
Szociál-
politikai 
kiállítás 

í g y s z o k á s Befe'ezfidtek 
a szovjet 

tudományos napok K O H U S Z - Ő k n á l r 

Tegnap délelőtt a Móra 
Ferenc Múzeum Horváth Mi-
hály utcai épületében dr. 
Dudás Béla. a Szeged m. j. 
városi tanács főorvosa ün-
nepélyes keretek között nyi< 
totta meg az Egészségügyi 
Minisztérium és a szociális 
intézetek központjának kö-
zös szociálpolitikai kiállítá-
sát. Az elmúlt 25 év gondos-
kodásóról képekben, grafi-
kákban beszámoló kiállítás 
Budapest után először Sze-
geden látható. A látogatók 
képet kaphatnak társadal-
munk erőfeszítéséről, amelyet k e i b e n v e g e z m e gszemlélhe . mekben készült termekeket, 
a esökkent munkaképesek, tik a csökkent munkaképes- A kiállítás megtekintése díj-
vakok. idős emberek érde- ségűeket foglalkoztató üze- talan. 

Pénteken, tegnap véget ért 
a szovjet műszaki tudomá-
nyos napok budapesti elő-
adássorozata az MTESZ szék-
házában. Ezen a napon az 
első előadást N. N. Koval-
jov. a Szovjetunió Tudomá-
n y o s Akadémiájának levele-
ző tagja tartotta a szovjet 
energetika legújabb eredmé-
nyeiről. (MTI) 

Már az aszfaltjárdán sem 
biztonságos a gyalogos élete 
és testi épsége. Példa erre 
a KOHUSZ FA 05—95-ös 
rendszámú tehergépkocsija 
vezetőjének „bravúrja". Csü-
törtökön, május H-én dél-
után háromnegyed 6-kor be-
vágódott a négytonnás teher-
kocsival a Petőfi Sándor su-
gárút 65. számú ház bejára-
tán; aztán balra tartott, vé-
gighaladt a lakóház előtti 

Részlet a kiállításról 

Pleidell János 
képei 

Egy darab Itália költözött 
be a Képcsarnok Vállalat 
Kárász utcai kiállítótermé-
be. Fényes egével, t intakék 
tengerével, tetőtlein, kocka 
formájú házaival. Egy darab 
Itália, ahogy azt némely la-
tin költők sorai után az 
„északi" ember elképzeli, s 
ahogy azt a messziről jött 
vendég rácsodálkozásával 
Pleidell János — a tegnap, 
pénteken délután megnyílt 
tár lat „gazdája* — megfes-
tette. 

Vidám színek, könnyed vo-
nalak: szórakoztató, ma jd -
hogynem andalítóan szép 
látvány fogadja az ú j kiállí-
tás nézőjét, aki tábláról táb-
lára haladva megbizonyosod-
hat a sokfelé iskolázott 
mester szakmaismeretéről, 
Ízléséről. 

Pleidell János Prágában 
kezdte a festőmesterség ta-
nulását. I t t is mutatkozott 
be először — még 1936-ban. 
Prága után Párizs követke-
zett, majd végül Budapesten 
szerezte meg az akadémia 
diplomáját. 

Azt, hogy ftt Aba-Novák 
Vilmos volt a legkedvesebb 
mestere, rnég most, annyi év 
után is könnyű felfedezni. A 
Pleidell-képek többsége 
ugyanis az Aba-Novák által 
művelt olasz novocento üde 
színeit, olykor a karikatú-
rába hajló vonalait mutat ja . 

Tragédia, felszakadó em-
beri fá jdalom? Érzelemhul-
lámok nem zaklat ják fel a 
könnyen és nagy rutinnal 
festő művész vásznait. Még 
a címükben drámai táblák — 
mint a szicíliai özvegyet 
vagy éppen a mohácsi árvíz 

tobzódását megidéző munka 
— is szép látványukkal, kor-
rekt konstrukciójukkal hív-
ják fel magukra a figyelmet. 

