
FORGATÁS UTÁN 

Augusztus végétől novem- fi lmváltozat címszerepének 
ber elejéig forgat ták az NDK alakítása: életemben először 
berlini televíziójának stúdió- szerepeltem fi lmben — 
jában a Tosea tv-fi lmválto- mond ja a művésznő. — De 
zatát. amelynek címszerepét azért nagyon vágytam mar 
— mint már jelentet tük ol- haza, hogy találkozhassak a 
vasomknak — a Szegedi szegedi közönséggel. Kedden, 
Nemzeti Színház népszerű 23-án lépek ismét itthon 
művésznője, Harma th Éva színpadra a Bolygó holiandi-
énekelte. A két és fél hónapi ban. 
munka befejeződött, a f i lm A Tosca televíziós fi lm-
— Götz Friedrich rendezésé- változatát egyébként kará -
ben és Róbert Hanell ve- csonykor muta t j ák be Ber-
zényletével — elkészült, linben. • 
Harmath Éva is hazajöt t Képünkön: Harmath Éva, 
Szegedre. mint Tosca a film egyik je-

— Nagyon izgalmas fel- lenetében. Mellette Vladimír 
adat volt számomra a Bauer Scarpia szerepében. 

Eredményesen zárult 
a régészek ülésszaka 

Pénteken a déli órákban a régészeti kuta tás közép-
befejezödótt a József Atti la pon t jába is az ember t kell 
Tudományegyetem és a Móra helyezni. Regészemk egyre 
Ferenc Múzeum által rende- inkább az embert munka és 
zett, ha rmadik tudományos tapasztalat relációjában 
ülésszak. szemlélik a tárgyakat. A 

A tanácskozást követően magyar régészet ma — ezt el-
dr. László Gyula professzor, fogultság nélkül á l l í tha t juk 
az ELTE európai hírű tan- — európai viszonylatban is 
szék vezető tanára egyebek élen halad az „ernberkozpon-
között elmondotta lapunk túság" szemléletének érvény-
munka tá r sának , hogy az im- re jut ta tásában, 
már hagyományossá váló A tanácskozás egyébként 
szegedi régészeti tanácsko- hovatovább nemzetközi jelle-
zássorozat jelenlegi ülésszaka gűvé kezd szélesedni. 
a magyar régészeti kutatások Az együttműködés további lé-
mai helyzetének szemléletes páséként még ebben az év-
keresztmetszetét adta. ben há rom szegedi régész — 

- A most lezajlott ülés- Gazdapusztai Gyula, Trog-

S ^ M ^ S S S * Bálint Alajos 
országunkban az az egészsé- — v e s z r®524 a szabadkai tu-
ges szemlélet, mely szerint dományos symposionon. 

Szegcdi „gépek 
külföldre 

Második ötéves tervünk 
hatodik hónapjában a Sze-
gedi Ruhagyár lelkes mű-
szaki gá rdá ja ú j felajánlást 
tett . Hatvanan 11 kollektí-
vát alkotva azt vállalták, 
iwgy kidolgoznak több ku-
tatási témát. Programjukban 
szerepelt ú j berendezések, 
gépek tervezése, s a munka-
ruha-készítés komplex gé-
pesítése. Vállalásukat még 
szakmai körökben is egye-
sek túlzásnak tartották, két-
kedve fogadták. Az elmúlt 
négy és fél esztendő a bá-
tor kezdeményezőket iga-
zolta. 

Az üzemben készült kon-
fekcióipari gépek közül a 
KGST-be tömörült államok 
közötti szerződés kereteben 
több gép dokumentációját 
vet te már át a Német De-
mokrat ikus Köztársaság. 
Például a zsebszélszegő, a 
késes varró-vendlizö, a so-
rozat lyukkötő gép doku-
mentációit. E gépek közül 
most készítették el a Szov-
jetunió részére a sorozat 
lyukkötő gép tel jes műszaki 
dokumentációját . E gépet a 
Szegedi Ruhagyár második 
ötéves tervben létesített 
szentesi telephelyén próbál-
tak ki. Az itt dolgozó mű-
szakiaknak is komoly szere-
pük van abban, hogy a so-
rozat lyukkötó automatát 
külföldre is e ladhat ta a 
TESCO külkereskedelmi vál-
lalat. Ezt a gépet Békány 
Lajos és Hetesi István ter-
vezték s a Szegedi Ruha-
gyár műszaki dolgozó szak-
munkásai készítették. 

