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röviden 
Aranyhalak és kagylók 

A szúnyogok a nyári hónapokra 
tervezték emberirtó had i iratukat. 
Különösen a Tisza-parti városok be-
vételére dolgoztak ki igen részletes 
haditerveket. A fölkészülés idősza-
kában a századokat alapos katonai 
kiképzésben részesítették. A nyápi-
cabbjait külön hadosztályba gyűj-
tötték. számítva arra, közülük kerül-
nek ki a legjobb felderítők, s az ak-
nászok, akiknek nyomában benyo-
mulhat a meglettebb szúnyogok egész 
serege is a hálóval lezárt ellenséges 
területre. Tudósaik lázasan kutattak 
valami hathatós pszichológiai fegy-
ver után, ám éjt naopallá téve sem 
találtak hatásosabb idegölő eljárást, 
mint a nagy ókori gondolkodó és 
hadvezér. Zümmögi Zebulon annak 
idején, ö ugyanis azt ajánlotta min-
den idők harcosainak, szüntelen 
csatakiáltásukkal körözzenek a ki-
szemelt áldozat feje körül, s nem ke-
rül sok időbe, míg sajátmagára mért 
ütlegei hatására teljesen harcképte-
lenné válik. Természetesen nem tét-
lenkedtek a tűzszerészek, a kovácsok 
sem. gondosan ápolták, hegyesítették 
dárdáikat, s a vastagabb bőrök el-
lenállásának leküzdésére a nyílkilö-
vő berendezéseket és az ágyúkat is 
készenlétbe helyezték. 

Invázió 
S eközben mivel foglalatoskodott 

az emberiség? Megneszelték — hogy. 
hogynem —. hogy nyáridőben szú-
nyoginváziótól kell tartaniuk. Az 
egyik gyár szemfüles igazgatója üz-
letet vélve a kósza hírekben, elren-
delte a szúnyogháló gyártását. Ennek 
előtte a műszaki szakemberek szer-
ződést kötöttek egy kutatóintézettel, 
kérve a tudósokat, állapítsák meg az 
átlagszúnyog átlagméreteit, hogy ne-
hogy gazdaságtalan — eladhatatlan 
— termék készítésébe öljék bele 
energiájukat, idejüket. A mai világ-
ban ugye, nem engedheti ezt meg 
magának egyetlen vállalat sem. Meg-
jöttek az eredmények, megjött a há-
lóhoz szükséges anyag: mér csak 
szőni kellett. És lőn szúnyogháló, 
kilométerszám. 

De valahol a számításba hiba csú-
szott. Szociológusokat, közgazdászo-
kat nem küldtek tanulmányútra szú-
szogékhoz, hogy megállapíthatták 
volna: miként gyűrűznek be hozzá-
juk az emberiség gazdasági életét. 

életszínvonalát ért változások. így 
aztán ismeretlen maradt előttünk a 
hártyásszárnyúak jelszava: „Nadrág-
szíjat szorosabbra!" S így esik meg 
bizonyára — mert csak így eshetett 
meg —, hogy az idei nyáron tökéle-
tes győzelmet aratnak a szúnyogok. 
Minden nehézség nélkül röpködnek 
be ugyanis az új hálók jókora rá-
csain. betelepednek a lakásokba, s 
cseppet sem bánják, hogy kifelé már 
szűk a n y í l á s . . . Maradnak hát oda-
bann. és lakmároznak kedvükre. 

Talán egy remény, egy halványka 
remény azért még lehet arra. hogy 
ezt a csatát mégse mi vesztjük el. 
Ha valaki újításként beterjesztené a 
javaslatot: mellékelje a gyár termé-
kéhez a használati utasítást: a család 
egy tagja álljon a szúnyoghálós ab-
lak alá (elé), tűrje a szúnyogok tá-
madásait, míg nem azok olyan da-
gadtak lesznek, hogy már befelé sem 
férnek át a lyukakon. Csak azt nem 
tudom, hogy az elsőosztályúnak mi-
nősített háló egyes, szarvasbogár-
nagyságú résel ellen hogy védekez-
zünk? Attól tartok, végül is az efféle 
szarvashibák miatt kell csatát vesz-
tenünk. és hősiesen viselnünk a csí-
péseket. 

