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Szovjet—egyiptomi
tárgyaiások
Koszigin

hazautazott

• Kairó (MENA)
Szombaton délelőtt a Kubbeh palotában ú j a b b tárgyalást tartott a szovjet pártés
kormányküldöttség
az
egyiptomi vezetőkkel. Egyiptomi részről a tárgyaláson
részt vett Anvar
Szadat
megbízott elnök, Husszein el
Safei, Ali Szabrí, Mahmud
Favzi, az ASZV legfelső végr e h a j t ó bizottságának tagjai,
Labib Sukeir, a nemzetgyűlés elnöke, Mahmud Riad
külügyminiszter,
Mohamed
Goma belügyminiszter, Mohamed Fajek külügyi államminiszter, Mohamed Favzi
hadügyminiszter, Heikal tájékoztatásügyi miniszter és a
kormány más tagjai.

Szovjet részről jelen volt
Koszigin miniszterelnök, Zaharov marsall, a honvédelmi
miniszter elsőhelyettese, Vinogradov külügyminiszterhelyettes, Poljakov, a Szovjetunió ideiglenes kairói ügyvivője, Lascsenko hadseregtábornok és Okunyev vezérezredes. A tanácskozást meleg,
baráti légkör jellemezte.
Ezt követően Koszigin miniszterelnök
megkoszorúzta
az elhunyt Nasszer elnök
sírját.
Koszigin szovjet miniszterelnök tegnap délután hazarepült Moszkvába. A kairói
repülőtéren Anvar Szadat
búcsúztatta.

Nyugalom
Jordániában
• Amman (AFP, UPI)
Az ammani Intercontinental szállóban sajtóértekezletet tartott a legnagyobb palesztinai gerillaszervezet, az
El Fatah egyik szóvivője. Kifejezte azt a véleményét, hogy
a véres polgárháború következtében mindkét
oldalon
háttérbe szorulnak a szélsőséges elemek. A PNFF most
m á r jobban hajlandó együttműködni a PFSZ központi
bizottságával, amely az egész
mozgalmat képviseli és a
jordániai hadsereg egyes vezetői is belátták, hogy „kép-

telen felszámolni a palesztinai forradalmat".
Hangoztatta, hogy a palesztinaiak meg fogják tartani a fegyverszünetet.
A helyzetről szólva elmondotta, hogy a Jordániában
nyugalom van, a gerillák kivonulnak a városokból és elfoglalják helyüket Akabától
Lrbidig húzódó támaszpontjaikon. A kormány ugyanakkor nem követeli m á r az
ellenállási mozgalom miliciájának lefegyverezését. A milicia tagjai továbbra is a városokban maradnak, de nem
viselnek fegyvert.

S t u t t g a r t után Milano
• Stuttgart (DPA, UPI)
Szovjet szakemberek
22
tagú csoportja A. M. Taraszov gépkocsiipari miniszter
vezetésével szombaton Stuttgartból Milánóba utazott. A
6zovjet küldöttség Stuttgartban 11 napi tárgyalásokat
folytatott a
Daimler-Benz
nyugatnémet autógyár vezetőivel egy teherfépkocsigyár
építéséről a Szovjetunióban.

Taraszov Stuttgartból történt
elutazása előtt a sajtó képviselői előtt, kijelentette, hogy
a tárgyalások sikeresek voltak.
A megbeszélések
novemberben Moszkvában folytatódnak.
A szovjet küldöttség olaszországi tartózkodása során a
Fiat-művek vezetőivel t á r gyal.

