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Szegedi diákok 
francia nyelvű műsorai 

A Radnóti gimnazisták 
f rancia estjei évről évre töb-
bet adnak a közönségnek; 
igen, most már nemcsak a 
hozzátartozóknak, akik nyil-
ván örülnek a gyerekek sze-
replésének és elnézőbbek — 
mondhat juk nyugodtan: a 
közönségnek. Az évről évre 
visszatérő rendezvény kinőt-
te a Móra Ferenc Művelődé-
si Otthon elég tágas szín-
padtermét — tavaly, a nagy 
érdeklődésre való tekintettel 
meg is kellett ismételni az 
előadást, a kisebb helyen — 
és átköltözött a Kamaraszín-
házba. 

Ezt a „többet" mintha 
most a műsor arányaiban, 
időtar tamában is érvényesült 
volna. A három és fél óra 
kicsit sok. Magyarázata 
azonban úgy véljük a műsor-
ból érezhető. A korábbi 

francia estekben több volt 
az önképzőkör-jelleg, a he-
lyi-érdekűség — idén viszont 
szabályos irodalmi estet ren-
deztek, bőséges műsorral lép-
tek színpadra, hogy bemu-
tassák a modern francia iro-
dalmat, különösen a legmo-
dernebbet, melynek ta la ja a 
fasizmus ellen küzdő Fran-
ciaország volt. Talán túl so-
kat is fogtak ebből, de hi-
szen nem is olyan könnyű 
elhagyni e gazdagságában, 
bőségében is érdekes, külön-
külön izgalmas csokorból. 
Apollonaire, Aragon, Eluard 
költeményei, Camus-, Sar t -
re-, Salacrou- és Ionesco-
részletek, rövid jelenetek, té-
májukban többnyire az anti-
fasizmusból táplálkozva. S 
ezt gazdag zenei anyaggal 
oldva, mely ugyancsak e szá-
zad ku l tú rá já t fémjelezte. 

A tartalmas, túlságosan is 
gnzdag műsor összeválogatá-
sa. a gyerekek felkészítése 
a budapesti Francia Intézet 

Madách Az ember tragédiájának párizsi színje a radnó-
tisták francia estjén 

174 064 kerékpár duó. 
190 585 háztartási kisgépesí-
tés. 190 672 háztartási kisgé-
pesités. 190 835 háztartási 
kisgépesítés. 199 059 utal-
vány. 205 407 óra. 231 705 
televízió. 237 551 televízió. 
251 982 utalvány. 255 904 
tengeri utazás. 272 656 utal-
vány. 

4 659 038 modern otthon 
gépei. 5 444 731 televízió. 
5 446 440 televízió. 5 449 383 
bútor. 5 452 100 rádió. 
5 452 367 lemezjátszó. 
5 459 653 rádió. 5 417 734 te-
levízió. 5 463 798 hűtőgép. 
5 496 289 rádió. 5 498 135 hű-
tőgép. 5 511 580 televízió. 
5 985 593 óra. 5 986 911 ten-
geri utazás 

7 439 499 óra. 7 443 903 bú-
tor. 7 445 292 bútor. 7 445 820 
ezüst evőeszközkészlet. 
7 446 855 utalvány. 7 457 702 
óra és utalvány. 7 464 630 
rádió. 7 470 584 rádió. 
7 481 741 hangulatsarok. 
7 509 879 utalvány. 7 514 600 
rádió. 7 515 730 óra duó. 
7 982 289 utalvány. 

8 007 440 utalvány. 8 008 396 
fényképezőgép. 8 041 379 óra 
és utalvány. 8 043 462 rádió. 
8 045 136 élelmiszerutalvány. 
8 053 074 óra. 8 053 715 rá-
dió. 8 055 493 élelmiszerutal-
vány. 8 063 736 ó l és utal-
vány. 8 069 206 utalvány. 
8 075 653 utalvány. 8 076 100 
rádió. 8 105 213 szőnyeg. 
8 110 983 óra. 8 124 711 tel® 
vízió. 8 127 090 hangulatsa-
rok. 8 127 850 televízió. 
8 128 407 televízió. 8 130 913 
utalvány. 8 133 476 utalvány. 
8 149 765 élelmiszerutalvány. 
8 158 274 televízió. 8 164 872 
óra és utalvány. 8 169 710 
óra. 8 170 225 fényképezőgép 
8 173 149 utalvány. 8 174 305 
tengeri utazás. 

