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Ők hárman a „Lóíaránál". a kitérőben szálltak fel a már éppen indulófélben levő — és Tarján felé
igyekvő — villamosra.
A nő jött elől, a kocsi belsejének
háttal állva igyekezve fel a lépcsőn,
és valamit fogott a kezében. A férfi már szemben állt a bejárattal, úgy
lépett fel a járműre. Valamit ő is
fogott a kezében.
A nő idősecske volt. alacsony, arcára ráncokat karmolászott az idő.
Felöltőjét is úgy viselte, olyan kilátástalanul. mint aki már nem remél üdvözítő sánszokat az élettőL
Valamivel
fiatalabbnak
látszott
nála a férfi, fekete hajú, bajuszos,
az a típus, aki bocsánatot
szokott
kérni még azért is, hogy létezik.
Ők ketten egy kutyát emeltek be a
peronra.
|
E sorok írója két nagy
táborra
osztja az ebeket: szerinte vannak rokonszenves kutyák és akadnak ellenszenvesek. (A két csoportba tartozó
fajták
felsorolásától
eltekintünk,
mert senlcit nem szeretnék se megerősíteni, se elbizonytalanítani saját
tulajdonú
négylábújáról
alkotott
egyéni véleményében.) A villamosra
— szemmelláthatólag illegálisan —
feljuttatott kutya mindenképpen
a
rokonszenves ebek állományába tartozott.

röviden
Édes

kép,

Elég nagy test, rozsdaszínű
szőrzet, arányos fej, igazi kutyatekintet

Borult idő
Várható időjárás
vasárnap estig: borult és közepesen felhős időszakok váltakoznak. Délkeleten többfelé,
máshol már csak elszórtan
eső, záporeső.'
Napközben
gyakran élénk, a Dunántúlon
időnként erős északi, északkeleti irányú szél. A
várható legmagasabb
nappali
hőmérséklet vasárnap
15—
20 fok között
A Magyar Édesipar gyáraínak többségét a jobb minőség és
a munkakörülmények javítása érdekében korszerűsítik. A
Csemege Édesipari Gyárban már munkába állított Jensen
táblázó gépsor a tízdekás mogyorós, vagy mandulás csokoládéból ezernégyszáz kilót gyárt és csomagol óránként.
(MTI-fotó, Manek Attila felvétele — KS)
MÓRICZ Z S I G M O N D EMLÉKEST
Móricz Zsigmond
születésének 100. évfordulója alkalmából emlékestet rendez
a József Attila
Tudományegyetem holnap, hétfőn este 7 órai kezdettel az egyetem Dugonics téri
aulájában. Dr. Czine Mihály egyetemi tanár,
irodalomtörténész emlékezik a nagy íróra. közreműködik Nagy A t tila
Jászai-díjas
színművész.

MESEJÁTÉK
RÚZSÁN
A Szegeden vendégszereplő szabadkai gyermekszínház
társulata Rúzsán is
bemutatja a Füttyögő Miki című
mesejátékot A z
előadás a
KOMMUNISTA
Móra
Ferenc
Művelődési
SZOMBAT
Házban, holnap.' hétfőn dél/
A z A F I T XI. számú Autó- előtt 11 órakor lesz.
javító Vállalatának
szegedi,
makói, hódmezővásárhelyi és
szentesi
üzemében
május
ötödikén és tegnap, szombaton kommunista
szombaton összesen ötezer munka— Igaz, hogy a feleséóra alatt 720 ezer forintérged visszament a szüleitékű munkát végezték.
Ebhez?
ből az összegből 75 ezer fo— Igaz, azt mondta,
rintnyi munkabérüket a tahogy már nem tudja tonácsi
gyermekintézmények
vább enni a főztöniet.
támogatására ajánlották föL

ELISMERÉS
TUDOMÁNYOS
MUNKAÉRT
Dr. Vinkler Elemér egye-:
temi tanárnak, a gyógyszerészi vegytani intézet igazgatójának a győgyszeranalitika terén
kifejtett munkásságáért Schulek
Elemér
Emlékérmet adományozott a
Magyar Gyógyszerészeti Társaság
gyógyszeranalitikai
szakbizottsága.

EGY K O C Á N A K
28 M A L A C A
Sertések között Is
ritka
szaporulattal lepte meg egy
moldáviai szovhoz
dolgozóit az egyik anyakoca; ( huszonnyolc malacot fialt. Először 11 kismalacot hozott a
világra,
majd
nyolc nap
múlva újabb 17-et A malacok jól fejlődnek, gyarapodásukat a tudósok is figyelemmel fogják kísérni

KIÁLLÍTÁS
A KÉPAUKCIÓ
ANYAGÁBÓL
Szombaton kiállítás
nyílt
a 48. képaukció anyagából a
M O M Szakasits Árpád M ű velődési Házában. A május
20-ig nyitva tartó bemutatón a május 22-én és 23-án
árverésre kerülő
332 festmény látható: kikiáltási áruk
összesen 3,6 millió forint. A z
aukció anyagában
nálunk
ritkaságszámba menő
alkotásokat is bemutatnak, mint
például Fritz von Uhde német festő több művét. A magyar alkotások közül Kelety
Gusztáv, Mészöly Géza, Lotz
Károly
és
Mednyánszky
László festette képek is megtalálhatók.

