
Színházi 
világnap 

A színház napját ün-
nepli ma a világ. 1902 
óta évről évre március 
27-én — a Nemzetközi 
Színházi Intézet akkori 
világgyűlésén e napon 
hozta a határozatot — a 
színházakban fölolvas-
sák az ünnepi üzenetet, 
önmagukat ünnepeltet-
nék taián a színházak, 
s a színház művészei? 
Szó sincs róla: a kultú-
rának, a nemes szóra-
kozásnak ez az évezre-
des intézménye ezen a 
napon arra emlékezik, 
s emlékezteti híveit, 
hogy a színház a béke, 
a humanizmus, a nem-
zetek közötti kölcsönös 
megértés és közeledés 
munkálója. 

A hagyományokhoz 
híven az idén is fölol-
vassák a színházakban 
— Szegeden Bozóky Ist-
ván főrendező — a rá-
dióban és a televízióban 
a színházi világnap üze-
netét. Ezidén Miguel 
Angel Asturias guate-
malai író, tavalyi No-
bel-díjas írta meg ezt a 
levelet — mint mondja: 
— „a színpadi csoda al-
kotóinak, mecénásainak 
ás nézőinek: nyújtsanak 
kezet egymásak, ne 
azért, hogy láncot for-
máljanak, hanem azért, 
hogy lerakják a kölcsö-
nös megértés h íd ja i t . . . 
A hetedik színházi vi-
lágnapnak ezidén, az 
Emberi Jogok nyilatko-
zatának jubileumi évé-
ben mozgósítania kell 
valamennyi ember lel-
kiismeretét: szálljanak 
síkra azok ellen, akik 
az emberiségtói elvá-
laszthatatlan, végzetes 
adottságnak tüntetik fel 
a testvérgyilkos hábo-
rúk mészárlásait, a nép-
irtásokat és az emberi-
ség megtizedelésének 
másik módszerét, a gaz-
dasági kiéheztetést" — 
folytatja üzenetében 
Asturias, majd így feje-
zi be sorait: „ . . . a leg-
főbb kérdés: hogyan 
maradjon életben kul-
túránk, a nukleáris 
fegyverkészletek félel-
metes veszélyétől fenye-
getve. Ameddig ez a fe-
nyegetés fennáll, addig 
bolygónkat nem tekint-
hetjük biztonságos 
helynek.. . Csak közös 
cselekvéssel gátolhat-
juk meg, hogy a föld 
ravatallá váljék, ame-
lyen, mintegy világunk 
sírfelirataként, ezek az 
egyszerű szavak állná-
nak: La Commedia e fi-
nita, vége a komédiá-
nak". 

A szegedi Móra Tsz 

bárányokat 
éa birkákat 
rásárol 
Az ajánlatokat kérjük Sze-
ged, Bocskai u . S. s z . a l á . 
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Fokozottabb 
együttműködés 
A városi tonács és oz SZM T megállapodása 

A Szeged m. j. városi tanács végrehajtó bizottsága és 
a Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsa tegnap együt-
tes ülést tartott, melyen megtárgyalta a két szerv hatéko-
nyabb együttműködésének lehetőségeit. Az együttes ülés 
határozatot is hozott a közös munka módszereire és for-
máira. 

Az MSZMP Politikai Bi-
zottságának a szakszerveze-
tek pártirányításáról szóló 
1966. május 10-i és az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának a gazdasági mecha-
nizmus reformjáról szóló ha-
tározata az állami szervek 
és a szakszervezetek kap-
csolatának ú j formai és tar-
talmi elemeit is magába 
foglalta. A szegedi városi 
tanács végrehajtó bizottsága 
és a Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsának el-
nöksége már korábban is 
jó munkakapcsolatot alakí-
tott ki államigazgatási, gaz-
dasági és kulturális kérdé-
sekben. Mint köztudomású, 
a gazdaságirányítási rend-
szer átszervezése növeli az 
állami és gazdasági szervek 
önállóságát és felelősségét, s 
ennek megfelelően növek-

szik a szakszervezetek sze-
repe és felelőssége is a tár-
sadalmi, gazdasági, szociális 
és kulturális kérdések irá-
nyításában,' ellenőrzesében.' 
Ezért döntött úgy a két 
szerv, hogy közös határozat-
ba fekteti le az új körülmé-
nyek között szükséges 
együttműködés módszereit. 
Az együttműködéssel meg 
kell teremteni a feltétele-
ket arra, hogy a szakszer-
vezet részt vegyen a város 
gazdaságpolitikájának ala-
kításában és megvalósításá-
ban; a gyakorlatban lehetsé-
ges nézeteltérések, ellent-
mondások következetes elvi 
megoldását biztosíthassák. 