Kisorsolták a lottó május havi 
tárgynyereményeit 

A sorsoláson a 2l. játékhét szelvényei vettek 
részt 

Hétfőn délután Budapesten, az OTP Nádor utcai 
székházában került sor a lottó május havi tárgynyere-
ményeinek kisorsolására. A sorsoláson a 21. játékhét 
szelvényei vettek részt. 

Az alábbiakban közöljük a szegedi totó—lottó körzeti 
iroda területén eladott és tárgynyereménnyel kisorsolt 
21. heti szelvények számát. 

8 176 597 utalvány. 8 183 293 
modern otthon gépei. 
8 203 070 utalvány. 8 205 567 
porszívógép. 8 212 686 utal-
vány. 8 232 706 fényképező-
gép. 8 239 316 teáskészlet. 
8 243 007 varrógép. 8 243 101 
televízió. 8 249 807 élelmi-
szerutalvány. 8 252 043 ke-
rékpár duó. 8 253 817 élelmi-
szerutalvány. 8 259 879 ház-
tartási kisgépesítés. 

8 260 239 háztartási kisgé-
pesítés. 8 270 357 óra duó. 
8 300 626 háztartási kisgép® 
sítés. 8 307 398 utalvány. 
8 323 261 óra és utalvány. 
8 341 385 rádió. 8 347 319 utal-
vány. 8 347 739 óra és utal-
vány. 8 350 991 rádió. 
8 354 167 rádió. 8 359 003 óra 
és utalvány. 8 365 404 élel-
miszerutalvány. 8 388 369 
utalvány. 8 414 484 tengeri 
utazás. 

8 445 305 rádió. 8 473 683 
utalvány. 8 476 872 tengeri 
utazás. 8 477 865 utalvány 
8 490 488 hangulatsarok. 
8 508 665 televízió. 8 519 431 
étkészlet. 8 520 475 élelmi-
szerutalvány. 8 528 109 óra 
duó. 8 533 633 élemiszerutal-
vány. 

8 534 257 tengeri utazás. 
8 566 079 kerékpár duó. 
8 580 463 televízió. 8 592 587 
élelmiszerutalvány. 8 592 924 
óra és utalvány. 8 593 326 
élelmiszerutalvány. 

A gyorslista közvetlenül a 
húzás után készült, az eset-
leges számhibákért felelőssé-
get nem vállalunk, 
teseknek a szelvény fogadási 
szelvényrészét június hó 
20-ig kell eljuttatniok a 
Sportfogadási és Lottó Igaz-
gatóság lebonyolítási osztá-
lyának (Budrpest. V., Nádor 
u. 15.). (MTI) 

támogatásával történt, amely 
igazgatóhelyettesével, Henri 
Greneí-vel képviseltette is 
magát a nagysikerű rendez-
vényen. Kovács Béla, vala-
mint dr. Alpár Gyula, a 
f rancia tagozat tanárai az j 
iskolai k ívánalmakat nyil-
vánvalóan meghaladó mun-
kát végeztek az irodalmi est 
összeállításával, rendezésé-
vel, a gyerekek betanításá-
val, akiknek szép francia beszé-
dét — az Intézet hanglemezei 
is segítettek a tanulásban — 
és sokszor ötletesen, de min-
dig igyekvő alakítását egy-
aránt dicséret illeti. Hosszan 
sorolhatnánk a neveket. Is-
mét ki tűnt a már korábban 
is kedvező benyomást tett 
Németh Annamária , Komó-
csin Ilona, Cyürki István, 
ö r ö m m e l figyeltük Toldi Ilo-
na, Simon Márta, Répa Ildi-
kó, Csonka Miklós, Korbay 
István, Mátéffy Tibor, Obál 
Ferenc, Bereczky Klára, 
Nóvák Zoltán szereplését, 
Pelle Zsuzsa ügyes ismerte-
tőjét, Joó Csilla énekszámát. 

