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Ajándékműaor 

Mihálytelek 

lakosság ának 
Néhány nappal ezelőtt Mihály-

telek dolgozó parasztsága együt-
tesen a szocialista mezőgazdaság 
út já ra lépett. A termelőszövet-
kezeti városrész megalakulása 
alkalmával a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei — a ezioház 
pártszervezete és Igazgatósága 
kezdeményezésére — hétfőn dél-
után f órakor művelődési ott-
honukban a jándékműsorra l kö-
szönti Mihályielek lakosságát. A 
műsorban fellép: Árkos Judi t , 
Bányász Ilona. Bordás Dezső, 
Horváth Anna, Iván Margit, Ká-
tay Endre. Kovács János, La-
katos Károly, LakJcy Józsefi Le-
hóezky Zsuzsa, Mentes József, 
Miklós Klára, Rexin Demeter, 
Szahády István, Tur ján Vilma, 
Vargha Róbert és v á r a d y Zol-
tán. 

IRWIN SHAW: OROSZLÁNKÖLYKÖK 
Vajda Miklós fordításában dóknak, az akkori 20—30 

került a magyar olvasóké- éveseknek a nagy világégéa-
zönség elé a szerző könyve, ben játszott szerepét mutat-
1948-ban jeletnt meg először: ja be. 
Nagy várakozással fogadták, Mély humánum, kitűnő 
s a regény beváltotta azokat ábrázolókészség, lendületes 
a reményeket, amellyel Ir- és drámai előadásmód, tntel-
win Shaw e reeényét vár- lektuálLs szenvedély és fm-
ták Amerikában. A könyv nyar humor jellemzi ezt a 
a második világháború nyu- könyvet, amelyet Nyugaton 
gati hadszíntereire, s a had- a második világháború 
viselő Amerika, Anglia, Né- egyik jelentós műveként tar-
metomzág és Franciaország ^ a k számon, a nomrégibw 
világába vezeti az olvasót. , , „ _ _ .. 
Irwin Shaw hóseibm kitű- Hollywoodban nagy stker-
nőem formált típusok jelen- rel filmre is vették. (Zrínyi 
nek meg. Egy egész nemie- Kiadó.) 

SZENTKUTHY MIKLÓS: DOKTOR HAYDN 
Eszterházy Miklós herceg a ravatalon.,. Haydn elin-

dul a visszemlékezés útján; harminc év. — Ezzel kezdő-
dik a regény és nyomon követi Haydn életét, sok valóság-
elemmel és regényes elképzeléssel. 

Három részre tagoltan oldja meg a szerző a regény 
szerkesztését. Az első: Estoraz, a második: London, a har-
madik: Bécs. 

A szerző érdekfeszítően, fordulatosán, és igen finom 
stílussal ábrázolja a kort, melyben Haydn élt. S e korkép 
hitelessége emeli e regényt jelentős irodalmi alkotásaink 
közé. (Zeneműkiadó Vállalat.) 

HANKISS JÁNOS: LISZT FERENC VALOGATOTT 
fRASAI 

Az azóta elhányt tudós veltsége. A zeneszerző az 
szerző két kötetben adta élet legkülönbözőbb dolgai-
közre Liszt válogatott leve- val is hozzáértőén fogtalko-
leit, írásait. A kötetből ki- zott. 
derül, hogy Liszt nemcsak A kétkötetes válogatás sok 
zongoravirtuóz, komponista magyar vonatkozásából meg-
volt, hanem kiemelkedő iro- ismerhetjük Liszt korában 
dalmj tevékenységet is foly- hazai zenekultúránkat is, s 
tá tot t az európai zenére, a zene 

Hankiss János válogatása nagy képviselőinek életére, 
többek között azért is sze- gondjaira, alkotásaira vo-
rencsós, mert e kötetből ki- natkozó képet nyerünk Liszt 
tűnik Liszt Ferenc sokolda- válogatott írásaiból. (Zene-
lúsága, roppant nagy mű- múkiadó Vállalat.) 

