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HHEJBHEGJ 

Elmegyek a ház előtt. Visszafor-
dulok. öregember babrál a nádfalú 
budin, aminek nincs ajtaja. K i fú j ja 
az orrát. Sántít. 

— Háborús sérülés? 
— A bomba maga alá temetett, 

rossz maradt a lábam. Három gye-
rekkel elment tőlem az első asszony, 
válás nélkül. Levelet se küldenek. A 
nyugdi jam hétszáz-valamennyi, ket-
tőnkre dehogy elég. 

A ház kezük munká ja . Vízkáro-
sultként kaptak ötezer forintot, a 
második asszonynak is összegyúlt 
kétezer forintja, abból építették. 

Az öreg hetvenéves. Dolgozgat 
Tűzrevalót készít elnapszámoskodik, 
kevés fizetségért. 

— Csapodár lett az első párom — 
mondja vidáman. — Ilyenek a fehér-
cselédek. 

Kicsi, zsugorodott minden. Vályog 
és nád. Se villany, se gépek, se 
semmi. 

Megérkezik az asszony. Pöröl. 
— Hol eszünk, hol nem. kicsi a 

kenyér, nincs mellévaló. Nyugdí jam 
nincs, hatvanhárom esztendő elmúlt 
fölöttem. A semmit hogy költsem el? 
A lábam megfagyott. Nem volt mit 
ennünk, k iá l l tam kosárral a piacra 

mm 

Öregek 
árulni . Gyékénymunkából jutottunk 
néhány krajcárhoz, éppen nem hal-
tunk éhen. Hiába kü ldöm gyékényt 
vágni, szédül, nekiesik az ágynak is. 

— Félsz a hullaszagomtól — jut 
szóhoz az ember. 

A ház előtt nádas. Sovány tyúkok 
kapirgálnak az udvaron. Görbül a 
csenevész akác. 

— Ennek is három gyereke van. 
A kisebb fiú jár haza hetenként. 
Keresetét a kocsmára költi. Csúnya a 
szeszélye — panaszolja az apa. — 
Nem jó indulatú, csak rúgjad, üssed 
az öreget, annak örülne már. ha a 
temetőben lennénk. Goromba, ha 
annyi pénz összegyűlik, szaladnom 
kell cigarettáért és pálinkáért. Meg-
ver. Megbántam már, hogy összeáll-
tam ezzel a némberrel. 

— Jobb lett volna, ha a pénzemet 
megiszom, nem a házra költöm — 
hadarja az asszony. — Kutva sincs, 
egymást marjuk. A kölyköknek az 

kellene, hogy adjak. A téeszből se 
nyitnak ajtót, én se kopogtatok, ne 
mondják, hogy enni jött. Tíz hold 
földem terem nekik, hasznát meg 
nem látom, nem váltották meg, föld-
járadékot nem fizetnek... Nem kol-
dulok tőlük, inkább éhen halok. 

Az öregember igazgatja a nadrág-
ját. 

— Színházba, moziba, tévézni, rá-
diózni járnak? 

— Nem költünk arra, újságra sem. 
— A városba? 
— Egyszer* voltam orvosi felül-

vizsgálaton, de nem használ. Ki hall-
gat m i ránk? 

— Mit csinálnak egész nap? 
— Veszekszünk. 
— Ne kalótyáljon már , majd nem 

adok enni ! Azt nézi a nép, mikor 
árthat, ki se tehetem a lábam. Ti-
zenkét rucát neveltem, úgy szeret-
tek, magamhoz kapattam mindet, azt 
mondtam, ide üljetek, lelkecskéim, 
megcsinálták. Nem jártak az útra, 
más portájára, senki ól jába. Megfog-
ták éjszaka, beléjük töltötték a kát-
rányt, levágták a csőrüket. Kiben 
bízzon az ember? Már magamban 
sem hiszek. 

Sz. Lukács Imre 

Várható időjárás péntek 
estig: változóan felhős, pá-
rás idő, számottevő eső nél-
kül. Napközben megélénkülő, 
helyenként megerősödő déli 
szél. A reggeli órákban sok-
felé köd, helyenként köd-
izitálás. Várható legmaga-
sabb nappali hőmérséklet 
pénteken: általában 10—15 
fok között. 