Az együttműködés egyik 
legjelentősebb formájának 
tekinti a határozat a két 
szerv együttes üléseit. Külö-
nösképpen a munkaverseny-

nyel kapcsolatos kérdések, 
a vállalatok jövedelemsza-
bályozó intézkedéseinek, az 
anyagi érdekeltség rendsze-
rére vonatkozó irányelvek 
jóváhagyása kerülhet az 
együttes ülések napirendjé-
re. 

Mindenképpen újdonság-
nak számít, hogy ezentúl a 
tanács kikéri a szakszerve-
zetek véleményét, mielőtt 
egy-egy várospolitikai, mun-
kaerő-gazdálkodási vagy 
kultúrpolitikai kérdésben 
dönt Nemcsak az SZMT és 
a városi tanács, hanem a 
szakmai szakszervezetek és 
a tanácsi vállalatok és in-
tézmények is közösen fog-
lalnak majd "állást a most 
hozott határozat alapján. 
Többek között pályaválasz-
tási, ifjúság- és családvé-
delmi, egészségügyi, keres-
kedelmi, munkásvédelmi és 
különböző művelődésügyi 
kérdések eldöntése tölti meg 
tartalommal a tanács és a 
szakszervezet együttműködé-
sét az új gazdasági mecha-
nizmus körülményei között. 

Mezőgazdasági taríácskozások 

Korszerű növényvédelem 
Tegnap hasznos tanácsko-

zásra került sor Szegeden, a 
megyei tanács nagytermé-
ben. A bratislavai Juraj 
Dimitrov Kémiai Üzem szak-
embereinek közreműködésé-
vel növényvédelmi tanácsko-
zást tartottak. Hidas Ferenc, 
az AGROKER igazgatója 
megnyitó beszédében elmon-
dotta, hogy ma már 200 nö-
vényvédelmi szer van forga-
lomba. Napról-napra nő az 
érdeklődés irántuk, s nem 
közömbös, hogyan használ-
ják fel, hasznosítják a mező-
gazdasági nagyüzemek. 

Cs. Kovács László mérnök, 
a Hódmezővásárhely, Makó 
Városi és Járási Termelőszö-
vetkezetek Területi Szövet-
ségénekmunkatársa vitaindí-
tójában a szerves foszforsav-

II földgáz és hasznosítása 
A földgázfelhasználók nagy sürgetőbb teendők közé tar-

részét a lakosság teszi ki, de 
egyre több ipari üzem és 
középület lép a földgáz vá-
sárlók soraiba. Tápén terve-
zik mihamarabb a mezőgaz-
daság céljait szolgáló gáz-
fogyasztás kísérletezésének 
megkezdését A következő 
években sor kerül Csongrád, 
Szentes és Makó gázellátás-
ba való bekapcsolására. Mind 
az eddig megvalósult mind 
az ezután realizálandó ter-
vek 

sajátos feladatokat rónak 
a helyi tanácsokra és a 
megyei tanácsra is. 

Ilyenek: a kutatási és feltá-
rási munkák elvégzéséhez a 
szükséges munkaerő további 
szervezésében segítségnyúj-
tás az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Trösztnek. A mun-
kások élelemmel, egyéb köz-
szükségleti cikkekkel való lehessen hozzájutni a megyé-
ellátása. szórakozási és kut- he" a Sázhoz. 

tozik a városokban, valamint 
a gáztávvezetékek közelében 
fekvő községekben 

a lakosság fogyasztási igé-
nyeinek felmérése. 

