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A KŐVIRÁG SZERZŐJE 
Tovább csökkentik a várakozási időt 

a rendelőintézetben 
Az elmúlt héten lapunkban ják. Évekkel ezelőtt a fogá- A Szegedi Kenderfonógyár-

foglalkoztunk a rendelőin- szati szakrendelés volt a leg- ba, a Textilművekbe, az 
tézeti orr-.fül-gége szakren- látogatottabb. Igen sokat Üjszegedi Kender- Lenszövő 
delés túlzsúfoltságának prob- kellett várniuk a betegek-
lémájával . A rendelőinté- nek, ezenkívül huzamosabb 
zet főorvosa ekkor tájékoz- időt vett igénybe egy-egy 
tat ta lapunk olvasóit- h o © íogkezelés. Éppen ezért 
óraszámemeléssel igyekeznek decentralizálták a fogásza-

ti szakrendelést. 
Az újszegedi, a rókusi, a 
Földműves utcai és a petőfi- rendelőintézetben. Dr. 
telepi orvosi rendelőkben rontáli Tibor főorvos 

Prokofjev Sosztakovics és 

A Kővirág című balet t ze-
néjének világhírű szerzője, 
Szergej Prokofjev, 1891. már -
cius 23-jin született az uk-
rajnai Szovconkán. Zenei te-
hetsége igen korán jelentke-
zett: ötéves korában m á r 
-komponált**. 1904-ben irat-
kozott be a pétervári zene-
konzervatóriumba. s amikor 
befejezte tanulmányai t — 
zeniszerzői, karmester i és 
zotgoraművészi oklevelet 
sztrzetf. — Londonba uta-
zott. és néhány nappal az 

Hacsatur ján társaságában a 
resszusán 

szovjet zeneszerzők kong-

Majakovszkijjal , akit már 
régebben megismert. 

lit év- T^iúiátan 

Még ugyanebben az évben 
Amerikába utazott. Itt ha-
marosan -divatos** zeneszer-
ző lett. Változatlanul sokat 
dolgozott, i t t írta többek 
között híres művét, a Három 
narancs szerelme című ope-
rát. Amerikából Japánba, 
m a j d Németországba ment, 
1923-ban pedig Párizsban te-

ebő vi lágháború kitörése lepedett le és tíz esztendeig 
eö t t tér t vissza hazájába. 

az eíiő- nagy míiveli 

Katonai szolgálatot nem 
kei lett teljesítenie, ö z v e © 
asszony e©e t l en fia volt; a 
háború éveiben lá ' kaváftála-
mii dolgozhatott. 1915-ben 

. Romáijiíjgj . Bulgárián, Gö-
rögországon a t Rómáiba uta-
zott, és több na©s ike rű 
hangversenyt adott. Hazaté-
rése után írta meg első na-
gy obbszabású alkotását , a 
Szkíta szvit-et, és Doszto-
jevszkij Játékos című regé-
nyéből ír t operát. Sarcasms 
címmel zongoradarabokat 
adott ki, s ezeknek vára t la-
nul rendkívüli s ikerük lett. 
Korábbi alkotásait nem fo-
gadták feltétlen elismerés-
sel; a szaksaj tóban rendkí-
vül éleshangú vi ták zajlot-
tak ez időben körülötte; 

1917-ben egy irodalmi-ze-
nei esten megismerkedett 
GorkijjSl. A n a © proletár-
író igen élénken érdeklődött 
Prokof jev művei iránt. A 
februári for radalmat a zene-
szerző örömmel üdvözölte, 
de nem vett részt a politikai 
eseményekben, hanem falu-
ra ment dolgozni. Ekkor ír-
ta a Klasszikus szimfóniá-1, 
máig legnépszerűbb művét. 
Az októberi forradalom ide-
jén is falun tar tózkodot t 
Hiányos, el lentmondó hírek 
érkeztek hozzá, a zeneszerző 
nem értet te az eseményeket. 
Ezért azonnal Pétervárra 
akar t utazni, de a f ron t 
miatt csak 1918 őszén mehe-
tett. De ekkor már Moszkvá-
ba indult. I t t tovább erősö-
dött és mélyült kapcsolata 

élt ott. Közben 1927-ben há-
rom hónapra a Szovjetunió-
ba utazott, ahol az akkor 
m á r világszerte ismert és 
becsült zeneszerzőt, hatalmas 
lelkesedéssel ünnepelték. 