A húsvétra készített füstölt árukból a kereskedelem szak-
emberei számára bemutatót rendeztek tegnap, csütörtökön, 
a Szegedi Szalámigyár és Húskombinátban. A vállalat már 
tavaly novemberben megkezdte kedvelt termékel gyártását. 
Az előző években kialakított technológiával többek között 
320 mázsa darabolt sonkát, 130 mázsa tarját cs 120 mázsa 
csülköt készítettek, ehhez 15 ezer 250 félsertést dolgoztak 
feL A húsvéti csemegék kiszállítását az üzletekbe március 

g-án kezdik meg 

KÉPCSARNOKI 
TERVEK 

A Képcsarnok szegedi 
Gulácsy Lajos Termében a 
tervek szerint az idén hat 
kiállítást rendezitek. Az első, 
Benedek György festőmű-
vész, tárlata a jövő hét kö-
zepén nyílik. Az elképzelé-
sek Szerint bemutatkozik 
Mészöly Laura festőművész, 
s az ősszel kiállítást rendez-
nek Csikós András és Kóka 
Ferenc festőművészek alko-
tásaiból. A z országos grafi-
kai hét keretében, május 
második felében kiváló ma-
gyar grafikusművészek kis 
szériában nyomott alkotásai-
ból rendeznek reprezentatív 
kiállítást. A Szegedi Ünnepi 
Hetek idején bemutat ják a 
fiatal művészek VIT-pólyá-
zatának díjnyertes darab-
jait. 

SÓ I .YOMSZEM 

A sólyomféléknek nagyon 
éles látásuk van. Például a 
vércse repülés közben 1500 
méter magasságból meg tud 
látni egy bogarat. A kutatá-
sok kimutatták, hogy a só-
lyom látása 2,6-szor élesebb 
az emberénél. 

F I Z I K A I 
JELENSÉGEK 

A petőfitelepi klubkönyv-
tárban ma, pénteken délelőtt 
11 órakor Horváth László 
szakfelügyelő nyit ja meg a 
Budapesti Természettudo-
mányi Stúdió anyagaiból 
összeállított „Fizikai jelen-
ségek" kiállítást. A megyé-
ben oz első ilyen jellegű 
tárlatot március 19-ig te-
kinthetik meg a természet-
tudományok iránt érdeklő-
dők. 

L E Z Á R J Á K 
A MARG IT HfDAT 

Március 20-tól nyolc hó-
napra lezárják a Margit-
hítiat — jelentették be a fő-
városi tanácsnál csütörtökön 
megtartott sajtótájékoztatón. 
A Mártírok ú t j án forgalom-
korlátozás lesz: a villamos-
közlekedés megszűnik, az 
utasokat autóbuszokkal szál-
l ít ják. Az építkezés ideje 
alatt a hídon reggel 6 órá-
tól 9 óráig és 14 órától 19 
óráig kizárólag csak az autó . 
buszok és a megkülönböz-
tetett jármüvek (mentő és 
túzoltókocsi) haladhatnak á t 

Skót történet 
— Képzeld, húsz év 

után tegnap kaptam 
először levelet a bá-
tyámtól, Ausztráliából. 

— Es mit ir? 
— Nem tudom. A le-

vélen nem volt bélyeg, 
és visszaküldtem. 

N Á D U D V A R I 
K E R Á M I Á K 

Az olajipari dolgozók klub-
jában (Lenin körút 47.) ma, 
pénteken délután 4 órakor 
kiál l í tás nyíl ik íd. Fazekas 
Lajos, a Népművészet Mes-
tere és Fazekas Ferenc, a 
Szakma Kivá ló Művelője 
nádudvari fazekasok alkotá-
saiból. A tárlatot dr. Gyar-
mat i Ká lmán , a Hajdú-
Bihar megyei művelődési 
központ igazgatója nyit ja 
nveg. 

