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Szegeden kilencezren dolgoznakf Tanácskozott 
a Vöröskeresztben 

KüM«ttvál»mé Ulét a Vöröskereszt Szeged városi 
bizottságán 

a szabadtéri játékok 
művészeti bizottsága 

Két év tolt el a Magyar 
Vöröskereszt legutóbbi or-
szágos kongresszusa óta. Ez 
alatt a két esztendő alatt 

» Vöröskereszt-aUpszerve-
zetek Szegeden tovább 
folytatták eredményes és 
hasznos munkájukat. 

Hogy jól, kiválóan dolgoz-
tak. azt mutatják sz említett 
időszak eredményei is. 

Vasárnap délelőtt 9 óra-
kor a Hazafias Népfront Vö-
rösmarty utcai helyiségében 

a Vöröxkereszt-alapszerve-
zetek ÍM küldötte gyűlt 
egybe, 

hogy megválassza a Magyar 
Vöröskereszt Szeged városi 
elnökségét és a következő 
hetekben tartandó megyei 
konferencia küldötteit. Rö-
\ id műsor és a Hámán Kató 
ifjúsági vöröskereszt csoport 
tagjainak köszöntője után 
dr. Berkes Pál. a városi ta-
nács egészségügyi osztályá-
nak vezetője köszöntötte a 
küldött- és vezetőségválasztó 
í: lés résztvevőit, majd 

Krekuska Istvánné, a Vö-
röskereszt városi titkára 
mondta el beszámolóját 

a szegedi Vöröskereszt fcét-
esztendős munkájáról. A be-

A Szegedi Szabadtéri Já-
tékok művészeti bizottsága 
tegnap délelőtt Tart János 
v: b.-elnökhelyettes hivatalé-
ban tartott újabb tanácsko-
zást, amely a játékok köz-

Szeged 101 alapszervezr- vetlen előkészületeire szorlt-
tének ma már több mint k ° z o t t , m á r A műsor most 
» ezer tagja van, mar végleges: a játékokat a 

s a tagok többsége aktívan ! ^ l ^ J ^ i T ™ 1 

számoló részletesen elemezte 
a két év alatt elért eredmé-
nyeket. Krekuska Istvánná 
elmondta: a jó munkának 
köszönhető, hogy 

a szervezeti ják meg, majd a -Bánk 
bán—t mutatják be. Mind-
két operát Mikó András, az 
Állami Operaház rendezője 
rendezi. Nem tudni még, 
hogy a Moszkvai Állami 
Akadémiai Nagyszínház ba-
lettkara mivel szerepel. Egy-
formán szóba jött a Romeo 
és Jülla, valamint a Párizs 

központ üdvözletét és elis • ] lángjai, de lehetséges, hogy 
mérését a szegedi szerve- í egy harmadik balettet mu-
zetek számára. tatnak be 

részt is vesz 
munkában. 

A tartalmas beszámolót 
hozzászólások követték, ame-
lyek során felszólalt Máté 
Mihály, a Magyar Vöröske-
reszt országos központjának 
munkatársa is. 

Tolmácsolta az országos 

Ezt követően új vezetősé-
get választottak. Az" alap-
szervezetek küldöttei 38 ak-
tívát választottak be a vá-
rosi vezetőségbe, s megvá-
lasztották a megyei konfe-
rencia 36 küldöttét is. A vá-
rosi bizottság titkárául Kre-
kuska Istvánnét, elnökéül 
pedig dr. Berkes Pált, a vá-
rosi tanács egészségügyi osz-
tályának vezetőjét választot-
ták meg. 

Japán zenemű nagy sikere 
a filharmonikusok vasárnapi 

hangversenyén 
A szegedi Bartók Béla fii- adta elő Csajkovszkij Roko-

harmonikus zenekar vasár-
napi hangversenyét japán 
karmester, Takashi Asahina, 
az osakai rádió és televízió 
főzeneigazgatója, az ottani 
operaház igazgatója vezé-
nyelte. Az ötvenhárom éves, 
világhírű mester Csehszlová-
kiából érkezett hozzánk, út-
ban Jugoszlávia és Nyugat-
Németország felé, s hazánk-
ban itt, Szegeden mutatko-
zott be, budapesti és pécsi 
hangversenyei előtt. 

