
Szovjet újságíró-delegáció 
Szegeden 

Kedden Szegedre látoga-
tott a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetségének vendé-
geként a felszabadulásunk 
20. évfordulója alkalmából 
hazánkban tartózkodó újság-
író-delegáció: Ny. G. Novi-
kov, az Izvesztyija szerkesz-
tő bizottságának tagja, a 
nemzetközi rovat vezetője, 
M. A. Pleskov, a Moldova 
Szocialista főszerkesztője és 
P. Jürjo, a Rahva Háill cí-
mű eszt központi lap főszer-
kesztője Éles Tibornak, a 
MUOSZ nemzetközi osztálya 
vezetőjének kíséretében. 

A vezető szovjet újságírók 
felkeresték a szegedi Sajtó-
házat és találkozón vettek 
részt a Dél-Magyarország, 
a Csongrád Megyei Hírlap és 
a Tiszatáj képviselőivel. A 
kölcsönös baráti eszmecserén 

részt vett Sípos Géza, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának titkára is, va-
mint Szlávik Szvatopluk, 
csehszlovák testvérlapunk-
nak, a brnói Rovnostnak a 
Dél-Magyarország vendége-
ként Szegeden tartózkodó 
munkatársa. 

Szovjet és Csehszlovák 
vendégeink felkeresték a 
Szegedi Szalámigyárat, majd 
a Móra Ferenc Termelőszö-
vetkezet csirkenevelő telepét 
tekintették meg. Itt Szili An-
tal, a tsz elnöke mutatta be 
a korszerű, ű j létesítményt a 
vendégeknek, akik ezután 
behatóan megismerkedtek a 
termelőszövetkezet életével. 

A szovjet újságíró-delegá-
ció ma Debrecenbe utazik 
tovább. 

rLgy nem versei 
A Szegedi Szociális Ott-

honban él Kakuszi Sándor-
né tanító. Reszketős ke-
zű, vékonyhangú, kicsi tö-
rékeny néni. 88 éves. 
Hősiesen végigküzdötte a 
magyar tanítók nehéz, 
harcos életét. A II. vi-
lágháború idején ott volt a 
pincékben rettegők között, 
ezután együtt menetelt az 
újjáépítőkkel, a pusztulás 
utáni városalapítókkal. 

A néni verseket ír. Ked-

ves, szelídhangú versei tele 
vannak aggódással az embe-
rekért, a békéért. Megha-
tóak, szépek ezek a versek. 
Őszinte, lelkes bizonyítékai 
egy fáradhatatlan ember 
örök fiatalságának. 

Olvastam a verseket és 
könnybelábadt a szemem. 

A szociális otthonból Ka-
kuszi néni szeretettel küldi 
ezt a verset a fiataloknak. 

Kit bo/ygónkon 
Kis bolygónkon tekintsünk szét, 
Oly sok a tennivaló még. 
Emberi méltóságukért harcolnak a négerek. 
Emberi jogokat kémek, 
méltán követelnek. 
S Földanyánknak viruló szép ölén 
Sötétségben hány elmaradt nép él! 
Hány elnyomott nép él! 
S éhségtől pusztuló szánalmas párták 
Kell, hogy e bajokat mind orvosolják! 
Ügy kellene élnünk mint testvérek 
Kis bolygónkon színesbőrúek, fehérek! 
Mindnyájan e földbe temetkezünk. 
Mindnyájunkra ontja derűs ég 
Áldott Napunk éltető melegét. 
S Földanyánknak ízes, dús termése 
Minden nép számára van terítve. 
Bárhol is lakjunk, bárhol is éltek 
Elmaradtak, színesbőrűek s fehérek. 
Más bolygókon szebb talán az élet, 
Lehet, hogy ott békésebben élnek. 
Mi most itt a mi kis bolygónkon 
Hittel reménységgel menetelünk 
Felszabadult népeinkkel, 
Színesbőrű népeinkkel 
A tartós igaz béke Vérrel szentelt útjára felI 

Tápai 'Piroska 
Tömörkény István gimnázium 

Kiosztották 
az Oscar-díjakat 

A Los Angeles mellett 
levő Santa Monicában kiosz-
tották a hollywoodi filmmű-
vészeti akadémia díjait az 
elmúlt év legjobb filmjeinek 
és legsikeresebb filmművé-
szeinek. 

