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Drezdai főiskolás zenekar 
ajándékmüsora 

a szegedi egyetemistáknak 
Kedd reggel óta Szegeden 

tartózkodik a Drezdai Mű-
szaki Főiskola 83 tagú mű-
vészegyüttese, amely a Sze-
gedi Orvostudományi Egye-
tem meghívására érkezett 
hozzánk német testvérváro-
sunkból. E látogatásnak na-'-
gyon kevés előzménye volt, 
mindössze néhány levélvál-
tás, melynek során a két in- • 
tézmény és az if júsági szer-
vezetek megegyeztek abban, 
hogy kölcsönös látogatást 
tesznek a művészeti együtte-
sek, és itt is, ott is teljes 
estét betöltő műsort adnak. 
A német fiatalok nemcsak 
hogy megérkeztek, de már 
bemutatkozó hangversenyü-
ket is megtartották tegnap 
este a központi egyetem Au-
lájában, ahol ötven tagú 
szimfonikus zenekaruk és 
énekes szólistáik szerepeltek 
telt ház előtt. 

Ez a szereplés több meg-
lepetéssel szolgált. Mindjárt 
az első volt az, hogy a nagy 
zenekar csupa-csupa fiatalok-: 
ból áll, még karmesterük 
is csak a közelmúltban vé-
gezhette iskoláit. Igen tisz-
teletre méltó, hogy a német 
főiskolán ilyen kultusza van 
a zenei előadóművészetnek, 
hogy a diákok tanulmányaik 
mellett a zenében lelik leg-
szebb szórakozásukat. A má-
sik meglepetés a vendégek-
nek szolgált: nagyon lelkes, 
zeneértő közönség gyűlt ösz-
sae tiszteletükre a szegedi 

egyetemistákból. S ami a 
műsort illeti, az is meglepe-
tés volt, igényességével és az 
előadás színvonalával. Hán-
del, Mozart, Cherubiní, Schu-
bert és Kurz müvei váltot-
ták egymást gondos összeál-
lításban, s közülük a Rosa-
rnunda nyitány és a Kis 
szimfónia aratta a legna-
gyobb sikert. A z utóbbi — 
Kurz szerzeménye — a zene-
kar bravúros teljesítménye 
volt és a legtöbb tapsot kap-
ta. Énekművészeiével Thea 
Wiswede részesült a legme-
legebb fogadtatásban, alti 
szép szopránjával bájosan 
tolmácsolta a legszebb Schu-
bert dalokat. Mint karmes-
ternek, sokat és őszintén, lel-
kesen tapsolt a diákközön-
ség Wolfgang Müllernek. 

A drezdai főiskolások itt-
tartózkodásuk idején még 
egyszer színpadra lépnek 
pénteken este fél 8-kor a 
Kamaraszínházban, ezúttal 
azonban más oldalukról mu-
tatkoznak be. Itt esztrádmű-
sort adnak, melynek prog-
ramján nemzeti táncok, da-
lok. énekes és hangszeres 
szólók szerepelnek. 

Német testvérvárosunk fő-
iskolás diákjainak látogatá-
sát a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem hallgatói a ter-
vek szerint ősslel, október-
ben viszonozzák. A nyolcvan 
tagú szegedi egyetemista mű-
vészegyüttes ugyancsak tel-
jes estét betöltő műsorral 
szerepel majd Drezdában. 

Felfelé nehéz . 

Az idén is megrendezik 
a Balatoni Nyári Szabadegyetemet 

Az egyetem tematikája: 
Balatonmelléki fürdők, 

Balatonmelléki borvidékek, 
A Balaton védett területei, 
A Balaton állatvilága, Veszp-
rém város története, Bala-
toni végvárak, A Balaton sze-
repe a művészetben, Bala-
toni halászat, A Balaton vi-
dékének természeti és ás-
ványi kincsei, Herendi por-
cellán. 

Az IBUSZ rendezvény 
csoportja az elmúlt évekhez 
hasonlóan ebben az évben 
is megrendezi a Balatoni 
Nyári Szabadegyetemet, jú-
nius 1—15 között Veszprém-
ben. Jelentkezni személyeden 
és írásban is lehet a Bala-
toni .Nyári Szabadegyetem 
Veszprém, Vegyipari Egye-
tem, és a T I T Veszprém 
megyei irodájánál. 