Chikán Ágnes 

Az akvár ium szépíti a lakast, egy darabka természetet ju t -
tat a lakótelepi szobákba. Bár egyesek szerint túl sok a 
gond vele, mások talán nem sa jná l j ák a fáradságot. A sze-
gedi akvaristák kőre a tétovázóknak akar kedvet csinálni. 
Az olaj ipari dolgozók k lubjában rendezett látványos kiál-
lításon a ta rka aranyhalak és a filigrán növények mellett 
tengerikagyló-gyűjteményt ls megtekinthetnek az érdek-

lődók 

ISSEKUTZ BÉLA 
AKADÉMIKUS 
BÚCSÚZTATÁSA 

A Magyar Tudományos 
Akadémia vezetői, tudóstár-
sak, tanítványok, barátok és 
tisztelők sokasága vett végső 
búcsút Issekutz Béla akadé-
mikustól, Kossuth-díjas nyu-
galmazott egyetemi tanár-
tól, a magyar gyógyszertan 
és gyógyszerkutatás úttörő-
jétől hétfőn a Farkasréti teme-
tőben. Az MTA és az Egészség-
ügyi Minisztérium képvise-
letében Szentágothai János, 
az akadémia elnöke méltat-
ta kimagasló tudományos 
tevékenységét, a gyógyszer-
kutatásban elért nemzetközi 
hírű eredményeit. Knoll Jó-
zsef akadémikus, a Semmel-
weis Orvostudományi Egye-
tem és a Magyar Farma-
kológiai Társaság vezetősé-
gének nevében emlékezett 
meg. a társaság tiszteletbeli 
elnökéről. A sírnál Zalai 
Károly egyetemi docens 
mondott búcsúszavakat a Ma-
gyar Gyógyszerész Társaság 
nevében. 

ELHUNYT 
PIROTII GYULA 
SZÍNMŰVÉSZ 

A Nemzeti Színház igaz-
gatósága mély megrendü-
léssel közli, hogy Piróth Gyu-
la Jászai-díjas színművész 
vasárnap hajnalban elhunyt. 
Temetéséről később intéz-
kezdnek. 

ENERGIAÖRÖK 
A G U M I G Y Á R B A N 

Az energiatakarékosság je-
gyében új kezdeményezés 
született a közelmúltban a 
Taurus Gumiipari Vállalat 
szegedi gyárában. A gumi-
gyári kollektíva tavaly 1011 
kilowatt áramot takarított 
n.eg. Az idén az energia ész-
szerűbb felhasználása érde-
kében szolgálatot szerveztek 
a túlfogyasztás és az ener-
giaellátó rendszerek ellenőr-
zésére. Az energiaőrségnek 
nevezett figyelőmunkát a 
munkaversenyben részt vevő 
brigádok tagjai végzik. 

Somogyi Károlyné felvételei 
BEFEJEZÉSHEZ 
KÖZEL 

Befejezéséhez közeledik a 
Dugonics téri árvízi szökő-
kút építése. A DÉLÉP mun-
kabrigádja jelenleg a szö-
kőkutakat és a lépcsőket 
burkolja a süttői mészkőből 
készült elemekkel. A Város-
gazdálkodási Vállalat dolgo-
zói a terep rendezésén dol-
goznak. a DÉMÁSZ munká-
sai pedig hozzáláttak az 
elektromos berendezések sze-
reléséhez. A tervek szerint 
még e héten szemtanúi le-
hetünk a szökőkút „főpró-
bájának". 
KAMARATARLAT 
SZOLNOKON 

A régi szolnoki művész-
telep alkotóinak műveiből 
nyílt vasárnap kamaratár-
lat a szolnoki Damjanich 
János Múzeumban. A zagy-
vaparti művésztelep több 
n.int százéves múltját, nagy 
hagyományait idézik Koszta 
József, Fényes Adolf, Zádor 
István, Borbereki Kovács 
Zoltán, Szlányi Lajos mű-
vei. Az osztrák Tina Blau 
festményei arra utalnak, 
hogy a bécsi festőiskola szá-
mos reprezentánsa válasz-
totta alkotói színhelyül a ro-
mantikus alföldi tájat. A 
festményekből és különbö-
ző dokumentumanyagokból 
álló kiállítást dr. Elek Ist-
ván hagyatékából rendezték. 

