
Mérlegen 
az élelmiszeripari 
szakszervezet 
munkája 

Vezetőségválasztó 
küldöttértekezlet Szegeden 

Mintegy nyolcezer élelmi- ták a baromfifeldolgozó re-
szeripari munkás képvisele- konstrukcióját 47 millió fo-
tében ült össze kedden dél- rintért, a szegedi szalámi-
előtt az ÉDOSZ Csongrád gyárban ugyancsak rekcmst-
megyei bizottságának veze- rukciót hajtottak végre 71,8 
tőségválasztó küldöttértekez- millió forint értékben. S 
lete. A tanácskozáson meg- mint új beruházás, megin-
jelent Csakmag György, az dult a szegedi Tejüzem épí-
MSZMP Csongrád megyei tése a külső nyugati ipar-
bizottságának osztályvezető- körzetben, 
je. Balog István, az MSZMP 
Szeged városi végrehajtó bi- A Hrilret/ri-zAlz 
zottságának tagja, a pártbi- r^ U U i y U Z U D 
zottság osztályvezetője, dr. . , . . . 
Németh Lajos, az SZMT 6 1 6 1 1 \dff\dK 
megbízott vezető titkára és 
Kurlik Imréné, az ÉDOSZ Élelmiszer-iparunk dolgo-
KV tagja is. zói a múlt évben kimagasló 

A megye és Szeged élei- eredményeket értek el a 
miszeripari üzemeinek szer- kongresszusi versenyben, 
vezett dolgozóit 64 küldött amelynek lendületét nem 
képviselte a vezetőségválasz- csökkentették, hanem to-
tó értekezleten, amelyet Sajó vább viszik a Nagy Októ-
Gyula nyugdíjas, az értekez- béri Szocialista Forradalom 
let elnöke nyitott meg. A 50 évfordulójának méltó kö-
küldöttek előre megkapták a szöntésére. Az iparban 163 
megyebizottság írásos beszá- brigád küzd a szocialista cí-
molóját. amelyhez Csikós mért másfél ezer taggal. 
Mihály, az ÉDOSZ Csongrád Igen jelentős volt a mun-
megyei bizottságának titkára kások újítási mozgalma is, 
mondott szóbeli kiegészítést, amelynek eredményeképpen 

a múlt év során 3 milliónál 

2rv«i i l l i -5 rrelrreo ' s több megtakarítást értek 
rnillldrüUb el az üzemekben. Az élel-

. I - • ' i ' I miszeripar üzemeinek kima-termelesi erteK gasló eredményeit a kor-
mányzat is elismerte a múlt 

A beszámolóból kitűnt, években; a Csongrád megyei 
hogy élelmiszer-ipari üzeme- Húsipari Vállalat és a BOV 
ink az elmúlt négy esztendő > :zentesi gyáregysége elnyer-
során 1,5 millárdról 2 mi!- te a Minisztertanács és a 
liárdra emelték termelésük SZOT vörös vándorzászlaját, 
értékét és igyekeztek nap a Paprikafeldolgozó Vállalat 
mint nap kielégíteni a me- és a Szegedi Sertéshizlalda 
gye és Szeged lakóinak élei- é lüzem címet nyert, az Al-
mezési szükségleteit. A z é l e l - latforgalmi Vállalat pedig a 
miszeripar az elmúlt évek Kiváló Vállalat cimet sze-
során jelentősen növelte ex - rezte meg. 
portját; összes termelésének 

Uj magyar dráma bemutatójára 
készül a színház Előadják a Bajnokcsapat 

című zenés vígjátékot is 
E dráma formájában 

megirt történelmi kísérlet-
nek az a célja, hogy felku-
tassa a méltó emberi cse-
lekvés lehetőségeit a törté-
nelem folyamán. 