Bizony nem szalad köny-
nyen a gumikerekű kisko-
csi még a pince sima be-
tonján sem: 200—250 kiló 
súlyt kell ^tolniuk az anyag-
mozgatóknak. Amikor azon-
ban a följárathoz, a raktár 
kijáratához érnek a csévék-
kel teli kiskocsik, az anyag-
mozgatóknak. akik mind 20 
év körüli fiatal fiúk, meg 
kell sokszorozniuk az erő-
feszítéseiket: egy körülbe-
lül 6 méter hosszú, 30—35 
fokos lejtőn kell a nehéz 
terhet feltolniuk. Levetik 
hozzá a lábukról a fapapu-
csot, mert itt nemcsak a 
bőr- és gumitalpú cipő, ha-
nem még ez is csúszik, s 
nekirugaszkodva, mezítláb 
tolják föl a kocsit. Pedig 
nem szabadna így, csakhogy 
másképpen nem bírják, s 
még télen is, amikor hideg, 
nedves a fe l járó betonja, 
mezítláb kell dolgozniuk, 
mert máskülönben egysze-
rűen nem megy a munka, 

Megoldhatatlan nehézségek? 

Senkinek sem kell magya-
rázni, hogy ez az egyébként 
is nehéz fizikai munka, 
ilyen körülmények között, 
egészségtelen is. Nagyon 
igénybe veszi a lábakat: té-
len a hidegben, szélben, a 
kiizzadt munkások könnyen 
megfázhatnak. S mégis né-
hány év óta így dolgoznak 
az anyagmozgató fiúk a 
Szegedi Kenderfonógyár I I -
es számú anyagraktárában. 
Annak ellenére is, hogy az 
üzemben megtartott munka-
védelmi szemlék alkalmával 
az illetékesek ezt már több-
ször, ismételten kifogásol-
ták. Mi az oka, hogy nem 
segítettek ezen? Hiszen a 
XX . század második felében 
élünk, a technika fejlettsé-
gének igen magas fokán, 
technikai csodák születnek 
a szemünk láttára, s külön-
ben is igazán mindent meg-
teszünk az egészségesebb, 
korszerűbb, kulturáltabb 

Számok és eredmények 
A szegedi Vöröskereszt kétesztendei munkájáról 

A Vöröskereszt Szeged vá- nak és kérnek tőlük segít- amelynek eredményét évente 
rosi alapszervezetei a leg- séget. két alkalommal, a Közegész-
utóbbi országos kongresszus Ugyanez a helyzet «a terme- ség- és Járványügyi Állomás 
óta eltelt 2 esztendő alatt lőszövetkezetekben, ahol a közreműködésével rendsze-
kiemelkedő munkát végez- tsz-vezetőség még helyiségét resen értékelik, 
íek: sem bocsát szívesen a vö- S a számokat lehetne to-

a szegedi Vöröskereszt az röskereszt-alapszervezet ren- vóbb sorolni. Elmondani, 
ország egyik legjobban delkezésére, s egyáltalán hogy 
dolgozó szervezetévé vált nem méltányolja fontos, a város 21 általános és 16 

ez alatt az idő alatt. Pedig egészségvédelmi tevékenysé- középiskolájában 2 ezer 
két évvel ezelőtt még a gét. tagja van az if júsági vö-
gyengén dolgozó szervezetek E nehézségek ellenére, kü- rőskereszt-szervezeteknek, 
között tartották számon. lönösen az utóbbi hónapok- hogy két év alatt 3 ezer vö-

