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ÁRULJÁK A SÜLT HALAT 
Szegeden, o híd feljárójánál levő sülthal-elárusitóhely 

bizony már jó néhány hónapja ilresan tekintget a járó-
kelőkre. Pedig milyen örömmel jogadtuk annakidején a 
megnyitását! A szegedieken kívül sok bel- és külföldi ven-
dég is jó véleménnyel volt erről a szolgáltatásról. Nem 
tudom miért szünetel az árusítás? Ha pedig tényleg nincs 
remény a kedvalt sülthalra, aminek már az illata is von-
zotta messziről az embereket — úgy bontsák le a fabó-
dét, mert igy üresen elcsúfítja az egész teret — írja hoz-
zánk küldött levelében Ferenczl Emil olvasónk. 

* 
— Nekünk is az volt a vé- Kossuth Halászati Termelö-

leményünk, hogy régebbi ál- szövetkezet kezelésében mű-
Upotában elcsúfította n teret ködö sülthalárusító-pavüont 
a sülthalelérusító-pavilon — korszerűsítették, s az ízletes 
kaptunk választ kérdésünkre falatok árusítását éppen tog-
Kurucz Árpádtól, a szegedi nap, kedden délután 3 óra-
városi tanács vb kereskedel-
mi osztályának áruforgalmi 
csoportvezetőjétől. — Öröm-
mel közölhetem, hogy a 

kor megkezdték. A pavilon-
ban késő őszig mindennap 
déltől este 8 óráig lehet sült-
halat vásárolni. 

JAVÍTJÁK A VILLAMOSKÖZLEKEDÉST 
AZ 5-ÖS VONALON 

Az 5-ös szdmtí villamosvonal — amelyen az Újszege-
den lakókat és a vonatról érkező dolgozókat szállítják — 
csak a központi megállóig megy. Ezért szinte napirenden 
van az a bosszantó eset, hogy amikor a villamos a köz-
ponti megállóha érkezik, előtte vagy éppen abban a pil-
lanatban indul el a fodortelepi járat. Igen gyakran utas 
nélkül megy a villamos, q,helyett, hogy megvárná az új-
szegedlek átszállását. Ezért kénytelenek vagyunk a követ-
kező kocsit megvárni, amely mintegy 10—12 perc múlva 
indul. Ml, Újszegeden dolgozók azt szeretnénk, hogy ezen 
a vonalon is közlekedjék végig a villamos Fodortelepig. 

Vlkor András 
* 

— Az újszegedi villamos szegedi villamos beérkezik. 

I 

Matematika, zene, irodalom 
Beszélgetés arról, hogy mit kell és mit érdemes tudni 

Nem mindennapi , való- tói fogvást nem tudok lé- fizika és biológia jónéhóny 
ban országosan is feltűnést teznl. Radnóti verseit heten- fejezetenek ismerete a „bol-
keltö Irodalmi jellegű bra- te ú j r a és ú j r a olvasom, az csészék" számára is szűksé-
vúr hőso volt a közelmúlt- irónikus hangvételű írók — ges Ismeretanyag lenne mai-
ban egy fiatal szegedi mate- például Anatole Francé és napság. Ennek elsajátitftsá-
matlkus: Pollák György tu- Shaw — művei ugyancsak ban segítenünk kellene őket. 
dományos kutató. A Magyar mindennapi t á p l á l é k o m . . . A matematikusok nem le-
Televízió Földönjáró Csilla- — Hogyan kezdődött ez a hetnek meg az irodalommal 
gok című műsora görög „nagy szerelem" az iroda- és művészetekkel való inten-
dráma versenyén első lett... lommal? zív és ál landó kapcsolat 

Határozott fellépésű, élénk — Tekintve. hogy köny- n 4 1 k ü l s e z természetes ls, 
szavú f iatalember Pollák nyen és tartósan „bennem matematikának is 
György, tapasztalhatóan marad tak" a versek már hiszen a matematikának is 
gyorsan reagál minden gon- óvodás koromban, a hetedik tárgya a „szép — s nem-
dolatra — beszélgetés köz- születésnapomra Petőfi ttsz- csak az „igaz" 

közlekedtetése Fodortelepig, 
éppen az utasok zökkenő-
mentes közlekedése miatt , 
nem megoldható. Túl hosz-
szú lenne a járat , s a legki-
sebb htbásodás esetén végig 
le kellene állítani — Újsze-
gedtől Fodortelepig — a köz-
lekedést — kaptuk a tá jé-
koztatást Polák Józseftől, a 
Szegedi Közlekedési Válla-
lat igazgatójától. 