Az Oscar-díjak fő nyerte-
se a My Fair Lady, a Ber-
nard Shaw Pygmalionjából 
készült musical filmválto-
zata l e t t A film nyer-
te el a legjobb rendezés 
George Czukor magyar szár-
mazású rendező munkája) di-
ját a legjobb szinesfilm ren-
dezésének és fényképezésé-
nek d í ja i t a legjobb kosztü-
mök, a legjobb zenei átülte-
tés és a legjobb hang díját 

Ás. Rex Harrison, aki dr. 
Higginst alakítja a filmen, 
megkapta a legjobb filmszí-
nésznek járó Oscar-díjat. A 
legjobb filmszínésznö az idei 
versenyben Julié Andrews 
lett. 

A legjobb mellékszereplő-
nek járó díjat Peter Ustinov 
angol színész nyerte, aki a 
Topkaki című filmben egy 
ügyetlen tolvajt alakított, 
míg Lila Kedrova francia 
filmszínésznő a legjobb női 
mellékszereplőnek járó Os-
cart kapta meg a „Zorba, a 
görög" című filmben nyújtott 
alakításáért. 

A főiskola képzőművész tanárainak 
kiállítása 

A valóság és képzelet, ter-
mészeti világ és emberi ér-
zelem, — e szélsőséges és 
mégis egybetartozó kompo-
nensek jutnak reális, vagy el-
vont formák által kifejezésre 
a Szegedi Tanárképző Főis-
kola rajzpedagógusainak 
mostani, Horváth Mihály ut-
cai képtárban megrendezett 
tárlatán. 

Buday Lajos, Fischer Ernő, 
Cs. Pataj Mihály, Szabó Mik-
lós, Szathmáry Gyöngyi és 
Vinkler László festményein 
és szobrain a materiális lát-
vány, vagy a gondolati kö-
zölnivaló hol tárgyias alak-
zatban, hol pedig szubjektív 
vízióként kerül elénk. Ha va-
lami is összekötheti e külön-
féle műveket, az mindenképp 
az élmény hajtóereje által 
történhetne meg. Ez, mely 
tartalmilag származhat bár a 
környezet jelenségeiből vagy 
éppen szellemi termékékből 
— egyként válik mégis vala-
mennyi művész mondanivaló-
jának meghatározott jellegű 
lényegévé. 

A szemlélődésnek külső és 
belső irányai a kiállítómű-
vészek egy részét a natura fe-

Felszámolható az egész földön 
Az Egészségügyi Világszer-

vezet (WHO) minden év áp-
rilis 7-én Egészségügyi Vi-
lágnapot szervez, amdkoris 
egy-egy nagy jelentőségű 
betegség elleni küzdelemre 
hívja fel az egészségügyi 
dolgozókat és a világ lakos-
ságát. Az idén a himlő elleni 
védekezést kívánja hang-
súlyozni. 

A himlő (variola) még 
napjainkban is állandó ve-
szélyt jelent az emberiségre. 
Évente százezer himlös meg-
betegedésről ós 25 ezer ha-
lálozásról érkezik a WHO-
hoz jelentés. A megbetege-
dések túlnyomó többsége, 
60—-70 százaléka Ázsiában 
van — India, Pakisztán, In-
donézia, Afganisztán —, de 
jelentős számú eset fordul 
elő az afrikai országokban, 
valamint a latin-amerikai 
országokban is. 

