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Egy krumpli, két krumpli Oj film 

Hogy Amerikában a néger 
kérdés valóban nagy problé-
ma, aligha kell valakinek ls 
magyarázni; ezzel kapcsolat-
ban uta lhatunk egy sereg 
mostanában lezajlott politi-
kai eseményre. Érdekesen 
példázza a néger kérdéssel 
kapcsolatos el lentmondásokat 
ez a f i lm ls. Méghozzá nem-
csak témájával , nemcsak az-
zal, hogy a négerek és a fe-
hérek együttéléséről beszél, 
hanem már létrejöttével, szü-
letésével is. Erre a f i lmre 
ugyanis a nagy hollywoodi 
f i lmgyárak közül egyetlen 
forgalmazó sem akadt. A 
gyártáshoz szükséges pénzt a 
a rendező barátot, ismerősei 
adták össze. A bojkot t azon-
ban semmiféle eredménnyel 
nem jár t : a film világhírű 
lett. Tavaly Cannes-ba Is 
meghívták, s női főszereplője, 
az addig Jóformán teljesen 
ismeretlen Barbara Barrie a 
legjobb női alakítás diját 
nyerte el. 

A cselekmény főhőse egy 
elvált asszony, aki kislányá-
val egyedül él; f é r j e évekkel 
ezelőtt elhagyta Őket. Ez a 
magányos asszony megismer-
kedik egy rokonszenves né-
ger f iatalemberrel , s felesé-
gül ls megy hozzá. Nemsoká-
ra azonban visszatér az asz-
szony első fér je , s magának 
követeli a gyereket. A bíró-
ság végülis igazat ad a f é r j -
nek; s azon az alapon, hogy 
a néger környezet rossz ha-
tással lehet a fehér kislány 
Jövőjére, az apának ítéli a 
gyereket. 

Mint látható, az alapjaiban 
egységes problematika két 
kérdéskomplexumra bontva 
Jelenik meg a fi lmen. A har-
mincnégyéves, elsőíllmes ren-
dező Larry Peerce először a 
vegyesházasságokról beszél. 
Vall juk be, ebben a részben 
nem sok ú j gondolat van. Ezt 
a problemat ikát — s lényegé-
ben hasonló eredménnyel — 
már más f i lmekben is láttuk. 
A problémának az a része 
azonban, amely a gyerekre 
vonatkozik, valóban új. S bár 
igaz, hogy ebben a részben 
bizonyos érzelmességgel és 
romantikával is találkozunk, 
mégis azt hisszük, a monda-
nivaló ereje ebben a rész-
ben meggyőzőbb és hatáso-
sabb. 

A fi lm becsületesen és ra-
cionálisan, a valóságról soha 
egy pi l lanatra sem megfeled-
kezve beszél a témáról. (E2 
nincs ellentétben azzal, hogy 
a feldolgozás Időnként érzel-
mes színezetet kap.) A racio-
nális alapállás a r ra vonatko-
zik, hogy a film nem épít 
légvárakat, nem lesz hamis 
illúziók rabja és közvetítője 
Ellenkezőleg, végig és kö-
vetkezetesen a probléma «e-
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Az első f é r j elviszi a kislányt. Jelenet a filmből 

hézségeiről beszél. Méghozzá 
olymódon, hogy az eddig Is-
mertekhez még újabbakat so-
rol fel. 

Azt hihetnénk, ez az állás-
pont pesszimista. Hiszen ar-
ra utal, hogy minél közelebb 
ju tunk a néger kérdéshez, an-
nál több nehézséggel, szinte 
megoldhatat lannak látszó 
problémával találkozunk. Va-
lójában ez természetesen nem 
pesszimizmus. A megoldás 
keresése nem a fi lmnek, 
vagy legalábbis nem ennek a 
f i lmnek a dolga. Az Egy 

krumpli , két krumpli azzal, 
hogy a nehézségeket sorolja 
föl, a helyzet tarthatatlansá-
gára mutat rá, s ezzel is a 
megoldást sürgeti. 

