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Szegedi komponista bemutatója — Gershwin 
emlékműsor 

Már önmagáan a tény sem bátran keresi a kifejező-for-
lebecsülendő, hogy a művé- ma olyan határait is, ahol a 
szeti élet sátoros ünnepnap- szó — vers, szavalókórus — 
jaiban dúskáló idei eszten- veheti át a muzsika szere-
dében akadt együttes Szege- pét. A hagyományos és 
den, mely a szimfonikus avantgarde dilemmája csak 
dzsessz világhírű képviselő- pillanatokra kísért, Joó Ete 
jére, George Gershwinre találékonyan ismerte fel a 
emlékezni helyet szorított a tömegkórus öntorvényének 
hangversenynaptárban. A 30 korlátozott lehetőségeit, s 
esztendeje meghalt amerikai komponálási kedvét inkább 
komponista életműve sok te- a dallamosságnak, a meló-
kintetben rokon fogantatású diának jegyezte el. Az ének-
a mi Bartók Bélánk mun- karra kisugárzó figyelem 
kásságával, róla emlékezni látványos, tömör zengésű 
az egyetemes zenekultúra unisonókban fogalmazza meg 
fontos fejezetének idézése, a szabadság, békevágy de-
annak a művészeti forrada- monstrációját, ám ugyan-
lomnak, mely modern zenei akkor mostohán árnyékban 
anyanyelvvé emelte a fol- felejti a mívesebb, levegő-
klórt. sebb hangszerelést. Ami oly-

A Szeeedi Ifiűsási Ház k o r f a r a s z t ó a n zsúfolt, nyo-A Szegedi ifjúsági Haz m a s z t ó h a t á s t k e l t M i n d e h . 
fiatal, mindössze egy eszten-
deje működő művészegyüt-
tese — zenekara, a dr. Hu-
hu István—Nyitray Endre— 
Szaniszló János dzsessz-trió 

hez persze hozzá kell tenni: 
a kantátát valószínűleg 
együttesének méreteire, ké-
pességeire szabta, ami ter-

pedagógiai 
igé-

nyelt. bizonyos technikai, ki S & r í - y s í S M Ü M T S — 
^ssrassn 
darabjainak kiválasataaara. j T t o m p í n S 
A Porgy and Bess bolcsoda- H á z művészegyüttesének 
lát szimfonikus zenekari és közreműködése így is Szeged 
dzsessz-feldolgozásban, rész- Zenei életének figyelemre-
letet az Egy amerikai Párizs- méltó nyeresége. ban című impresszióból, 
Gershwin első sikerszámát, a 
Hattyúcskát szólaltatták 
meg, sőt a tehetséges Paku 
István zongorajátékával a 
Kék rapszódiával is megpró-
bálkoztak — a szép számú 
fiatal közönség zajos örömé-
re. 

A műsor első részében új 
szegedi zenemű hangzott el. 
A szabadság hajnalán cím-
mel Bede Anna versére Joó 
Ete írt ének-zenekari kantá-
tát, melyet a szerző vezény-
letével mutatott be az együt-
tes. Az előadásból kitetszően 
zenekari anyagában zömmel 
fúvósokra hagyatkozó mű 

N. I. 

Kié az elégtelen? 
Minőségi üzlet — minősíthetetlen építés 

A szegedi Széchenyi tér augusztusának végéin hozzá- anyag hiánya zavarta őket. 
Moráljuk nem engedte, hogy 
szó nélkül hagyják helyze-
tüket. S persze a borítékjuk 
is laposabb lett. 

Erre föl áthelyezték őket 
egy másik szegei* építke-
zésre. Ott is megmutatták, 
hogy mit tudnak és egyenle-
tes magas teljesítés fémje-
lezte munkájukat. Aztán, 
hogy a keresetek miatt-e, 
vagy más miatt kollektíván 
kiléptek a vállalattól és el-
mentek állítólag egy terme-
'őszövetkezeti építő szerve-
zethez. Akár így, akár úgy, 
egy kitűnő brigád a süly-
lyesztöbe került, s nem se-
gítheti elő munkájával azt 
a célt, amelyet eredetileg 
szolgálniok kellett volna. 