Az egészségügyi kormány-
zatokat nemzetközi egyez-
mények kötelezik a himlő-

A himlő elleni védekezés fontosságáról 

dv&cS'Sv-'zeHeUai. a sxítiUács&cut 
Valljuk be, a nézők túl-

nyomó többsége azért váltott 
jegyet a különös nevű angol 
Stovepipe No. 4. zenekar mű-
sorára, mert azt hitte, most 
valami egészen különleges, 
hamisítatlan nyugati dzsessz-
esemegében lesz része. Ami-
kor aztán felment a függöny, 
s a közönség meglátta a ze-
nekar pulóverbe öltözött, de 
különben jól fésült és kama-
szosan mosolygó ifjú tagjait, 
némi csalódás töltötte el a 
várakozókat. De ahogy a 
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vendégek egyre-másra ját-
szották el a korszerűen, 
blokkokból összeállított mű-
sorszámaikat, a hangulat las-
san megváltozott. A jelenle-
vők mindinkább megértet-
ték: a külsőségeiben szokat-
lanul szolid, s játékmódjában 
is többnyire egyszerű együt-
tes, zenei teljesítménye az 
est jó értelemben vett „szen-
zációja". 

Az angol fiúk — mint a 
műsorközlő Csertgery Judit 
elmondotta — egy meghatá-
rozott koncepció jegyében ál-
lították össze műsorukat: a 
jelenleg a liverpooli stílus 
mellett legdivatosabb Rhythm 
and blues irányzatot köve-
tik. E stílus hagyományai a 
húszas évekbe nyúlnak visz-
sza, amikor az észak-ameri-
kai négerek megalakították 
első dzsessz-zenekaraikat. 
Ezek az együttesek még 
minden szedett-vedett holmit 
felhasználtak zeneszerszám-
ként. (Innen a zenekar ha-
gyományra utaló neve: sto-
vepipe annyit tesz, mint 
kályhacső!) 

Az amatőrzenészekből ál-
ló együttes igen magas szín-
vonalon mutatott be többek 
között amerikai blues-okat, 
sőt dél-angol népdalfeldolgo-
zásokat is. Zenészi erényeik 
közül leginkább improvizá-
ciós készségüket és ritmusér-
zéküket dicsérhetjük. Az 
együttes két tagja — a szó-
lógitáros Andrew, a ritmus-
gitáron és szájharmonikán 
játszó Mick — énekesként is 
igen jól megállják a helyü-
ket. 

Ha műsorukat minősíteni 
akarnánk, egy olyan jól si-
került dzsesszklub foglalko-

záshoz hasonlítanak, ahol 
kitűnő zenészek ötletes válo-
gatásban bemutattak egy 
dzsessz-zenei irányzatot. Azt 
viszont meg kell jegyeznünk, 
hogy ez a foglalkozás — 
ismeretterjesztő és szórakoz-
tató mivoltában bármennyi-
re is sikeres volt — csak ne-
hezen fogadható el reprezen-
tatív ORI-produkciónak. A 
músor ugyanis meglehetősen 
„fésületlennek" tűnt. Nagyon 
látszott hogy az előző na-
pon hazánkba érkezett 
együttest rosszul értelmezett 
üzleti okokból azonnal a 
„mélyvízbe" dobták. És rá-
adásul mindjárt háromszor 
egymás után. Ez még a ten-
gertói teljesen körülvett Al-
bion fiainak is sok. . 

A. fc. 

Április 16-tól toeadvé 

szállítását 
rendelje meg. Befizetést áp-
rilis hóra ápri l is 19-ig a 
többi hónapokra a tárgy 
hót megelőző hó 25-ig tel-
jesítse. Ur iversá l KTSZ, 
Gogol u. 29 sz Telefon: 
31-21 é s .91-00. X9R997 

500 cm" vagy 750 cm : oldal-
kocsis motorkerékpár t 
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keresünk 
Szerszámkovácí Ktsz. Sze-
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gyanús megbetegedések je-
lentésére. A nemzetközi 
kapcsolatok kiszélesedése 
jelentősen növeli a külön-
böző földrészek ' közötti 
személyes kapcsolatokat is. 
A lökhajtásos repülőgép 
mindössze néhány órára 
csökkentette a kontinensek 
közötti távolságot. Egy-két 
évtizeddel ezelőtt a több he-
tes hajóutazás alatt a lap-
pangási szakaszban elindu-
ló utasnál a megérkezes 
előtt még a hajón a beteg-
ség felismerhető volt. A 
beteg izolálásával elejét le-
hetett venni a tömeges 
megbetegedéseknek. Ma a 
sugárhajtású repülőgép lap-
pangási szakb in levő uta-
sa panasz és tünetmentesen 
érkezik meg a himlőmen-
tes országba. A betegség 
első jelei csak napok múl-
tán jelentkeznek és a fel-
ismerés csak számos fertő-
zés után és rendszerint a 
harmadik láncban — 20— 
50 nappal az infectálás után 
— történik meg. Ezen idő 
alatt a fertőzés terjedését 
csupán a lakosság immun 
állapota korlátozhatja. 