Salamon Pál, az ismert 
író és újságíró, akinek első 
darabját, a Magadra kiálts! 
című érdekesen modern drá-
mát szép sikerrel mutatta be 
tavaly a Katona József 
Színház (az előadásról an-
nak idején részletesen be-
számoltunk) írta az idézett 
mondatot legújabb drámai 
munkájáról, a Méz a kés 
hegyén c ímű „történelmi kí-
sérletről", amely a Szegedi 
Nemzeti Színházban kerül 

! színre április 2-án. 

Nem történelmi 
darab 

Az előadást Angyal Má-
ria rendezi. 

— A feladat — mondja a 
próbák szünetében a rende-
ző — több szempontból is 
nagyon érdekes számomra. 
Az Írószövetség és a Műve-
lődésügyi Minisztérium drá-
mapályázatára érkezett al-
kotásokat elolvastam és ez 
a második díjat nyert mű 
tetszett legjobban. Itthon 
javasoltam bemutatását, In-
dítványomat elfogadták. Vá-
lasztott rendezésről van tc-

közel fele talál gazdára a 
külföldi piacokon. Termékei-
ket megtalálni mintegy öt-
ven ország üzleteiben, s a 
külföldön eladott élelmisze-
rek értéke meghaladja a 
félmilliárd forintot. 

Megválasztották 
a tisztségviselőket 

Új gyárak 
születése 

Az ÉDOSZ megyei: kül-
döttértekezletén élénk vita 
alakult ki, amelynek során 
tizenketten kértek szót, fel-
szólalt a vitában Csakmag 
György cs Kurlik Imréné is. 

Ezen a küldöttértekezleten 
. . . . . . . . . * jelölő bizottság előterjesz-

A beszámolót érdekes sta- , e t t e „ , , tagú megyei bi-
tisztikai táblazatok tették z o t t s á g b a javasoltak névso-
szemleletesse. , á t valamint az ÉDOSZ 

Az ipar fejlődése is szép kongresszusának és az SZMT 
képet mutat: új élelmiszer- küldötteinek névsorát. A 
ipari létesítmények, gyárak megjelentek elfogadták a je-
születtek az elmúlt négy esz- lölő bizottság javaslatát és 
tendő során. A szegedi kon- titkos szavazás útján Tóth 
zervgvár részére felépítettek Júliát, az ÉDOSZ Csongrád 
egy paradicsomfeldolgozó vo- megyei bizottsága elnöké-
nalat, amely 8,1 millió fo- nek. Csikós Mihályt titkárá-
rintba került, s évente 100 nak, Molnár Józse fe t dr. 
vagon paradicsomot képes Nyirádi Lásziónét. Dobó 
feldolgozni. Ugyancsak elké- Imrét, Déló N. Lajost, Bar-
ízült a konzervgyár 000 fős tha Mártonnét, Mocsai Pált. 
szociális épülete, amelyre 7,9 Rutai Zol tánt Király Irént 
mill ió forintot fordítottak, é s Szappanos Istvánt az 
Kisteleken 6,3 millió forin- ÉDOSZ megyei bizottságá-
tért sütőüzemet építettek, nak tagjaivá megválasztot-
Makón is felépült az űj ke- ták. Az ÉDOSZ kongresszu-
ryérgyár, amelyben naponta sára 12, az SZMT küídöttér-
1,2 vagon kenyeret süthet- tekezletére pedig 10 küldöt-

hát szó, nem „kiírt" feladat 
végrehajtásáról. 

A dráma, mint a rendező 
elmondotta — bár cselekmé-
nye részben a múltban ját-
szódik — nem történelmi. A 
szerző a történelmi anyagot 
nyersanyagként, i l letve pon-
tosabban példaként vagy 
ha tetszik, ürügyként hasz-
nálja arra, hogy napjaink-
ban is aktuális, lényeges és 
fontos kérdéseket felvessen. 
Felvessen: ez az elsődleges 
a drámában, ez az elemző, 
boncolgató szándék, s nem 
a válaszadás. 