A film alkotó kollektívája 
egyszerű, közérthető f i lmet 
akar t csinálni. Mindenféle 
eredetieskedő újdonságot el-
kerültek. Nincs ebben a film-
ben semmi előadásbeli, stí-
lusbeli vakmerőség. Mégis 
hat, hibái ellenére is eleve-
nen hat, mert a mondanivaló 
becsületes, igaz és erőteljes. 

ö . L. 

Szegedre |5n 
a Narodno Pozorisie 

Nusity: Protekció című 
színművét adja elÓ 

a szerb társulat 

A Szabadkai Nemzeti 
Színház — a Narodno Pozo-
riste, Subotlca — magyar 
társulatának emlékezetes 
Léda-előadása után június 
7-én, hétfőn este 7 órakor 
a színház szerb társulata is 
bemutatkozik Szegeden. A 
Szegedi Nemzeti Színházban 
Branislav Nusity: Protekcija 
(Protekció) című ötfelvoná-
sos vígjátékát muta t ják be 
a vendégművészek. 

A színház magyar nyelvű 
tájékoztatót bocsát a néző-
közönség rendelkezésére, s 
így az előadás magyar anya-
nyelvű nézők számára is 
könnyen élvezhetővé s ér t -
hetővé válik. 

A két szomszédos nép 
kulturális kapcsolatainak el-
mélyítését elősegíteni hiva-
tott előadás Iránt érdeklődők 
száméra a Szegedi Nem-
zeti Színház szervezési iro-
dá ja máris megkezdte az 
elővételi jegyek árusítását . 
Huszonöt főn felült, csopor-
tos látogatás esetén 15 szá-
zalékos kedvezményt bizto-
sítanak. 

Ünnepi könyvhét 
Az idén má jus 29-e és jú-

nius 5-e között rendezik meg 
az ünnepi könyvhetet. Or-
szágszerte számos Író—olvasó 
találkozó, irodalmi est és ma-
tiné megrendezésére kerül 
sor. A Könyvbarát Mozgalom 
Csongrád Megyei és Szeged 
Városi Akcióbizottsága ls ér-
dekes, színvonalas programot 
állítoft össze ebből az alka-
lomból. 

Május 29-én este 7 órakor 
lesz az ünnepi könyvhét meg-
nyitója a Tisza Szálló hang-
versenytermében. Megnyitó 
beszédet mond Döme Mihály, 
a Cscngrád megyei tanács vb 
művelődésügyi osztályvezető-
je. Majd Pándi Pál József 
Attila-díjas Irodalomkritikus 
tart előadást a mai magyar 
irodalomról, illetve időszerű 
irodalompolitikai kérdések-
ről. Az ünnepi esten megje-
lennek Galambos Lajos, Mo-
csár Gábor, Pgpp Lajos és 
Vdcl Mihály. Közreműköd-
nek Demjén Gyöngyvér, Hő-
gye Zsuzsa, Kovács János 
i s Mentes József, a Szegedi 
Nemzeti Színház tagjai. 

Május 30-án délelőtt 13 éra-
kor író—olvasó találkozóval 
folytatódik a program, ne-
l j cn Váci Mihállyal találko-
zik a Rózsa Ferenc gimnázi-
um fiatalsága. Délelőtt 11 óra-
kor a Klauzál téri könyvsá-
torban Galambos Lajos és 
Váci Mihály dedikál. Este 6 
órakor pedig a Fegyveres 
Erők Klubjában Andrássy 
Lajossal és Mocsár Gáborral 
találkozik a közönség. Beve-
zető előadást mond Pándi 
Pál. 

Május 31-én délután Bóra-
kor ugyancsak a Fegyveres 
Erők Klubjában a nyugdíja-
sok klubjának tagjaival oe-
szélget Papp Lajos költő. Jú -
nius l -én délután 4 órakor a 
gyermekkönyvtárban lesz író 
- o l v a s ó találkozó, melyen 
Janikovszky Évával Ismer-
kedhet meg a közönség. Jú -
nius 4-én este 6 órakor a 
Juhász Gyula Művelődési 
Otthonban Mocsár Gáborral 
és Fenákel Judi t ta l találkoz-
hatnak az irodalom kedvelöl. 