Meddig 

Üjkönyvek 

Vietnam művészete 
„Ez a könyv azért készült, művészet értékeit, alkotásait 

hogy gyönyörködtessen és tárja fel. A kötetet közel 200 
tájékoztasson" — ezzel a kitűnő fényképfelvétel, 
mondattal kezdődik Patkó többségükben egész oldalas 
Imre bevezető tanulmánya a táblakép illusztrálja, be-
Corvina kiadónál most meg- mutatva a vietnami nép 
jelent Vietnam művészete több mint két évezredre 
című albumban. A gyönyör- visszanyúló művészelét. 
ködésbe azonban szorongás Elénk tárulnak az időszámí-
és óhatatlan szomorúság is tásunk előtti II.-I. századból 
vegyül, amikor a különleges bronzfigurák, dobok, művé-
művészi alkotásokról ké- szi formálású használati tár-
szült táblákat nézegetjük, gyak éppúgy, mint ismeret-
Mert ott, ahol ezeík az alko- len korú mázas cserepek, 
tások évszázadokkal ezelőtt templomok, valamint az el-
készültek és napjainkig múlt századok mázas por-
fennmaradva hirdették egy celán készítményei, kőfara-
kis nép életörömét, mű- gások, agyagszobrok, külön-
vószetgazdagságát, ott most féle népi papírfestmény eh, a 
veszélyben az élet, veszély- világhírű selyemfestmények 
ben a legdrágább érték, az és a még világhírűbb lakk-
emberek élete, de veszély- festészet remekel, amelyben 
ben vannak évszázadok kul- Vietnamon kívül egyedül 
turális kincsei is. Japán ért még el hasonló-

Ez a szomorú aktualitás a B kimagasló eredményeket, 
hívja fel külön ls a figyel- Nemcsak gazdag műve-
met Patkó Imre újságíró és szettörténeti ismeretanyag-
Rév Miklós fotóművésze vi- gai r a g a d meg bennünket ez 

egyik legforgalmasabb pont- láttak az átalakításhoz, 
ján, a villamos megállókkal Most aztán „minden oké" 
szemben új üzletnelyiség — mondhatnák, sőt talán 
bölcsőjét faragják, illetve már készen is vannak az 
csak faragcsálják. átalakítással. Dehogy van-

r nak készen, A megváltozott 
U l C S é r e t e S szólás-mondás érvényesül: 

. . , , „Lassú munkához idő kell" 
elhatarozas 

A jó nevű Minőségi Cipő- A süllyesztőbe 
gyár dicséretes elhatározása , •• / L • ' J 
válik majd valóra a leendő k e r U l t D n g Q Q 
üzlethelyiségben. A gváiai- " 
ban készített szép rői ci- vissza kell kanyarodni a 
pőket kínálhatja eladásra a kezdéshez. Az építőipari vál-
szegedi és a környékbeli vá- ia]at elpanaszolta búját-ba-
sárlóknak. ját a cipőgyári vezetőknek. 

Van valami probléma? — „Kevés a munkásuk" — s 
kérdezhetnék ezek után. a z eleve is maratonira sza-
Hiszen a vállalat elhatáro- bott határidő hét hónap (!) 
zása nem csupán megértés- így veszélyben forgott. 
re, hanem egy főnyeremény- Az építőipar javaslattal , . , , , . . 
nek is beillő üzlethelyiségre fordult a megrendelőhöz: n y U l t O Z K O C I U n K l 
lelt Szeged belvárosában. dolgozik a cipőgyárban egy 7 7 1 