— Más megoldást kell ta-
lálnunk az utazóközönség ér-
dekében. Az el,ő újszegedi 
j á ra t reggel 4 óra 36 perc-
kor Indul és 12 percenkónt 
közlekedik, míg u fodorte-
lepi 4 óra 30 perctől 
közlekedik tízpercenként. 
Így néha előfordulhat, hogy 
a menetidő pont úgy jön ki 
a villamosvezetőnek, hogy 
akkor indul, amikor az ú j -

Ezért intézkedtünk, hogy 
ilyen esetekben — természe-
tesen csúcsforgalom Idején 
— a fodortelepi villamos 
vá r j a meg nz újszegedi ko-
csiról átszállókat. 

Színházi hírek 
Harmincadikán a rádió Nemzeti Színház tagjá t a 

felveszi a Szegedi Nemzeti Szent János fejvétele című 
Színház előadásában Te- ú j magyar f i lm egyik fősze-

repére hívta meg a filmgyár. nessee Wiil iamí Nyár és füst 
című darabját . A közvetítés 
időpontja azonban még is-
meretlen. 

* 
Puccini Pillangókisasszo-

nyénak kecskeméti előadá-
sával zá r ja az évadot a Sze-
gedi Nemzeti Színház gör-
dülő operaegyüttese. 

* 
1i»t<xV B n d c i t , a S z e g e d i 

ben is. Amint a tv-adás Is szeg verselt kaptam a jándé-
tRnásította. Pollák György kul. Akkoribon néhány hó-
nem csupán irodalmi jár- napig nem tudlak „lova-
tasságban, hanem az irodai- karnl" a Petőfi-kötetről. Pe-
mi művekkel kapcsolatos tőfl után Arany következett, 
zenei ismeretek tekintetében ma jd t izenhárom éves ko-
ts jobbnak bizonyult „ellen- romban Shakespeare. Akkor-
felelnél": azonnal „kapcsolt" tá j t olvastam Kiss József 
mind a Prometheus-nyitény- Jehova című művét. Ebben, 
nél, mind Richárd Strauss mint ismeretes, a lánysze-
Elektrá jának részleténél. replő Shokespearet olvassa. 

— Azt hiszem, a zenei E z tett kíváncsivá a nagy 
kérdések döntötték el a angol dramairo müvei iránt, 
versenyt végülis — mondja Tizenhárom-tizennégy éves 
Pollák György, matematikus- koromban hasonló korú tar-
hoz illő tárgyilagossággal - aalmmal baráti kört szervez-
hlszen legerősebb „riváll- tunk, «i hetente ket irodalmi 
s o m _ egy Szegeden vég- olvasódélutánra ül tünk ossza, 
zeit, szegedi származású ve- Ez a kis kör összetartott 
gyész — ugyanolyan tájéko- egészen az érettségiig, 
zott volt a kifejezetten iro- — Feltűnő manapság, 
dalmi feladatokat Illetően, hogy természettudományok-
mlnt én. knl foglalkozó emberek sü-

— Honnan ez a nagyfokú rűn bizonyulnak jár tasab-
Irodalmi érdeklődés és já r - baknak Irodalmi kérdések 
tasság? Nem matematikus- tekintetében, mint azok, 
nak készült eredetileg? akiknek szakmája tu la jdon-