Tájképei meg különösen a 
páratlan látvány bűvöletét 
mutat ják. (Nem véletlenül 
nyert nagydíjat Pleidell Já -
nos egy olaszországi tá jkép-
pályázaton!) Mértéktartóan 
színesek, példaszerűen fel-
építettek — nincs jobb szó 
r á : szépek! 

Az a képzőművészet-barát 
persze, aki témában is, fel-
dolgozásmódban is a „köze-
lebbit" — a nemzethez, kor-
hoz jobban kötődőt — kere-
si, aligha gyarapodik igazi 
élménnyel a Pleidell-képek 
láttán. Dehát — az efféle 
szépségigényt is ki kell elé-
gíteni, s örüljünk, hogy a 
szegedi bemutatóterem ú j 
kiállítója igazán nemes esz-
közökkel vállal ja a maga 
nézőtáborának gyönyörköd-
tetései, szórakoztatását. 

í . A. 

Május 18—19: 

Gépkocsi 
nyereménybetét-

könyvek sorsolása 
Az Országos Takarékpénz-

tár ezúttal két részletben, 
hétfőn és kedden rendezi 
meg a gépkocsi nyeremény-
betétkönyvek 36. sorsolását. 
A húzáson a január 31-ig 
váltott és április 30-án még 
érvényben volt nyeremény-
betétkönyvek vesznek részt. 

Hétfőn délután Cegléden a 
vidéken váltott gépkocsi nye-
remény-betétkönyveket sor-
solják. Kedden délelőtt Bu-
dapesten, az OTP Münnich 
Ferenc utcai kultúrtermében 
húzzák a fővárosban váltott 
betétkönyvek nyereményeit. 
A kétnapos húzás egyesitett 
gyorslistáját szerdán közlika 
napilapok. 

A kétnapos házason 419 
gépkocsi talál gazdára. 

Élüzem az ATIVIZIG szegedi 
főépítés-vezetősége 

Az 1960 óta Alsótiszavidé-
ki Vízügyi Igazgatóság 1. 
számú szegedi főépítés-veze-
tősége jól dolgozott az el-
múlt esztendőben és elnyer-
te az igazgatóság által ado-
mányozott élüzem címet. Eb-
ből az alkalomból tegnap 
ünnepséget rendeztek a sze-
gedi Szabadság filmszínház-
ban. Ezen megjelent dr. Var-
ga Dezső, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának ti tkára 
és dr. Paczuk Istváp. a me-
gyei tanács vb elnökhelyet-
tese is. 

Török Imre, a vízügyi 
igazgatóság szegedi főépítés-
vezetője mondott ünnepi be-
szédet. Közölte, hogy a vé-

dekezési 'munkák közben 
mintegy 33 millió forint ér-
tékű építést végeztek el. A 
jó eredményt dicséri, hogy a 
termelés 3 millió forint 
nyereséget hozott az ATIVI-
ZIG-nek. Az élüzem cím el-
nyerését tanúsító oklevelet 
Forgó László, az ATIVI-
ZIG igazgatója nyújtotta át 
Török Imrének. Heten kap-
tak kiváló dolgozó kitünte-
tést, a munka élen járói kö-
zött 33 ezer forint pénzju-
talmat osztottak ki. 

Az élüzem cím elnyerésé-
nek alkalmából ugyancsak 
tegnap délután a főépítés-
vezetőség munkájá t bemuta-
tó kiállítás nyílt az igazgatós 
ság kultúrtermében. 

hoaszú gyalogjárdán, végig a 
körzeti orvosi rendelő előtt, 
s megint balra tért, majd 
megállt a Szivárvány-presz-
szónál, az úgynevezett lovag-
lósétányon. Csak úgy pattan-
tak szét a gyalogosok. A ko-
csifülkéből három dalia lé-
pett le és ugrott be a presz-
szóba. A kocsi kék inges ve-; 
zetője és két társa nyilván 
„bedobott" egy feketét, vagy 
csak tisztelgő látogatást tet-
tek, mert nem rakodtak se 
le, se föl, a motor járt. A 
kocsin mindössze 7 darab öt-
literes demizson utazott. 

