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röviden 
Szüretelnek 

A gazdaságokban hozzákezdtek a szürethez, még nem a bor-
nak való f a j t áka t szedik, hanem a csemegeszőlőt. A szaty-
mazi Finn—Magyar Barátság Termelőszövetkezetben álta-
lában tizenöten dolgoznak a szőlősorok között. A korai f a j -
tákat piacra készítik. Naponta 60—70 mázsa szőlőt szednek 
le az ügyes kezű asszonyok, gyermekek. Képünkön: a bri-

gád a Pannónia kincse szólót szüreteli 

KISZ-VEZETÖK 
FELKÉSZÍTÉSE 

A KJSZ Csongrád megyei bi-
zottságának újszegedi veze-
tőképző központjában egy-
hetes tanfolyam kezdődik 
holnap, csütörtökön az ifjú-
sági szövetségben tevékeny-
kedő propagandistáknak. A 
felkészítő tanfolyamon 160 
Csongrád megyei fiatal veaz 
részt, akik pártmegbízatás-
ként végzik ezt a munkát. A 
propagandisták a következő 
év feladataival, aktuális kül-
és belpolitikai kérdésekkel, 
valamint módszertani, gya-
korlati tudnivalókkal Is-
merkednek majd az iskolá-
ban. 
EGYETEMI TANÁR 
KÜLFÖLDÖN 

Dr. Bemáth Gábor egye-
temi tanár, a SZOTE gyógy-
szerészi vegytani Intézetének 
igazgatója Kölnbe utazott 
Augusztus 20. és 23. között 
részt vesz az Európai Ké-
miai Társaság Szövetsége ál-
tal rendezett I. Európai Szer-
veskémiai Szimpóziumon, 
ahol előadást is tart 

SZOCIALISTA BRIGÁDOK 
A MEZŐGAZDASÁGBAN 

Csongrád megyében a me-
zőgazdasági szövetkezetek-
ben 722 szocialista brigád 
dolgozik. KiViülük 137-et nők 
alkottak. E . kollektívákban 2 
ezer 612 asszony és leány 
dolgozik. 

EMBERÖLÉS 
A Hajdú megyei rendőr-

főkapitányság eljárást indí-
tott. Csiki Bálint Zoltán 33 
éves tsz-tag, büntetett elő-
életű földes! lakos ellen, aki 
volt élettársa szüleit, Karacs 
Lajos 51 éves tsz-tagot és 49 
éves feleségét szóváltás köz-
ben lakásukon megölte. A 
bűntett elkövetése után Csí-
ki Bálint Zoltán lakására 
ment és ott öngyilkossági 
szándékkal kinyitotta a gáz-
csapot. A helyszínre érkező 
rendőrök Csíkit súlyos álla-
potban szállították kórházba. 
A búnügy vizsgálata folya-
matban van. 

HAI.AL 
A SÍNEKEN 

Csongrád megyében Ma-
gyarcsanád és Nagylak kö-
zött egy személyvonat halál-
ra gázolta Fürj Kálmán 35 
éves juhász, nagylaki lakost. 
A juhász a vizsgálat eddigi 
adatai szerint szabálytalanul 
és figyelmetlenül tartózko-
dott a vasúti sínek között. 

Férfibánat 
Szeged más városba szakadt fia — 

mint nyaranta általában — az idén 
is hazatért Ügy gondolta, megnézi 
az Antigonét, eszik egy jó halászlét, 
bókiászik-böngészik egyet a Marx 
tér vasárnapi forgatagában. A terv 
kell-emes hétvégi programnak ígérke-
zett. Annál is inkább, mert újdonsült 
neje lelkesedéssel fogadta az ötletet, 
hisz — ilyen is van — nem járt 
még életében Szegeden. 