— De Igen, azonban iro- képp az irodalom, ö n sze-
dalom nélkül gyerekkor- r int mi ennek a magyará-

zata? 
— A természettudomá-

nyokkal foglalkozók pihené-
sül, felfrissítésül szépirodal-
mat vesznek elő , , . Mi ilyen 
tekintetben sokkal könnyebb 
helyzetben vagyunk, mint a 
humán területeken dolgozók, 
Könnyebb nekem pihenő 
óráimban Radnótit forgat-
nom. mint egy bölcsésznek 
— „üdülésül" — a halmaz-
elmélettel s z ó r a k o z n i . . . A 
t réfá t félretéve azonban, 
meggyőződésem, hogy mo-
dernvilágképet kialakítani 
természettudományos jártas-
ság nélkül — lehetetlen. A 
matematikai logika, aztán a 

Dér Endre 

A vegyipari újítások 
A magyar vegyipar gyots í 

ü temű előrehaladásának né 3 

hány fontos kérdését v i ta t ta 
meg kedden megtartot t ülé-
sén a Vegyipari Dolgozók 
Szakszervezetének Központi 
Vezetősége. 

Az elnökségi jelentés t á j é 3 

koztatót adott a vegyipar 
második ötéves tervének ed-
dig elért és vérható eredméJ 
nyeiről. Az utóbbi öt évben 
a vegyipar termelési é r téke 
csaknem megkétszereződött ' 
A második ötéves te rv első 
négy esztendejében 1,6 mi i 3 

l iárd forint népgazdasági 
eredménye volt a vegyipari 
új í tásoknak. A tavaly elfoga3 

dott új í tások 97 százalékát 
átvit ték a gyakorlatba. (MTI) 

* 
Tilos a szerelem, lesz a 

címe Torday Teri következő 
f i lmjének, amelynek forgatá-
sát július 25-én kezdik meg. 

* 
Július 4-én. Puccini Ma-

nón Lescaut című operájával 
zár ja az évadot a Szegedi 
Nemzeti Színház. 

Orpheus és Eurydike 
Vizsgázik a városi balettiskola közel száz 

növendéke 
Hétfőn délután a Szegedi 

Nemzeti Színházban rendez-
te meg hagyományos vizsga-
előadását a Városi Balettis-
kola. Az előadás, melyen az 
iskola közel száz növendéke 
szerepel, méltán aratot t szép 
sikert nemcsak a hozzátar-
tozók, de a kívülálló ba-
lettkedvelő közönség körében 
is. A műsor első részében oz 
előkészítősök és a negyedik 
osztályos növendékek szere-
peltek. Különösen jó volt 
az ukrán leánytánc és a 
Strauss „Tavaszi hangokra 
készült kerlngő-fantázia, me-
lyet Boross Mária, Gémeit 
Ágnes, Katona Márta, Kor-
dás Irén, Link Márta, Stumf 

az Orpheus és Eurydike cf-
mű táncjáték. Mindkét d a . 
rab szereplői gondos felké-
szülésről, komoly tánckuU 
túráról te t tek tanúságot. A 
Brémai muzsikusokban külö-
nösen Jó volt Kecskés Lász-
ló, Király Klára, Tóth A n 3 

nnmárla ós Krakker János: 
Lévay Zsuzsa Eurydikóje és 
Kárpáti Lajos Orpheusa k i -
fejezetten gyönyörködtetett! 
Mindketten igen tehetséges-
nek, igazi táncosnak mu ta t -
koztak ebben a szerepükben. 
Ügyes, jó táncosnak ismer-
tük meg Serley Ivánt is, aki 
az Orpheus és Eurydlkóben 
szintén szólót táncolt. 

A táncok koreográf iá já t 
Nelli, Szabó Ágnes és Szabó dr. Baróthy Zoltánná és 
Erzsébet táncoltak. 

A második részben külö-
nösen két táncjáték vonta 
magára a figyelmet és a ra -
tott megérdemelten nagy si-
kert; a Bréma város muzsi-
kusai című gyermekbalet t és 

Tóth Alexandra balet tmeste-
rek, az iskola tanárai állí-
tot ták össze. A jelmezeket 
Boga Aranka iparművész 
tervezte, zongorán kísért 
Kádár Lászlóné és Ujj J á -
nosné. 