PETŐFI NYOMÁBAN 
Békés István gondos mun- Petőfi nyomában végigve-

káját dicséri ez a ritka szép- zeti az olvasót a halhatat-
ségü album, melyben ezer- lan költő születésétől halá-
nál több metszet, rajz, fest- Iáig élete és költészete úgy-
mény, illusztráció, fénykép- szólván minden nevezete-
felvétel, okmány, könyv, sebb útján és állomásán, 
újság és folyóirat hasonmás, ízléses, finom kivitelben 
s ezernél is jóval több em- készült ez az 525 oldalas, 
lékeaés, méltatás, feljegyzés, nagy formátumú Petőfi-
vers- és prózarészlet sora- munka. Dicséret illeti érte a 
kőzik az olvasó előtt. Gondolat Kiadót. 

Sikeres pályamunkák 
marxizmus—leninizmusból 

a Felsőfokú Tanítóképzőben 
Ebben a tanévben először az ő előadói módszarének és 

hallgattak rendes tantárgy- jó fölkészültségének koszon-
ként marxista—leninista elő- hető, hogy a tanítóképző di-
adásokat a Szegedi Feteőfo- ákjai megszerették a filozó-
kú Tanítóképző diákjai. Még fiát, az új tantárgyat. 
hozzá mindjárt a marxizmus Olyannyira, hogy amikor 
egyik legalapvetőbb részé- a szokásos évi pályamunka 
vei, a dialektikus matéria- témájának filozófiai problé-
lirta filozófia tanulmányozd- mát választott az iskola ta-
réval kezdték ezt az ismer- nári testülete, a hallgatók 
kedést. A filozófia nehéz közül igen sokan nagy buz-
tantárgy s eddig csak az galommal fogtak hozzá a 
egyetemeken és főiskolákon téma kidolgozásához. A té-
folyt az oktatása. A tanító- ma ez volt: Az anyag elsőd-
képző felsőfokú oktatási in- legességének és a tudat má-
tézménnyé való átalakítása sodlagosságának elve és en-
kopesán került sor aztán a nek tudományos bizonyíté-
Felsöfokú Tanítóképzőben ls kai. A számos beküldött jel-
az ez évi tantervnek a filo- igés pályamunka közül Jti-
zofiával, mint tantárggyal hos Imre elsőéves hallgató 
való kiegészítésére. dolgozatét találta legjobbnak 

A filozófiai előadásokat és ' ^ 
szemináriumokat Szili Antal- 500 forintos első díjat, 
né tanár vezeti. Nagyrészt J u h « l T r w* évfolyamának 

egyik legjobb tanulója és 
tantárgyai közül különösen a 
filozófiát szereti. De a többi-
ek — azok is, akik nem 
nyertek sem első, sem má-
sodik, sem harmadik díjat, 
akiket csak megdicsértek 
szorgalmukért —, szintén 
egyre nagyobb érdeklődéssel 
hallgatják az előadásokat és 
olvassák az idevágó Irodal-
mat, 

KÖNYVESPOLC 

Ab 

Országos Takarékpénztár 
megkezdte az 1960. évi 

építési 
kölcsönkérelmek -
engedélyezését. 

A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében 
történik, ezért az építkezni szándékozók részére elő-
nyös, ha kölcsönigénylésüket az Illetékes takarékpénz-
tárif ióknálminél előbb benyújtják. Igy rövidesen sor 
kerül a kölcsön engedélyezésére, az építkezés már a 
kora tavasszal elkezdődhet, és még az őszi idők be-
állta előtt befejezhető. 

A kölcsönkérelem későbbi benyújtása azzal a 
hátránnyal is járhat, hogy nagyszámú hiteligény Je-
lentkezése esetén az 1960. évre biztosított hitelkeret 
kimerül és igya kölcsön engedélyezésére csak a jövő 
évben nyílik lehetőség. 

Hétszáz dolgozó paraszt 
választ kedden délelőtt 
Mint a Délmagyarország 

már hírt adott erről, kedden 
délelőtt 9 órai kezdettel ün-
nepi paraszt-nagygyűlés lesz 
a Szabadság Filmszínházban. 
A szegedi Uj Élet Termelő-
szövetkezetbe az elmúlt he-
tek során mintegy hétszáz 
alsóvárosi, mihályteleki, mó-
ravárosi egyéni gazda kérte 
felvételét. Ezek a gazdák — 
miután a termelőszövetkezet 
teljes jogú tagjaivá nyilvá-
nítják őket — megválaszt-
ják majd saját soraikból 
azokat az embereket, akik 
vezető tisztségeket töltenek 
majd be a nagy családon 
belül. 