1901—02-ben ezen az ala-
pon hurcolhatták be kilenc 
alkalommal a himlőt Ang-
liába, aminek következté-
ben 67 angol állampolgár be-
tegedett meg. Az NSZK-ba 
egy Indiából hazaérkező 
szerelő hurcolta be és 33 
megbetegedést okozott. Egy 
hazatérő festőművész 
Moszkvában okozott 45 meg-
betegedést. 1963-ban pedig 
egy Délkelet-Ázsiából el-
indult tengerésztől Stock-
holmban 24-en betegedtek 
meg. Az utóbbi évek legna-
gyobb európai járványa, az 
1963. évi lengyelországi jár-
vány alkalmával 98 egyén 
betegedett meg egy Indiá-
ból hazaérkező lengyel ál-
lampolgártól. 

A fentiekből világosan kö-
! vetkezik, hogy a himlő be-

hurcolásának lehetősége ál-
landó készenlétet követel az 
egészségügyi szervektől, de a 
lakosságnak is ismernie kell 
a védekezés szabályait, 
mert csak így lehet fellépni 
a himlő ellen. 

A himlő kórokozója a 
himlő vírusa, forrása a be-
teg ember. A beteg fertőző-
képes a lázas szak kezdeté-
től a pörkök lehullásáig, de 
ezen belül is legfertőzőbb a 
lázas szak 3—4. napján. 

A himlő iránt mindenki 
fogékony, természetes immu-
nitás nincs. A betegség ki-
állása tartós immunitást 
biztosít. 

A himlő megelőzésének 
legbiztosabb módja napja-
inkban is a védőoltás. 

Oltani kell azokat a ma-

Budai Lajos: Firenze 

lé tereli, másöjukat inkább a tizálni. Ez tapasztalható Bu-
tudat vizsgálódására ösztön- day és Szabó tájszépségeket 
zi. Alkotói sajátosságaiknak dekoratívan vagy tónusosán 
megfelelően néhányuknál megörökítő olaj- és vízfest-
„közvetlenül", vagyis hagyó- ményein, valamint Cs. Pa ta j 
mányos eszközökkel történik vibráló felületú, hangulatos 
az ábrázolás, mellyel egyedi városképein, továbbá Szath-
jelenségeket akarnak kőnkre- máry érzékletes finomsággal 

mintázott fiú-szobrán. 
Vannak viszont, akik a va-

lós formát irracionálisán 
megbontva, — „áttételesen" 
igyekeznek általános érvényű 
gondolatokat kifejezni. Ilye-
nek Vinkler expresszív hatá-
sú figurális grafikái, melyek-
nek drámai szimbólizmusa 
az emberiség nagy kérdései-
re utal. Fischer viszont a szín 
misztikus-varázslatos efektu-
saival fantáziadúsan idézi fel 
— többek között — Kafka 
álomszerű Prágáját , vagy a 
sokszáz éves Notre Dame tit-
kokat őrző, s ma is izgató ro-
mantikáját . 

Az a megfigyelhető törek-
vés, amely a társadalmi igaz-
ságok képi-allegorikus közlé-
sére, valamint a természeti 
motívumok individuális ki-
vetítésére irányul a kiállító 
művésztanárok intellektuális-
esztetizáló hajlandóságából 
ered. Tárlatuk — éppen mert 
a megjelenítési módok olyan 
part jai t hidalja át, melyek 
között a nyelvezetkúlönböző-
ségek differenciáltsága hul-
lámzik — válik a természet-
elvű és az elvont ábrázolá-
sok gazdag arculatú együtte-
sévé. (Mindez nem jelenti azt, 
hogy prq és kontra az egyes 
müvekben ne találnánk meg 
a megalkuvó konformizmus, 
illetve a túlzott újítani vá-
gyás ellentéteiben is egyaránt 
negatívnak vehető elemeit.) 