Várható 
időjárás 

Várható időjárás kedd es-
tig: a nyugati, északnyugati 
országrészben változóan, 
máshol általában erősen fel-
hős idő. Elsősorban a keleti, 
északkeleti megyékben több 
helyen eső, záporeső. Időn-
ként élénk, többfelé erős 
északnyugati, északi szél. 
Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet kedden: 
nyugaton 20—25 fok között, 
keleten néhány fokkal 20 fok 
alatt 

ORSZÁGOS 
IFJÚ GÁRDA-
SZEMLE 

Tizedik alkalommal ren-
dezik meg az idén, augusztus 
14. és 20. között Győrben az 
országos ifjú gárda-szemlét, 
amelyre ma utaztak el a 
Csongrád megyei ifjúgár-
disták. Egy szakasz és há-
rom raj: szegedi, hódmező-
vásárhelyi és szentési fiata-
lok — a városi szemlék leg-
jobbjai — versenyeznek majd 
egy héten át a nagyszabású 
erőpróbán. 

VENDÉGEK 
TURKUBÖL 

Finn ifjúsági delegáció ér-
kezett tegnap este Szegedre 
Turkuból. A vendégeket 
Vastag Györgyi, a KISZ 
Szeged városi bizottságának 
titkára foeadta Budapesten, 
a Ferihegyi repülőtéren. A 
testvérváros küldöttségének 
tagjai mától négy napon át 
ismerkednek Csongrád me-
gyével. majd országjárásra 
indulnak. 

TAKARÉKOS 
KÖZVILÁGÍTÁS 

Tekintettel a közvilágítás-
sal kapcsolatos legutóbbi in-
tézkedésekre. a szentesi vá-
rosi tanács műszaki osztálya 
és a DÉMASZ között meg-
állapodás jött létre. E sze-
rint Szentesen nem csupán 
az ezután kiépítendő köz-
világítási rendszereknél al-
kalmazzák . a rendelet elő-
írásait. Az utcáknak, terek-
nek azokon a szakaszain, 
ahol nincs forgalmas ke-
reszteződés, vagy gyalogos-
átkelőhely, a lámpatestek-
nek csak egyik izzóját kap-
csolják rá az elektromos há-
lózatra. Az egyszerű, taka-
rékos módszer alkalmazá-
sát hamarosan megkezdik. 

TAPASZTALAT-
CSERE 

A Csongrád megyei tanács 
vb mezőgazdasági és élel-
mezésügyi osztálya, a MAE 
Csongrád megyei Szervezete 
kertészeti szakosztálya, a 
Csongrád megyei Mezőgaz-
dasági Szövetkezetek Szövet-
sége, a Hosszúhegyi Gyü-
mölcstermesztési Rendszer 
holnap, szerdán gyümölcs-
termesztési tapasztalatcserét 
rendez. Megtekintik a láto-
gatók a Helvéciái Állami 
Gazdaság korszerűsített al-
máskertjeit, és a Hosszúhegyl 
Állami Gazdaság gyümöl-
csöseit, annak feldolgozá-
sát és tárolását 

Kőilekedési balesetek 

Kérés 
Müller tengeri úton 

vesz részt. Erőt vesz 
rajta a tengeri betegség, 
egész nap az ágyat 
nyomja. Amikor a ste-
ward ismét megjelenik 
az ajtóban, hogy étellel 
kínálja, a beteg így szól: 

— Tálalja mindjárt a 
halaknak, nem szeretem 
a kerülő utakat! 

Erdőtüzek Európában 
Tizenötezer hektárnyi er-

dőt pusztított el a francia 
Riviérán, Cannes és .Mont-
pelier között a négy napja 
tomboló bozóttüz. A száz 
órája talpon lévő négyezer 
tűzoltó többsége hétfőre 
már pihenőnapot kapott, mi-
után bejelentették, hogy a 
tüzeket sikerült lokalizálni; 
a hatóságok azonban attól 
tartanak, hogy az Afrika 
északi partjai felől közeledő 
szél, a mistral ismét lángra 
lobbanthatja a tüzet a tér-, 
ségben, ahol május vége óta 
egy szem eső sem esett. 