Milyen kérdésekkel talál-
kozhat majd a néző? Töb-
bek között azzal, hogy mi 
az ember szerepe a történe-
lemben, hogyan, milyen ha-
tással és érvénnyel szólhat 
bele az egyes ember a tör-
ténelem alakulásába, ment-
ség-e az eredmény az ön-
kényuralom számára? 

Keretjáték a jövő 
században 

Ezeknek a kérdéseknek a 
boncolgatása érdekes keret-
játékban történik. A keret a 
jövö században játszódik; 
egy tudományos akadémia 
történész professzorai elha-
tározzák, hogy a felvetett 
kérdések szempontjából 
megvizsgálják a történelem 
tanulságait. Ehhez Nagy 
Péter orosz cár és XII. Ká-

KÉPERNVŐ 
Sok hűhó semmiért 

Ezt a efmet is adhatták szerűen játszó, az előbbi 
volna vasárnap esti műsor- enerváltságot temperamentu-
•szamuknak a krimi-f i lm al- mos játékkal összefogni aka 

ró színészi teljesítményt: 
utóbbit Darvas Iván közre-
működésével . 

Darvas Iván mellett Vá-
radi Hédi, Bárdi György, 
Márkus László, Bvss Gyula 
és Kibédi Ervin játéka volt 
tetszetős. 

Farkas István 

kotói, sőt ez talán tökélete-
sebben fejezi ki a lényeget, 
mint a Könnyű kis gyilkos-
ság — ha lehet Itt egyálta-
lán lényegről beszélni. A 
gyilkosság áldozata ugyanis 
a f i lm végén életre kelt, de 
ez mitsem számít, azaz még-
is csak számít valamit, h i -
szen megmondja, amit már 
elóbb is akart, hogy ki a 
gengszterek vezére, s lénye-
gében éppen emiatt folyik a 
nyomozás. De nemcsak ezért. 
A derék Tom azt szeretné 
megtudni, hogy ki a gyilkos. 
Igyekezete azonban majd-
nem hiábavaló, mert a tet-
tes maga vallja be b ű n é t . . . , 
Node ne keressünk a kákán 
is csomót, ne k e r e s s ü n k a Szegedi Nemzeti 

Sláger 
és paródia 

Ezzel a címmel mutatta 
be két műszakban az OR1 
szórakoztató műsorát hétfő 

krimiben logikát, hiszen 
anélkül is krimi a krimi. 

Királyhegyi Pál azonos cí-
mű színdarabjából Palásthy 
György írta a forgatóköny-
vet. Rényi Tamás rendezte 
és számos kiváló színész mű-
ködött közre. A szórakozta-
tásra készült „álbűnügyl 
fi lm" sajátos kettősséget tük-
röz Egy lassú ritmusú. a 
műfaikívánta követelmé-

nek. Szentesen megvalós í to t -
n.vekkel ellenkező, enervált 

tet választott a tanácskozás, rendezést és a szerepét nagy-

Úiabb segítség 
Vietnamnak 

Dolgoző népünk újabb 
meggyőző bizonyítékát adta 
a szabadságáért harcoló, hős 
vietnami nép iránti együttér-
zésének: kedden a SZOT 
székházában Blaha Béla. a 
Szakszervezetek Országos 
Tanácsának elnöke, mintegy 
2 mill ió forint értékű aján-
dékot adott át a Vietnami 
Szakszervezeti Szözetség 
megbizottainak. 

Áz ajándékot átvéve. 
Hoang Luong. a Vienami 
Demokratikus Köztársaság 
budapesti nagykövete — a 
Vietnami Szakszervezeti Szö-
vetség nevében — megha-
tottan mondott köszönetet. 
Kifejezte azt a szilárd meg-
győződését, hogv Vietnam 
népe kiűzi hazája földjéről 
a betolakodókat. 

A küldeménvt — gyógy-
szert. ruhaneműt, kerékoá-
rokat és egyéb műszaki fel-
szerelést — a napokban in-
dítják útnak. (MTI) 

Emelkedik a tiszai árhullám 
A tegnapi jelentés szerint még sehol sem jelent meg. 