Az 1930-as évek elején j" 
egyre' jpbbán ' foglalkoztat-1 i a o v e i 

ta a végleges -hazatérés gon-
dolata. 1933-ban í © beszólt 
erről: » A helyzet ez: az ide-
gen levegő nem kedvez az 
inspirációmnak, mert orosz 
vagyok. Jómagam és honfi-
társaim magunk körül hor-
dozzuk hazánkat. Persze 
nem az egészet, csak egy 
egész keveset, éppen any-
nyit, hogy előbb kicsit fáj-
ni kezd, aztán egyre job-
ban, míg végül elpusztu-
lunk ... Ezen nem lehet 
változtatni... Vissza kell 
mennem. Újra bele kell él-
nem magam szülőhazám lég-
körébe ... Hallanom kell az 
anyanyelvemet, beszélnem 
kell azokkal az emberekkel, 
akik az én véremből és hú-
somból valók, hogy vissza-
kapjak tőlük valamit, ami 
hiápyzik itt nekem: a dalai-
kat, az én dalaimat. Itt 
elerötlenedem. Az a veszély 
fenyeget, hogy tönkreme-
gyek ...« 

Amikor Hitler hordái meg-
támadták a Szovjetuniót, 
P rokof jev a Kaukázusba 
utazott. I t t is fá radhata t la -
nul dolgozott tovább. Többek 
között operát írt Tolsztoj 
Háború és béke című re-
génye nyomán, s Eizenstein 
Rettenetes lváfi című f i lm-
jének kísérőzenéjét is itt 
komponálta. 

Utolsó esztendeiben sokat 
küzdőt súlyos szívbajával. 
1953. március 4-én halt meg. 
Halála mélyen megdöbben-
tette az egész világot. Mint 
Dárius Milhaud, az Észak-
Amerikában élő n a © f ran -
cia zeneszerző mondotta: 
"Halálával e © kivételesen 
n a © ember távozott közü-
lünk. D é művészetének ha-
tása csak növekedni fog az 

**, f.-f -'a-,.,-.,. . 

a túlzsúfoltságot csökkenteni. 
Lapunk olvasói közül igen 
sokan keresték fel a cikk 
megjelenése után szerkesztő-
ségünket, s elmondották, 
hogy nemcsak az orr-fül-
gége szakrendelésen kell so-
kat várakozniok, hanem a 
többi osztályokon is. E pa-
nasszal kapcsolatban meg-
állapítottuk. hogy a szegedi 
rendelőintézet vezetői 

igyekeztek a lehetőségek-
hez mérten minimálisra 

! csökkenteni a várakozási 
időt, 

hiszen, igen sok dolgozó sza-
bad idejében munka előtt, 
vagy után keresi fel a szak-
orvosi rendelést. De a kü-
lönböző rendelkezések, át-
szervezések még nem oldot-
ták meg teljesen a túlzsú-
foltság problémáját . A fü l -
orr-gégészeten, a belgyógyá-
szaton, a sebészeten és a 
szemészeten még mindig so-
kat kell várakozniuk a be-
tegeknek. Külön gondot je-
lentett a rendelőintézet ve-
zetőinek a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésével 

az új biztosítottak orvosi 
ellátása. 
Nagy segítséget nyúj to t tak 

a szegedi járás betegeinek 
szakorvosi ellátásában a 
Szegedi Orvostudományi. 
Egyetem klinikái. Tavaly 
december elseje óta a kli-
nikák orvosai heti 80 órá-
ban a szegedi járás 13 ter-
melőszövetkezeti községének 
betegeit l á t ják el. 

Dr. Gergely Győző, a ren-
delőintézet vezetője egy sor 
fontos intézkedésről tájékoz-
ta t ta lapunk munkatársát . 
Ezek az intézkedések mind 

a túlzsúfoltság megszünte-
tését, 

a jobb betegellátást szolgái-

Vállalathoz és a Ruhagyár-
ba rendszeresen, hetenként 
többször jár a nőgyógyász és 
ott helyben orvosolja a pa-
naszokat. 