A Ságvári Endre Gyakorló 
Általános Iskola és Gimná-
zium francia tagozatú osztá-
lyai — a IV. a, illetve a gim-
názium II. a osztálya — csa-
ládias légkörű, meleg hangu-
latú matinén tettek bizony-
ságot a gimnázium díszter-
mében vasárnap délelőtt ösz-
szegyűlt szülők és érdeklő-
dők előtt felkészültségükről, 
nyelvkészségük egy eszten-
dős komoly fejlődéséről. 

Az ünnepélyen elhangzot-
tak s látottak nyilvánvalóvá 
tették, hogy a két intézmény-
ben korszerű, a nyelvet hasz-
nos gondolatközlő eszközként 
minősítő nyelvtanítás és ok-
tatás folyik. A gimnazisták 
szerepléséből az is kitűnt, 
hogy a francia irodalom és 
művészet kincseinek megsze-
rettetéséről sem feledkeznek 
meg a gimnázium tanárai . 

A műsor első részében fő-
ként az általános iskola IV. a 
osztályának tanulói, a szünet 
utáni részben a gimnázium 
II. a osztályos diákjai szer® 
peltek — dalokkal, szavala-
tokkal, gyermekjátékokkal , 
jelenetekkel, zenei számok-
kal. Sikeresen szerepelt 
Ágoston Éva, Barta Miklós, 
Pályi Imre, Tóth Balázs, 
Kunsági Katalin, Aldobolyi 
Nagy Magda, Katona Sarol-
ta és Ördög Szilveszter, va-
lamint a gimnázium első és 
második osztályainak kórusa. 

A francia tagozatú osztá-
lyok az idén ismét a kezde-
ményezés célszerűségét s 
életrevalóságát bizonyították 
be a hangulatos és egyben 
gyakorlatias műsorral . A 
műsor összeállítása és a ren-
dezés a fá radhata t lan f ran-
cia szakos tanárt , Ágoston 
Györgyöt dicséri. 

D . E. 
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író—olvasó találkozók Szegeden 

(Somogyiné felv.) 
Pesti íróvendégeink vasárnap a Klauzál téri könyvsátornál találkoztak olvasóikkal 
és dedikálták műveiket. Baloldalt Galambos Lajos, középen Pándi Pál és a kép jobb 

szélén Váci Mihály éppen kötetét dedikálja 
A Fegyveres Erők Klubjának díszesen 

előkészített termében találkozott vasárnap 
délután Váci Mihály, Andrássy Lajos és 
Lődi Ferenc olvasóikkal. 

Bevezetésképpen Pándi Pál irodalomtör-
ténész az író és közönség közötti kapcso-
lat fejlődő arculatáról beszélt. Ezután 
Váci Mihály, mai l íránk reprezentatív 
képviselője olvasott fel legszebb versei-
ből. 

Ugyancsak az ő versei szerepeltek Bó-
kay Mária, a Szegedi Nemzeti Színház 
művésznője műsorán is, míg a színház 

másik tagja, Kovács János, néhány And-
rássy-verset tolmácsolt. Majd Andrássy 
Lajos, a Tiszatáj főszerkesztője beszélt a 
lapról. A műsort Lődi Ferenc néhány 
szép verse zárta be. 

Ugyancsak a Fegyveres Erők Klubja 
volt a színhelye Papp Lajos hétfői, teg-
nap esti mat inéjának. Ezúttal a nyugdí-
jasok klubjának tagjai hallgatták nagy ér-
deklődéssel a fiatal szegedi költőt, vala-
mint Kovács János előadásában a Decem-
ber csillaga és az Obsit című költemé-
nyét. A rövid műsort vita követte. 