Ezzel függ össze, hogy ahol 
lehetőség van, gáz társuláso-
kat hozzanak létre a közös 
munkák intézésére. Ide tar-
tozik az is, hogy a palackos 
propán-butángáz fogyasztás 
emelkedése hol teszi indo-
kolttá további cseretelepek 
létrehozását 

De a Csongrád megyei ta-
nács végrehajtó bizottságá-
nak kell lépéseket tenni an-
nak érdekében is, hogy — 
éppen a fogyasztók számá-
nak növelése céljából — a 
mostaninál 

meg kellene vizsgálni, hogy 
a még mindig nehezen és 
csak korlátozott mennyiség-
ben beszerezhető gázégőket 

nem lehetne-e Csongrád 
megyében is gyártani, 

ami által a szomszédos me-
gyék ilyen igényét is kielé-
gíthetnék. 

Mindezekről a feladatokról 
az Országos Kőolaj- és Gáz-
ipari Tröszt megbízottainak 
részvételével tárgyalt teg-
nap a megyei tanács végre-
hajtó bizottsága, s a teendők 
sürgősségét állapította meg 

K. J. 

észterek alkalmazásáról be-
szélt. 

Zlatica Vanekova mérnök, 
a Juráj Dimitrov Vegyiművek 
képviseletében ismertette, 
üzeme — amely Csehszlová-
kia egyik legnagyobb vegyi-
műve —, munkáját, s termé-
keit. Hazánkba növényvédő-
szereket és gyomirtó szereket 
szállítanak, ezeknek a fel-
használásáról s az üzemben 
történö kutatásokról, kísérle-
tezésekről szólt. A szakfilm-
vetítéssel egybekötött tanács-
kozáson Aurélia Stanová 
(Csehszlovákia) az Agroké-
miai Technológiai Kutató In-
tézet munkatársa és Vajda 
János főmérnök, a Csongrád 
megyei Növényvédő Állo-
más főagronómusa is szót 
kapott. 

Kukoricahibridek 
Tegnap délelőtt a METESZ 

Kossuth Lajos sugárút 8. 
szám alatti előadótermében 
a jugoszláv—magyar tudo-
mányos együttműködés kere-
tében a kukoricatermesztés 
eredményeiről tanácskoztak. 
Szabadkáról Sarlovics Bo-
zsidar mezőgazdasági kuta-
tó-mérnök látogatott Szeged-
re, s előadást tartott a nem-
zetközi hírnek örvendő jugo-
szláv kukorica-hibridek ne-
mesítéséről és termesztéséről. 
A vitaindító előadás gyakor-
latból példákkal bizonyítot-
ta, hogy a vajdasági kuko-

ricatermesztés módszerei 
máshol is, megyénkben is 
meghonosíthatok. 

Az előadás iránt nagy ér-
deklődés nyilvánult meg, 
annál is inkább, mivel több 
közös gazdaságban termesz-
tik nálunk az idén a jugo-
szláv egyszeres hibrideket. 

* 
A két szakmai tanácskozás 

zavarta egymást, fíem sza-
bad egy délelőttre két ilyen 
hasznos és érdeklődésre szá-
mot tartó előadást szervezni! 

l . i . 

Önkéntes tűzoltó 

kedvezményesebb áron 

turális igényeik kielégítése, 
egészségügyi szükségleteik 
ellátása a tanácsi szervek és 
a tröszt közös feladata. 

A földgáz hasznosításával 

Mivel egyre több készülék 
kerül üzembe helyezésre, 
célszerű, hogy a tanácsi ve-
gyesipari vállalatok ilyen 
munkákra is vállalkozzanak, 

kapcsolatos közvetlen és leg- Sőt annak a lehetőségét is 

Magyarnóta-est 

az Alabárdos Literemben 
f. hó 28-án este 8 órai kezdettel. 
Közreműködnek: ÜRMÖS ICA és 

ORMÁNDI VENDEL 
Minden kedves vendégünket szeretettel várunk. 
.Belépés díjtalan". 
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Vöröskeresztesek 
százezrei 

Kedden a Vöröskereszt kereszt megyei titkárai, hogy 
székházában kétnapos érte- megvitassák az elmúlt évi 
kezletre ültek össze a Vörös- munka tapasztalatait, vala-

mint a következő időszak te-
endőit. Rostás István, a Ma-
gyar Vöröskereszt főtitkára 
bevezető előadásában ismer-
tette a legutóbbi országos 
vezetősegi ülés fontosabb 
megállapításait, az immár 
634 000, az ifjúsági szerveze-
tekkel együtt több mint 800 
ezer tagot,, köztük csaknem 
százezer aktív társadalmi 
munkást magába foglaló tö-
megszervezet múlt évi mun-
kájáról, és a további fejlődés 
lehetőségeiről. 