Tiszafüred alatt tetőzött a Forgó László, az Alsótiszavl-
tiszai árhullám, amelyet déki Vízügyi Igazgatóság ve-
most már Szolnokra várnak, zetője tegnap arról tájékoz-
A Tisza felső szakaszáról fo- tatta lapunk munkatársát, 
kozatos apadásról számolnak hogy a Tiszán most levő-
be a jelentések. A Kőrösökön nuló árhullám Szegednél 
is levonulóban van a köze- m a x i m u m 780 centiméter kö-
pés nagyságú ár. amely a riil lesz. Aggodalomra semmi 
múlt héten kezdődött. A Ma- ok. hiszen várhatóan ez a 
rosról sem jelentettek újabb vízmagasság mintegy másfél 
áradást. A Tisza magas víz- méterrel kisebb lesz, mint 
állása — tegnap 763 centi- 1932-ben volt. amikor Sze-
méter — sem jelent különö- gednél 923 centimétert mér-
sebb problémát Csongrád tek. 
megyei szakaszán. A vízügyi igazgatóság 

Algyőtől felfelé harmad- mintegy 400 dolgozója járja 
fokú készültséget rendelt el és vizsgálja állandóan, éjjel-
az Alsótiszavidéki Vízügyi nappal a tiszai töltéseket, 
Igazgatóság. Szegednél má- ugyanakkor az igazgatóságon 
sodfokú a készültség. Az éj- is folyamatos szolgálatot tar-
jel-nappali Figyelőszolgálat tanak. hogy szükség esetén 
még nem jelentett sehounan megfele lő erővel azonnal be 
sem rendellenességet, buzgár tudjanak avatkozni. 

Színházban. Ezúttal a meg-
jelölés pontosan fedte a tar-
.aiinaí, valóban slágereket 
és paródiákat hallhatott a 
zsúfolt ház. A m az elhang-
zott számok javarésze visz-
szaköszönt a publikumnak, 
azoknak, akik nyári újsze-
gedi estéken jónéhányat 
már viharos tetszéssel fo-
gadtak. A táncdalokkal 
mégcsak rendjén van, azért 
slágerek, hogy minél gyak-
rabban fülbe másszanak. A 
konferansz-szólók és paró-
diák viszont — a műfaj 
természeténél fogva — in-
kább egyszeri használatra 
készülnek, hiszen a legjobb 
viccen is általában egyszer 
nevet a hallgató. így az 
egyébként tehetséges Angyal 
János bemondásai, vagy a 
boszorkányos imitálókész-
ségű izraeli Sadok Savir 
slágerparódiái — bár sikert 
arattak — a nyárról vissza-
csengve kétségtelenül vesz-
tettek értékükből. Hofi Gé-
za viszont tévé-karikatúrái-
va! vette a fáradtságot újat 
adni, így ebben a szakmá-
ban neki ítéljük a pálmát. 
A zenészek közül pedig a 
kivételes hangszertudású 
Zsoldos Imrének — minde-
nekelőtt az II silentio szóló-
jáért —, zenekarának és 
Dobsa Sándornak, aki kom-
ponistaként, zongorakísérő-
ként egyaránt nagyon tet-
szett. Aradszky László Do-
bos Attila sikerszámával, 
a Piroskával, Toldi Mária 
Zorba táncával. Sárosi Ka-
talin a Jitanita Bananaval 
aratta legszebb sikerét — 
méltán. 

N. L 

roly svéd király összeütkö-
zésének eseményeit , példá-
ját használják fel. 

— Arra törekszem — 
mondta befejezésül a ren-
dező —, hogy a nézők tisz-
tán és világosan megértsék 
a bonyolult dráma gondo-
latait, s közben ne történel-
mi ismeretterjesztő előadá-
son érezzék magukat. ha-
nem igazi színházat lássa-
nak. A közreműködő színé-
szek: Bozóky István. Szabó 
Kálmán, Horesnyi László, 
Jászai • László, Demjén 
Gyöngyvér, Kátay Endre, 
Pagonyi Nándor, Falvay 
Klára, Bányász Ilona. Men-
tes József és Kovács János. 