De lássuk csak sorjában kiváló kőműves brigád, en- A válasz igen. egyszerű: 
a dolgokat! A cipőeyáriak gedje át őket a Minőségi ameddig a takaró ér. Ezt a 
megrendelték az átalakítás Cipőgyár a Szegedi Építő- mondást akár törvénynek is 
terveit. Az elkészült, ki is ipari Vállalathoz, A cél ér- el lehet fogadni bizonyos 
fizették. Kerestek építőinari dekében beleegyeztek. szituációkban. Először is: 
vállalatot, amely elvégzi a A brigád megkapta a miért kell majd egy eszten-
kívánt munkát. A Szegedi munkakönyvét és átbelye- dő ahhoz, hogy átalakítsa-
Epítőipari Vállalat igent zéssel az építőiparhoz került, nak már meglévő bolthelyi-
mondott. A beruházó annak Mnsnap megjelentek a Szé- séget? Ennyi idő normális 
rendje és módia szerint a chenyi téri üzlethelyiségben, körülmények között — opti-
bankban folyószámlát nyit- hogy munkához látnak Dol- mális létszám, anyag és így 
tátott 700 ezer forint erejéig goztak. dolgozgattak, de hol tovább — akár egy húsz-
Az építőmunkások ez év ilyen anyag, hol olyan emeletes épület elkészítésé-

hez is elegendő. Másodszor: 
ez esetben már eleve tudták, 
hogy nem reális a vállalás, 
hiszen az meghaladja az 
építőipari vállalat kapacitá-
sát. 

Ügy érzem itt van a lé-
nyeg. S ebben megerősített 
a Szegedi Építőipari Válla-
lat igazgatója is, tiki el-
mondta. hogy 43 milliós ka-
pacitásukon felül körülbelül 
7 -milliós munkát végeznek 
el az esztendő végéig. A 
tervüket talán teljesítik, de 
nern teljesítik vállalásukat, 
ígéretüket. Az igazgató azt 
mondja: a meglévő létszám-
mal nem képesek többet 
produkálni. 

Akkor miért vállalták? 
„Hogy neve legyen a gye-
reknek elvállaltuk." Sajnos 
nem lehet elmarasztalni egy-
értelműen a kivitelező válla-
latot, sem, mert legtöbb eset-
ben oly erős a „kapacitá-
lás", hogy bele kényszerítik 
az építő vállalatokat az ir-
reális szerződések megköté-
sebe. 

A nyílt beszéd célraveze-
tőbb, mint a z ilyenfajta bú-
jócskázó*. Adjanak embert, 
akkor talán. Adtak embert. 
Most: szerezzenek anyagot, 
akkor talán. Szereztek anya-
got is. Ott van az anyag. 
Nincsen elegendő ember, aki 
dolgozzon az üzlethelyiség-
ben. Akik oda járnak, azok 
is lassan haladnak. A bizo-
nyítvány elégtelen. De kié 
ez az elégtelen? 

Gazdagh István 

Krimi az osztályfőnöki órán 
ciója, amely egyébként pszi-
chológiailag és pedagógiai-
lag is igen jól van elgon-
dolva. 

B bfln után 
Teenager-partyt a kö-

ctnami tartózkodásának és 
tanulmányainak kötetbe fog-
lalt eredményére, amely a 
vietnami művészettörténé-
szek és régészek útmutatásai 
segítségével egy eddig szá-
munkra csaknem ismeretlen 

Tcrmelőf t rö v e t k e z e t e k . 

Állami Vállalatok 

A Szegedi ÜJ Blet Mgtsz 
Szolgai ta tó Ü z e m é n e k 

motortekercselő 
részlege 
vállalja 

m i n d e n f a j t a v i l l a n y m o t o r 
r a r a n t i l t j a v í t á s á t röv id 
u a t a r l d ó b e n . 

Szegedi ÜJ S i e t Mgtsz . 
M i h á l y l e l e k . Tel . i o n : 

14-ÍC9. 