ELLOPTAK 

CHAPL IN KOPORSÓJÁT 

Ellopták Charlie Chaplin 
koporsóját — közölte csütör-
tökön a lausnnne-i rendőr-
ség. Chapl int tavaly decem-
ber 27-én temették el a 
svájci Corsier-sur-Vevey-
ben. A lopás időpontját a 
rendőrség nem ismeri, és 
eddig csak annyit tudott 
megállapítani, hogy az isme-
retlen tettesek a koporsót 
feltehetően egy kis teher-
autón szállították el a te-
metőből. 

Tudat juk, hogy ALEXA JO-
ZSKr IiamvA.s7.tils utáni búcsúz-
tatása március s-án I I tarakor 
lesz a Belvárosi temető ravatalo-
zójából. A gyászoló család -
Gyöngytyúk u. 32. 22 313 

Fájdalomtól megtörten tuda-
tom. hogy férjem, FHÁNYÓ JÓ-
ZSEF 1973. március 1-én elhunyt. 
Temetése 1*7*. márt tus t-én 
(szombaton) du. 14 órakor lesz a 
sxatymazl róinul katolikus teme-
tőben. A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindason 
rokonoknak. Ismerősöknek, Jó 
barátoknak, osztályiársaknak, 
volt munkatársaknak, aktk felejt-
hetetlen halottunk, KAR ASZ 
SÁNDOBNE András Márta ham-
vasztás utáni búcsúztatásán mez-
Jelentek. részvétükkel, virágaik-
ká! mely fá jdalmunkat enyhíteni 
Igyekeztek. A gyászoló család. 

22 722 
Mély fá jdalommal tudatjuk 

mindazokkal , akik szerették éa 
tiszteltek, hozy a szeretett fele-
séz, édesanya, anyós és rokon, 
PUSZTAI TOZSEFNÉ Pásztliy 
Mária életének 59. evében már-
cius 1-én, hosszú szenvedés u lán 
elhunyt. Búcsúztatása hamvasz-
tás után lesz. A zyászoló család. 

22 721 

Mély fá jdalommal tudat juk, 
hogy a felejthetetlen édesanya, 
nagymama cs détllke, FARKAS 
G t Z Á N E Bálint Hona volt hor-
gosl lakos élelénpk ül. évében 
csendesen elhunyt. Temetése 
március 7-én 15 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 
A gyászoló család — Bartók Béla 
tér 3. 22 121 

Fájó szlvsrel tudat juk, hogy a 
felejthetetlen férj, édesapa, nagy-
apa, NAGY JENŐ életének 74. 

Gyász-
közlemények 

évében, hosszó szenvedés ntán 
elltunyt. Temetése március 3-án 
12 órakor lesz az Alsóvárosi te-
mető ravatalozójából. A gyászoló 
család - Topolya sor 19. 

22 414 
Mély fá jda lommal tudat juk, 

hogv felejthetetlen édesanyánk 
és nagymama, TÖRÓK JÖZ.5EF-
NK Szegő Zsuzsanna életének 8S. 
évében, hosszú szenvedés után 
elhunyt. Temetése március «-án 
15 órakor lesz a líugunics-temetó 
ravatalozójába!. A gyászoló csa-
lad - Bolyai u. 1. 22 42n 

Mély fá jdalommal tudat juk, 
hogy ' a felejthetetlen édesanya, 
nagymama, Uédmama, ÖZV. 
BENDE JANOSNF. Baka Erzsé-
bet életének 81. évében csende-
sen elhunyt. Temete.se március 
3-án 14 órakor lesz a rőszkei te-
mető ravatalozójából. A gyászoló 
család - Röszke. 22 414 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak. Ismerő-
söknek, akik felejthetetlen ha-
lottunk, SZABÓ IMRE temetésén 
ipegjelcntck, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély fá jdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 
család - Nyil u. 49. 22 402 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
tőknek, jó barátoknak, szomszé-
doknak, a Felszabadulás Tsz ve-
zetőségének és dolgozóinak, akik 
felejthetetlen halottunk, VO-
l .OTYKA KAROt .YNE temetésén 
megjelentek, részvétükkel és vi-

rágaikkal mély fá jda lmunkat 
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 
család — Búzavirág u. IC. 

