól 14 
óráig — a Tisza szegedi sza-

lámigyár—boszorkányszige-
ti szakaszán teljes hajózási 
tilalmat rendelt el a KPM 
Hajózási Főosztálya. Ez alatt 
a megjelölt vízszakaszon 
semmiféle vízi jármú nem 
közlekedhet, csak a szolgála-
ti járművek. 
BARKACSBOLTOT 
NYITÓTT 
A VI DIA 

Tegnap, csütörtökön meg-
nyílt a Kölcsey utca 4. szám 
alatt a Vidia Délmagyaror-
szági és Műszaki Kereskedel-
mi Vállalat ú j üzlete, az im-
port háztartási és barkács-
cikkek boltja. 

ELEKTROTECHNIKAI 
VÁNDORGYŰLÉS 

Miskolcon megkezdődött a 
Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület 21. vándorgyűlése. 
A háromnapos tanácskozás-
ra az ország minden részéből 
megközelítőleg háromszázöt-
ven szakember érkezett. 
Képviseltették magukat a 
Magyar Villamosművek 
Trösztjének hálózatépítési 
szakemberei, az erősáramú 
berendezéseket gyártó vál-
lalatok csak úgy, mint a fej-
lesztéssel es kutatással fog-
lalkozó intézetek képviselői. 

Eldobható gázöngyújtó 
Bővül az írószer-szövetke-

zctnek az ausztriai Sasch-
világcéggel több éve fenn-
álló gyártási kooperációja. 
Nemrégiben megállapodtak, 
hogy az irodai kisgépeken 
kívül kiterjesztik együttmű-
ködésüket papíripari termé-
kekre is. Ennek megfelelően 
az idén már mintegy 1,5 
millió schilling értékben 200 
ezer müanyagfedelű, színes 
papírlapokból álló, jó minő-

ségű telefonblokkot szállít a 
szövetkezet a Lignimpex 
útján külföldre. Termelési 
együttműködés jött létre a 
Sasch-cég öngyújtógyárával 
is. Ennek alapján ez évben 
400 ezer öngyújtót szerel 
össze a szövetkezet. Együtt-
működésben készül gázön-
gyújtók egy új, eldobható 
típusa is, amelyet belföldön 
később hoznak forgalomba. 

Relativitás 
— Milyen vonzó nö 

ül ott a másik sorban. 
— Maga ezt csak 

gondolja. 
— Miért, ismeri? 
— Igen, a feleségem. 

Gyászközlemények 

Festők bélyegeken 
Augusztus 18-án kerül 

forgalomba az ..Évfordulók-
események 1974" elnevezé-
sű. bélyegsorozat következő 
példánya, amely a IV. köz-
gazdász világkongresszusról 
emlékezik meg. A bélyeg 
Csúcs Erzsébet világkong-
resszusi jel vény tervének fel-
használásával, Bokros Fe-
renc grafikusművész terve 
alapján készült a z Állami 
Nyomdában, háromszínű 
mélynyomással Névértéke 
két forint. A bélyeg köze-
pén a földrészeket és az 
Országházat' ábrázoló rajz 
látható, és a „IV. Közgáza 
dáse .Világkongresszus'^ va-

lamint „Budapest. Hungary 
1974" felirat olvasható. 

Augusztus 27-én forga-
lomba kerül a XIX. és XX. 
századi magyar festők: Lotz 
Károly, Brocky Károly, 
Csók István. Székely Ber-
talan és Korb Erzsébet mű-
veit bemutató 40. 60 fil-
léres,, 1. 1,50. 4 és 5 forin-
tos címletekből álló bélyeg-
sorozat s a 10 forintos blokk. 
A bélyegsorozat több színű 
mélynyomással, a festmé-
nyek eredeti színei szerint, 
Bokros Ferenc grafikusmű-
vész keretrajzai alapján, az 
Állami Nyomdában készült 

JÖVŐRE MÁR 
KÉT TURNÉ 

Hazaérkezett egyhónapos 
olaszországi körútjáról a 
KISZ Központi Művész-
együttesének Rajkó-zeneka-
ra. A népszerű együttes és 
szólistái kinntartózkodásuk 
során szinte egész Olaszor-
szágot bejárták: 22 városban 
léptek fel — köztük Milánó-
ban, Ferrarában, Ravenná-
ban —, mintegy 25 ezer fő-
nyi közönség előtt. A Rajkó-
zenekar sikerére jellemző, 
hogy jövőre két turnéra szer-
ződtették őket ismét Olasz-
országba. i 

ALMAMOLY 
A növényvédő állomás elő-

rejelzése szerint az alma-
moly nyári nemzedékének 
kártételére kell számíta-
nunk, ezért .a védekező per-
metezést már most célszerű 
megkezdeni. Az első nem-
zedék rajzása igen elhúzó-
dott, ezért most hosszan tar-
tó fertőzés várhatót 