Szegedi 
származású 
szerző 

A Méz a kés hegyén be-
mutatója előtt, április else-
jén a Kamaraszínházban a 
szegedi származású Bakos 
Géza Bajnokcsapat c ímű ze-
nés vígjátékának bemutató-
jára kerül sor. A vígjáték, 
amelynek 1965-ben Győrött 
volt az ősbemutatója, a ze-
ne, a humor csatasorba ál-
lításával bizonyítja be, hogy 
a fizikai és szellemi torna, 
a sport és tudomány nagyon 
jól megférnek egymás mel-
lett, sőt. egymást ideálisan 
kiegészítik. A szövegköny-
vet és a verseket sok nagy-
sikerű dal szerzője, Fülöp 
Kálmán írta. 

A zeneszerző Bakos Gé-
za egyébként nem először 
szerepel a szegedi színpa-
don. 1947-ben nagy sikerrel 
játszották a Tahi IAszló 
társaságában írt zenés víg-
játékát, a Csipetnyi borsot. 

A bemutatót Dániel Fe-
renc rendező készíti elő. 

— A premier napjához, 
április elsejéhez Illően, vi-
dám. jókedvű előadás létre 
hozására törekszünk. Paro-
dtsztikus, szatirikus hangu-
latot akarunk teremteni, va-
lami mást, mint a konven-
cionális vígjátékok előadá-
sának stílusa. 

— Nagy várakozással te-
kintünk a kellemes, szóra-
koztató zene visszhangja elé 
is. Egészen biztos, hogy né-
hány szám slágerrá válik 
majd. 

A darab előadásában Ki--
rály Levente, Kovács Zsu-
zsa, Szendrey Hona. Besz-
tercey Pál. Görög Mara és 
Szegedi Molnár Géza játsz-
sza a főbb szerepeket. 

Új íormáfian 
jeleni meg az SKH 

Üj formában, Péter Lász-
ló szerkesztésében megje-
lent a Somogyi Könyvtári 
Híradó ezévi első száma. A 
40 oldalas kiadványban cik-
ket olvashatunk Bezerédi 
Istvánnak, a könyvtár igaz-
gatójának tollából a könyv-
tár múlt évi mérlegéről, s 
ugyancsak ő írt érdekes és 
f igyelemreméltó cikket a 
szegedi könyvtárak fejlődé-
séről Könyvtárkombinát Sze-
geden — címmel. A f iók-
könyvtárak olvasószolgála-
ti tevékenységéről Fodor 
Pálné írt, s ehhez a témá-
hoz kapcsolódott a f iókhá-
lózat űj olvasómozgalma 
című írásával Joó Sándorné 
fiókkönyvtáros is. Az olva-
sószolgálat fejlesztésének 
tennivalóiról Reguli Ernőné 
írását olvashatjuk Tóth Bé-
la, a könyvtár tudományos 
munkatársa Üj gyűjtemény 
születik című írásában fon-
tos dokumentumok — a 
hangszalagok gyűjtéséről éa 
megörökítéséről szól. Érde-
kes kísérletről, a f i lm tu-
datformáló hatásának szent-
mihálytelkl „vizsgálatáról" 
írt Kígyós Sándor népműve-
lés-könyvtárszakos hallgató. 
Egy száz éves szegedi tör-
vénykönyv fordításról — 
Gegus Dánlel Corpus Jurta-
ának fordításáról Haber-
mann Gusztáv írt Ismerted 
tést. 

Kellen 
II mosoly országától 

Két új szereplője volt A 
mosoly országa színházi e lő-
adásának. Szu-Csong hereej> 
díszes köntösébe Réti Csaba 
öltözött, Szalay Miklós pedig 
vezényelt. 