22 3*0 

Tudat juk, hogy FBITSCH FE-
RENCNÉ hamvasztás utáni bú-
csúztatása március 8-án 14 óra-
kor lesz á Belvárosi temető ra-
vatalozójából. A gyászoló család 
- Lenin krt. 95. 22 377 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, barátok-
nak, akik felejthetetlen halot-
tunk , PAPP LAJOSNE temetésén 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély fá jdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 
esálád. 22 382 

Köszönetet mondunk a roko-
noknak ré ismerősöknek, akik 
édesapánk. QUITTER JÁNOS te-
metésén megjelentek, részvétük-
kel fá jda lmunkat enyhíteni Igye-
keztek, valamint az L kórház 
belgyógyászata orvosainak és 
ápolóinak, akik élete megmenté-
se erdekei,en fáradoztak. A gyá-
szoló család. 22 385 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek, ak ik felejthetetlen ha-
lottunk, BARNA ANTALNF te-
metésén megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal mély fájdal-
munkat enyhíteni Igvckeztek. -
A gyászoló család - Algyői u. 51. 

22 393 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, lsme-ő-
s'Iliitek, akik felejthetetlen ha-
lottunk, NYABI ANTAL temeté-
sén megjelentek, részvétükkel és 
virágaikkal mély fá jdalmunkat 
enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló 
család - Tolbuhtn sgt. 28. 

22 404 

Jánossy Lajos Kossuth-
díjas akadémikus, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, csütörtökön, 66 éves ko-
rában szívroham követkerté-
ben elhunyt. Temetéséről 
később történik intézkedés. 

KÁRTÉRÍTÉSEK 

Februárban a közúti bal-
esetekből eredő gépjárműká-
rokra 2 m i l l i ő 229 ezer fo-
rintot fizetett k i megyénk-
ben a Biztosító. A balesetek 
következtében 43 személy 
és 545 gépjármű szenvedett 
könnyebb-súlyosabb sérülést. 
A balesetek okai között az 
első helyen szerepel, hogy 
nem a látási és útviszonyok-
nak megfelelő sebességet al-
kalmazták. Az Ál lami Biz-
tosító Csongrád megyei 
Gépjármű-kárrendezési Fi-
ókja az év első két hónapjá-
ban 1046 gépjármű és a ka-
rambolok során megsérült 
88 személy részére 4 mil l ió 
565 ezer forint kártérítést 
fizetett kl. 

CSAVARGOTT. 

LOPOTT 

Tavaly októberben szaba-
dult büntetéséből a 24 éves 
Pesti István Szeged, Zákány 
utca 52. szám alatti lakos. 
A bíróság által előírt köte-
lező magatartási szabályo-
kat nem tartotta be, munká t 
nem vállalt, csavargott. Ja-
nuár 31-én, Szegeden, a 
Haj lat utcából ellopott egy 
lezárt segédmotor-kerékpárt, 
azzal ittasan közlekedett. A 
rendőrség letartóztatta. 

ÖKÖLLE I , 

„ÉRVELT" 

Algyőn, a Halászcsárdá-
ban szóváltást kezdeménye-
zett az egyik vendéggel a 
28 éves Tósmagi Gábor Al-
győ, Bácska utca 29. szám 
alatti lakos. Az idegen em-
bert ököllel többször arcul 
ütötte, s amikor távozásra 
szólították föl, zsebkésével 
fenyegetőzött. A rendőrség 
garázdaság miatt büntető-
eljárást indított ellene. 

KORSZERŰSÍTETT 
L A D Á K 

A Merkúr Vállalat tájékozta-
tása szerint a Volgai Autógyár 
ebben az évben a Lada típusú 
gépkocsikon több, a műszaki 
használati értéket és a forga-
iombiztoságot növelő változta-
tás végrehajtását tervezi. Ezek 
a módosítások kisebb mértékben 
emelik az Importáraikat, így a 
fogyasztói áraik is modorúinak. 