Nixen-eilenes tüntetés
Londonban
• London (MTI, UPI)
Nixon
amerikai
elnök
szombaton reggel befejezte
nem egészen egynapos madridi látogatását és körútjának következő állomáshelyére, Londonba utazott. Mindössze öt órát töltött a brit
fővárosban, tárgyalt
Heath
miniszterelnökkel és találkozott Erzsébet királynővel.
Délután három órától
a
londoni amerikai nagykövetség előtt Nixon-ellenes tüntetés zajlott le. A békehar-

New York
Befejeződött az általános
politikai vita az ENSZ közgyűlésének 25. ülésszakán. A
szeptember 17-én kezdődött
vitában a 126 tagállam közül
70 képviselője fejtette ki nézeteit nemzetközi kérdésekről.
Beirut
Karami libanoni miniszterelnök szombaton, a kormány
rendkívüli ülésén benyújtotta lemondását. Mint ismeretes. Libanonban úi köztársasági elnök került az ország
élére, ez automatikusan maga után vonja a miniszterelnök- lemondását. Szulejman
Frandzsie. az ú j elnök a le-

cosak — dacolva a több száz
rendőrrel — a vietnami szolidaritási mozgalom zászlai
alatt a következő jelszavakkal tüntettek:
„Büntessék
meg Nixont. a hóhért", és
„El a kezekkel Indokínától".
A görög katonai junta ellen küzdő hazafiak is tüntettek amiatt, hogy Nixon
katonailag
támogatja
az
athéni fasiszta klikket.
Az amerikai elnök szombaton a késő délutáni órákban
kétnapos látogatásra az Ír
Köztársaságba érkezett.

mondást elfogadta és Szaeb
Szalam egykori miniszterelnököt bízta meg az ú j kormány megalakításával.
Párizs
Maurice Couve de Murville volt francia miniszterelnök
hétfőn
háromhetes
nem
hivatalos
látogatásra
Kínába utazik. A kínai fővárosban több magas rangú
politikussal tanácskozik maid
és valószínűleg fogadja őt
Mao Ce-tung is.
Saigon
Thieu saigoni elnök szombaton aláírt egy
törvényt,
amely lehetővé teszi a délvietnami piaszter részleges
leértékelését.

Mindenes
számítógép
Szovjet tudósok és mérnökök műve az „M—222" nevű
ú j elektronikus számítógép.
A nagy automatizált vezérlési rendszerekben az analóg
numerikus
komplexumok
műveleteinek
elvégzésére
szolgál. Az ú j elektronikus
számítógép a jelenleg létező
többi géptípustól
eltérően
teljesen univerzális. Egy sor
berendezés egészíti ki: fényszámláló. leíró, operatív információtároló és mások.
A gépbe percenként 700
lvukkártyát
táplálnak
be.
Memóriaegységének befogadóképessége további egységek beépítésével 40 millió
információra növelhető.

T á v o k — gazda nélkül
A szegedi ember sok mindent láthat városában. Szemrevételezheti az új épületeket, a megszépült belvárost,
az ipartelep vadonatúj, zsaluzott betonfalait. De láthatja a város perifériáit is.
Mert. sajnos, a „periféria",
a külterület szó még mindig
találó a körtöltésen kívül
és a néhol azon belül levő
rendetlen földekre. És ezeken a területeken iárva-kelve talán a tavak gondolkoztatiák el leginkább az embert. A tavak, vizek, melyeket legtöbbször megközelíteni is nehéz, felszínük csak
nehezen villan ki a nád. a
rendetlen gaz közül.

torz magánhangzókat használ. Szép színészi alakítás a
három bolondos bölcs öregasszony: Miklós Klára infantilis vénkisasszonya,
Bányász Ilona egyszer elrévülő, máskor dinamikusan határozott „jogtudósa" és Fogárassy Mária valóságot és
álmokat összekeverő kutyabarát nénikéje.
Plasztikus
karaktert formált
Mentes
József
és
Iványi József.
Bángyörgyi
Károly és Máriáss József
ezúttal halványabbnak látszott, nyilván a
szerep miatt. Az előadáson
ú j tagként bemutatkozó Üjlaky Károly a néma, és Tolnai Miklós a báró szerepében
jól illeszkedett az együttesbe; úgy látjuk, ténylegesen
gazdagodott velük a szegedi
társulat színskálája. A kisebb szereplők közül Györy
Franciska és Papp János alakítása figyelemreméltó.
A látszatra harsány, de a
valóságban
mégis
kissé
szürke díszleteket
Székely
Hernádi Oszkár felvétele
László, a tarka jelmezeket
Dayka Margit és Papp János Gombár Judit tervezte.
a darab első felvonásában
Ökrös László