ALAGÜT
A TENGERPARTHOZ
A montenegrói tengerpart
gyorsabb
megközelítésére
alagutat
terveznek
Jugoszláviában. A z E17-es autópálya részeként
megépülő
alagút 5300 méter
hosszú,
7,5 méter szélés lesz. mindkét oldalán 80
centiméteres védősávval látják el. A
megvalósítás mintegy
1500
millió dinárba kerül.

Válóok

KÜLÖNLEGES
LELET
A Kárpátok északi
peremén, a Przemysl
közelében
fekvő Bircza körzetében, lengyel paleontológusok egy sziklán 40 millió éves, 160 centiméter hosszú őshal
csontvázának lenyomatát
fedezték fel. Ez a halfajta, amely
a makrélafélék közé
tartozott és amely
már kihalt,
nem volt ismeretlen a tudósok előtt, a
Kárpátokban
azonban most sikerült
először, a nyomára bukkanni.
Abban a korszakban,
amikor ez a hal itt honos volt,
a Kárpátok területét mély,
meleg vizű tenger
borította-

VASÜTI
SZERENCSÉTLENSÉG
MEXIKÓBAN
Körülbelül 80-an
vesztették életüket Mexikóban egy
KIPUFOGÓ
vasúti
szerencsétlenségben,
GAZOK
amely a fővárostól 50 kiloSEMLEGESÍTÉSE
méterrel délre történt pénAutóbuszok kipufogó
gá- teken. A szerencsétlenség közait
semlegesítő.
érdekes rülményei és okai még tiszújítást vezettek be
Harkov tázatlanok. egyik közlekedési vállalatánál. A busz utasterében há- PÉNZT, R U H A N E M Ű T
rul aromás alkoholok és ak- LOPOTT
tív anyagok keverékét tarA rendőrség letartóztatta a
talmazó ásványt helyeztek el 21 éves, Ottlik István Puszés sűrített levegő segítségé- taszer, Árpád utca 4. szám
vel e keveréket kis adagok- alatti lakost.
Á büntetett
ban a kipufogócsőbe
fecs- előéletű
fiatalember
idén
kendezték. Ezzel sajátos szű- márciusban behatolt
Puszrőhatást értek el,
semlege- taszeren az egyik
tanyába.
sítve a szén-monoxidot és a A lakás egyik szekrényéből
nitrogénoxidokat. Az ezután 1500 forintot vitt
magával.
levegőbe
távozó
emulzió Május elsején a szomszédos
10—15 percen át még más tanyába „látogatott". Onnan,
gépkocsik
által kibocsátott az udvaron lezáratlanul hagázokat is képes semlegesí- gyott gépkocsiból
bőrkabáteni. Egy liter az olcsó ke- tot. s egyéb ruhaneműt loverékből elegendő az autó- pott el, 4 ezer 500 forint érbusz egész napi
műszakjá- tékben. Ügyében az eljárás
hoz
tart

Potyautas
(jámborságról, hűségről
tanúskodó)
és megszeppent csöndesség.
A kocsik ritkán közlekedtek, elég
sok utas összegyűlt most, és mihelyt
megjelent a kutya, rögtön két táborra oszlottak (mintha kizárólag csupán erre az alkalomra vártak volna). A vélemények erősen megoszlottak. ami kétségessé tette, hogy igazi
szakértő egyáltalán akad-e közöttük?
Egy idősebb férfi méltatlankodva
jelentette ki: szerinte minden
körülmények között tilos kutyát szállítani a villamoson. Nagy felháborodásában odébb is húzódott. Egy másik férfi szerint: lehet, csak szájkosárral kell
felszerszámozni. Ő is
megindult a kocsi belseje felé, szirétén eltávolodni kívánva a persona
non grata-nak (nem kívánatos személynek) minősített ebtől.
Egy nő rákontrázott: — Jegyet kell
váltani a kutya számára is!
A pityókás fiatalember, aki
görcsösen kapaszkodott
a
biztonsági
rúdba, maradék egyensúlyát
mentendő, mintha csak erre várt volna:
— De hátha bérlete v a n . . .
A közel állók nevettek, ki-ki vérmérséklete szerint.
ő k ketten meg, akik a kutyával