J O G E S O K O L | c jfun. 
Nem tudom, készült-e va-

laha statisztika arról, melyik 
ország filmeseit foglalkoz-
tat ta legjobban a második 
világháború témája . Azt hi-
szem — adatok és statiszti-
ka nélkül is —, hogy a szov-
jeteken kívül a f ranciákat ég 
a lengyeleket. A franciákat 
elsősorban maga a háború, 
az ellenállás, a fegyveres 
harc, a lengyeleket viszont a 
háború befejezésének pilla-
nata, a béke kezdete izgatta 
és érdekelte. Az az időpont, 
amelyben a szürke hétköz-
napokon még nem vált el 
élesen a háború és a béke. a 
harc és a fegyvernyugvás; 
ahogyan ez a valóságban is 
történt Lengyelországban. 
Tudjuk, hogy ott még akkor 
is ropogtak a fegyverek, 
amikor már vége volt a há-
borúnak. Erről a senki ide-
jéről szólnak a lengyelek 
legjobb filmjei. Erről szói a 
Hamu és gyémánt, A sza-
badság első napja és a többi. 
Lehet, hogy szám szerint 
nem ezek vannak többség-
ben. Művészileg, intenzitás-
ban, mélységben, minőség-
ben, jelentőségben azonban 
feltétlenül ezeké az első 
hely. 

A „senki idejében" játszó-
dik a Jog és ököl című film 
is. Tárgyát azonban nem 

úgy közelíti meg, mint az 
említett f i lmek: ez a mű 
bűnügyi film. Nem teljesen 
olyan, mint ennek a műfa j -
nak kommersz alkotásai, 
azoknál több és jobb. Az az 
időpont, amelyben a törté-
net játszódik, végeredmény-
bén sok mindent meghatá-
roz. De azért valódi bűnügyi 
film ez, bűnüggyel, bűnözők-
kel és egy férfival, aki fel-
veszi ellenük a harcot és 
győz. Persze mai filmről van 
szó, nem romantikus törté-
netről. A férfi, aki a harcba 
indul, nem hibátlan, nem 
mindent tudó és mindenen 
győzedelmeskedő, szívtipró 
férfi, hanem egy fáradt em-
ber, aki most szabadult a 
lágerből, s ráadásul : győzel-
mébe szomorúság is kevere-
dik. A végén egyedül ma-
rad. 

Bármennyire is igényes ez 

a Jerzy Hoffman és Edward 
Skórzewski rendezte film a 
maga műfa jában , mégis saj-
náljuk, hogy a béke első 
napjainak morális és politi-
kai problémái csupán hát -
térként szerepelnek benne. 
A második világháború vé-
gének ábrázolásához, az idő-
szak nagyságához mégiscsak 
ezek a problémák illenek 
leginkább. Nem valami aka-
démikus esztétikai illemsza-
bály miatt, hanem egysze-
rűen azért, mer t a korszak 
nagyságát ezek a problémák 
képesek legkifejezőbben meg-
mutatni. 

Ez a film ezekről jórészt 
hallgat. Még azt sem tud juk 
meg a főhősről, hogy mi ad 
neki erőt a veszedelmes, k® 
gyetlen és a kezdetén te l je ; 
sen ki látástalannak tűnő 
harchoz. 

Ö. L. 

A rókusi iskola hangversenye 
Az előre kézbevett műsor-

füzet ötletesen megszerkesz-
tett kis koncertet ígért a 
Szeged-Rókusi Állami Álta-
lános Iskola ének-zene tago-
zatának évadzáró hangverse-
nyén szombaton 6 órakor, a 
József Attila Tudományegye-
tem aulájában. Amolyan 
vizsgaféle volt ez, kicsinyek 
és felsőtagozatosok mutat ták 
be tudásukat; egész évi mun-
kájuk eredményének tapsol-
hatott a jórészt „pártos" kö-
zönség: a nézőtér sorait zöm-
mel az érdekelt mamák és 
papák, nagyszülők és isme-
rősök töltötték meg. 