Kukra környezetük rendjére.
Ha van is. nem látszik mea
rajtuk. Nem. mert a régi téglagyárak. melyek munkásai
az agyagért kivésték a földet már eltűntek. A természetes mélyedésekben pedig
a maga törvénye szerint gyűlt
a víz. Régebben aligha gondolhatott valaki is komoly
szándékkal arra. hogy ezekből a vizekből több lehet
szúnyogröptető szeméttelepnél. Több — város körüli
természet, méltó emberi környezet. Most egy részükbe
törmeléket hordanak, más
részükkel a horgászok próbálnak — néha nem is sikertelenül — szerencsét. Mint
a Rókusi tóban is. amely valaha még Szeged úszósportiában is helyet kapott.
Pedig többre
hivatottak
ezek a tavak. Nemcsak arra.
hogy a városra zúduló nagyobb záporok fölös vizét
magukba fogadják. Például
az újszegedi Holt-Maros. Némj ráfordítással pompás üdülőterületté lehetne alakítani.
Megszüntetni
pocsolyajellegét, kiépíteni környezetét, a
horgászok 6zámára halat telepíteni vizébe. „Némi" ráfordítás? — biztosan fölözné
a 10 milliót. Tehát nem olcsó mulatság az ilyesmi. És
addig amíg például a szükséges utaknak is szűkében
vagyunk, meg kell gondolni,
érdemes-e ennyi pénzt adni
rá. Bár a mostani helyzet
annyira áldatlan, hogy valamiképpen segíteni kellene
rajta. Lehet-e egyáltalán?
Lehet. Főként akkor lehetne, ha igazi gazdája kerülne
a tavaknak. Hiszen előre mea
kellene határozni, hogy
a
jövendő zöldövezetben
milyen formájú meder lenne
kívánatos. Ki lehetne tűzni
alakjukat, s rendezni környezetüket.
Szávay István

ve viszont néhol kissé lassú.
kidolgozatlan, és ezért némely pontján szürke a produkció; ez legnagyobb hibája.
A legizgalmasabb
szerep
és a legizgalmasabb alakítás
a darabban Dayka Margité.
Tizenöt esztendővel
ezelőtt
Ádám Ottó, amikor még a
szegedi színház főrendezője
volt, azt mondta a művésznőről, hogy ő „legnagyobb
élő színésznőnk". Mit tehetünk ehhez a Párizs bolondja pénteki'bemutatója után?
Lényegében semmit.
Csakugyan legnagyobb élő
színésznőnk játékát láttuk
a
szegedi színpadon; nagyszerű
élmény volt.
A többiek munkája egyenletes, néhány zavaró
hiba
azonban sajnos mégis akad.
A most is kitűnő Bicskey
Károly, akit az előadásban
nyugodtan említhetünk rögtön Dayka Margit után, például
értetlenül és teljesen
feleslegesen, valami ismeretlen
nyelvjárást
teremtve,

ecsetvonásában át van Itatva az az elmúlás szép szomorúságával.
Korszakolni, életszakaszokat megvonni? Kellő terjedelem és kellő utánagondolás híján felelőtlen vállalkozás lenne. S alighanem
meddő is, hiszen
Dorogi
Imre m á r pályája kezdetén
„dorogiul" — azaz a magyar impresszionizmus
szegedesített nyelvén festett, s
később, az utóbbi évek kiteljesedésének idején sem lett
hűtlen ehhez az ábrázolásmódhoz. Azonos módszerrel,
de egyre több gyönyörűséget
okozva rakja egymás mellé
a csendes festékfoltokat, s
idézi meg témáit az ecset,
tényleg Juhász
Gyula-méretű, szegedi poétájaként.