Egy pedagóguskollégámnak sok szinte receptet adnak 
szilárd, évek óta hangozta- ahhoz, hogyan kell bűnözni, 
tott meggyőződése, hogy a 
bűnözések, főként a fiatal- A DCtlIldS fiefTI S£(]ll 
korú bűnözés okait nem csu- E 1 l e h e t gondolkodni ezen 
pán tarsadalmi korülmt- a meggyőződésen. Különösen 
nyekben kell keresni. A bu- a k kor, ha még egy érdekes . . _ 
nozések nagyon fontos oka, rendőrségi tapasztalattal is zönség is láthatta. Ebből a 
vagy legalábbis előidézője, összevetjük. Ha nem is tör- filmből azt tanulhatják meg 
szerinte, hogy könyvek, fii- vényszerűen, de előfordult a fiatalok — s valóban ér-
mék, újságok és a televízió m a r - h o g y megszaporodott re reagálnak a legjobban, 
, „ .. . . , egy-két alkalommal az autó- ezt jegyzik meg leginkább 
bunugyi riportjai, bűnügyek- l o p á s o k s z á m a ? a m i k o r a t e- - , hogy milyen ostobaság 
ről szóló részletes tudósítá- levízióban, vagy a moziban politikai szélhámosoknak fel-

olyan filmet vetítettek, ülni, miattuk, általuk politi-
amelyben autólopás fordult kai bűnözővé válni, börtön-
elő. Főként, ha a film hosz- be kerülni. Fontos felisme-
szabban és „szakszerűen" rés ez, jó szolgálatot tesz 
azt is bemutatta, hogyan bo- tehát a film: sok, esetleges 
nyolították le a tettesek. Azt tragédia megakadályozását 
mondják, egy-egy ilyen film teszi lehetővé, 
után a rendőrség felkészül- A rendőrség közbeszól cí-
ten várja a károsult autó- mű csehszlovák riportfilm a 
tulajdonosok bejelentéseit. közönséges bűnök, bűnözök 

Az idézett kolléga harcos világából meríti témáját, 
apostola annak, hogy szün- Szórakoztató, érdekes, vetek-
tessék be az említett műfa- szik egy krimi izgalmassá-
jok publikálását. Ha rajta gával, a gyerekek feszülten 
múlna, habozás nélkül írná figyelik. De nem kevésbé ér-
alá a betiltó rendelkezést. dekli őket az sem, amikor a 

De hát a krimi igen sok film részletesen bemutatja, 
embernek nyújt jó szórako- mi következik a tett elkö-
zást, izgalmas élményt. Fosz- vetése után. 
szuk meg ettől az embereket, Hajnali két óra húsz perc-
és éppen a gonosztevők mi- kor betörik egy rádiós szak-
ait? Nem hiszem, hogy ez üzlet kirakatát. Az akció-
lenne a helyes megoldás ban részt vevő fiatalembe-
Bűnözők akkor is lennének, rek alapos munkát végez-

nek: minden mozdithatót 
I rendőrség közbeszól au'°iukl?a pakrYnak- f 

a robognak a zsákmányolt ra-
A hagyományos módszerek diókkal, magnókkal. De két 

mellett sok űj van kialaku- perccel később már telefo-
lóban. Ezek közül egy igen nál a szemben levő házból 
hatásosat most alkalmaz 'el- egy éber lakó, aki felébredt 
ső ízben a megyében és Sze- a zajra, s öt perccel később 
geden ls a rendőrség. Két m a r tud az ügyről a város 
filmet vetítenek a középis- szolgálatban álló rendőrsége, 
kolásoknak osztályfőnöki A technika a bűnözők hatá-
órákon, A rendőrség közbe- s o s ellenfele: rádiók, telefo-
szól címűt és a Teenager- nok> autók lépnek működés-
partyt. Utána a filmekből be, a helyszínen a tegkor-
levonható tanulságokat rend- szerűbb eszközökkel gyűjtik 
őrtisztek még kiegészítik a össze a nyomokat. Mire az 
valóságban is elkövetett bűn- óra hármat mutat, márgyű-
ügyek következményeinek is- rűbe fogták a reménytelenül 
mertetésével. menekülő tolvajokat. 