A kocsikat elektromos ab-
lajcmosó berendezéssel l á t j ák el, 
ami 500 forinttal, az első ülések 
fe j támlá i további BOO forinttal, 
az eddigi mechanikus biztonsági 
óv helyett beszerelt automata öv 
ú jabb 200 forinttal emeli a ko-
csik árát. A Lada 1200-as és 
1300-as típésokba ls szervóféket 
építenek be. ami 1300, 1300 fo-
rinttal növeli a korábbi árat. 
Ezeket £!nyelembe véve az eddig 
Is szervóflfiGkel szállítóit Lada 
15OT-as ára a különféle ú j tarto-
zékok m iau 1500 fei-int'al. a 

. kisebb típusoké 23C0 far!p.-.Vál 
j lehet drágább. Miután a.: cm'.itcu 
j viáLboe<(jutásokat szuilcaszoona ve-
I zetík be, a M.r:rur a rapi átvé-

teli felhívásbrn értesíti a vá-
I sArté&m az adott tlousoik módo-
I sításaáról, ütetve áxikülözvbözeté-
I rőL 

Sonka húsyétra 

Déli síéi Felvétel előtt 

, Kléner György felvétele 
A szegedi körzeti tévéstúdió ál landó műsora a Dél-alföldi 
Krónika. Fi'mfc':véíe'.ck és a stúdióban rögzített beszélge-
tések alko' ják a fé'órás mű io r gerincét, s a nézők figyel-
mébe a ján l ják a liárom menye kulturális eseményeit is. A 
felvétel a müizak iak ké zülödéíével kezdődik, közülük a 
világosítókat örökítette meg felvételünk. A krónika leg-
újabb száma ma, pénteken délután 17 óra 40 perckor je-

lentkezik, az l-es programon 

Pályázati felhívás a Magyar 
Héphadsereg tiszthelyettes-

iskoláira 
A Magyar Néphadsereg családi állapot; a betöltött 

személyügyi főcsoportfőnöke, 17., de 23. évnél nem maga-
miniszterhelyettes jelenlke- sabb életkor, 
zésre hívja fel mindazokat az A tiszthelyettes-iskolára 
ifjakat, akiket vonz a kato- pályázók a hivatásos tiszthe-
nai pálya, akik népünk fegy- í^evlesi pályával kapcsolatos 
veres szolgálalát önként vál- felvilágosítást és jelentke-
lal ják és a Magyar Nép- zési lapot a megyei had-
hadsereg hivatásos tiszthe- kiegészítési és területvédel-
lyettesei k ívánnak lenni. m i parancsnokságtól Szeged, 

A jelentkezés feltételei: Széchenyi tér 6., továbbá a 
magyar állampolgárság; bün- szakmunkástanulók az iskola 
tetlen és feddhetetlen elő- igazgatójától, a sorkatonák a 
élet; erkölcsi-politikai meg- ^ s z e m é l y ü g y i s z c r _ 
bízhatosag; a hivatásos szol-
gálatra való egészségi és fi- vétől kapnak, 
zikai alkalmasság; általános A pályázati határidő: 1978. 
iskolai végzettség; nőtlen április 20. 

Ha kevés az anyagmozgató... 
A Szegedi Textilművekből zését Ehhez azonban át kel-

gyakran érkezik hír mun- lett rendezni a gépeket. Min-
kaszervezési intézkedésekről, den művezető 100 gépe kö-
Ezúttal az késztette változ- zül kiemeltek kilencet, 3 
tatásra a szövődé vezetőit, ezekből ú jabb csoportot hoz-
hogy nagyon kevés az anyag- tak létre. Az üresen maradt 
mozgató. A művezetők és helyekre annyi fonalat hord-
a blokklakatosok — tartva a hatnak, amennyi hosszú idő-
termelés visszaesésétől — re elegendő a szövőnők mun-
maguk hordják a fonalat a kájához. A gépeket szabad 
gépekhez. Mivel anyagmoz- idejükben költöztették át a 
gatók felvételére ezután is művezetők és a blokklaka-
alig számíthatnak, továbbra tosok, hogy ne okozzanak ki-
is vál lalták e munka elvég- esést a termelésben. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
Szeged várost Bizottságának napilapja 
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