Takashi Asahina szegedi 
koncertjére magával hozta 
e p fiatal japán zeneszerző, 
Akutagawa Három tétel vo-
nószenekarra című művét 
és Magyarországon először a 
vasárnapi hangversenyen 
mutatta be. Az egyébként is 
kiemelkedő sikerű koncerten 
ez a műsorszám aratta a leg-
nagyobb sikert. Akutagawa 
műve valóban minden tekin-
tetben figyelemre méltó al-
kotás. Legrokonszenvesebb 
vonása talán az, ahogyan a 
hagyományok és a korszerű-
ség egységgé ötvöződik ben-
ne. Az európai zene múltja 
és a modern törekvések fo-
nódnak össze ebben a lírai 
hangvételű műben a japán 
hagyományokkal, s ez — túl-
zás nélkül állíthatjuk — 
mérték és példa lehet min-
den mai zeneszerző számá-
ra. A modern hanghatások 
sohasem jelentkeznek benne 
szélsőséges túlzásként, a 
mondanivalótól elválva és 
attól függetlenül (például a 
hangszerek ütögetése, ez a 
valóban modern zenei esz-
köz az egész mü mondani-
valójához simul) és a mű ja-
pán elemei sem rikító egzo-
tikumok. hanem a mondani-
való szolgálói és kifejezői. A 
rregkapóan szép dallamokra 
épülő mű bemutatásának si-
kerére jellemző. hogy a 
hangverseny végén a leg-
szebb részt, a második tételt 
teljes egészében meg kellett 
ismételni. 

A japán karmester kiváló 
képességei legszemléleteseb-
ben Beethoven VIII. szimfó-
niájának előadásában mu-
tatkoztak meg. Pontosság, 
mértéktartás, minden hatás-
vadászat határozott kerülé-
se, egyszerűség és hűség az 
előadott műhöz, a zeneszer-
ző szándékaihoz: talán ezek 
a vonások jellemzik legjob-
ban Takashi Asahina mun-
káját. 

A Szegedi Nemzeti Szín-
házban megrendezett vasár-
napi hangversenyen 
Emőke sikeres 

kó variációk című művét ls. 
Ö . L . 

A »János vitéz*-1 Szinetár 
Miklós rendezésében telje-
sen felújítják, többnyire új 
szereplőkkel is. "Az ember 
tragédiájáét ötször Játsszák 
az idén a Szegedi Szabadtéri 
Játékokon Major Tamás két-
szeres Kossuth-díjas kiváló 
művész rendezésében, ugyan-
akkor Lucifer szerepét is 6 
alakítja. Paul Robeson egy 
alkalommal lép fel a játéko-
kon, de nem választott még, 
hogy augusztus 4-én, 9-én, 
vagy 16-án-e. 

A művészeti bizottság ar-
ról is döntött, hogy a szer-
ződéseket rövid időn belül 
meg kell kötni a játékokra 
meghívott művészekkel, va-
lamint technikai szakembe-
rekkel. 

£uifipulÁiz tmyéxliuja 
az SyijetettiL cSzíupadúii 

Szép előadásban mutatták be a Hekabé-t 
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(Somogyi Károlyné felvJ 

A l e g i g é n y e s e b b nézőt zést táplálta, hogy nem is Ez a s z é p s é g ugyani® 
is magával ragadta a lelke- műkedvelők szórakoztatják a önmagáért beszél, hiszen a 
sedés, amely elfeledtette ve- közönséget, hanem a színpad görög tragédiák egyik jel-
le, hogy nem igazi színház- és játék kiforrott ismerői, 
ban ül, s nem Ott elevenedik Pedig jtcsuk* műkedvelők 
fel a görög drámairodalom voltak, egyetemi hallgatók, 
egyik remeke, Euripidész akik szövegmondásban és 
Hekabé-ja. Az újjáalakult játékfelfogásban egyaránt 
Egyetemi Színpad együttesé- sikeresen visszadták az ókori 
nek szombat és vasárnap görög színpadok levegőjót. 
esti bemutatója azt az ér-