Az üzemi szakrendelés jó-
tékonyan érezteti hatását a 

To-
el-

működik fogászat. Ezenkívül mondta, hogy így a nőgyó-
néhány nagyüzemben, a Sze- gyászaton igen kedvező mun-
gedi Kenderfonógyárban, a kafeltételek alakultak ki. Na-
Texti lművekben, az Ujsze- ponta 100—120 nő keresi fel 
gedi Kender- Lenszövő, a a szakrendelést, igen jól el-
Paprikafeldolgozó Vállalat- osztva, szinte várakozás nél-
nál, a Konzerv- és a Szalá- kül kerülnek sorra. 
m i © á r b a n . Az üzemi fogor- Az elmúlt napokban meg-
vosok nemcsak sürgős esete- beszélést tar tot tak a ren-
ket lá tnak el, hanem fog- delőintézet szakorvosai. I t t 
pótlást is végeznek. Ezzel a elhatározták, hogy a statisz-
rendelkezéssel igen elégedet- tikái adatok figyelembevé-
tek a dolgozók. telével a szakorvosok az 

Ha a fogászatnál tar tunk, ismételt berendeléseket 
el kell mondanunk, hogy a olyan napokra időzítik, 
rendelőintézet — több bu-
dapesti intézethez • hasonló-
an — bevezeti az úgyneve-
zett 

berendeléses betegellátást. 
E módszer lényege: egy jól 
képzett asszisztensnő a 
rendelőintézetbe lépő bete-

amikor aránylag kevesebb 
beteg fordul meg az inté-
zetben. 
Máris jótékonyan érezteti 

hatását ez az intézkedés. Je -
lenleg a gyermekgyó©ászat i 
szakrendelésen, a fizikothe-
rápián, a sebészeten és a 

geket eligazít ja és a nem belgyó©ászaton alkalmazzák 
sürgős eseteket időben be- ezt a módszert. A többi >sz-
osztja. Pontosan közli a be- tályon egyelőre a nyugdí ja-
teggel, h o © hány órára — sokat és a családtagokat ren-
vagy esetleg másnap — men- delik be a kevésbé torgál-
jen vissza és akkor várako- mas napokra. A rendelőin-
zás nélkül sorra kerül. A tézet terve szerint a túl-
fogászaton részben már 
eredményesen alkalmazzák 
ezt a módszert. 

A fogászathoz hasonlóan 
a nőgyógyászati szakren-
delést is több üzembe he-
lyezték ki. 

zsúfoltság csökkentése érde-
kében fejlesztik, bővítik a 
laboratóriumot, a fül-orr-
gége szakrendelés óraszámát 
felemelik és néhány szak-
rendelést a körzetorvosi ren-
delőkbe helyeznek ki. 

Teljesítette ez évi tsz-villamosítási tervét 
a DÁV szegedi üzletigazgatósága 

Csongrád, Békés és Bács- be vezették el a villamos-
Kiskun megyék falvainak 

villamosítása mellett, má r 
igen sok termelőszövetkezet-

Megtiszteltetés 
A királyok és a királynők tű proletárt, egy munkást 

** általában nem valami fogadjanak a királyi palotá-
ban, akkor bizonyára elné-
zön mosolyogtak volna a 
jámbor tudatlan balgasága 
felett. 

közvetlen, barátkozós embe-
rek hírében állnak. Legke-
vésbé a konvenciókra, az 
arisztokratikus elkülönülés-
re, címekre és rangokra 
olyannyira kényes angol ki-
rályi udvar tagjai. Emlékez-
zünk csak Edward, volt wa-
lesi herceg negyedszázaddal 
ezelőtti esetére, amikor az, 
angol királyi korona csak 
azért nem az ő fejére ke-
rült, mert nem állt el attól 
a tervétől, hogy feleségül 
vegyen egy Mrs. Simpsön 
nevű hölgyet. Nem mintha 
jelöltje ellen, személyével 
szemben bármi kifogása is 

AA ost mégis megtörtént, 
amire még sohasem 

volt példa az angol király-
ság fennállása óta. Nemcsak-
hogy fogadtak egy munkást 
az udvarnál, hanem egyenest 
vendégül látták, együtt ebé-
deltek vele. A hír — amely 
ezt tudtul adja — a tegnapi 
lapokban jelent meg nagy-
betűs címekkel: »Jurij Ga-

szovjet emberek, g hatalmas 
szovjet tártadalom képvise-
lőjének. Személyében egy 
győzelmes, új, a világűr ka-
puját is megnyitó, eredmé-
nyeivel az egész világot bá-
mulatba ejtő, megdönthetet-
len társadalmi rend kopog-
tatott be őfelségéhez. S az 
ajtó megnyílt előtte. 