A Szovjetunió már vásá-
rolt szegedi ruha ipar i gép 
dokumentációt, az övtartó-
készító automatáét , amelyet 
évekkel ezelőtt nemcsak a 
budapesti , hanem külföldi 
nemzetközi vásárokon is be-
mutat tak. A varró-vendliző 
gépet megvásárolta Cseh-
szlovákia is. Most egy ú j abb 
szegedi gép iránt érdeklő-
dik a külkereskedelem. A 
szegedi üzem műszaki dol-
gozói által konstruál t és ké-
szített zsebszélszegő beha j -
tó és letűző gép gyártását 
tervezi a Pannónia Külke-
reskedelmi Vállalat. E spe-
ciális gépet csak kisebb 
mennyiségben szeretnék 
gyártani, ehhez megfelelő 
vállalatot vagy kisipari szö-
vetkezetet keresnek. 

1 Az ablak törött, 
a hanyagság törhetetlen 

A Roosevelt téri ú j bárház falait mar 
megfogta az idő, homlokzata belesimult 
környezetébe. Ugyan ki gondolná — ha-
csak nem henrie lakik —, hogy még min-
dig köze van hozzá az építőknek? Ponto-
sabban: lakói is csak azt tudják, hogy még 
mindig nem szuperal vagy Máris tönkre-
ment néhány olyan berendezés a házban, 
melyet feltételezhetően azért építettek oda, 
hogy hasznalhato is legyen. 

Az ablak, az a j tej alkalmasint a r ra szol-
gál például, hogy ne csak kinyitni, hanem 
becsukni is lehessen, s ha történetesen 
üvegből te rvez ték ne vakon tátongó lyuk 
jelezze, mert akkor édesmindegy, lehet-e 
nyitni, csukni? A Roosevelt téri házban 
viszont nem is egy olyan üvegablak és 
üvegajtó van, amely most se ablak, se 
ajtó, mer t nincs benne üveg. Szép sorjá-
ban meg is lehetne magyarázni, hogy 
miért nincs. A történetben szerepelhetne 
a Fémmunkás Vállalat, amelynek dolgozói 
betörtek parat, amikor a fémkereteket 
illesztették utólag. Szóba kerülnének a sza-
vatossági felülvizsgálatok meg a vele kap-
csolatban elmulasztott javítási határidők, 
dontóbizottsági tárgyalások és határozatok. 
A legutolsó ilyen határozat, mely a 45 050 
—1965. számot viseli, azt í r ja elő, hogy 
a kivitelező Csongrád megyei Építőipari 
Vállalatnak 1965. október 31-ig kell a hiá-
nyokat pótolni. 

Ami az a j tók és ablakok üvegezését il-
leti, már akkor is késő lett volna, hiszen 
köztudomású, hogy a fűtési idény október 
15-én kezdődik. S itt jön a bibi: a házban 
ugy terveztek meg a lakószobak fűtését, 
hogy bekalkulál ták a fűtött , temperál t le-
vegőjű folyosókat is. Mivel azonban a hi-
ányzó üvegek miat t a meleg elillan, a la-

kásokban hűvös van, bár lehet, hogy a ház 
környékén melegebb a levegő. 

Tehát az építkezés még lényegében nem 
fejeződött be, hiszen az építőknek — eny-
hén szólva — akad némi restanciájuk. 
Ezrét az IKV mellett a beruházó városi 
lanaes is r a j t a t a r t j a szemét a házon. Nem-
csak perel, de illetékesei személyesen is 
igyekeznek el járni az ablakok beüvegezése 
Ügyében. Mert ez ugyebár ügy, amit sem 
az építövállalat garanciális munkáka t irá-
nyító építésvezetője, sem az üveges rész-
leg vezetője nem képes sa já t hatáskörében 
elintézni? 

Októberről novemberre fordult a naptár* 
annak is lassanként a végére, amikor a ta-
nács és az IKV megállapodtak abban, hogy 
nem várnak tovább az építőkre, maguk 
csinál ta t ják meg az aj tókat . A beruházási 
kódex ugyanis szerencsére lehetőséget ad 
arra, hogy amit a kivitelező nem haj landó 
elvégezni, azt elvégeztesse és á rá t behaj t -
hassa a beruházó. Egy per ide vagy oda 
rnár igazán nem számít! 