A tv nyári programja 
Kedden a Magyar Saj tó 

Házában Haynal Kornél, a 
Magyar Rádió és Televízió 
elnökhelyettese ismertette a 
Televízió harmadik negyed-
évi műsortervét, Bevezető-
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völgyében 
A FÖLDREFORM UTAN 

A Alexandria. Kelet kapuja, kulcsa. A ten-
* gerpart öbleit körülvevő fehéren szikrázó 

házaia olyanok, mint mesebeli gyöngysor, bűvös 
nyakék. Mennyi vihari, mennyi történelmet ól-
tél ég csináltál életed 2300 éve alatt! Szinte le-
hetetlen dióhéjba fogni, Mégis megkísérlem, 

Nagy Sándor alapította Alexandriát, amit az 
arabok Iskanderieh néven emlegetnek, Három 
hódítási ért meg. Időszámításunk előtt 30-ban 
a romaiak, 673 évvel később az arabok, 1517-
ben pedig a törökök tették magukévá a várost. 
A ptolemuiusok idején a hellen kul túra virág-
zott falai között, gazdiig könyvtárai, múzeumai 
voltak. Itt éltek, Muzeionban ama idők legki-
válóbb tudósai, művészei, Lakóinak száma az 
ídöiájt 80 000 körül mozgott. S az itt létesített 
akadémián tanult Hndrian és Marcus Aureüus 
császár. Cnracalla vetett véget e dicső korszak-
nak, mikor vélt sérelmén felindulva kiirtotta a 
város lakóit és megszüntette az akadémiát . 

Az arabok behatolása után Kairó lett az or-
szág fővárosa, s Alexandria Jelentősége csök-
kent egészen a múlt századig. Mohamed All 
uralkodásáig. Csak ő. a modern Egyiptom meg-
alapítója Ismerte fel a város kereskedelmi je-
lentőségét, kulcshelyzetét, s kezdett fejlesztésé-
hez. Ez ú j élet küszöbén lakólnak száma már 
alig haladta meg a 0000-et. S ma: másfél millió! 

A 

Nohát, ami a kereskedelmet, az arab keres-
kedőszellemet Illeti, arról sokat mesélhetnék. 
Az utcai árusok, mozgóboltosok szívóssága 
szinte elképzelhetetlen. Ha kiszállsz a kocsiból, 
vagy kilépsz egy pályaudvarról, úgy lepnek 
meg. mint cukrot a legyek. S nem szabadulsz 
tőlük, amíg egy piasztered. vagy fél pakli ciga-
ret tád van. Igen, ez utóbbi ls fizetési eszköz, s 
nagy becse van a cserekereskedelemben. Egy 
doboz Fecskéért 10 képeslapot kaphatsz, ket-
tőért tengert csigákból, kagylókból készített íz-
léses nyakláncot, agyagból égetett fáraófejet . 
Csek ar ra ügvelj bolti, utcai vásárlásnál, -hogy 
legyen kurázsid alkudozni, mert nekik van. Ku-
rázsijuk. meg idejük is. Ha nem vigyázol, köny-' 
nyon tízszeres áron veszel meg egy Cleopátra-
papucsot. 

dr 

Időszámításunk előtt 300 évvel a világ hét 
csodája közé tartozott az alexandriai öbölben 
levő kis sziget, Pharos világítótornya A I 5 0 

méter m a g a j építmény az 1375-os nagy föld-

rengés során pusztult el, s ml most csak a 
helyén épült erőd maradványai t nézegethettük 
madártávlatból. S a város nevezetességei közé 
tartozik a Pompeius-oszlop több mint 20 méter 
magas vörösgránit tömbje (nem messzire a* 
arab temetőtől). Még 297-ben emelték Dlocle-
tianus császár tiszteletére, aki kilenehónapos 
ostrom után vette be Alexandriát , s az éhín-
ségben szenvedő lakosságnak kenyeret osztott. 
A hála es könyörület Jelképe ez a monumentá-
lis emlékmű, s régészek szerint valahol a kö-
zelében kell lennie Pompeius s í r jának. 