A városnéző körútra olykor kény-
szerpihenőket iktatott a férj. Kény-
telen-kelletlen megállt Volkswagen-
jével egy „ó, de cuki fonott cucco-
kat" árusító üzlet előtt is. Ifjú neje 
lelkesen röppent ki a kocsiból, sze-
me mohón végigpásztázta az utcára 
kirakott portékákat, méghozzá olyan 
kívánós tekintettel, amiből is a férj 
rögtön tudta, bizton búcsút inthet 
néhány százasának. Efölötti bánatá-
ban magába roskadva üldögélt, ami-

kor a nyitott ablakon át egyszer csak 
megpillantott egy felé közeledő, légi-
es járású tüneményt. „Te jó ég. ez 
egyenesen hozzám jön. A járása. 
. . . a járása . . . . akár a Madeleine 
környéki lányoké Párizsban. És hogy 
mosolyog! Kétségtelen, igen kétség-
telen. kiszúrt engem itt, ebben a for-
gatagban. Igaz, kopaszodom kissé" — 
lopva belenézett a visszapillantó tü-
körbe, végighúzva kezét gyérülő haj-
szálain — „de azért. lám. no lám . . ." 
— és előbbi durcás arcvonásai már 
kisimultak, sőt vakító fogsora is tel-
jes hosszában tündökölt, mire a rin-
gó léptű, ifjú hölgy odahajolt az ab-
lakához. 

— Meddig marad? — kérdezte 
sejtelmesen, még mindig megejtőn 
mosolyogva. 

„Ez igen" — hüledezett magában 
a férfi. „Hiába, Szeged az Szeged. A 
turizmus érdekében még elnézik az 

effélét is." Szerette volna, ha a 
hölgy kissé hátrább lép. hogy tetőtől 
talpig végigmustrálhassa. Be kellett 
azonban érnie a deréktól fölfelé adó-
dó látvánnyal. Nem tudott betelni 
vele. 

— Meddig marad? — ismételte 
meg a kérdést a lány, kedvesen, 
szüntelen mosollyal. 

„De hát épp m o s t . . . Ilyen pe-
c h e t . . . , mondjam, hogy itt a fele-
ségem?" 

— H á t . . . meddig i s . . . — folytat-
ta volna: akarja, amikor is megpil-
lantotta asszonyát a háttérben gara-
bolyokkal, lámpaernyőkkel teleag-
gatva. földbe gyökeresedett lábbal, 
fúriatekintettel, támadásra kész el-
szántsággal. A férj már látni vélte, 
amint neje új szerzeményei keresz-
tül hasítják a levegőt, és nagyot 
koppannak a hölgy fején és a Volks-
wagen tetején. Ezt megelőzendő, za-
vartan mutatott hátra: 

— A fe leségem. . „ a feleségem 
már itt is van. 

— Rendben, uram — mosolygott 
rendíthetetlenül a hölgy —, akkor 
nem kell fizetnie parkírozási díjat 

Chikán Ágnes 

24-28* 

A MEGYEI RENDŐR-
FŐKAPITÁNY 
FOGADÓNAPJA 
A Csongrád megyei Rendőr-

főkapitányság vezetője Sze-
geden, a főkapitányság Kos-
suth Lajos sugárút 22—24. 
szám alatti hivatalos helyi-
ségében holnap, csütörtökön 
fogadónapot tart, délelőtt 9 
órától déli 12 óráig. 

GÓLYATÁBOR 
MEDIKUSOKNAK 

Negyedik alkalommal 
szervez építőtábort a Szege-
di Orvostudományi Egyetem 
KISZ-bizottsága azoknak az 
üj hallgatóknak, akik az 
idén kezdik meg tanulmá-
nyaikat az egyetemen. A tá-
borba, amely augusztus 23-
tól szeptember 2-ig tart, két-
száz fiú és lány jelentkezett. 
A fiatalok a DÉLÉP építke-
zésein, valamint az egyetem 
területén készülő beruházá-
sokon dolgoznak tíz napig. 

TÁJFUN 
Több milliós károkat oko-

zott a Szovjetunió távol-ke-
leti tengermelléki terüle-
tén a múlt héten pusztított 
„Irving" tájfun, amely a Fü-
löp-szigetektől söpört végig 
a Csendes-óceánon. 