Igaz ugyan, hogy a beruházási kódexet 
nem tegnap adták ki, előírásai érvényben 
voltak már a nyáros is, minden esetre még 
azeiött, hogy a fűtési idény megkezdődött 
volna. Ha akkor beuvegezteti a beűvegez-
tetni valókat az IKV, akkor — akkor csu-
pán az történt volna, hogy az ingatlanok 
kezelésére, a lakóházak karbantar tására , 
a lakók megfelelő körülményeinek biztosí-
tására létrehozott vállalat közmegelégedés-
re végzi munkájá t . A nemtörődömség, az 
álmos ügyintézés viszont még akkor sem 
válik senki dicsőségére, ha netán más is 
osztozik a mulasztásban. 

F. K. 

A Favorit is felkerült a c kklistcra 

Kevesebb előleg keli a Horizonthoz, 
a hűtőszekrényhez és a mosógéphez 

1 mjékoxtató as áruiáuárlási hiteímkcierót 
A Belkereskedelmi Minisz- ezer centrifugát , 200 000 hü- forinton felüli rádió és le-

tér ium Vas- és Műszaki Fő-
igazgatósága saj tótá jékozta-
tón ismertet te az á ruvásár -
lási hitelakcióval kapcsola-
tos, a közönségnek kedvező 
változásokat. 

Bevezetőben a híradás-
technikai cikkek és az elekt-
romos háztartási készülékek 
növekvő forgalmáról szá- gyott el részletre, 
moltak be a főigazgatóság November 20-tói 
képviselői. 

tógépet vásárol tak a házi- mezjátszó, a 806-os típusú 
asszonyok. Ezenkívül mint- centrifuga, a Vénusz porszí-
egy 260 000 porszívo gép es vó, a belföldi gyár tmányú 
mintegy 50 000 padlokefélő padlokei'éló gép es vil lany-
gép kerül t forgalomba. Az 
üTP-ve i közös hitelakció is 
egyre népszerűbb, televízió- r*s gázöoyler, va lamint ké-
ből például 1963-ban 73 000, rékpi - - — " — • " — • ' • 
tavaly pedig már 140 000 fo- rok. 

Az 
a hitel- kedvezményeinek bevezeté-

Elmondották, akció c ikkl is tá jára az eddi- sevel egy időben 

tűzhely, a 100—200 literes 
villanyboyler, az 5—10 lite-
res gázöoyler, valamint ke-
rékpárok és motorkerékpá-

áiuhi telakció ú j abb 

hogy gieken kívül fe lkerül t a Fa-
1963 éta több mint fél- vorit televízió. A VTRGY 
millió televíziókészüléket korszerű, szögletes képcső-
adott el a kereskedelem, ves készüléke 

Ez alat t az idő alat t félmil-
lió mosogepet, csaknem 100 

gatartás jelenti az egészséges feloldó-
dást. „Azért tudom tel jes j z i w e l tá-
mogatni ezt a tá rsada lmat és ezt az 
eszmét, mer t ezt hiszem" — val l ja a 
kommunista és magatar tásával repre-
zentál ja is életérzését, felfogását. A 
közösségért cselekvő mental i tás szé-
leskörű érvényesülésének megvalósu-
lása nem olyan könnyű, min t aho-
gyan évekkel ezelőtt gondoltuk. 
Nemcsak illúaióvesztés van mögöt-
tünk, hanem a bonyolultabbá váló 
élet produkálta helyzetek, gazdasági, 
tarsadalmi viszonylatok megértese 
tem egyszerű. A menetben elmarad-
nak, s emiat t is csalódottnak érzik 
magukat ; befelé fordulva megállnak. 
A nemzetközi kommunis ta mozgalom 
vitái is éreztetik ez irányú hatásukat , 
s az a felismerés is nehezen válik 
megszokottá, hogy nincsenek minden-
re receptet kigondoló istenek. A „fe-
lülről várás" kezdi — végre — el-
veszteni gondolatot és cselekvést bé-
nító hatását, amely a személyi kul-
tusz időszakában egészen természetes 
vo l t De a gondolati és cselekvésbeli 
bátor ta lanság jegyeit még — ha ei-
kopoban levőén is, de — hordozzuk. 
A demokráciának e kedvező, erjesztő 
légkörében hangot kapnak eszménk-
kel, életérzéseinkkel ellentétes néze-
tek, fölerősített nyugati táplálással. 