Erzsébet angol királynő 
™ és férje együtt ebédelt 

a proletárfiúval, a szaratovi 
öntőmunkással, az első űr-
hajóssal. 

Valóban megtiszteltetés. 
Igen nagy megtiszteltetés. 

Mindenekelőtt terméjzete-

"jiaiatiizia 

1934-ben tért vissza. Alko-
tókedve megnövekedett, mű-
vészete, tovább nemesedett, 
gazdagodott. Megírta a Ro-
meo és Júlia című balet t jét , 
a Péter és a farkas zenés 
mesét, az Eljegyzés kolos-
torban című operájá t és az 
V. szimfóniát, a "klasszikus** 
óta legjelentősebb szimloni-
kus művét . 

Fogadás a moszkvai filmfesztivál 
vendégei tiszteletére 

A Szovjetunió Művelődés- igazgatóságának vezetője kö-
ügyi Minisztériuma és a szönetet mondott a meleg 
Szovjet Filmművészek Szö- vendégszeretetért, 
vétségé szombaton a nagy „ B o l d o g vagyok, hogy a 
Kreml-palotában nagyszaba- S z o v j e t u n i ó b a n lehetek** — 
sú fogadast adott a második m o n d o t t a G i n a Loiiobrigida 
moszkvai nemzetközi f i lm- _ & h í r e s o l a s z f i l m s z í n é s z _ 
fesztivál küldöttségéi es ven- n ö _ >>A f i l m m ű v é s z e t kö-

,„„„„„ ~ garin őrnagyot pénteken Ér-
lelt volna az uralkodóház- zsébet királynő és férje, az Sem az an°°l kiralvi H z szá~ 
nak, de ez a hölgy — uram -• - mara... 
bocsáss! -ra csupán polgár-
asszony. Sep% herceg, sem 
lord, de még baronet sem ta-
lálható a családjában. 

Egy polgárasszony az ud-
varnál! Még elképzelni is 
borzasztó. 

Valahogyan abba azért be-
lenyugodtak, hogy a hóbor-
tos• szépfiú, a walesi herceg 
— a királyi trónról lemond-
va — nőül vegye az egyéb-
ként dúsgazdag hölgyet, de 
azért a »három lépés** távolsá-
got természetesen továbbra 
is kényesen fenntartották és 
fenntartják az udvarnál a. 
"harmadik rend«,. a polgár-
ság tagjaival. S ha valaki 
olyan badarságról ejtett vol-
na szót nem is olyan régen, 
hogy még csak nem is pol-
gárt, hanem egészen egysze-

edinburghi herceg látta ven-
dégül«. 

A fiatal öntőmunkás, Ga-
garin, a szovjet hadsereg őr-
nagya, a hős űrpilóta pedig 
mosolygó tekintettel, olyan 
magabiztossággal járta a fé-
nyes Buckingham-palota ter-
meit és társalgott a királyi 
udvar tagjaibal, fogott ke-
zet a királynővel, mintha a 
világ legtermészetesebb dol-
ga lenne Angliában, hogy 
egy munkás tesz látogatást 
az uralkodónál. S az uralko-
dónő kezéről nem esett le 
egyetlen aranygyűrű sem, 
amikor parolára nyújtotta az 
űrhajózó proletárfiúnak, a 

Lökös Zoltán 

áramot a Délmagyarországi 
Áramszolgáltató Vállálát 
dolgozói. A hálózat és 
transzformátor-ál lomás sze-
relését előzetes tervek a lap-
ján készítik. Az idei ' terv-
beli 49 tsz vi l lamoíWásá 's íe-

'repelt. Előbb hárommal, 
ma jd ismét hárommal bő-
vítették a tervet. Így az 
idén 55 termelőszövetkezetet 
villamosítanak. Felépítenek 
57 t ranszformátorál lomást és 
megépítenek 95 kilométer 
nagyfeszültségű vezetéket. A 
vállalat eddig mintegy 82 
százalékát végezte el az 
éves tervben megjelölt fel-
adatoknak. 