Pedagógusok az új tantervről 

A kereskedelem ijérí 

Több, jobb cipót szállítanak 
Ankét a cipőellátásról 
A Hazafias Népfront Sze-

ged városi bizottsága, a Nő-
tanács városi t i tkársága és a 
Délmagyarországi Cipőnagy-
kereskedelml Vállalat anké-
tot rendezett a cipőellátás-
ról, a jövő évi cipődivatról. 
A közérdekű probléma tár-
gyalására tegnap kerül t sor 
a Hazafias Népfront Vörös-
marty utcai székházában. 
Hofgesang Péter, a Hazafias 
Népfront városi bizottsága 
t i tkárának megnyitó szavai 
után dr. Gál László, a Belke-
reskedelmi Minisztérium ci-
pőosztályának vezetője tar-
tott előadást a három megyé-
ből összegyűlt kereskedelmi 
szakembereknek, kiskereske-
delmi boltvezetőknek és a 
tömegszervezetek képviselői-
nek. 

Dr. Gál László szavait 
Idézve: „A nyári cipőellátás 
országosan jónak mondható, s 
a téli még jobb lesz. " Kö-
zölte azt is, hogy a tavaly 
gyakran hiányzó gyermek, 
nöi és férfi szandálokból bő-
séges a választék, pontosab-
ban 25 százalékkal több ke-
rül forgalomba, mint tavaly. 

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ m á j u s 30-án, va-

sá rnap esté 7 órai kezdettel Belllnl 

N O R M A 
Című nagysikerű operá já t mu ta t j a be. (JUHASZ 

GYULA-BÉRLET). Jegyek, a Szervező Irodában, 

Szeged, Kéráaz utca 15. sz. alatt kaphatok. K 174 

Az őszi, téli ellátásról kide-
rült . hogy a közkedvelt kis 
csizmákból a múlt évinek 
kétszerese kerül az üzletekbe 
s ezeknek a minősége is ki-
fogástalan lesz. Sok mű-
anyagból és gumiból készült 
csizmát importálunk Cseh-
szlovákiából. 

Az előadást követő vitá-
ban sok érdekes Javaslat, ké-
rés hangzott el. Farsang 
Lászlóné, a szegedi városi 
tanács kereskedelmi osztá-
lyának vezetője kérte, hogy 
az őszi-téli idényre az eddi-
ginél sokkal több fekete, 
barna színű trotór-sarkú ci-
pőt hozzanak forgalomba. 
Jónak találta, s javasolta az 
úgynevezett „feleresztett" be-
tétes cipők gyártását ls. Pa-
naszolta. hogy a gyerekcipők 
nehezek s hogy a női panto-
nettek, bár Igen nagy vá-
lasztékban kaphatók, három-
négy centis sarokkal nem ké-
szültek. pedig ezek volnának 
a legpraktikusabbak. Major 
Ferenc, a Csongrád megyei 
Ruházati Bolt Vállalat bolt-
vezetője szintén több jobb 
minőségű cipőt kért, tolmá-
csolta a vevők kéréseit. Ha-
sonló értelemben szólt Gon-
dos Ernő Békéscsabáról, Fe-

kete Dezső Bács megyéből, 
Tóth László Kistelekről és 
Adám Pál Bajáról. 

A Jól sikerült ankéton be-
fejezésül Árvái Béla, a szom-
bathelyi Cipőgyár főtechno-
lógusa tar tot t előadást a ci-
pőipar technológiájának fej -
lesztéséről. Végül a szakem-
berek megtekintet ték az an-
két színhelyén a Szombathe-
lyi Cipőgyár 1968. évi kiállí-
tott modelljeit . 

A Pedagógusok Szakszer-
vezete Központi Vezetősége 
Köznevelési és Szervezési 
Osztálya, va lamim a szak-
szervezet Csongrád megyei 
bizottsága mellett működő 
gimnáziumi tagozat tegnap, 
csütörtökön megkezdte két-
napos tanácskozását a sze-
gedi Tömörkény gimnázium-
ban. 