A jelölést több száz dol-
gozó paraszt véleményének 
a meghallgatása előzte meg, 
s így lehetővé válik, hogy 
minden posztra olyan ismert 
személyek, gazdák kerülje-
nek, akik az egész tagság 
bizalmát élvezik. Az Uj 
Élet Termelőszövetkezet ezen 
az ünnepi közgyűlésen Sze-
ged. sót Csongrád megye 
egyik legnagyobb termelő-
szövetkezetévé válik. 

Élénk volt a szombati piac 
« 

Ar elmúlt piacokhoz viszonyítva aránylag Élénk volt a teg-
napi. Igen érdekes, hogy a korai reggeli órákban alig lehet 
egy-két termelőt látni. Hét óra után kezd csak benépesülni a 
piactér. A kővetkező árak alakultak ki : Baromfiárak kilónként: 
csirke 23, tyúk 19, pulyka 20, hízott kacsa 22, sovány liba 18. 
hízott liha 22 forint. A tojás darabja 2 forint volt. Zöldség-, 
gyümölcsárak: burgonya 2,40, sárgarépa 2. gyökér 3,50, vörös-
hagyma 1,50, fokhagyma 7, kelkáposzta 2,50, karalábé 1.80, alma 
4,50. szőlő 5 forint JOlónként. Egyéb árak: te j 3, tejföl 22. vaj 
42, tehéntúró 9, szárazbab 7, mák 29, savanyú káposzta 3 fo-
rint. Takarmányárak: búza 340, rozs 300. árpa 300, morzsolt 
tengeri joo forint mázsánként, A sertés kilója 19 forint volt. 

Városismertető előadások 
az idegenforgalmi hivatal és a TIT közös rendezésében 

Az elmúlt esztendőben, és kulturális viszonyaival, 
különösen a Saegedi Ünnepi műemlékeivel, haladó ha-
Hetek idején, a Szegedi Ide- gyományaival, művészetével, 
genforgalmi Hivatal propa- iparával, kereskedelmével, 
ganda tevékenységét segítőt- mezőgazdaságával, sportéle-
tek a TIT szegedi városi tével és nem utolsó sorban 
szervei. A TIT az ország- külön a szabadtéri játékok-
ban működő társszerveinek kai is, — kiterjedve a szin-
körlevélbeji adta hírül a rekerülő művek alapos, út-
szabadtéri játékokat és in- fogó tartalmi ismertetésére, 
vitálta erre a látogatókat, Ehhez — a kezdeményező 
— sok százan jöttek el vá- készség mellett — szüksé-
rosunkba az országjáró TIT- ges, hogy üzemeink szak-
társasgépkocsikkal. szervezeti bizottságai ne csu-

Ebben az évben a most pán néhány nagyüzemben, 
mór megyei hatáskörű Sze- hanem a középüzemeknél és 
gedi Idegenforgalmi Hivatal a kisebbeknél is hatékonyan 

f l ^ f ^ a é i é n k ö b h t n
f l f f - * * « * • < * ^ 

működést teremt a TIT vá- gatottsagát. 
rosi és megyei szerveivel is. 

A szegedi városi TIT elő-
adássorozatot indított »Sze-
ged története* címmel, a 
legjobb szakelőadókat kérve 
fe! az ismeretterjesztő elő-
adások megtartására. E té-
makörből eddig két előadás 
— szép számú érdeklődő 
részvételével — a Szegedi 
Nyomda Vállalatnál és a 
mihályteleki művelődési 
otthonban hangzott el. A 
közeljövőben hasonló tár-
gyú előadás lesz a Délrost 
Vállalatnál, kora tavasszal 
pedig a Textilművek ben és 
az Újszegedi Kender- Len-
szövő Vállalatnál is. 