A tenorszóló Lehár ope-
rettjében közismerten igé-
nyes: magas hangjai, f inom 
pianói operai iskoián edzett 
énekesnek is komoly felada-
tot jelentenek. Másrészt vi-
szont meg keU találni aa 
nperettszerű előadásmód sa-
játos ízét, tehát a színészi 
játék helyét is ezen a szín-
padon. A szép hangért itt 
nem bocsát meg a közönség 
mindent, úgy, mint például 
az operában. Réti Csaba in-
kább az első követelmény-
nek akart és tudott megfe-
lelni — tegyük hozzá: kitű-
nően. Színpadi mozgása rrrög 
kissé idegen nz operett-leve-
gőben. bár ezúttal aligha hi-
báztatható: maga a mű pa-
pírmasé figuráival szűkös 
'ehetőséget ad színészi já-
lékra. 

Szalay Miklóst hosszú szü-
net után láttuk ismét elő-
adást vezetni: ízléssel, kor-
rekt, biztonsággal, a mű ala-
pos ismeretében dirigált. 

Közis vízügyi munka 
Jugoszláv vízügyi szakemberek Szegeden 

Tegnap, kedden 11 tagú tik le a belvizet Mórahalom, 
jugoszláv vízügyi delegáció Rúzsa, Pusztamérges és ö t -
érkezett Szegedre Belgrád- tömös területéről, továbbá 
ból, Zentárói és Üjvidékról Bács megye egy részéről ls. 
Csmelik Jankónak, a Ma- Jugoszláv részen pedig Hor-
gyar—Jugoszláv Vízgazdái- gos és Martonos községeket 
kodási Bizottság titkárának védi meg a belvíztől, 
vezetésével, A vendégeket az 
Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz-
gatóságon Szászhelyi Pál, az 
Országos Vízügyi Főigazga-
tóság főigazgató helyettese 
fogadta, aki egyben a ma-
gyar vízügyi szakemberek 
küldöttségét vezette a Ve-
reskereszt-Madarász tói csa-
torna üzembe helyezése al-
kalmával. 

Lapunkban annak idején 

Nagyszülők 
napja 

Ujszentivánon 
Immár Üjszentivánon ls 

P H B M ^ H ^ ^ H . hagyománnyá lett, hogy 
tájékoztattuk olvasóinkat ar- évenként a tavasz első nap-
ról, hogy magyar—jugoszláv j ján megrendezik a község 
vízügyi ^egyezmény^ született j idős termelőszövetkezeti gaz-

dáinak, gazdaasszonyainak 
napját, A keddi ünnepi ta-
lálkozóra hatvanan jöttek el 
a falu nagymamái, nagyapái 
közül a földművesszövetke-
zeti étterembe, ahol a köz-
ség vezetői, társadalmi szer-
vezeteinek képviselői kö-
szöntötték őket. Külön is kö-
szöntötték Üjszentiván leg-
öregebb asszonyát, a 94 é v e s 
Rozgonyi Józsefnét. Az úttö-
rők szép műsorral kedves-
kedtek a nagyszülőknek, sok 
szeretettel kötötték, díszítet-
ték a kis ibolyacsokrokat, 
melyeket a kedves találko-
zón nyújtottak át az ünne-
pelteknek. 

a Vereskereszt-Madarász tói 
csatorna közös erővel történt 
létesítésére.A mintegy 30 ki-
lométer hosszú csatornából 
hazánk területére 13 és fél 
kilométer jut. A csatorna 
nagyobbik részét a jugo-
szláv vízügyi hatóságok ké-
pezték ki. a közös munká-
val mostanra készültek el. A 
Vereskereszt-Madarász tói 
csatorna magyar szakaszá-
nak építésére, a szükséges 
műtárgyakkal együtt mint-
egy 5 mil l ió forintot fordí-
tottak. 

A közös munkával készült 
csatornát tegnap adták át 
rendeltetésének. Ezen veze-
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