Hogy következett be ez a ban röskereszt-tag vett részt és 
fellendülés? A z útról az el- tovább javult az egészség- vizsgázott különféle egész-
ért eredmények beszélnek. védelmi és szociális munka, ségügyi tanfolyamokon. Ügy 
Ilyen eredmény például az, ^ . „ „ , „ ^ . . 1 } _ vöröskereszt Esszük mór ezek a tények 
hogy Megalakult a Vöröskereszt i s m e ggyözően bizonyították, 

tbc elleni tarsadalmi bízott- „• ' 
ma közel 10 ezer vöröske- s á « a a m e l y b e meghívták a 4m í l>®" a k t l v ' s m e " n y l<; i ra Ben aniciyue « termekeny a szervezeti elet resztes tag van Szegeden, szeged nagyüzemek igazga- d l v ö r ö s k e r e s z t _ a l a p _ 

ketszer annyi, mint 1958- tort és vezetőit ís. A z u j s z e r v e z e t e k b e n . S ez az ak-
ban volt. S e szam mogott bizottság letrehozasa tovább t ( y é J e t v o n z ú j a b b é s ű j a b b 

további számok, további erősíti a szervezet kapcsold- érdeklődőket a szervezetbe 
eredmények ^sorakoznak. tát a város üzemeivel, in- a m e l m a m á r ' társadalmi 

Az egészségügyi munká- tézményeivel és társadalmi f o n t o s s á g ú m u n k á t végez bá-
bán különösen az egészseg- szervezeteivel. Hasonlo szép z ; , n k b a n is 
ügyi állomásoknak van nagy eredményeket értek el a 
jelentőségük. Szeged két te- véradómozgalom résztve-
rületi és három üzemi egész- vői is. 
ségügyi csoportján belül ősz- Szegednek jelenleg 376 
szesen tényleges véradója van, 

168 rendszeresen működő, s közülük sokan kaptak már 
szolgálatot teljesítő egész- kormánykituntetést és egyéb 
ségügyi állomás van, kitüntetéseket, okleveleket, 

szintén csaknem kétszerese Különösen sokan kapcsolód-
a két éjyvel ezelőttinek. A z tak be a » véradómozgalom 
egészségügyi állomások kö- munkájába a Szegedi Ken-
zül 120 lakóterületen, 47 derfonógyárban, az Üjsze-
üzemben, 1 pedig termelő- gedi Kender- Lenszövő Vól-
szövetkezetben működik. lalatnál, a Textilművekben 

Az eredmények mellett és a Szegedi Ruhagyárban 
azért van még tennivaló, is. A szegedi üzemek közt 
Mindenekelőtt az üzemi egyébként a Ruhagyár ren-
egészségügyi állomások mun- delkezik a legjobban műkő-

.kájának megjavításában, dő és legnagyobb létszámú 
Nemcsak újabb állomásokat vöröskereszt-alapszervezet-
kell létrehozni, hanem gon- tel: az üzem dolgozóinak 
doskodni kell arról is, hogy csaknem fele, összesen 719 
a már meglévők elvégezhes- dolgozó vöröskereszt-tag. 
sék a rájuk kirótt feladató- A város szépítéséért indult 
kat. Legtöbb üzemben az tisztasági mozgalomból is ki-
nehezíti meg a vöröskereszt- veszik • részüket a vöröske-
aktívák munkáját, hogy reszt-aktívák. 

*t. üzemi orvosok nem szn- versenyt indítottak a rtisz-
wünak velük, nem seaí- ta udvar — rendes ház* 
lenek nekik és nem vár- cím elnyeréséért, 

munkakörülmények megte-
teremtéséért, s mégis van-
nak emberek, akik énnek 
ellenére még ma is ilyen 
feltételek között dolgoznak. 
Miért? Hanyagságból, nem-
törődömségből? 

Megszületik a megoldás 

Sokáig úgy látszott, seho-
gyan sem tudnak a bajon 
segíteni. Rendszeresen fog-
lalkoztak ugyan a dologgal 
az illetékesek, érezték, tud-
ták. hogy ez így nincs jól. 
Sajnos azonban nem tudtak 
mit csinálni. Nem született 
egyetlen olyan javaslat, vagy 
terv, amelyik alkalmas lett 
volna arra, hogy ezt a prob-
lémát véglegesen 'megoldja. 

Végre tavaly nyáron Szau-
lik György lakatos, egyik 
társával újítást adott be, 
amely ilyen szempontból 
minden tekintetben jónak 
látszott. A z illetékesek rög-
tön elfogadták és javasol-
ták a bevezetését. 