A szegedi üzletigazgatóság 
14 termelőszövetkezetet vil-
lamosított, ezzel tel jesí tet te 
egész évi tervét. A többi kö-
zött elvezették a villamos-
áramot a deszki Táncsics, 
a dorozsmai József Att i la 
Termelőszövetkezetekbe is. 
A 14 termelőszövetkezet vil-
lamosítására előirányzott 
összegből mintegy 348 ezer 
forintot takar í tot tak meg, 
ennyivel csökkentették az 
építési költségeket. 

Kilencvenegy ország képviselői 
a moszkvai nemzetközi ifjúsági 

fórumon 
Néhány nap múlva Moszk- litikai állásfoglalású i f júsá -

vában megnyílik az első gi szervezetek egységes elő-
nemzetközi i f júsági fórum, készítő bizottságot hoztak 
a világ i f júságának n a © ta- létre. Olaszországból « kato-
nácskozása a f iatalokat éri a - likus, a szocialista és a kofn-
tő kérdésekről. munista i f júsági és d iák-

Az előkészítő bizottság szervezetek egyaránt részt 
t i tkárságának képviselői el- vesznek a fórumon, 
mondották, hogy 91 ország Igen jelentős lesz a Szov-
S40 if júsági szervezetének 
képviseletében 700 küldött 
vesz részt az érdekes tanács-
kozáson. 

Japánban a különböző po-

jetunió i f júságának delegá-
ciója, amelyet Pavlov, a 
Komszomol Központi Bi-
zottságának első t i tkára ve-
zet. 

dégei tiszteletére. A vendé-
geket Jekatyer ina Furceva 
művelődésügyi miniszter, 
valamint Alekszandr Szlav-
nov, a fesztivál igazgatója 
és Szergej Jutkevics, a mű-
vészi fi lmek zsűrijének el-
nöke fogadia. 

A megjelenteket Jekatye-
rina Furceva üdvözölte. 

Cseng Huang-mei, a Kínai 
Népköztársaság f i lmü©i fő-

zelebb hozza a különböző 
országok népeit**. 

Konrád Volf, az NDK is-
mert rendezője, Peter Finch, 
a népszerű angol filmszinész, 
Luchino Visconti olasz fi lm-
rendező szólalt még fel a fo-
gadáson, ma jd kiemelkedő 
szovjet művészek nagysza-
bású hangversenyt adtak. 
(MTI) 

A Szegedi Köztisztasági 
Vállalat 8 általános iskolai 
végzettséggel rendelkező 
kövező és aszfaltozó • 

ipari 
tanulókat 
felvesz. Jelentkezés: Sze-
ged, Pacsirta u. t. szám 
alatt. 4864 

S Z E G E D I S Z A B A D T É H I J Á T É K O K 
SZEGED, BELOIANNISZ TÉR 

1961. július 22-től augusztus 20-ig. 
Jul. 22—25. Júl. 23—26—27. Júl. 29—30, aug. 1—2. 

KÖVIRÁG HUNYADI LÁSZLÓ BANK BÁN 
opera 

Aug. 5—6—8—10—12. 
JÁNOS VITÉZ 

balett 
Aug. 13—15—17—19—20. 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
Aug. 16. 

PAUL ROBESON 
betegsége miatt az előadás elma-
rad. Jegyeket vagy visszaváltjuk 

vagy becseréljük. 
Jegyek előre válthatók 10-től 50 Ft-ig. Budapesten: IBUSZ-irodákban, Fővárosi 
Idegenforgalmi Hivatalban, V., Roosevelt tér 5. Az országban az IBUSZ-irodák. 
Szegeden: Szabadtéri Já tékok jegyirodájában, Szeged, Kárász utca 15. Telefon: 33-65. 
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