Már most az a kérdés: 
KOHUSZ-éknál a gépkocsi 
előadója külön oktatásban 
részesíti a vállalatnak ezt a 
pilótáját, hogy miképpen le-
het négytonnás kocsival 
ijesztgetni a gyalogosokat és 
feltörni az aszfalt járdát? 
Megállhattak volna az E 5-ös 
út mentén is. Igaz, akkor há-
rom méterrel többet kellett 
volna gyalogolniuk a presz-
szóig. Egy négyzetméter ú j 
aszfalt gyalogjárda jelenlegi 
ára több száz forint. Nem 
ártana, ha a rendőrség sza-
bálysértési előadója erre 
nyomatékosan „felhívná" az 
FA 05—95-ös rendszámú ko-
csi mutatványos vezetőjét. 

h. F. 

Vörös keresztesek 
vetélkedője 

A Vöröskereszt szegedi 
szervezete az I f jú egészségőr 
tanfolyam keretében a héten 
rendezte meg szokásos ve-
télkedőjét. A Vidám Park-
ban mintegy 70 általános is-
kolai tanuló versenyzett — 
a nézők érdeklődésétől kísér-
ve — a helyezésekért. Há-
ros állomáson kellett elméle-
ti és gyakorlati kérdésekre 
válaszolniok. A vetélkedőn 
elsősorban a gyakorlatra 
fordítottak figyelmet, és a 
gyerekek jól vizsgáztak a 
sérülések ellátásóból, a be-
tegszállítás módszereiből. A 
vetélkedő legjobbja végül is 
a Ságvári Endre 1. számú 
gyakorló iskola csapata lett. 
A második helyen a Guten-
berg utcai, a harmadik he-
lyen pedig a Madách utcai 
általános iskola csapata vég-
zett. A jól sikerült vetélke-
dő utón és jutalmaként a 
résztvevők a Vidám Park 
játékait népesítették be, fel-
oldva a versenyzés izgalmát. 

Ének a galaktikáról 
Várható volt, hogy előbb-

utóbb a tévében is bemutat-
kozik egy poéta, aki a sza-
vak helyett inkább képekkel 
próbálja elmondani gondola-
tait, érzéseit; aki a verssoro-
kat képsorokra váltja. 

Ez a celluloidpoézis a te-
levízió nagykorúvá válásá-
nak biztos jele, hiszen a leg-
rejtettebb lélektartalmak 
kivetítése csak a képközvetí-
tő technjka teljes ismereté-
ben lehetséges. (Miként az 
igazán jó vers sem íródik a 

O J P O N S A O ! tT3 T E R M E K ! 

Sana—Sana—Sana 
Desodor 
PRÓBÁLJA KI 
EGYSZER ÉS MINDIG 
HASZNÁLNI FOGJA. 

Kellemes illatú, fer-
tőtlenítő hatású, az ér-
zékeny testrészeket 
nem irritálja. 

MEGVÉD A 
GOMBÁSODÁS ELLEN 

Minden szaküzletben 
kapható. 
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szóvarázslás tudománya nél-
kül.) 

A magyar tévé első kép-
költőjeként Rajnai András 
mutatkozott be, aki csütör-
tök éjjel közvetített műsorá-
ban a csillagok világába ka-
lauzolta el a nézőket. 

Ami a „helyszínválasztást" 
illeti, az „Ének a galaktiká-
ról" című műsor gazdája jól 
választott, hiszen a fények 
birodalma a képernyőn is 
gazdag és változatos látványt 
nyújt . Ezernyi módot ad a 
szemkápráztatásra. 

Mindennek persze csak 
úgy van értelme, ha tényleg 
„versbe szedett", azaz gon-
dolatközlésre fogott a lát-
vány. Ha a kisérőszövegen 
túl önállóan is tud mit mon-
dani. 