Azóta hosszú idő telt el. 
Az anyaghordó fiúk azon-
ban még ma is ugyanúgy, 
ugyanolyan körütményék 
között tolják a kiskocsikat, 
mint régen. A nagyon fon-
tos újítást nem vezették be, 
nem valósították meg*. 

Huzavona 

a kivitelezés körül 

Szaulik György szerint 
falra szerelt karos szállí-
tószalag alkalmazása meg-
oldja a problémákat. Ami -
kor a teli csévékkel megra-
kott kocsi a följárati emel-
kedőhöz ér, rákapcsolják a 
szállítószalag karját, az fö l-
tolja a kocsit a tejtőn. Ha-
sonlóképpen dolgozik a 
kar, amikor lefelé szállít-
ják az anyagot. Mert az se 
utolsó dolog ám: a csúszós 
betonon visszatartani a két-
mázsás terhet. 

Ez tehát az újítás. Azt 
sem lehet mondani, hogy a 
megvalósítása azért késett, 
mert a kivitelezése túlságo-
san sok pénzbe kerülne — 
bár ilyen esetben erre nyil-
ván nem szabad tekintettel 
lenni. De az újítás megva-
lósítása egyébként sem ke-
rülne sokba, az előzetes 
becslések szerint 6—8, leg-
fel jebb 10 ezer forint kell 
hozzá. Ennyi pénz ilyen do-
logban nyilvánvalóan nem 
lehet akadály. Hát akkor 
mi volt a késés oka? 

Megzavarta az újítás el-
készítését, hogy az eredeti 
rekonstrukciós terv szerint 
az anyagraktárt máshová 
akarták tenni. Ez az elkép-
zelés ugyan később meg-
változott, vagyis a raktár 
továbbra is a helyén ma-
rad, de egy időben ezért 
érezték fölöslegesnek az újí-
tás megvalósítását. Ez azon-
ban mindenképpen hiba 
volt, mert a rekonstrukciós 
terv hosszú időre szólt, 
Szaulik György újítását pe-
dig akkor is érdemes, sőt 
szükséges lett volna, megcsi-
nálni, ha tudják, hogy csak 

egy évig, vagy legfeljebb 
esetleg két évig (jiűködhet. 

A másik akadály, illető-
leg késleltető ok az volt, 
hogy az újítók egészen váz-
latos tervet adtak be. A 
TMK-műhelyben részletes 
terveket kellett készíteni, s 
ezek nem készülhettek el 
egy csapásra. 

A rajzok azonban már ré-
gen készen vannak, maga 
az újítás viszont még nincs. 

Az újítást a gyár műhe-
lyében csinálják, ahol ma-
ga az újító is dolgozik. A 
megvalósítás ott késett. 
Frischmann Sándor, a mű-
hely vezetője azt mondja 
erről, hogy nagyon sok fel-
adatuk volt, az elmúlt hó-
napokban. Kétségtelen, a 
műhelynek valóban bonyo-
lult problémákat kell meg-
oldania. De sokirányú mun-
kájuk . mellett is kellett 
volna időt találniuk egy 
ilyen fontos újítás kivitele-
zésére. 

Végre még is ! 

A műhelyben tehát hiba 
történli Szerencsére nem 
végzetes, az újítás munkái 
ha lassan is, de azért csak 
készültek, s most már vég-
re valóban napokon belül 
megvalósul. A kőművesek 
megkezdik a munkát a rak-
tár lejáratánál, a műhely-
ben is dolgoznak, úgyhogy 
néhány nap múlva már 
működik a szállítószalag, s 
jóval könnyebb, egészsége-
sebb, korszerűbb körülmé-
nyek között dolgozhatnak az 
anyagmozgató fiúk. 

Nem kis dolog ez még 
most sem. De azért kétség-
telen, hogy nagyobb oda-
adással, törődéssel jóval ha-
marabb meg lehetett volna 
ezt csinálni. / 

Ö. L. 