Nem a félrehúzódás, a „magány" 
védfalának kiépítése jelenti a „forra-
dalmi" magatartást , hanem a közös-
ségért való küzdés, amely ad élet-
célt, életértelmet. A közösségért is 
küzdő ember „belső magányérzetét ' ' 
is csak ez a tevekenység o ld ja fel; 
csak a közösségi élet kapcsolata te-
remt egészségesebb belső harmóniát . 

Szükségtelen véka alá rejteni, hogy 
vannak nálunk olyan típusú embe-
rek, akik — a jó ég tudja megíej-

te .i, milyen okokból — elvegetálgat-
va élik életüket, megteszik, amit na-
gyon muszáj, de csak azt. Magadra 
kiálts című d rámá jában Salamon Pal 
éppen ezt a témát feszegeti, keresi a 
mozgatórugókat. Pándi í r j a a dráma 
kr i t iká jában: „Vállalni a felelősséget, 
szembenézni önmagunkkal , vagy élni 
simán, kikerülni az érdes felületeket; 
vállalni a kényclr..et, a gond- és gon-
dolattalanságot, a fejbólintás mecha-
nizmusát, és az érte járó előnyöket 
— vagy vállalni a véleményt, a gon-
dolatot, az igazságot, a harcot az 
igazságért —, mindazt a meghurcol-
tatást, ami olyan gyakran együtt já r 
még ezzel a vállalással: ez a dilem-
m á j a a darab hősének". Az élet igen-
lőinek - is d i lemmája ez; ak ik érzé-
sükben ezt a mai életet t a r t j ák jónak 
bajával együtt ; s val l ják maguké-
nak . . . csak sokuknak az őnvizsgáló-
dása, a bátorsága gyengécske. Monda-
nak is, meg nem is. Hallgatnak olyan 
esetekben is, hogy az említet t dráma 
főhősével marad junk , amikor a ve-
lünk egy frontvonalon állók béníta-
nak meg (igazságérzetet sértőn) ügye-
ket . . . Ez a legfájdalmasabb. A főhős 
kényes ügyeket akar tisztázni, amit a 
felettesek nem vettek szívesen s a 
. . . "-főnökök, akik az elvtelen barát-
ság, az „édes öregem" varázsszavára 
mozgásba lendülő klikkek e m b e r e i . . . 
nem tud ják elhallgattatni az intéz-
kedni vágyó embert, akkor nincs elő-
léptetés, akkor nincs megbecsülés, ak-
kor gyúj thet ik az évek keserűséget, 
a sikertelenséget". (Pedig ezek a 
pár t politikájáról, eszmei igényével 
szöges ellentétben álló jelensegek, a 
meglevő ós társadalmi mértekben 
is ható kispolgáriság kifejeződése.) 

: ;m lehet ál talában és elvileg be-
szélni, konkrét esetek kapcsán jelent-
kezik a di lemma; s voltaképpen ak-
kor dől el, hogy ki milyen uton jar. 

A kényelem út ján , vagy a küzdés út-
ján. S ea mar állásfoglalás, amely 
belső meggyőződésből fakad: a jelen 
nem sétatér — az élet á l talában nem 
az —, küzdöporond, s ezen a poron-
don állva úgy lehet szeretni az éle-
tet, a társadalmat , a mát és holna-
pot, hegy küzdök is érte. „Kényes", 
konkrét esetekben is. 

A forradalmi, a kommunis ta maga-
tar tás ezt diktálja. S nem a félrehú-
zódást, a „nélkülem is megoldódnak 
a dolgok" szemléletet. Ez a passzív 
szemlélődő és nem a fo r rada lmár tu-
lajdonsága. Mindig azok vitték előre 
a társadalmat , akik a küzdést válasz-
tották életcélul. Ez ma is így van. 
Cinizmusba ha j ló álláspont, hogy a 
küzdés á rán termet t gyümölcsből jut 
bőven annak ls, aki nem küzd érte: 
igaz, a gyümölcs valamennyiünké, a 
arsadalomé. Csak éppen az nem 

mindegy, hogy jó érzessél, vagy suty-
tyomban nyúlok-e erte. 

Az egyéni és a közösségi sors öez-
szefügg, egymással kölcsönhatásban 
formálódik. Ezért az egyén, az em-
ber belső világának alaposabb isme-
rete, érzelmi életének értése egyre 
sürgetőbb igény társadalmi é l e tünk-
ben. S ez nemcsak a tudomány s í k -
ján, elsősorban a gyakorlati igény 
számára vált igen fontossá. Nemcsak 
a tol lforgatóknak kell a „lélek m é r -
nökeként" működnie, hanem m i n d -
azoknak, akikre emberek kisebb, na -
gyobb közösségének irányítása van-
bízva. Ez az ismeret segít abban, 
hogy a közösség és egyén konfl iktu-
sában jó értelemben rendeződjenek 
el a gondok ott, ahol keletkeznek, 
keletkeztek. De ehhez isimerni kell 
az embert belülről is. 

ma indul az immár ha-
gyományos „teievízióhó-
nap". 