A Szegedi Tanárképző Fő-
iskola képzőművész tanárai-
nak kiállítása megosztó tet-
szést válthat ki a tárlatláto-
gatók hagyománykedvelő 
vagy a modern stílusok iránt 
érdeklődő, nem azonos nézetű 
táborából. De bemutatkozá-
suk összképére mégis az az 
egységes szándék jellemző, 
mely szerint a résztvevő mű-
vészek mindegyike őszintén 
akart vallani önmagáról és az 
általa ábrázolt valóságról. 
Közös vállalkozásukat ez te-
szi magas színvonalúan ered-
ményessé és elismerést ér-
demlően figyelemre méltóvá. 

Szelcsi Zoltán 

gyar állampolgárokat is, akik 
olyan európai ország terüle-
tére utaznak, ahol az adott 
időpontban himlő megbete-
gedés van, továbbá az Euró-
pán kívüli országba utazó-
k a t Ezen oltásokat vidéken 
a Közegészségügyi—Jár-
ványügyi Állomások 
(KÖJÁL), Budapesten az Or-
szágos Közegészségügyi In-
tézet (OKI) végzik és ered-
ményes oltás esetén nem-
zetközi oltási bizonyítványt 
állítanak ki. 

Nemzetközi oltási igazol-
ványt követelünk meg mi is 
minden olyan külfölditől, 
aki olyan országból érkezik 
hozzánk, ahol himlő jár-
vány van, általában azoktól, 
akik Európában és Észak-
Amerikán kívüli országból 
jönnek. 

Az oltásokon kívül más 
eszközöket is igénybe kell 
venni a himlő terjedése el-
len, mert a régebben oltot-
tak között mindig vannak 
olyanok, akik már elveszí-
tették az oltás által szer-
zett védettségüket. 

Abban az esetben, ha him-
lő megbetegedés történik, 
vagy annak gyanúja felme-
rül, az Egészségügyi Mi-
nisztériumtól lefelé az egész 
járvány megelőző apparátust 
mozgósítják. A beteget, vagy 
gyanúsat izolálják (elkülö-
nítik). a vele érintett sze-
mélyeket — még a másod-
lagos kontaktokat is — olt-
ják és elkülönítik a lappan-
gási időre. Esetleg lakosság-
csoportok, vagy az egész la-
kosság oltására is sor kerül-
het. 

Amint látható, a himlő a 
XX. század második felé-
ben is fenyegeti az emberi-
séget; egyes földrészeken 
ma is állandóan előfordul. 
Az Is látható azonban, 
hogy a betegség felszámol-
ható az egész földön. Ha az 
egész emberiséget védőol-
tásban részesítik, nem lesz 
olyan egyén, akiben megta-
padhatna, szaporodhatna a 
vírus, éts így el kell pusz-
tuljon, mert az embert csak 
az emberhimlőt okozó ví-
rus betegítheti meg. 

Ilyen nagyszabású prog-
ramhoz nemzetközi össze-
fogás kell. Ezt célozza az 
Egészségügyi Világszervezet 
kezdeményezése. Az Egész-
ségügyi Világnap alkalmá- j 
val erre a nagyszerű mun-
kára készülődnek. Elismerés 
.iár mindazoknak, akik gyak-
ran kimondhatatlan nehéz j 
körülmények között végzik ' 
a himlő felszámolásával ; 

kapcsolatos feladataikat. El-
ismerés illeti a himlőmentes ; 
országok azon egészségügyi j 
dolgozóit is, akik éberen őr- ! 
ködnek, hogy hazájukba ne | 
hurcolják be a himlőt. 

Dr. J. G. 

A Tavaszi 
Vendéglátó 
Napok 

kere tén belül 
a mai napon a. 

Alföldi 
Étteremben 

jellegzetes 
magyaros étele 
kerülnek 
felszolgálásra. 
Tájjellegű borok 
nagy választékban. 
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