A délelőtt fél 12 órakor 
kezdődő tanácskozás részt-
vevőit Ökrös János, a Peda-
gógusok Szakszervezete 
Csongrád megyei bizottségá-

I nak t i tkára üdvözölte. Meg-
• nyitó szavalt követően Dö-
me Mihály, a Csongrád me-
gyei tanács vb művelődés-
ügyi osztályának vezetője és 
Annus Antal, Szeged mj. 
városi tanács vb művelődés-
ügyi osztályának csoportve-
zetője tar tot t tájékoztató 

jellegű előadást a megye, il-
letve Szeged középfokú ok-
ta tásának helyzetéről. 

Délután a résztvevő peda-
gógusok csoportonkénti is-
kolalátogatásra indultak 
Hódmezővásárhelyre, Kiste-
lekre, Mórahalomra és öt 
szegedi gimnáziumba. 

A tanácskozást ma. pénte-
ken délelőtt folytat ják. Vita-
indító előadást tart ..Hogyan 
felelnek meg a bevezetésre 
kerülő ú j Tanterv célkitű-
zéseinek a jelenlegi gimná-
ziumi tanszerek és szemlél-
tetőeszközök" címmel Diós 
József, a szegedi Tömörkény 
gimnázium igazgatója, a 
Csongrád megyei Szakszer-
vezeti Bizottság gimnáziumi 
tagozatának vezetője. Elő-
adása után megvi ta t ják a 
tegnap és ma elhangzott re-
ferá tumokat . 

Kezdődnek a tanácstagok 
beszámolói 

A szegedi városi és kerü-
leti tanácstagok idei első fél-
évi beszámolói mától kez-

Olaawink írják 

HOBSZÜ AZ EBÉDIDŐ? 

A napokban diáktársaim-
mal felkerestük a Lenin 
körúti jelmezkölcsönzőt. 
Hiába fogtam meg az üzlet 
kilincsét, az a j tó nem nyílt 
ki, s akkor vettem észre a 
fekete tussal írt lapot, ame-
lyen ez állt „Ebédszünet". 

Gondoltuk, majd csak Jön 
a kölcsönző dolgozója, de 
bizony hiába sétáltunk ott. 
Igen hosszú tdetg nem jött 

senki az üzletet kinyitni. 
Aztán Jöttünk rá, hogy az 
üzlet dolgozói 12-től akár 
délután 4-ig is zárva ta r t -
ha t ják az üzletet, ha nem ír-
ják ki, meddig tart az ebéd-
idő. Azt kér jük az illetéke-
sektől, hogy gondoskodja-
nak arról, tegyen kiírva az 
is, mikortól meddig van 
ebédidő. 

Ordögh Szilveszter 

UDVARIAS KISZOLGÁLÁS 

Nemegyszer tapasztaltam, 
hogy a közlekedési és keres-
kedelmi dolgozók között 
akadnak udvariat lanok, rossz 
modorúak. Most viszont egy 
jó példáról szeretnék beszá-
molni. Nemrégiben a Klau-
zál tér 2. szám alatti villa-
mossági boltban vásároltam 

"Oálaszfrl az ifíetéka 

Van tartulékkulcs u postaládákhoz 

Május 3ó-án délelőtt 10—11 óra kőzött a 1 

Ünnepi Könyvhét 
alkalmából 
VACZI MIHÁLY Kossuth-díjus és GALAMBOS 
LAJOS írók dedikálnak a Magyar Könyvkeres-
kedelmi Vállalat által a Klauzál téren felállított 
elárusító pavilonnál és a - Juhász Gyula köny-
vesboltban. * 173 

Lapunk május 30-1 szá-
mában a „Postaláda és törött 
kulcsa" címmel csiszár Géza 
olvásónk arról írt. hogy a 
póstaláda kulcsa eltörött, s 
így nem tudja kinyitni, má-
sik kulcsot pedig nem kap, 
a postán ide-oda küldözge-

A Kisteleki Gépál lomás 
lakatni , esztersályoa és 
marós szakmunkás t vesz 
tel. 

Jelentkezés a gépa l lomáe-
li-odájában 7—12-lg. 