Cél: a szocialista 
brigádmozgalom fejlesztése 

Egy hasznos kezdeményezés nyomában 
Eppen két hónapja annak, Nyomdába került például szerepel, hogy még ebben a 

hogy a Szakszervezetek Me- a tájékoztató füzet. Lassú hónapban újabb megbeszé-
gyei Tanácsa és a Magyar— munka volt, de hogy ala- lést hívnak össze, melyen 
Szovjet Baráti Társasúg In- pos-e, majd az dönti el, hogy részt vesznek a brigádok ve-
téző bizottsága összehívta a a szocialista brigádok mi- zetői és kiváló tagjai is. Ez 
Csongrád megyei társadalmi ként használhatják fel. Eb- az újabb tanácskozás min-

ben a füzetecskében megta- den bizonnyal megadja 
lálható lesz minden iskola- majd a feleletet, hogy mi-
forma és cím, ahol esti vagy lyen eszközökkel lehet meg 
levelező tagozaton tanuljiat- inkább gyakorlatilag is meg-
nak a munkások. Benne lesz közelíteni a célt: a szocia-
a megyei könyvtár kataló- lista brigádmozgalom fejlő-

szervek képviselőit annak 
megbeszélésére, hogy miként 
lehetne segítséget adni a 
szocialista címért dolgozó 
brigádoknak. 

Az elhatározások 
Nagyon sok okos gondo-

latot öntöttek szavakba ezen 
a tanácskozáson, hiszen a 
szocializmus építése során — 
amint hangsúlyozták — n e m 
elegendő a termelés fokozá-
sa, a dolgozók anyagi jólé-
tének növelése, hanem az is 
elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a szocializmust építő 
emberek is megváltozzanak. 

Az Egyetemi Színpad be-
mutatkozása azért ls dicsé-
retea, mert vállalkozásában 
olyan görög tragédiát lát-
hattunk, amit hazánkban ed-
dig még nem mutattak be 
egyetlen színpadon sem. He-

legzetessége éppen az, hogy 
nem is a cselekmény, hanem 
a szövegmondás és a mimika 
kap különös hangsúlyt a já-
tékban. S a hangulatteremtő 
erő már a gyönyörű szövegű 
prológusban teljes érvényre 
jutott Nóvák Mária kitűnő 
tolmácsolásában. S ez a 
drámai feszültség mindvégig 
eleven kontaktust teremtett 
a néző és a színpadi játék 
között. 

A háromezer esztendős 
kabé első, még századeleji ma- történet mai mondanivalója, 
gyar fordítasd erre ugyanis a háború elítélése egy anya, 
pontatlansága és naiv nyel- Hekábé szenvedésein keres 
vezete miatt nem volt alkal-
mas. Az új és modern for-
dítás s egyben a tragédia 
színpadra alkalmazása dr. 
Horváth István Károly ér-
deme. A mondanivalót tö-
mörségben úgy ültette át, 

tül különös aktualitással 
hatott. Az ősz trójai király-
né, Hekabé, hajdan ötven 
daliás ifjú és szépséges szűz 
anyja, a győztes fővezér* 
Agamemnon sátrában hul-
latta a reménytelen rabszol-

gusa, hogy milyen könyve-
ket ajánl olvasásra. Felsorol-
ják a színdarabok és filmek 
címeit, • melyeket a közeljö-
vőben érdemes megnézni. A 
TIT programja az ismeret-
terjesztő előadásokról tájé-
koztat és a munkásakadémi-. 
ákról. Mindebből pedig az 
következik, hogy sok haszon-
nal forgathatják majd azok, 
akiket illet. _ 

_ , , , A mozgolódás tehát meg-Ennek az elvnek a gyakor- , n d u l t A m i r e a z e l ö f t n e m _ 
lati megvalósítására hata- i g e n v o l t p é l era , h o g y a M ű -

dését. 