Mentesítő vonatokat 
indít a MÁV 

A M A V vezérigazgatósága 
"közli, hogy a május 1-i ün-
nepi forgalom zökkenőmen-
tes lebonyolítása érdekében 
az egyes nagyobb vidéki ál-
lomásokon és az összes me-
netjegyirodákban elővétel-
ben váltható menetjegy. 

Tekintettel a kettős ün-
nepre, április 28-tól, péntek 
estétől május 2-ig, kedd es-
tig, az utasforgalomhoz mér-
ten mind a budapesti pálya-
udvarokról, mind a nagyobb 
vidéki állomásokról, a fő- és 
mellékvonalakon egyaránt — 
több mentesítő vonatot indít 
a M Á V . 

Országos 
szervizhálózat létesül 

a hűtőgépek 
kijavítására 

1959 augusztusában a Ko-
hó* és Gépipari Miniszté-
rium utasítására á Budapesti 
Hűtőgépgyár hozzálátott az 
országos szervizhálózat ki-
építéséhez. Azóta az ország 
19 megyéjében 24 kisipari 
szövetkezetnél, illetve taná-
csi vállalatnál létesítettek 
hiítőgépszerviz-üzemet. 

1959 ősze óta a hűtőgép-
gyárban már két alkalom-
mal rendeztek egy-egyhóna-
pos hűtőgépszerelő-tanfolya-
mot, megnégyszerezték az 
alkatrészgyártást is. Ily mó-
don elérték, hogy a helyi 
szervizek a korábbi, esetleg 
néhány hét helyett, egy-két 
nap alatt tendbehozzák a 
kereskedelem elromlott hű-
tőberendezéseit. 

Az országos szervizhálózat 
kiépítése lényegében már be-
fejeződött, munkájuk bevál-
totta a hozzájuk fűzött re-
ményeket. Ujabban a javí-
tásokon kívül a szervizüze-
mek szerelik fel az új beren-
dezéseket is. 

Kíméletbőr — g y i l k o l t 
Érdekes eset a bécsi esküdtszék előtt 

A Budapestről 1957 ele- zetőt, Thor Nielsent, a dán 
jén disszidált húsz éves vöröskereszt megbízottját és 
Adorján József bestiális rab- meglopta szobatársait is. 
lógyilkosságéval most foglal- Adorján Józsefről, akiről 
kőzik a bécsi büntetőbíróság néhány osztrák polgári lap 
esküdtszéki tanácsa. Ador- még ma is mint politikai 
ján József a múlt év mér- menekültről ír, az osztrák 
dúsában besurrant volt mun- hatóságok megállapították, 
káltátójának, Kari Latzels- hogy disszidálása előtt a 
berger 74 éves oberlaul kis- magyarországi ellenforrada-
birtokosnak a házába és hi- lom zűrzavarában a fiatal-
degvérűen agyonverte az al- korú bűnözők intézetéből 
vó öregembert. Áldozatát ez- szökött meg- A gyilkos, aki-
után kirabolta és az istálló- nek fényképét szinte vala-
ban felhalmozott szalma alá mennyi bécsi lap közli, a fő-
rej tette. Nem egészen ezer tárgyaláson azzal védekezett, 
schillinges zsákmányát még hogy nem akarta meggyil-
aznap egy bécsi éjszakai mu- kölni, hanem csak elkábítani 
latóhelyen konzumnők tár- áldozatát. Miután első ütése 
3 óságában eldorbézolta. A túl erősre sikerült és látta, 
fiatal rablógyilkosról kide- hogy az öreg paraszt haldok-
rült, hogy mielőtt elszökött lik. kíméletből, hogv meg-
a greifensteini disszidenstá- szabadítsa szenvedéseitől, tel-
borból, kirabolta a táborve- jesen szétverte koponyáját. 

N A P I R E N D E N : 

J C é t m & z t 

— és e q q k i s t a t a r ú a q a t á s 

A két mozi: a Vörös Csil-
^ lag és a Fáklya álla-
potával kapcsolatban, ko-
rábban már kifejtettük vé-
leményünket. E vélemény 
mindmáig nem vál tozott . . . 