LOTTÖNYEREMÉNYEK
A Sportfogadási és Lottó
Igazgatóság közlése
szerint
a 19. játékhéten a lottóban
öttalálatos
szelvény
nem
volt. Négytalálatos
szelvénye 72 fogadónak volt. nyereményük
egyenként
100
ezer 985 forint Három találatot 5821 fogadó ért
el,
nyereményük egyenként 625
forint A kéttalálatos
szelvények száma 170 596 darab,
ezekre egyenként 27 forintot fizetnek. A
nyeremények az illeték levonása után
értendők, a közölt
adatok
tájékoztató jellegűek.
JELECI
CSIPKE
A „Jeleci csipke"8 termelőművészi egyesülés
kollektívája sok szovjet és nemzetkőzi kiállításon nyert
díj a t A csipkéverőnők jelenleg az Olimpia '80 szervező
bizottságának megrendelésére néhány
csipkekompozíció- és szalvétafajtát
készítettek. Ezeket az emléktárgyakat az olimpiai játékok résztvevői és
vendégei
megvásárolhatják majd.

jöttek, igyekeztek oldalt húzódni, le
egészen a zárva tartott ajtó lépcsőjére. Oda tuszkolták le a kutyát is,
szorosan melléálltak, hogy lehetőleg
semmi ne látszódjék belőle, senkihez hozzá ne érhessen, és közben
egyre-másra mondogatták neki, szinte suttogás szerű halksággal:
— Viselkedj rendesen.,,
— Hallgass szépen . . .
—• Maradj ott a lépcsőn..;
— Mindjárt odaérünk...
Utóbbi nem "volt
egészen igaz,
mert csak a Retek utcai megállónál
szálltak le. A kutya
mindenesetre
példásan viselkedett Egyet se vakkantott nem izget-mozgott megvackolt magának a lépcsőn, kényelmesen elnyújtózott — már amennyire
a hely engedte —. csak fejét tartotta magasra, hogy gazdáinak arcát
szemvillanásait figyelje.
Mindössze
egyszer
tüsszentett
. Ezen viszont senki nem csodálkozott. Elvégre olyan szeszélyes ez a
mostani időjárás...
Ellenőr se jött pedig elég
gyakran szokott szondázni ezen a szakaszon. A házaspár a Retek utcai megállóban szállt le, s amint továbbgördült a jármű, a peronon állók közül'
néhányan még látták, amint a rozsdaszín szőrzetű kutya a
megkönynyebbülés nyújtott ugrásaival ügetni
kezd a körtöltés f e l é . . .
Fapp Zoltán

Csemegevekni,
A
sütőipar fejlesztésére
hozott
kormányhatározat
nyomán megélénkült a műszaki fejlesztés a kenyérgyárakbán, sütödékben. A z
üzemek egész sor új terméket adnak, így javítva a főváros és a vidék ellátását. A
fővárosban hetek óta sikerrel árusítják a bécsi zsemlét, a budapesti
sütőipari
vállalatnál elkészült a
receptje a 60 dekás, illetve 1
kilogrammos,
úgynevezett

Jobb
a

jele-

csemegevekniknek. Ez a termék ké-három héten belül
a boltokba kerüL
A
dunaharaszti vállalat
rövidesen a szakembereknek
az új sajtoskenyeret, amelyet
hóvirág
sajttal
dúsítanak. Több
vidéki üzemekben
korszerűsítették
a
gyártást
Siófokon
az
üdülőszezonban
nagy
mennyiségben gyártiák majd
a Sió-zsemlyét, és Duna-kanyar ellátását is javítják a
választék bővítésével.

körülményeket
gyermekeknek

Még több tanuló részesülhetne közétkeztetésben, ha a
általános iskolák is meghonosítanák
a
menza-rendszert, s az eddigieknél nagyobb
mértékben
vennék
igénybe az üzemi
konyhák
és a vendéglátóipart
egységek nyújtotta lehetőségeket.
A gyermekétkeztetés fejlesztésének
egyik
módjaként
ajánlja ezt az illetékes szervek figyelmébe a Magyar
Nők
Országos Tanácsának
elnöksége, amely a családpolitikai
munkabizottsága
révén Békés. Nógrád,
Pest,
Zala megyében és a főhatóságoknál tájékozódott: a szolgáltatások miként segítik elő
a család ellátását, a nők házi munkájának megkönnyítését.