Gyermek-
baleset 

Egy héten belül két olyan, 
kisgyermeket vitt a mentő 
az újszeged i gyerekkórház-
ba, akik fűtőolajat (!) kós-
toltak meg. A z egyik négy-
éves, a másik még apróbb: 
k é t é s f é l éves . C s a k e g y e t \ Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának na-
l e h e t k é r d e z n i : h o g y k e r ü l t pilapja. — Megjelenik hétfő kivételével naponta, hétköznapokon 
a g y e r e k a f ű t ő o l a j t a r t á l y 8, vasárnapokon 12 oldalon. — Főszerkesztő: F. Nagy István. — 
k ö z e l é b e ? G o n d o l k o z z o n a z Szerkesztőség és kiadóhivatal : 6740 Szeged. Magyar Tanácsköztár-
eseten mindenki, aki ház- saság út ja t». — Telefon: 13-535, 13-003. - Felelős kiadó: Kovács 
t a r t á s á b a n e z t 3 t ü z e l ő s z e r t I László. — A lapot d y o m j a : Szegedi Nyomda Szeged, Bajcsy-zs . 
h a s z n á l j a ; 1 u. fS. — Index: s j o j j , Előfizetési díj egy hónapra 20 tor int . 

Fájó szívvel tuda t juk , hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, 
testvér. GAL ETEL MAK1A éle-
tének 71. évében, hosszú beteg-
ség után elhunyt. Temetése au-
gusztus 12-én 13 ó lakor lesz az 
alsóvárosi temető kápolnájából . 
A gyászoló család, Bokor u. 17. 

T. 7622 

Mély fá jdalommal tuda t juk , 
hogy a szereteti édesanya, nagy-
mama. ÖZV. ERDÉSZ .JANOSNE 
életének 78. évében, rövid szen-
vedés után elhunyt. Temetése 
augusztus 9-én 11 órakor lesz a 
Dugonics-temető ravatalozójából. 
A gyászoló család, Odessza 24. 
ép. T. 7620 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, munkatarsak-
nak, kik szeretett édesapánk, 
KIRÁLY ANDRAS temetésén 
megjelentek, részvétükkel és 
virágaikkal mély f á jda lmunka t 
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 
család. ' T. 7616 

Tudat juk , hogy SCHMITUSZ 
KA LM A N N E Simon Mária ele-
tének 80. évében, rövid szenve-
dés után elhunyt. Temetése au-
gusztus 9-én 13 órakor lesz a 
Dugonics-temető ravatalozójából. 
A gyászoló család, J a k a b L. u. 
7. T. 7615 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, kik 
szeretett halot tunk, KÉ'RI JÁ-
NOS temetésén megjelentek, 
rcszvctUkkel és virágaikkal mély 
fá jda lmunka t enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család. tJjsző-
reg. T. 7610 

Köszönetet mondok mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, kik 
szeretett feleségem. MARTON 
FERENCNÉ temetésén megjelen-
tek, részvétükkel és virágaikkal 
mély fá jda lmamat enyhíteni 
igyekeztek. Gyászoló fér je , Tá-
pai u. 36. T. 7602 

Köszönetet mondok mindazon 
testvéreknek, rokonoknak, szom-
szédoknak. jó barátoknak, is-
merősöknek, akik felej thetet len 
jó feleségem. ÁBRAHÁM AND-
HASNf; Visnyci Anna temetésen 
megjelentek, virágaikkal fá jdal -
mamat enyhíteni igyekeztek. 
Gyászoló fér je , Bérkert u. 53. 

Hálás köszönetünket fe jezzük 
ki mindazoknak, akik id. BENY-
111) IMRE bucsúzlatásáu megje-
lentek. részvétüket illnlvanítot-
ták. Ravatalára koszorút, virá-
got helyeztek, rokonainknak, a 
Komplett Ruházati Váll., a Vi-
rág utcai óvoda, a Vásárhelyi 
Állami Gazdaság. Shell szerviz-
állomás, IIODGEI* szerszámüzem 
dolgozóinak, a volt szomszédai-
nak. . régi munkatársa inak és 
ismerőseinek. Köszönjük a Csa-
ládi Rendező Iroda közremű-
ködését, a búesúbeszédet és fe 
dalárda énekeit. A gyászoló 
család. 

Közlemény 
(x) Értesít jük a lakosságot, 

liogy a Kossuth Lajos sugár-
úlon a Párizsi krt . keresztező-
désében és az Anna-kúti cso-
mópontban villamosfedezöjel-
zőket építettünk ki, melyeknek 
áram ula helyezése 1974. augusz-
tus hó 8-án történt meg. 

\ 

8 