Nem akarjuk most még-
sem kétségbe vonni a me-
gyei MOKÉP vállalat segí-
teni akarását, igyekezetét 
a két mozi rendbehozására. 
Hiszen a Fáklya mozi ta-
tarozásáról már gondoskod-
tak, s ez évi tervükben 
benne van a Vörös Csillag 
mozi nyáreleji tatarozása 
is. 

Két dolog miatt vettük 
most istmét kezünkbe a bí-
rálat éleshegyű tollát. 

Megnéztük a "tatarozott* 
Fáklya mozit. 

Első pillanatra úgy lát-
szik minden a legnagyobb 
rendben van itt. Szemnek 
is kellemes a falak világos, 
kremsárga és pasztellkék 
festése, A széksorokon csil-
log a friss lakkozás, a falon 
már kifeszítve a rend be-
hozott tapétázás . . . Csak 
ha jobban megnézi az em-
ber, tűnik szemébe ennek a 
"tatarozgatásnak* egyné-
mely kivánnivalója. Például 
itt van a festés. Elől. a 
vászon két oldalán már fel-
pattogzott a faiak világos-
kék festése. Másfél hét 
után! Ha festés előtt annak 
rendje és módja szerint 
tisztességesen lemosták vol-
na enyves vfzzel az előző 
festést, egészen biztos a fal 
"salétromos természete« el-
lenére sem hámlana máris 
az ú j festékréteg. De hám-
lik, porzik nagy foltokban. 
S az ú j tapétázásnál! Csak 
a munkát végzők figyel-
metlenségének, gondatlan-
ságának rovására írható, 
hogy nem is egy helyen te-
nyérnyi széles csíkokban 
kopaszon maradt a tapétá-
zandó falfelület, mert el-
mérték a tapéta vagy a 
beborítandó falrészlet szé-
lességét. Azt mondtuk, a 
széksorok csillognak a friss 
lakkozástól. Ez igaz. Viszont 
az is igaz, hogy a székek 

ugyanolyan rosszak, mint 
voltak korábban. 

Ki felelős ezért a látszat-
tatarozásért? 

A Vörös Csillag mozi ta-
tarozására is sor kerül eb-
ben az évben, még a nyár 
elején — legalábbis a 
MOKÉP tervei szerint. 
Már tavaly sor került volna 
rá, lia a járási tanács rend-
behozatja a mozi tetőzetét, 
amely elavult, rossz szer-
kezetű, s ráadásul annyira 
nem szigetel már, hogy le-
gyen csak egy kis zápor 
odakinn az előadás ideje 
álatt, benn a nézőknek, kü-
lönösen az oldalerkélyeken 
ülőknek a nyakába csorog 
az esővíz, mint a legutóbbi 
nagyobb esőzés idején is-
Tavaly elmaradt a tető 
rendbehozása, mert nem ta-
láltak a munkára kivitele-
zőt, A pénz — ezt a felvi-
lágosítást adta Pál Dezső, 
a községfejlesztési csoport 
vezetője — most Is megvan 
a munkára, de kivitelező 
vállalatot még mindig néni 
sikerült találni. Ezért ma-
radt abba az épület külső 
tatarozása is, mert a Csong-
rád Megyei Tatarozó Vál-
lalat eddig más munkával 
volt elfoglalva, s mindmáig 
vállait kötelezettsége elle-
nére nem vonult fel a mun-
kák újrakezdésére. 

]\Jem érezzük egészen in-
dokoltnak a járási ta-

nácsnak a kivitelező válla-
lat hiányára való ismételt 
hivatkozását. Erre is áll a 
szólás Igazsága: aki nagyon 
keres az mindig talál is . . . 
Sürget az idő. A MOKÉP 
vállalat addig nem kezdi ei 
a moz| belső tatarozását, 
amíg a tetőt rendbe nem 
hozták. Márpedig abban az 
állapotban, ahogy most fest 
belül a mozi, semmiképp 
sem maradhat a Szegedi 
Ünnepi Hetek idején. És 
egyáltalán! Ha nem is vol-
nának az ünnepi hetek, 
szégyellnivalóan elhanya-
golt, s tarthatatlan már a 
Vörös Csillag mozi állapo-
ta. 

F. L. 