"...és állt a bál" Katonaművészek 
Szegeden 

A címben jelzett bál jó ne- másodsorban pedig Balogh 
gyedszázadig állt Magyaror- Géza és Mezei Éva invenció-
szágon. Kezdődött 1930-ban zus rendezése, amely léleg-
egy történelmi visszasasszé- zetnyi időt sem engedve per-
val, majd folytatódott in- gette le előttünk a rövid je-
ségkonyhával, állástalan lenetekre, szellemes monoló-
diplomásokkal, Róbert bá- gokra, dalra s táncra váltott 
csival, díjtalan díjnokokkal, huszonöt évet. 

gott a színpad, s hogy némi 
disszonanciáról is szóljunk 
— nem a játékmester hibá-
jából —, néha azért meg-
megdöccent ez a kavargás. 
Akkor történt ez, amikor 
egyik-másik szereplő kicsit 
lazított", kicsit engedett a 

Kodelkánéval, aztán paszo- Brecht kikiáltó-szfnpadá- feszes szövegen. Márpedig ha 
mántos vitézekkel, egypengős nak szerencsés kézzel ma-
napszámmal, s végül, e his- gyarított változatát valósi-
tóriai körmagyar eredmé- totta meg e „báli" müsorá-
nyeképp, beletáncoltunk a val a Néphadsereg Központi 
második világháborúba. Ott Művészegyüttesének színpa-
aztán már úgy illegtünk, úgy da. Songokká idegenített 
bokáztunk, ahogy a berlini kupléik úgy hangzottak, 
muzsikusok fújták . . . mintha nem is a márvány-

Erröl a zenés-táncos ne- oszlopos kávéházak enyhén 
gyedszázadról írt történelmi spicces törzsvendégei szá-
revűt a Magyar Néphadse- mára írta volna hajdan a 
reg Központi Művészegyüt- slágerszerző, hanem — 
lesének Semsey Jenő és Szi- amiknek most tűnnek — eo-
lágyi György, s ezzel a ze- kális történelmi dokumentu-
nés-táncos történelmi revüvel moknak; s a rezgő csárdás, 
vendégszerepeltek hétfőn es- a bécsi valcer karikírozott 
te a Szegedi Nemzeti Szín- mozdulatai is nagyon beszé-
házban a katonaművészek. dessé váltak ebben a keret-

Vendégszereplésük két- ben, azt mutatták, amit a 
ségkivül sikeres volt. Sike- felidézett kor csizmás-men-
rüket elsősorban újdonság- tés fiai, pártás-szalagos leá-
számba menő műsoruk ma- nyai csináltak: a történelmi 
gyarázza, hiszen ilyen his- sirvavigadást. 
tóriai kavalkáddal nemigen Pusztai Péter játékmesteri 
találkozni magyar színpadon, pálcájának intésére kavar-

valahol, hát az ilyen szóval, 
tánccal, dallal, képpel — ko-
rabeli híradókat is láttunk a 
műsorban — szóló műsorban 
bosszulja meg magát a "lazí-
tás, az elengedés. Igaz vi-
szont, hogy nem premiert 
láttunk Szegeden, csupán 
egy ki tudja hanyadszor 
megismételt előadást. Egy 
gyengének semmiképp sem 
mondható előadást. 

Akácz László 

Aramasünet 
Az Ara rászolgálta tó Válla-
lat közli, hogy 1968. ápri-
lis l -én 7—16 óráig a Rá-
kóczi u., Hámán K. u., Bem 
tábornok u., Hattyas sor, 
vasúti töltős. Szabadkai 
út. Petőfi s . sgt. által ha-
tárolt területen 

áramszünet lesz. 
k. 5079 

M a este fel 7 oraf kezdettel 

tavaszi divatparádé a Hungária nagytermében 
a FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI VÁLLALAT és a CSM. RUHÁZATI KISKERESKEDELMI VÁLLALAT 
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