A tervek szerint a város-
ismertető előadások nemcsak 
történeti jellegűek lesznek, 
hanem foglalkoznak majd 
városunk földrajzával és 
természetrajzával, irodalmi 

cAz utolsó ainzatírh 
Érdekes témájú csehszlovák film 

Mai témát dolgoz föl Juraj film által fölvetett probléma 
Spitzer és Frantisek Kudlac szempontjából semmi esetre 
forgatókönyve. A szerelmi sem az, hiszen éppen mert 
háromszög mint filmtéma túllép rajta, elmossa a kon-
nemhogy ismert, hanem már- Jliktus élességét, s a bonyo-
már szokványos filmtéma. dalom megoldása is kissé ér-
Itt azonban nem a szerelmi dektelenné, erőtlenné válik, 
történet a mondanivaló, ha- Nem segít ezen Peter vívó-
nem az, hogy a szocialista dúsának sokszínű jellemzése, 
társadalomban élő, új erköl- a lélekrajz erőssége sem, 
esi normák alapján álló em- ami viszont a Vörös tinta-
berek le tudják-e győzni sze- ban volt valamivel elnagyol-
relműket, ha az erkölcste- tabb, vázlatosabb, 
len, ha az a szocialista er- Frantisek Kudlac rendező-
köles normáiba ütközik. nek ez az első játékfilmje. 

Legutóbb a Vörös tinta cí- Színházi rendező s a film te-
mü magyar filmet láttuk, rületén ez a filmje afféle 
amelyet alkotói ugyanennek »kirándulásnak,< számit. A 
a problémának szántak. S beugrás igen jól sikerült. A 
Szabó Magda is, a csehszlo- film érdekes, fordulatos, bqé 
vák film írói is mély és mü- különösen a színészek játé-
vészien hiteles módon tesz- kán és az egyes jelenetek 
nek igazságot, s egyúttal hi- beállításán (pl. a bárban való 
tet a szocialista erkölcs mel- találkozás) érezhető a szín-
lett. Zoltán tanár, Péter, a házi rendező kezenyoma, 
csehszlovák film férfi fösze- Ladislav Hudik, aki Pétert 
replöje újságíró. De mind- alakltja, bebizonyította most 
kettőjüknek van felesége, is, mint a Barátom Fábián-
van családja, s mindketten ban, milyen kitűnő színész, 
készek fölbontani, szétrom- Ahogy Peter küzdelmét, lel-
bolni ezt a családot egy hir- ki válságát és magára talá-
telen támadt érzés miatt, lását jellemzi, példás színészi 
Éva azonban — mint Mária munka. Ella Tucna-Lukeso-
— ilyen áron nem fogadja va Léna, a feleség szerepé-
el Peter szerelmét Szakit ben kissé halványabb és egy-
vele, bár szereti és ez a sza- színűbb, talán á forgató-
kitás legalább annyira fáj könyv-irók hibájából. Évát 
neki is, mint Peternek. A Éva Ocenasova játssza igen 
Vörös tinta ezzel a szaki- m 
fással végződik. A csehszlo-
vák »alterego« azonban egy F r a n < l«efc Lukes operator 
lépéssel tovább megy ennél, fölvételei ügyesek és jól al-

Bemutatja azt is, hogyan kalm"*k<>dnak a "lélektani 
talál vissza Peter a feleségé- dráma* követelményeihez, 
hez és a kislányához, akit el- Sok a félközei és a premier-
hagyott. A cselekmény szer- p I a n . M i I o n Novak jnmzené-
kezete szempontjából talán je átlagos, 
indokolt ez a megoldás, de a p. L. 