A műsor mindkét részének 
első felét az alsó tagozatosok 
adták, s az ő produkciójuk 
is éppúgy szélesen merített 
a zeneirodalom különböző 
stíluskorszakaiból, akárcsak 
a felsősöké. Strohner József-
né — aki a kicsinyeket ve-
zényelte — bátor kézzel 

nyúlt a problematikus káno-
nokhoz éppúgy, mint akár 
Mozart vagy Brahms, s Bar-
tók és Kodály műveihez is. 
Igen muzikálisnak hatott a 
VI., de különösen a VII. osz-
tályosok kórusa — a felső 
tagozatosok éneklése, melyen 
Kalmár Ferencné gondos, 
precíz munká jának eredmé-
nyét is konstatálhatta a hall-
gatóság. Különösen Maren-
zio: Alkony. Palestr ina: Egy 
márványszoborhoz és Ko-
dály: Esti dal című kórusa 
tetszett. Szólistaként hallhat-
tuk Laczó Irén IV., Hernádi 
Hilda V„ Tóth Ildikó és Ba-
logh Klára VI. és Kovács 
Katalin VIII. osztályos ta-
nulókat. A két karvezető 
tanárnő mellett említsük 
még meg a zongorakísérői 
minőségben szereplő Papp 
Zoltánná zeneiskolai tanár-
nő és Csanádi Jolán VII. osz-
tályos tanuló nevét is. 

N. I. 

Balettbemutató a színházban 
Június 3-án muta t j a be a 

színház Petrovics Emil: Két 
világ című táncjátékát , Von 
Einem: Medúza című balett-
jét és Puccini: Angelica nő-
vér című egyfelvonásos ope-
rá já t . Mindkét táncjáték ko-
reográf iá já t Hidas Hedvig 
meghívott vendég, az Állami 
Balettintézett igazgatója ter-
vezte és tanította be. 

* 
Június 10. és 12-e között 

kerül sor a vidéki színházak 
budapesti bemutatóinak meg-
rendezésére, amelyen a szol-
noki és miskolci színházon 
kívül a Szegedi Nemzeti 
Színház társulata is szerepel. 
Június 12-én Hubay—Vass— 
Ránky: Egy szerelem három 
éjszakája című darab já t mu-
ta t ják be. 

Június 11-én három régen 
játszott egyfelvonásos Pucci-
ni-operát, a Köpeny-t, az An-
gelica nővért és a Gianni 
Schicchi-t tűzi műsorra a 
színház. Az érdekesnek ígér-
kező előadás közvetítését a 
jövő évadra már a televízió 
is lekötötte. 

* 
Torday Teri június 6-án is-

mét Berlinbe utazik, hogy 
befejezze egy néhány hónap-
ja megkezdett tv-film forga-
tását. 

* 
Mére Ottilia a gráci rádió 

meghívására Ausztriába uta-
zott. A szegedi művésznő 
Liszt dalait énekli. Műsorá-
ról rádiófelvétel készül. 

Új szakfolyóirat 
Növényvédelem címmel 

kéthavonta, három ívnyi 
ter jedelemben ú j szakfolyó-
irat jelenik meg a Földmű-
velésügyi Minisztérium ki-
adásában. Feladata egyrészt 
a hazai növényvédelmi tu-
dományos kuta tómunka ered-
ményeinek publikálása, más-
részt olyan tanulmányok, cik-
kek közzététele, amelyek a 
növényvédelem gyakorlatá-
ban szerzett tapasztalatokat 
dolgozzák fel, illetve az ott 
felvetődő problémákat tár-
gyalják. Érdeklődési köre ki-
terjed a hazánkban előfor-
duló valamennyi állati és 
növényi kártevőre, s növény-
betegségekre, valamint az 

ellenük alkalmazható véde-
kezőanyagokra. el járásokra. 

Esetenként helyet ad a 
folyóirat a tudományos ku-
tatás általános irányával, i l-
letve a növényorvosi szak-
képzés kérdéseivel foglalko-
zó cikkeknek is. A kisebb köz-
lemények rovata a gyakorla-
ti munka és a tudományos 
élet egyes eseményeiről ad 
tájékoztatást . 

A külföldi szakkörök ér-
deklődésének kielégítését 
szolgálják a közölt tanul-
mányok orosz és angol nyel-
vű összefoglalása. ( E l ő f i z * 
tési ár egy évre: 30.— Ft.i 
példányonként 5.— Ft. 
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