r o z t á k el. hogy az S Z M T és 
az MSZBT közös programot 
állít össze "Munkában, mű-
velődésben, emberi maga-
tartásban példaképünk a 
szovjet kommunista brigád-
elnevezéssel és ezt füzet for-
májában eljuttatják a me-
gye valamennyi brigádjához. 
Megbeszélték, hogy külön 
értékelő csoportot hoznak 
létre, mely összegyűjti a 
szocialista brigádok tapasz-
talatait és minden évben ki-
választja. melyik három bri-
gád méltó arra, hogy elláto-
gasson a Szovjetunióba. Azt 
is eldöntötték, hogy tájékoz-
tató füzetben jelentetik meg. 

szaki és Természettudomá-
nyi Egyesületek Szövetsége, 
illetve annak szegedi intéző 
bizottsága az üzemekben is 
tartson szakmai tanfolyamo-
kat, most már szívesen csi-
nálja. Az MTESZ üzemek-
ben dolgozó tagjai közül jó 
néhányat beválasztottak egy-
egy szocialista brigádba, 
mint a kábelgyárban és a 
textilművekben is. 

Több segítség 
Január óta működik az ér-

tékelő csoport és hétről hét-
re meglátogatják a szocia-
lista brigádokat, hogy mpg 

Gáspárnás csapágyak 
Ismeretes, hogy még a leg- leg Angliában az úgyneve-

Jobb kenőanyagokat sem le- zett "gázpárnás- csapágyak 
het kielégítő módon használ- gyártását. E csapágyak igen 
ni olyan magas hőmérsékle- gyors fordulatszámú, modern 
ten, amilyen sok korszerű turbinák, szivattyúk és gé-
berendezésben, például atom- pek számára készülnek. A 
reaktorokban stb. uralkodik, gázt nagy nyomással juttat-
Ezért az utóbbi időben kül-
földön nagy figyelmet szen-
telnek az olyan új típusú 
csapágyaknak, amelyekben 
folyékony kenőanyag helyett 
magasnyomású gázt alkal-
maznak. Ennek az elvnek az 

] alapján dolgozzák ki jelen-

hogy a brigádtagok milyen ismerjék és feljegyezzék ta-
oktatási intézményekben ta-
nulhatnak, s milyen más le-
hetőségük van még szakmai 
és általános műveltségük 
öregbítésére. 

Az első lépések 
Való igaz, hogy a mag 

sem szökken azonnal ka-
lászba, mihelyt elvetik, s így O V m 
a megyei társadalmi szervek jasaúi" a kelleténél kényei 
tanácskozása után nem vár- meskedőbb ez a munka. A 
hatta senki, hogy azon- szocialista hrtóádok ieénvlik 

pasztalataikat és problémái-
kat. 

Nem volt haszontalan az 
R7.MT és az M97BT kezde-
ményezése, a társadalmi 
szervek tanácskozása. Sőt, 
hatására — ha még altó 
érezhetően is —' több segít-
séget kapnak a szocialista 
brigádok, mint eddig. Egyet-
len hiba van talán: kissé 

nyomban megközelítik a 
célt: a szocialista brigád-

Unger! mozgalom teljes kifejlődé-
közremükö- I sét. de azért mégis történi 

désével a zenekar hatásosan egy, s más azóta. 

a fokozottabb támogatást, hi-
szen ez a mozgalom még új 
ahhoz, hogv meglegyen n 
szükséges tapasztalat hozzá 

Az MSZBT tervei között. 