Várható időjárás szerda 
estig: Nappali gomolyfelhő-
képződés, néhány helyen 
záporral, zivatarral. A több-
felé élénk északkeleti, kele-
ti szél fokozatosan mérsék-
lődik. A várható legmaga-
sabb nappali hőmérséklet 
szerdán: 24—28 fok között 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

A szlovák nemzeti fel-
kelés 35. évfordulója alkal-
mából a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság buda-
pesti nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivője, Stefan 
Bodnár kedden sajtótájékoz-
tatót tartott. Elmondta, hogy 
a felkelés annak a széles 
körű nemzei felszabadító 
harcnak az eredménye volt, 
amelyet a szlovák nép a ná-
ci megszállók ellen v ívott 
élén a kommunista párttal. 

Kritika 
— Szépen énekelget-

nek ezek a fiúk. De mi-
ért mondod, hogy ez 
vegyes kórus? Nem lá-
tok köztük egy nőt sem. 

— Azért vegyes kó-
rus, mert van köztük 
olyan, aki tud énekel-
ni és olyan, aki nem. 

DIENES GÁBOR 
KIÁLLÍTÁSA 

Dienes Gábor fiatal festő-
művész — a csongrádi mű-
vésztelep tagja, többször sze-
repelt a szegedi tárlatokon 
— alkotásaiból nyüik kiállí-
tás Budapesten, a Képcsar-
nok Csók István Galériájá-
ban. A tárlatot holnap, csü-
törtökön délután fél 6-kor 
nyitja meg P. Szűcs Julian-
na műkritikus. A bemutató 
szeptember 6-ig tekinthető 
meg. 

IFJŰSAGI 
DELEGÁCIÓ 
ODESSZÁBAN 

A Komszomol odesszai te-
rületi bizottságának meghí-
vására tegnap, kedden este 
Csongrád megyei ifjúsági 
politikai delegáció utazott a 
Szovjetunióba Bódi György-
nek, a megyei KISZ-bizott-
ság első titkárának vezetésé-
vel. A küldöttség tagjai: 
Vastag Györgyi, a KISZ Sze-
ged városi bizottságának 
titkára és Búzás Péter, a 
megyei KISZ-bizottság tag-
ja, a makói városi KISZ-bi-
zottság munkatársa. A dele-
gáció augusztus 25-ig tartóz-
kodik a szovjet testvérvá-
rosban, ahol az odesszai fia-
talok életével ismerkednek 
és tapasztalatot cserélnek a 
két ifjúsági szövetség mun-
kájáról. 

ÜDÜLŐ GYEREKEK 
UTAZÁSA 

A SZOT gyermeküdültetés 
keretében Kőszegre, Sátoral-
jaújhelyre, Balatonboglárra, 
Zamárdiba utazó Csongrád 
megyei gyerekek Szegedről, 
a Nagyállomásról holnap, 
csütörtökön (23-án) utaznak 
el a 6 óra 25 perckor induló 
Napfény expresszel. 

MOSZKVÁBAN 
BEMUTATTAK 
A MAGYAR 
VERSENYFILMET 

Kedden, tegnap délután 
mutatták be a XI. moszkvai 
filmfesztiválon a magyar 
versenyfilmet. Filmgyártá-
sunkat az „Erőd" című alko-
tás képviseli a játékfilmek 
versenyében. Szinetár 
Miklós filmjét, amely a 
filmművészet sajátos eszkö-
zeivel a tőkés társadalom és 
az erőszak viszonyát elemzi, 
a bemutató közönsége igen 
nagy tetszéssel fogadta. 

Az új híd krónikája 

Készül az aszfaltszőnyeg 
mmm 

Tegnap, kedden a hódmezővásárhelyi KÉV vállalat dolgozói 
és gépei, valamint a Volán 10-es számú vállalat gépkocsijai 
vették birtokba az épülő szegedi hidat. A mederhíd egyik, 
már szigetelt felére teritették le teljes hosszban azt az asz-
faltszőnyeget, amelyre majd a végleges útpálya kerül. A 
másik oldal aszfaltozását később, a szigetelés elkészítése 

után fogják elvégezni 

Somogyi Károlyné felvételei 

NYÁRI VASAR 
Még négy napig! 
Ajánlatunk: 
Férfi nyári pantallók 
Lánykaruhák 
Farmerszövetek, különféle színekben 
Bakfis- és női pizsamák 
Férfihálóingek, különféle szinekben 
Fiúpizsamák, rövid nadrággal 
Bébi nyári játszók 
engedménnyel vásárolhatók. 