A forró, száraz dél-európai 
nyár hasonló gondokat oko-
zott Spanyolországban, Ju-
goszláviában és Portugáliá-
ban. Combra portugál város 
mellett 15 kilométeres sza-
kaszon égtek le az erdők 
egy asszony vasárnap életét 
vesztette, hat lakóépület vált 
a lángok martalékává. Az 
Adriai-tengerpart déli részén 
a jugoszláv hatóságok több 
ezer turistát költöztettek ki, 
sok száz hektárnyi szőlőül-
tetvény és fenyőerdő égett le. 

GYERMEKHÖSÖK 
TALÁLKOZÓJA 

Ez a címe annak a rádiós 
vetélkedőnek, amelyet isko-
lai színjátszócsoportoknak, 
gyermekszínjátszóknak hir-
dettek meg. A tizenkét leg-
jobb együttes Zánkán, két-
hetes táborban mutatta be a 
versenydarabokat. Szegedről 
két csoport vett részt a ve-
télkedőn: a Béke utcai Ál-
talános Iskola, színjátszó-
körenek (vezető: Nagy Lász-
loné) műsorát holnap, szer-
dán délután 3 óra 28 perc-
kor közvetítik a Kossuth 
adón. A vetélkedőn részt 
vett másik csoport, a rösz-
kei általános iskola „Nevess 
velünk" gyermekszínpada 
(vezető: Fehér Lajosné) 18-
án, szombaton szerepel a ra-
dióban. a délelőtt 8 óra 52 
perckor kezdődő műsor-
ban. 
MEGSZŰNT 
AUTÓBUSZ-
JÁRATOK 

A román autóközlekedési 
vállalat értesítette a Volán 
Trösztöt, hogy az eddig két-
hetente közlekedő Budapest 
—Alba Júlia közötti járatát 
augusztus 11-től, az eddig he-
tente közlekedő B u d a p e s t -
Kolozsvár járatát pedig au-
gusztus 15-től üzemanyag-
takarékosság miatt megszün-
tette. 
HALÁLOS 
ZUHANÁS 

Csongrádon a megyei 
tanács Építőipari Válla-
latának építkezésén Szi-
lágyi József 27 éves be-
tanított munkás, mártélyi la-
kos egy épület IV. emeleté-
ről leesett, és a helyszínen 
meghalt. A felelősség meg-
állapítására, a baleset körül-
ményeinek tisztázására a 
rendőrség megkezdte a vizs-
gálatot. 

Sok, köztük több súlyos sé-
rüléssel végződő baleset tör-
tént az elmúlt hét végén 
Szegeden és környékén. Va-
sárnap, a délelőtti órákban 
segédmotor-kerékpárral köz-
lekedett a Gólya utcán a 42 
éves Barna István, Szeged, 
Népkert sor 10/A alatti lakos. 
A Cserepes sor felől a Szél 
utca felé haladt, körülbelül 
20 kilométeres óránkénti se-
bességgel. A Szél utca ke-
reszteződésében, balrakanya-
rodás közben összeütközött 
egy szabályosan közlekedő 
személygépkocsival. A segéd-
motor-kerékpáros a baleset-
ben nyolc napon túl gyó-
gyuló, súlyos sérülést szen-
vedett. 

Ittasan vezette vasárnap 
délután személygépkocsiját a 
35 éves Galzó Jánós Bordány, 
Dudás utca 77. szám alatti 
lakos. Bordány felől Zá-
kányszék felé haladt. Bor-
dánytól körülbelül 2 kilomé-
terre, egy erősen balra ívelő 
kanyarban elvesztette ural-
mát járműve felett, lesodró-
dott az úttestről. Az árkot is 
megjárva az útpadkán kötött 
ki. Utasai közül a 28 éves 
Sárközi Ferenc, Üllés, Árpád 
dűlő 153. szám alatti lakos 
nvolc napon túl gyógyuló sú» 
lyos, a 23 éves Dabis István, 
Bordány, Bordány dűlő 85. 
szám alatti lakos es felesége 
nyolc napon belül gyógyuló, 
könnyű sérülést szenvedett. 
Az ittas vezető jogosítványát 
a rendőrség bevonta-

Motorkerékpárjával a híd 
felől a Székely sor felé tar-
tott vasárnap délután a 23 
éves Pál Zoltán, Kunszenl-
marton, Kolozsvári utca 15 A 
lakos. A Székely sor 1. szá-
mú ház közelében elütötte a 
3fi éves Farkas Imréné, Sze-
ged. Gyapjas Pál utca 11. 
szám alatti lakost, aki a li-
get felől igyekezett át az út-
testen. A gyalogos sérülése 
könnyű, nyolc napon belül 
gyógyuló. 