„ÜDVÖZLŐ
LAPOK"
„Szeretettel üdvözöllek és
a legjobb kívánságaimat küldöm" — állt azokon az üdvözlő lapokon,
amelyeltet
gyakran kapott
egy római
börtön foglya.
Az
államügyészség nemrégiben
arra
jött rá, hogy a háromdimenziós üdvözlő kártyák üregeibe l - l
gramm
heroint
rejtettek él. A 24 éves Maso
Mole hónapokon
át élénk
Sok szülő, dolgozó nő kékereskedelmet
folytatott
ezekkel
a
szeretetadomá- rését tolmácsolva javasolja a
nyokkal börtönbüntetése le- gyermekintézmények hálózatának
fejlesztését is. Tétöltése közben.
nyekre, a jelenlegi helyzetre
ŰJ J A P Á N
hivatkozik: a
bölcsődékben
ZSEB-TV
mintegy 58 ezer gyermeket
A
legújabb
gyártmányú fogadhatnak be: a jogosuljapán zsebtelevízió 11,8x11,5 tak 12—21 százalékát. Ez kecm, és 640 grammot nyom. vesebb a tervezettnél. Főleg
A televízió két elemre van a városi, a lakótelepi bölkötve, amelyek 3 órán
át
csődék zsúfoltak. Az óvodák
biztosítják
üzemeltetését
viszont . gyorsabb
ütemben
TÍZMILLIÓ
fejlődtek, s az ötödik ötéves
KÖTET
terv időszakára tervezett 70
Kijevben most épül
egy —75 ezer hely zöme is meg27 emeletes könyvtár, amely- valósult
már. Ennek eredben több mint 10
millió ményeként az óvodáskorúak
kötetet helyeznek el U k r a j - 83 százaléka járhat ezekbe
na Központi
Tudományos az intézményekbe. Némelyik
Könyvtárából. A z új. könyv- városban, községben minden
tár könyvállománya
állanjelentkező
gyermeket befodóan tovább fog
növekedni. Ukrajnában évente
150 gadhatnak. Egy másik kérés
millió példány könyv
nik meg.

sajtoskenyér

árra irányul, hogy s népszaporulattal számolva, fokozottabb mértékben bővítsék az
iskolai napközik
befogadóképességét
A
kereskedelmi
szervek
figyelmébe ajánlott javaslatokkal főleg a lakótelepek és
a falvak áruellátását szeretné
elősegíteni a nőtanács.
Azt javasolja, hogy az ipari
szolgáltatásokat is fokozottabb ütemben fejlesszék.
KIÁLLÍTÁS
A szegedi nagy árvíz ceiv
tenáriuma
alkalmából
állandó
kiállítás nyílt
tegnap, szombaton délután
a
Móra Ferenc Múzeum várépületében. A kiállítás
—
amit
dr. Simády Béla, az
A T I V I Z I G igazgatója
nyitott meg — az árvizek
elleni védekezés egykori
és
mai módszereit,
valamint
Szeged és a Tisza kapcsolatát mutatja be makettekkel,
nagyméretű fotókkal, írásos
dokumentumokkal,
grafiko-'
nokkal. A z egyik legérdekesebb dokumentum egy 1786ban készült térkép a folyószabályozás
előtti Tiszáról.
Hű képet ad az állandó kiállítás a nagy
árvíz előtti
Szegedről, a száz évvel
ezelőtti katasztrófáról, s az azt
követő újjáépítésről.
Külön
részben mutatják be a mai
korszerű árvízvédelem
eszközeit
és
technológiáját,
amellyel 1970-ben a 100 évvel ezelőttinél másfél
mé-:
terrel magasabb
árhullámtól, az eddigi legnagyobb tiszai árvíztől is meg
tudták
óvni Szegedet
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400 EZER
NEGATÍV
A Magyar Szocialista Munkáspárt
A drezdai fényképtárban,
Szeged várost Bizottságának napilapja
körülbelül 400 ezer
művéFőszerkesztő: F. NAGV ISTVÁN
szeti alkotást ábrázoló
neFőszerkesztő-helyettes: SZ. SIMON ISTVÁN
gatívot őriznek. Negyed évKiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat
század alatt a gyűjtemény a
Felelős kiadó: KOVÁCS LASZLO
tízszeresére nőtt. Itt
összeSzerkesztőség és kiadóvállalat!
gyűjtöttek csaknem minden Szeged, Tanácsköztársaság útja 10. Sajtóház. 6740 •» Telefon: 12-63!
olyan fényképet, amely
isA lapot nyomja:
mert festészeti, szobrászati és
Szegedi Nyomda Szeged. Bajcsy-Zsilinszky utca 18. • 67a
grafikai alkotásokat
ábráNyomdaigazgató: DOBÓ JÓZSEF
zol. Hasonlóképpen részei a
Terjeszti a Magyar Posta
gyűjteménynek azok a felvé- Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél
telek,
amelyek több mint
Előfizetési dlj egy hónapra
30 forint, negyedévre (0 forint,
száz ország építészeti emléegy évre 360 forint.
keiről készültek.
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