Az „Ének a galaktikáról" 
című adás szakaszokra osz-
tott képsora sajnos nemigen 
emelkedett túl a közhelyeket 

Virágot 
17-én, vasárnap a Dugonics 

téri üzletből vásárolhat. 

Nyitva: 8—12 óráig. 

egymás után soroló szöve-
gen. ' Miképp a Béres Ilona 
és Básti Lajos által közvetí-
tett mondatok, úgy maguk a 
versnek szánt képek sem 
hordoztak igazi mondaniva-
lót. Sziporkáztak, ragyogtak, 
sötétedtek, világosodtak, de 
mindezt a technikai bravúr 
színtjén, elmaradva a Boldi-
zsár Iván által ígért igazi 
poézistől. 

Az önálló gondolat hí ján 
súlytalannak érzett képsorok 
ráadásul egy erősen amatőr 
együttes — a Domino-panto-
mim közreműködésével ké-
szültek, amelynek tagjai 
egyáltalán nem képesek a 
koreográfia fegyelmezett és 
hibátlan megvalósítására. 

Így aztán ötlete szerint 
biztató, megvalósítása sze-
rint viszont nehezen elfo-
gadható volt a galaktikáról 
szóló tévéének, amely is-
mét csak bebizonyította: ön-
álló gondolat, erősen kikí-
vánkozó mondanivaló nélkül 
még a legviutatósabb fotó-
trükkökkel sem lehet jó mű-
sort csinálni. 

Mindenesetre, izgalommal 
várjuk, hogy lesz-e a tévé-
verseknek egy Adyja, egy 
József Attilája, egy Illyé-
se . „ 

A. L. 

Segítség 
a gyengébbnek 

Szőregi téeszgépek Kübekházán 
Van valami fölemelő ab-

ban a kéznyújtásban, amely-
nek nyomán egyik termelő-
szövetkezetnek a mostani 
munkákra mozgósítható tel-
jes gépparkja átköltözik a 
másik, a gyengébb tsz terü-
letére, elvállal megmunká-
lásra hatszáz holdat, előké-
szíti a talaj t vetésre, elvégzi 
a vegyszeres gyomirtást, be 
is veti a földet, és azt mond-
ja kézfogás közben az erő-
sebb a gyengébbnek: májd 
fizettek, ha tudtok. 

A kübekházi Sarló-Kala-
pács Termelőszövetkezetben 
lefolytatott szanálási eljárás-
ról már tájékoztattuk olva-
sóinkat. Ennél nagyobb ká-
tyúba egyik szövetkezet se 
kerülhet. Ha ehhez a súlyos 
állapothoz belvízkár is járul, 
akkor ítélhető meg a kübek-
háziak nehéz helyzete. Az 
elnök, Zsótér András a sző-
regi Egyetértéstől kért se-
gítséget. 

Hétszázhúsz holdja a sző-
regieknek is szenvedte a 
belvízkár átkát. A kilábolás 
lehetőségeit abban látták, 
hogy koncentrálták erőiket, 
éjjel és nappal, hétköznap 
és vasárnap is dolgoztak 
embereik és gépeik. Ahogy 
száradt a föld, úgy haladtak 
a víz nyomába. Elvégezték 
sa já t munkájukat — szé-
pen sorol már területükön a 
kukorica, a vöröshagyma is 
— akkor jött a segítségkérő 
elnök Kübekházáról. 

15 gépük dolgozik a sző-
regíeknek a szomszéd falu 
határában. Súlyos veszteség 
tetézte volna az eddigi ba-
jokat, ha az említett hatszáz 
holdat nem tudták volna 
idejében megmunkálni. Ha-
sonló kérésre ugyanez a szö-
vetkezet az újszegedi Hala-
dás Tsz-ben 5 géppel segíti 
elvégezni a sürgős tavaszi 
munkákat. 

Vetés alá készítik elő a víznyomásos területet 
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