Ez az ugyanis, amiről sok l l inrionbi tinun 
krimi nem beszél. Gyakran mil lUCIIIU UtjjfB 
csak a bűn előkészítéséről Néhány hasonló történat-
és kivitelezéséről esik szó bői áll össze a film. Ezeken 
bennük, de azt nem részié- jól elszórakoznak a fiatalok, 
tezik, hogy mi van utána, de közben fontos elveket tá-
rni történik akkor, amikor nulnak meg, szinte észrevát-
megérkezik a helyszínre a lenül. 
rendőrautó, és működésbe Megtanulják többek kö-
lép egy óriási apparátus. Pe- 2Öt,t: h o g y , m a , m a f , , . , , hatasos eszközök allnak ren-dig ennek ismerete alaposan d e l k e z é s r e a b ű n ö s ö k l a f ü l e _ 
csökkenti a bunozes „ro- léséhez. De megtanulják azt 
mantikáját", lehűti a forró is, hogy a bűn üldözésé nem-
„fejeket", akik kételkedés csak a rendőrség feladata, 
nélkül hitetik el magukkal: hanem kötelessége és érdeke 
megúszom, nekem sikerülni mindenki másnak is, mert 
- például verekedő huligánok 

áldozatává bárki könnyen 
Ezért nagyon hasznos a válhat, 

rendőrségnek ez az új ak- Csontos Magda 

a kötet, de bepillantást en-
ged a ma élő vietnami mű-
vészek törekvéseibe, művé-
szi egyéniségébe is. Nem le-
het meghatottság nélkül 
nézni Diep Minh Chau, az 
egykori félrehúzódó, „ele-
fántcsont-toronyba" zárkó-r 
zott, de később, népe szen-
vedéseit látva, partizánná 
lett művész festményét Hő-
si Minh és az ifjúság cím-
mel. E képet tiltakozásul az 
imperialisták támadásával 
szemben és harcra buzdítá-
sul honfitársai számára: sa-
ját vérével festette meg. 

A kötet — a művészi fel-
vételek és a tartalmas ta-
nulmány. magyarázó szö-
veg — valóban magasrendű-
en gyönyörködtet és tájé-
koztat. De ezzel együtt sza-
vak nélkül is felhívás: az 
alkotó ember védelmére 
minden barbársággal szem-
ben. 

Munkával 
rövidített esztendő 

Ismeretes, hogy ez év ta-
vaszán kereken 77 napon át 
folytatott megfeszített árvíz-
védelmi munkát területén 
az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság. Éves termelési 
terve 83 millió forintot ölelt 
fel. Félő volt, hogy az ár-
és belvízvédekezés miatt a 
7—8 hónap nem lesz elégsé-
ges termelési tervük mara-
déktalan teljesítésére. 

Az igazgatóság dolgozói 
annak idején a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 
50. évfordulójára tettek mun-
kafelajánlást, hogy a tervet 
a várható igen nehéz körül-
mények között is teljesíteni 
fogják. 

Felajánlásuk sikerrel járt; 
éves termelési tervüket az 
esztendő lezárása előtt mint-
egy 20 nappal teljesítették. 

fl fzennegvedik 
lakásszövetkezel 

Szegeden 
Tegnap, kedden délután a 

November 7. Művelődési 
Otthonban megalakult Sze-
geden a tizennegyedik la-
kásszövetkezet a Tolbuhin 
sugárút 53—55. szam alatt 
épült, illetve épülő 111 la-
kásra. A lakásszövetkezet 
megalakulása, majd az alap-
szabály megállapítása ós jó-
váhagyása után megválasz-
tották az új lakásszövetke-
zet igazgatósági és felügyelő 
bizottsági tagjait. Az első 
épület 36, két és fél, két, il-
letve egyszobás lakásokkal 
már elkészült, s a napokban 
beköltözhetnek az új lakók. 
A másik épület lakásaiba 
jövő év első felében költöz-
hetnek be. 