Ifjúsági klubot nyitnak 
a Szegedi Kenderfonóban 

A Szeeedi Kenderíonó- zal kezdik, hogy jól felsze-
gyárban — ahol sok száz relt ifjúsági klubot létesite-
líjűmunkás is dolgozik — a nek, mert a régit a város 
vállalat vezetősége és a más részében lakás céljára 
KISZ-bizottság a fiatalok engedték át. Már megkezd-
nevelésének újszerű forrná- ték a megfelelő helyiség át-
ját dolgozta ki. Minden po- alakítását, berendezését. A 
litikai és gazdasági vezető, szocialista erkölcs kialaki-
a párttitkár, az igazgató, az tásét szolgálja, hogy ügy-
osztályvezető stb. havonta nevezett becsületbüfét ls 
egy napot a fiatalok neve- felállítanak. Itt egyebek kö-
lesére, oktatására, a velük zött kávét is főzhetnek ma-
való foglalkozásra szentel- guknak és a fogyasztott 
nek. Igy mindennap más cikkek árát perselybe dob-
yezető tart előadást vagy j 4 k Ezenkívül könyvtár, 
közvetlen be,sze Ige tés for-
májában ismerteti a terme- rendezvenyek, szellemi ottu-
lés, az üzemi élet problé- sa és egyéb változatos mű-
máit, s a fiatalokat érdeklő sor várja majd a tanulni, 
egyéb kérdéseket. szórakozni vágyó kender-

A terv végrehajtását az- gyári fiatalokat. 

Színvonalasnak ígérkezik 
az újságírók és írók idei bálja 

Egymás után érkeznek a a Hungária összes termei-
levelek az ez évi újságíró- ben megnyíló bál, a korábbi 
bál szervező bizottságához, évekhez hasonló színvonalas 
A bál felkért védnökei köz- lesz, kellemes szórakozást és 
lik a rendezőkkel, hogy el- vidám órákat ígér a részi-
vállalják az idei farsang vevőknek. A hagyományos 
szegedi nagy eseményének báli megnyitó, a Szegedi 
patronálását. Ugyanakkor Nemzeti Színház tagjainak 

.„.. u művészi műsora, s a tom-már többen jelentettek be ' , 
bola ugyancsak hozzájárul 

igényt meghívókra, illetve majd a hangulat emeíésé. 
jegyekre. hez. 

Az előkészületekből ítélve A hét folyamán fnár szét-
a február 6-án este 8 órakor küldik a meghívókat, mert 

a bál zártkörű. Meghívók, 
illetve jegyek a Délmagyar-
ország szerkesztőségében és 
kiadóhivatalában, valamint 
a Tiszatáj szerkesztőségében 
igényelhetők. 

Hétfőtől 
a Csongrádi sugárúti 
iskolában lolyiaiják 

a tüdűszürést 
Korábban hírt adtunk ar-

ról, hogy a II. kerületben 
megkezdődött Szeged egész 
lakosságát átfogó tüdőszűrő 
vizsgálat. A második kerü-
let első körzetében azóta 
befejeződött a szűrővizsgá-
lat, amelyet a Szilléri su-
gárúti Iskolában végeztek. 
Közel 6 ezer személy jelent 
meg a vizsgálaton, u szű-
résre kötelezetteknek 90.2 
százaléka. A vizsgálat min-
den esetben zökkenő nélkül 
folyt, torlódás, zsúfoltság 
nem mutatkozott. Ez annak 
is tulajdonítható, hogy az 
iskola nevelőtestülete a köz 
érdekével egyetértve, köte-
lességszerűen a maximális 
segítséget adta az ernyőkép-
szolgálatnak. 

Hétfőtől tovább folytató-
dik a tüdőszűrő vizsgálat 
a II. kerületben, ezúttai egy 
másik körzetben, a Csong-
rádi sugárúti iskolában. 

Idén is biztosít telekvásárlási hllelt 
az OTP székéül fiókja 

Kormányrendelet biztosi- számú jelentkezőt tudott ki-
tott jogot az Országos Ta- elégíteni a szegedi QTP. 
karékpénztárnak, hogy az , ... _ , , ,, 
állam tulajdonában lévő - h ™ * h o g y . a z 

be nem épített házhelyeket J f f i & S imntagy » - W 
fiókjai révén a lakosság kö- adták" el Eb-
rében forgalmi áron értéke- í f b : X 1 „ 
sítse Államunk az építen- , b e n . a z évben ismét rendel-
dő házakhlz ezzel biztosítot- " Y o t p 
in a tóiiret összegű kerettel az OTP K Csongrád megyei fiókja. 

Ezt az újabb segítséget hogy a bérből cs fizetésből 
már az elmúlt években is élő dolgozóknak megfelelő 
igénybe vették a családiház rézsletfizetésscl biztosítsa a 

í építők. 1959-ben is igen nagy szükséges házhelyet. 