Címünk: 
SZEGED. LENIN KÖRŰT 49. 

40% 
40% 
40% 
30% 
30% 
30% 
40% 

C^t C e n t r u m 
Á r u h á z 

| Mélységes fájdalommal és meg-
tört szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a legdrágább férj, édesapa, 
nagyapa, testvér, vő, keresztapa, 
após és sógor, TÜRI GÁBOR, 
életének 56. évében rövid szenve-
dés után örökre itthagyta szeret-
teit. Temetése augusztus 23-án, 
(csütörtökön) 12 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 
Szívünkben emlékét örökre meg-
őrizzük. A gyászoló család, Bo-
ross József u. 15. 004 867 

Ezúton mondok köszönetet 
mindazon rokonoknak, barátok-
nak, ismerősöknek, szomszédok-
nak, akik JANCSIK ISTVÁN te-
metésén megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. Külön kö-
szönetet mondok a II. számú Bel-
gyógyászati Klinika, az I. számú 
Kórház orvosainak és ápolóinak, 
akik élete megmentéséért fára-
doztak. A gyászoló család. 4866 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a legdrágább feleség, édes-
anya, gyermek és testvér, SI-
MON SANDORNÉ Tóth Katalin 
vezető óvónfl, életének 35. évében 
türelemmel viselt súlyos beteg-
ségben elhunyt. Temetése ham-
vasztás után lesz — A gyászoló 
család. 3853 

Mély fájdalommal tudattuk, 
hogy a szeretett testvér, ÖZV. 
BALÓ ENDRÉNE Gácser Erzsé-
bet, 70 éves korában, rövid, sú-
lyos szenvedés után elhunyt. Kí-
vánságára elhamvasztatjuk. Bú-
csúztatása hamvasztás után Kis-
kőrösön lesz a katolikus temető-
ben. A gyászoló család. Pásztor 
utca 2. 3854 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a drága jó férjem, szeretett 
édesapa és nagyapa, DR, MUS-

Gyász-
közlemények 

TARDY LASZI.O (aranyszívű 
Laci bácsi), életének 76. evében, 
hosszú szenvedés után örökre itt-
hagyott bennünket. Temetése 
aug. 23-án 15 órakor lesz a Du-
gonics temető ravatalozójából. A 
gyászló család. 3855 

Hálás szívvel mohdunk köszö-
netet mindazoknak a testvérek-
nek, rokonoknak, szomszédok-
nak, jó barátoknak. Ismerősök-
nek, az Üj Elet Tsz vezetőségé-
nek, akik drága jó édesanyánk 
és nagymama, DZV. ROZSA JO-
ZSEFNÉ Ábrahám Etelka teme-
tésén megjelentek, virágaikkal 
mély fájdalmunkat enyhíteni 
Igyekeztek. Továbbá köszönetet 
mondunk körzeti orvosunknak 
és az I. Belklinika orvosának 
és ápolóinak, akik áldozatos 
munkájukkal fájdalmát enyhí-

teni Igyekeztek. A gyászoló Cső-
ke család, Mihálytelek. 3856 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, barátok-
nak, volt munkatársaknak, akik 
a felejthetetlen testvér, HOR-
VÁTH ISTVÁN temetésén meg-
jelentek, részvétükkel és virá-
gaikkal mély fájdalmunkat eny-
híteni Igyekeztek, - A gyászoló 
család. 3848 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, ismerősöknek, 
a Kábelgyár dolgozóinak, akik 
felejthetetlen halottunkat, MÉ-
SZÁROS JANOSNÉT utolsó útjára 
elkísérték, mély fájdalmunkban 
osztoztak. A gyászoló család, 
Damjanich u. ll/B. 3837 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek, akik felejthetetlen ha-
lottunk, EPERJESI FERENCNE 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Köszönetet mondunk továbbá a 
III. Belklinika orvosainak és 
ápolóinak áldozatos munkáju-
kért. A gyászoló család. 3852 
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