Hangverseny 
o Nyugdíjasházban 
Hétfőn este a Roosevelt 

téri nyugdíjas ház lakói ré-
szére a Szegedi Nemze 
Színház művészei az Ors 
gos Filharmónia közrer 
ködésével nívós és hangú1 

tos hangversenyt rendeztek. 
A műsoron Puccini, Verdi, 
Nikolay műveiből operaáriá-
kat, Strauss, Lehár, Kálmán, 
Kacsóh népszerű operett-da-
lait, majd pedig hangulatos 
Dankó-nótákat adott elő 
Berdál Valéria, Gregor Jó-
zsef, Gyimesi Kálmán és Ré-
ti Csaba, a tőlük megszokott 
kitűnő előadásban. A zongo-
rakíséretet Várady Zoltán 
látta el. 

Amilyen szeretettel és ön-
zetlen jó szívvel kedvesked-
tek a művészek hallgatóik-
nak, olyan lelkes tapssal és 
ünnenléssel viszonozták a 
nyugdíjas ház lakói a kiváló 
előadást. 

J. I. 

Megfelent a T s c i a 
új kötete 

Megjelent a Szegedi Jó- Bács megyei szikrai holtág-
zsef Attila Tudományegye- ban végzett vizsgálatokat 
lem Tisza-kutató munkakö- összegezi a csiga-társulások 
zössége kiadványsorozatának zónális megjelenéséről. A 
ezévi, sorrendben immár Tisza völgyének lepkéiről 
harmadik kötete dr. Kolos- Uherkovich Ákos közöl ada-
váry Gábor professzor szer- tokát, i f j . Gallé László irá-
kesztésében, dr. Bodrogközy sa pedig a hangyák életének 
György és dr. Horváth An- titkaiba nyújt újabb bepil-
dor társszerkesztők közre- lantást. Dr. Kolosváry Gá-
működésével. A német és an- bor és cir. Homonnay Sza-
golnyelvű közlemények a bölcs közös cikke a Felső-
Tisza életének minden fon- Tisza völgye állatvilágának 
tosabb területéről tájékoztat- változásairól számol be. A 
nak, több mint száz oldal hullámtér hüllő- és madár-
terjedelemben. világának kiváló ismerője, 

Az idei szám a hidrobio- dr. Marián Miklós a jugo-
lógia területéről, elsősorban szláv folyószakasz ér^ekes-
a Szolnok és Mártély kör- ségeiről írt közleményt, 
nyéki Tisza-holtágak alga- Ugyancsak ornitológia! tár-
vegetációjáról, dr. Uherko- gyű tanulmány jelent meg 
vich Gábor tollából nvúit Keve András és B. L. Sagc 
áttekintést. A kevesek által angol vendégkutató tollából, 
ismert tiszakürti arborétum Lcgány András viszont a 
zuzmófajairól dr. Gallé Lász- holtágak madárvilágának 
ló írasa tájékoztat. Az Aj- időrendbeli változásait fi-
pár melletti ősi lápterület gyelte meg és foglalta össze, 
ritkaságszámba menő sasos- A Tiscia új kötetét rövi-
vidrafüves társulásairól dr. desen megkapják az érde-
Bodrogközy György ad elem- kelt hazai és külföldi inté-
zést. 

A zoológiai témájú tanul-
mányok sorát dr. Bába Ká-
roly írása nyitja meg. A 
fiatal kutató tanulmánya a 

zetek, könyvtárak s cseré-
be küldik érte saját kiad-
ványaikat. 

T. ti. 
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