Szigorúén fellépnek 
az engedély nélküli fairlókkal szemben 

A szegedi járás községei-
ben az utóbbi időben egyre 
több fát vágnak ki engedély 
nélkül és elszaporodtak a 
falopások is. Főleg Sövény-
háza, Üllés, Balástya és 
Csengele környékén dívik ez mert aki saját erdejéből en 
a büntetendő "szokás-. Bűn- gedély nélkül fát termel ki, 
vádi eljárást indítottak pél- a közellátás érdekeit veszé-
dául Bozáki István Csengele, lyeztető bűntettet, ha pedig 
Tanya 373 sz. alatti lakos el- állami, vagy termelőszövet-
len, aki fiatal akácerdejéből kezet! erdőből, ekkor pedig 
hetven, a termelőszövetke- társadalmi tulajdon elleni 
zeti erdőből pedig 153 fát lopást követ el. Engedély 
vágott ki, s nyolcezer forint nélkül — dió és szelidgesz-
kárt okozott. A Csengele, 
Tanya 319 szám alatti Adám 
Vendelné 29 élő akácot ter-
melt ki engedély nélkül. Bn-
lástyán Simovics Antal Tu-
nya 281 sz. alatti lakos nyolc 
20 centi átmérőjű akácfát 
lopott a vedresszéki állami 

hogy nemcsak a tragédiában gaság keserves könnyeit, • 
gyönyörködünk, nemcsak a két utolsó gyermekétől, Po-
klasszikus görög Világ egy lüxenétől és fiától Polüdo-

, ...• rosztól is megfosztottak. 
darabja elevenedte meg E n p e k a f á j d a l o m n u k a 
előttünk, hanem nyelvünk tolmácsolása teszi ma ls élö-
szépségei is kifejezésre jut- vé Euripidész mondanivaló-
nak benne. ját, ha úgy tetszik "modern-

né-, amennyiben a háború 
- modern korunkban is prob-

léma az emberiség életében. 
Hekabé szerepében Lak-

wer Anna igazán emlékeze-
teset alakított. Biztos szín-
padi mozgás, a játék mély 
átélése valóban a trójai ki-
rályné szenvedéséről vallott. 
Ugyanezt kell mondani a 
Polüxené-t alakító Tóth Ma-
riról is, mint az együttes 
fő erősségéről. Polümésztor 
thrák király szerepében Má-
zán Mátyás volt kitűnő, 
Tóth István pedig Odüsz-
szeusz görög hőst alakította 
sikerrel. 

Agamemnon (Merényi 
László) és Talthübiosz (Tóth 
István) mind játékban é« 
szövegmondásban halvá-
nyabb volt. amit talán a vá-
rakozústell premier-láz oko-
zott, mint ahogy Makk Má-
ria sem volt otthon teljesen 
az öreg szolgáló szerepében. 
A hattagú női kar. s a zon-
gorakíséret. mint hü színfolt, 
aláfestő szerepe a helyén 
volt mind rendezésben, mtnd 
pedig fontossága hangsúlyo-
zásában. 

Daniss Győző rendezése 
dicséretes színpadi ismeret-
re vall, amit megerősítenek 
a sikeres technikai megoldá-
sok is. Dr. Lehel István dísz-
letterve a görög színpadok 
egyszerűségével hatott. 

Az E g y e t e m i Színpad 
új bemutatkozása olyannyira 
sikeres volt, hogy szívesen 
látnánk megismételve ezt a 
bemutatót akár a Szegedi 
Nemzeti Színház színpadán 
is nagyobb közönség előtt, 
mint amelynek befogadására 

I az egyetemi auditórium 

ják a henger és a csapágy 
közötti térbe, ahol a "gáz-
párna- számára mindössze 
0,07 milliméternyi dilatációs 
hézagot hagynak. Ezzel az 
eljárással feleslegessé teszik 
a drága kenőanyagokat és 
meghosszabbítják a csap-
ágyak élettartamét. 

erdőből. Németh Mihály 
Gajgonya 372 sz. alatti la-
kos pedig a saját erdejéből 
termelt ki engedély nélkül 
12 akácfát. Valamennyiük 
ellen büntető eljárás indult, 

tenye kivételével — saját 
tulajdonban lévő gyümölcs-
fát. vagy a tanya udvarán, 
belterületen lévő fát lehel 
kivágni. Már annak a fá-
nak a kivágására is tanácsi , . 
engedélyt kell kérni, ami a | m a x i m u m k>csinek bizonyul. 
tanyabejárót szegélyezi. L. P. 