J á r t a m a Görög—Római Múzeumban, ahol az 
ókor gazdag leletelt gyűjtötték össze. S egyik 
legérdekesebb sétánk a katakombákba, a Kom 
el Shoufaka föld alatti temetőjébe vezetett. Itt 
temették el a véreskezű császár, Caligula csa-
ládjának 37 tagját, s külön szarkofákban nyu-
godtak lovaik, melyek közül egy a feljegyzések 
szerint conrolságig vitte a ranglétrán. A három-
szintű katakombák három stílus; a fáraó kor, 
a görög és a római periódus keveredésének Je-
lelt viselik, Mint ahogyan e stílusok jegyei ol-
vadnak össze a várps valamennyi műemlékén. 

volságban, kietlen, kő-, vagy hádogépitményben, 
esetleg szellősebb sátorban székelnek az útrend-
őrség 3—3 főnyi osztagai, az egész útvonalon 
egymással telefonösszeköttetésben. Jegyzik az 
á t futó kocsik számát, s ad ják előre a következő 
őrségnek. Az — a kocsi á t futása utáni — törli 
a számot listájáról, s jelent tovább, mindig egy 
állomással előre. Ha bizonyos időn belül a fo-
gadó őrsre nem fu t be az előre jelzett kocsi, 
megkezdődik a telefonálgatás, majd mindkét 
őrsről gépkocsik indulnak a krit ikus szakasz át-
vizsgálására. 

* 

Földreform Egyiptomban. Ez is az 1952-es for-
radalom vívmánya. Egymillió feddánt, (kisebb, 
mint a hold) osztottak szét akkor a parasztok 
között a Nílus-delta vidékén, valamint végig a 
Nílus völgyében. Több mint 230 ezer család, 
összesen egymillió-tizenhatezer családtag része-
sült földjut tatásban. 

Jól élnek ezeken a földeken a fellahok? Ne-
héz egyértelmű választ adni a kérdésre. Théba 
mellett beszélgettem egy fiatal a rab paraszttal. 
Egyetlen sovány kis tehénkéje, amelynek esont-

A modern Alexandria központja egyébként a jgi ma jdnem kiszúrták oldalát, vizet húzott éppen 
Mohamed Ali tér, mely a forradalom után a a kis nadrágszíj-parcellára. 

— Uram. az éhenhalástól menekül tünk meg. 
Pokol volt a mi sorsunk azelőtt. Sokszor hete-
kig abból tengettük életünket, amit a gyerekek 
az idesereglett külföldiektől kéregettek — mon-
dotta, felegyenesedve a vízvezető csatorna re-
parálásából. — Nem azt mondom, hogy úgy 
elünk most már, mint a városiak, akiknek vala-
melyik gyárban megvan a kevés, de biztos ke-
resetük. Mégis összehasonlíthatatlanul lobb mu 
n e k ü n k . , . 

Nagi Mohamed harmadmagával dolgozik kis 
földjen, mely nem lehet több 3 feddánnál. Rizsen 
kívül burgonyát és zöldséget is termeszt minden 
jvben. 

Midan el Tharir , a Felszabadulás tere elnevezést 
kapta. Közepén éli Mohamed Ali lovasszobra, 
vigyázva a tengert, mely hatalmas zöldeskék 
síkjával nagyszerű hétteret ad az emlékműnek, 
s vlsszaragyogtatja a Tőzsdepalota, a Bíróság 
és az angol Szent Márk templom ablakszemei-
nek fényeit. 

# 
Alexandriában hozták hirül a nem régen le-

zajlott teveverseny eredményeit. Egy zsemleszí-
nű, szomorú szemű egypupú vitte el a pálmát, 
„Tankolás" után 27 napig birta a sivatagi forró-
ságot. Ez idő alatt egy korty vizet nem ivott. 

Mondják, teljesítménye: világrekord. 
* 
A líbiai sivatagban Ismerkedtünk meg az út-

rendőrség fogalmával is, melyről eddig nem 
hallottunk. 