Ebben az időszakban a szak-
mától 1000 forintos előleg üzletekben a televiziokészü-
lefizetésével másfél évi lékek kerülnek előtérbe. A 

KERAVILL üzemekben is részletre is vásárolható. 
Ugyancsak mától lép t l e tbe rendez televiziobemutatókar, 
az a kedvezmény, amely s ismét munkába a l l í t ja 
.szerint a Horizont televízió ügynökhálózatát . A KERA-
az eddigi 1830 forint helyett VILL Vállalat megbízottai a 
1000 forint, a Lehel 70 lite- lakásukon keresik fel a kö-
res hűtőszekrény 840 forint zönséget, amely anélkül , 
helyett 500 forint , a 102-es hogy kilépne a házból, meg-
típusú mosógép pedig há- vásárolhat ja a televízióké-
romszázhúsz for int helyett szüléket. A „televízióhóna-
kétszáz for int előleggel vá-
sárolható. A hitelakcióban 
ezenkívül továbbra is az ed-
digi feltételekkel kapható 
részletre valamennyi 1000 

pot" a Magyar Rádió és Te-
levízió is igyekszik támo-
gatni, mégpedig az adásidő 
bővítésével, a műsorválasz-
ték gazdagításával. (MTT) 

o 

Az UEA titkára Szegeden 
. Tegnap délelőtt Szegedre ú t j ának célja. Délután rész-
érkezett Vittorio Pompilio, ben erről, részben pedig a 
a Nemzetközi Eszperantó budapesti kongresszusról, 
Szövetség, az UEA ti tkára, annak előkészületeiről tartott 
aki már há rom hete Ma- tájékoztató jellegű előadást 
gyarországon tartózkodik, a Hazafias Népfront Vörös-
hogy az 1966-ban Budapes- mar ty utcai heiyiségébebn. A 
ten megtar tandó 51. Eszpe- többi között közölte a szege-
rantó Világkongresszus elő- di eszperantistákkal, hogy a 
készületeiről tárgyaljon. Egy- világszövetség hivatalon ren-
napos szegedi tartózkodása dezvényként hirdet te meg a 
alat t megbeszéléseket folyta- nyaran ta megrendezésre ke-
tott Szekeres Vincével, a rülő szegedi nemzetközi pe-
Csongrád megyei Eszperantó dagógus eszperantista szemi-
Bizottság elnökéveL a szegedi náriumot, melynek a latoga-
eszperantó csoportok vezetői- tottsága így, a jövő évben 
vei és az IBUSZ-szal. A ter- minden bizonnyal ugrássze-
vek szerint ugyanis a buda- rűen növekszik majd . V. 
pesté világkongresszus u t a a pompil io péntek este tovább-
úgy nevezett atókongresszuat 
rendeznek Szegeden, s az e l - utazott Kecskemétre, ahol 

kapcsolatos problémák szintén megbeszéléseket foly-
megbeszél ése volt szegedi tat . 

K é s n e k a vonatok 
A közlekedés legnagyobb lóságának tá jékoztatása sze-

eFensége, az ónos eső, a leg- r in t az országutakon nincs 
több ba j t a MÁV-nál okoz- hóakadály, azonban elsősor-
ta. Pénteken a ha jna l i és a ban Észak-Dunántúlon és a 
kora reggeli ó rákban a Bu- Balaton környékén randki-
dapestre, elsősorban a Szol- vül síkosak az utak. Bár az 
nok. Hatvan^ Székesfehérvár ő r j á ra t kocsijai szór ják az 
felől érkező vonatok nagy útfelületeket, a hőmérséklet-
résza egy-másfél órá t ké- ingadozik mia t t az rr takszó-
sett. A MÁV a délelőtti ráea alig n y ú j t védelmet a 
órákban ú j abb erőket vo- gépkocsivezetőknek. Nagy a 
nul ta tot t fel a váltók tiszti- baleseti veszély, éppen ezért 
tására. az autósok igen óvatosa* 

A KPM közúti íőigazga- vezessenek. 
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