XK. ISI 

tik. Erre- válaszolt a követ-
kezőkbén Fodor István, a 
Szegedi Postaigazgatóság ve-
zetője: 

..A posta által felszerelt 
levélszekrényekhez minden 
rekesíhez két kulcsot boesá-
tu t tunk a lakók rendelkezé-
sére. Csiszár Oézának is két 
kulcsa volt, de az egyiket 
elvesztette, a másik pedig 
eltörött. A posta gondosko-
dott tartalékkulesokról, Csi-
szár Gézának már adtunk is. 
A jövőben, ha hasonló eset 
előfordul, fordul janak biza-
lommal a postaigazgatóság-
hoz, mert megfelelő meny-
nvisegben áll rendelkezé-
sünkre tartalékkulcs." 

feleségemmel együtt. Jó ér-
zés volt hallani, látni, ahogy 
ott nemcsak velünk, hanem 
minden vásárlóval egyfor-
mán kedvesen, udvariasan 
beszéltek és szolgálatkészen 
mutat ták be a kívánt áru-
kat. 

Ebben az üzletben lá t tam 
még egy nagyon szép dolgot: 
egy vándorzászlót. S az a 
véleményem, jó helyre ke-
rült a zászló. Jó, hogy nem-
csak a vasárlók, de a válla-
lat vezetői is é l t revet ték a 
öéldás munkát , a szorgal-
mat, s azért meg is adták 
3 Jutalmat. Egyben kérem 
izekat a néha türelmetlen 
kereskedelmi dolgozókat, ve-
gyenek példát « említett 
'izlet dolgozóiról. 

Kocsis János 

dődnek és Június végéig ta r -
tanak. A 99 városi és a 196 
kerületi tanácstag beszámol 
választóinak a városi és a 
kerületi tanács testületi te-
vékenységéről. a város, vagy 
városrész fejlődéséről. 

A tanácstagok és a vá-
lasztók a beszámológyűlése-
ken gondolatokat cserélnek. 
A gyűlések is tehát alkal-
mas fórumok arra . hogy a 
lakosság széles tömegei tá-
jékoztatást kapjanak, s egy-
úttal véleményüket nyilvá-
nítsák. 

Ma. pénteken délután 3 
órakor a Vám téri öregek 
klubjában Kancsár Ferencné 
Városi. Borka László é» ö r -
dög Mátyás kerületi tanács-
tag találkozik választóival. 

A következő gyűlések egy-
ségesen délután 6 órakor 
kezdődnek. A Móra Ferenc 
Iskolában dr. Csiszár Bcla 
Városi. Makra Mihály és dr . 
Dudás Béla kerületi , a Ka-
tona utcai óvodában Zöldi 
Imréné városi. Hernádi J á -
nos és Gyuris István kerü-
leti. a Siketnémák Intézeté-
ben Kovács Józsefné városi; 
Nagymajtényi László é l 
Karla Gyula kerületi, a Rá-
kóczi utca 11. szóm alatti 
pár tház helyiségében Far-
kas Mihály városi. Sziládi 
Sándor és Zoltán fi Istváll 
kerületi, a Hunyadi Jáno l 
sugárúti Tanárképző Főisko-
lában Novotni János városli 
Csúcs Mihálv és Pálvölgyl 
Ferenc kerületi, a Hámán 
Kató iskolában Árvái László 
Várósl. Savanya Rozália é l 
Csiszár Antal kerületi ta-
nácstag számol bé válasz-
tóinak 

A Csongrád megyei Tanácsi Építőipari Vállalat á me-
ave területére 

bádogos, kőműves, áCS, motorszerelő, építőipari 
pépkpjelő, szobafestő, asztalos, épületlakatos, 
műköves szakmunkásokat és segédmunkásokat 

keres azonnali belépésre. Teljesí tménybérben bérezünk. 
A szociális jut ta tásokat biztosítjuk. Jelentkezni lehet: 
Hódmezővásárhely, Tanácsköztársaság tér 59. Szentes, 
Arany J. u. 11. Szeged. Tolbuhin sugárút 73. Makó, 
Liget utca 17. H72 8Ö0 
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