— Azt veszik át a legjobb áron. A sárgarépa 
kilójáért 5—6 ptasztert megkapunk 

Egyiptom a hazai piac ellátási nehézségei el-
A sivatag, utak men té , , 4 0 - 5 0 kilométer tá- ^ ^ N N ^ Y t N L L 

nyersanyaga, s valamiért valamit adni kell Ex-
por t juk evi értéke az idei szerződések szerint 
183 millió font. Ezt főleg gyapotban, hagymá-
ban, burgonyában s különböző zöldségfélékben 
teljesítik. Jól emlékszem, nálunk is lehetett kap-
ni nemreg az egyiptomiak húsos, nagy hagymá-
ját, mely felvette a versenyt a mi híres makói 
termelvényünkkel. 

Az a rab fellahok egyéni gazdálkodást folytat-
nak. Mint ahogy az ipar is, néhány nagyobb 
allami üzemtől eltekintve, magán kézen van 
Tobb helyen azonban már felismerték az ösz-
szefogásban rejlő erőt, és társulásokat hoztak 
létre. Egyelőre a gépi vízkiemelésre szövetkez-
nek az a rab földművesek, ez azonban magá-
ban hordozza egy fej let tebb gazdálkodási forma 
kialakulásának lehetőségeit. 

Következik: 
GYŐRI VAGONBAN — LUXOR FELÉ Golabiás arabok 

ben elmondotta, hogy H ne-
gyedév első két hónap jának 
műsorait a szabadtéri pro-
dukciókra és a helyszíni 
közvetítésekre építik. Egyes 
sorozatok — például a 
„Földönjáró csillagok", a 
„Zenélő Órák" — nyári szü-
netet tar tanak. A műsorkez-
dés idejét 18—18.30-ra te-
szik át. A tavalyi nyárt 
program nagy része Ismétlés 
volt. A közönség kívánságá-
ra az Idén esak kevés is-
métlésre kerül sor. 

Havonta egyszer jelent-
keznek m a j d a „Szombaton 
este" című összeállítással, 
amely szlnewen, változato-
san igyekszik kielégíteni a 
milliós nézőtábor sokoldalú 
igényét. Júl ius elején kerül 
sor a „Kl mire emlékszik?" 
című vetélkedő' utolsó elő-
adására, amelyen az eddigi 
„versenyek" győztesei lép-
.nek a kamerák elé. 

Jú l ius e l e j é n - a Keleti-ten-
gerl országok rostocki slá-
aerfeszt lvál jának műsorából 
90 percet a Magyar Televí-
zió is átvesz. Augusztus vé-
gén első ízben rendez közös 
szórakoztató -műsort az oszt-
rák és a magyar televízió. 

A negyedévben 28 já ték-
f i lmet muta tnak be.' Foly-
ta tódnak az Untért fi lmso-
rozatok, így a „Nagy siker 
volt", a „Világhírű rende-
zők", a „Klaszlkusok a kép-
ernyőn, és a „Húsz év ma-

ar f i lmje i" című adások. 
revüfilm-sorozatot indí-

tanak „Utazik a Brodvay' ' 
címmel. 

A televízió ha t sa já t pro-
dukciót muta t be. Két a l -
kalommal jelentkeznek Mes-
terházi La jos publicisztikai 
írásainak dramat izál t válto-
zatával, amelyek hasonlóak 
a sikert aratot t „Példázat" 
című műsorokhoz. A nyári 
hónapokban öt budapesti és 
két vidéki színház egy-egy 
repertoár darab já t mu ta t j ák 
be telerecordingról. 

Folytat ják a népszerű is-
meretterjesztő, mezőgazda-
sági, kül- és belpolitikai 
műsorsorozatokat. 

Az alkotmány ünnepe al-
kalmából színes műsorral 
jelentkeznek augusztus 19-án 
fe 20-án. 

A .sportmérkőzéseken kí-
vül 12 átvételt tervez az 
Intervfzló országaiból. Ezek 
többsége szórakoztató köny-
nyűzenei, illetve gyermek-
műsor. 
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