Személygépkocsijával Hód-
mezővásárhely felől Szeged 
felé tartott a reggeli órák-
ban az 56 éves Gajdacsi Pál, 
Balastya, Tanya 120 szám 
alatti lakos. A 215-ös kilo-
méterkövet elhagyva előzni 
ni kezdett egy személyautót. 
A szemből jövő forgalom mi-
att nem fejezhette be az elő-
zést, vissza kellett húzódnia. 
Eközben lesodródott az út-
test szélére, majd áttért a 
menetirány szerinti bal ol-
dalra, s ott az árokba borult. 
Gajdacsi Pál a balesetben 
nyolc napion túl gyógyuló, 
súlyos, felesége pedig köny-
nyebb sérülést szenvedett. 

Az autóban körülbelül 23 
ezer forintos anyagi kár ke-
letkezett. 

Két baleset is történt a hét 
végén, a déli órákban az Eö-
ös úton. A 29 éves ifj. Né-
meth Mihály, Pusztaszer, Rá-
kóczi utca 32. 6zám alatti la-
kos személygépkocsijával — 
körülbelül 90 kilométeres 
óránkénti sebességgel — 
Kiskunfélegyháza felől Kis-
telek felé tartott. A 132-es 
kilométerkő közelében — 
előzés közben — áttért a me-
netirány szerinti bal oldalra, 
s fékezés nélkül összeütkö-
zött egy szembe érkező, sza-
bályosan közlekedő személy-
autóval. A balesetben ifj. Né-
meth Mihály, s a vétlen gép-
kocsivezető, az 59 éves Tóth 
Elemér, Budapest, Fogarasl 
út 66. szám alatti lakos nyolc 
napon túl gyógyuló súlyos, 
Tóth Elemérné pedig köny-
nyű sérülést szenvedett. A 
két járműben közel 8Ü ezer 
forintos anyagi kár keletke-
zett. 

A 28 éves Száraz Gabriell, 
csehszlovák . állampolgár 
személygépkocsijával ugyan-
csak Kiskunfélegyháza felől 
Kistelek felé hajtott. A 134-
es kilométerkő közelében, 
egy erősen balra ívelő ka-
nyarban áttért a menetirány 
szerinti bal oldalra, s össze-
ütközött egy vele szemben, 
szabályosan közlekedő teher-
autóval Száraz Gabriell, a 
balesetben súlyos, nyolc na-
pon túl gyógyuló sérülést 
szenvedett. A két járműben 
keletkezett anyagi kár kö-
rülbelül 90 ezer forint érté-
kű. 

Gyalogosan közlekedett Al-
győ külterületén az esti órák-
ban az 52 éves Kalmár Ist-
ván, Szeged Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca 24—26. szám alatti 
lakos. A Déli út felől akarta 
47-es főúton áthaladni. Fi-
gyelmen kívül hagyta, hogy 
jobbról, Algyő felől személy-
gépkocsi érkezik, s a jármű 
elé lépett. A gépkocsivezető 
már hiába fékezett, a balese-
tet nem tudta elkerülni. Kal-
már István olyan súlyosan 
megsérült, hogy kórházba 
szállítás után életét vesztet-
te. 

TÁJFUN 
Tájfun pusztít a távol-ke-

leti csendes-óceáni szigete-
ken. Az „Irvin"-nek elne-
vezett, 120 kilométeres órán-
kénti sebességű vihar a Ba-
tan-szigetek irányából érke-
zik és Tajvant, valamint a 
Fülöp-szigeteket is fenyege-
ti. 

DELMAGMORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkáspárt 
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