Párizs bolondja
Giraudoux ezt a darabjái
több mint 25 évvel ezelőtt
írta, tehát akkor,
amikor
még
a mai ultrabaloldali
ideológiák
nem
léteztek.
Marcuse még nem építette
fel elméleteit, a diákmozgalmak nem ismerték a mai
vad szélsőségeket, az értelmiségiek
racionálisabban
vizsgálták a baloldalt,
az
anarchizmus
a társadalmi
mozgalmak perifériáján húzódott. Annál meghökkentőbb, hogy ha
szó szerint
vesszük Giraudoux darabját,
első pillantásra úgy
tűnik,
mintha ezeknek az ideológiáknak az ismeretében
írta
volna.
A Párizs
bolondja
szegényei, akiktől az író a
világ
megváltását
várja,
szinte Marcuse számkivetettjeinek, félre szorított lumpenjeinek felel meg. A darab radikalizmusa miatt sem
kell szégyenkeznie egyetlen
mai anarchistának sem. Giraudoux modern tündérmeséjében egyszerűen megölik
a gonosz népnyúzókat.
Csak hát a Párizs bolondját nem szabad szó szerint
venni. A nagy francia író
drámai világának legsajátosabb vonása az ezzel ellentétes szimbolizmus és lebegő
költőiség. Szegényeit lehetetlen a szociográfia normáival
mérni, mert akkor a lumpenekhez jutunk. Pedig az író
a szegényekről, a kisemmizetről, a megnyomorítottakról beszél. Ugyanígy a kifejletet, a kapitalisták megsemmisítését sem szabad
szó
szerint érteni.
Giraudoux
drámai világában nyilvánvalóan nem arról van szó,
hogy megölik őket,
hanem
arról, hogy vezető szerepüket,
tényleges hatalmukat
szüntetik meg.
Ily módon egy aktualizálómodernizáló rendezés, amely
úgy játszatná
a
darabot,
mintha
cselekménye
ma,
1970-ben történnék, biztosan
nagyon érdekes lenne.
De
az író tényleges szándékaihoz mérve meghamisítaná
a
lényeget. Ezért jó, hogy
a
szegedi előadás, Vass Károly
rendezése lemondott erről a
rikító megoldásról és a szolidabb, de hűségesebb
és
igazabb megoldást választotta, a költői realizmus útját.
Tempóját, ritmikáját tekint-

Évadnyitás a Szegedi
Nemzeti Színházban

Garázsszövetkezet
alakult Szegeden
A szövetkezeti formák bővítésének elvei egymás után
valósulnak meg a gyakorlatban. A lakásállomány
fejlesztésének elősegítését célzó ú j szövetkezési lehetőségek mellett mód nyílt
garázsépítő és -fenntartó, továbbá kert- és üdülőszövetkezetek szervezésére, alakulására is.
Csongrád megyében Szegeden most alakult meg az
első
garázsszövetkezet.
A
Tarjánban szövetkezeti és
tanácsi
épületeikben
lakó
gépkocsi-tulajdonosok és leendő
tulajdonosok
máris

Aki látta már a város fejlesztési tervét, tudja, hogy a
tavak többnyire beleesnek a
tervezett város körüli zöldövezet területébe, A tervekben fontos szerepet szánnak
nekik, hiszen a víz — érték.
Annak a természetnek az értékei közé tartozik, amely
egyre kevésbé van jelen a
városi ember életében. De
most ezek a tavak többnyire csak a szúnyogokat szaporítják. a szülőket keserítik
a téli korcsolyázások idején,
környezetük szemetes rendetlenségével sértik a szemet.
Vajon van-e gazdájuk? Tulajdonosuk. akinek kötelessége lenne ügyelni tisztasá-

felépítettek 36 garázst — és
még többet fognak építeni
—, s elhatározták, hogy szövetkezetbe tömörülnek.
A
szövetkezés előnyöket
teremt a további építkezésekhez és a garázsok
közös
fenntartásának, a hozzájuk
kapcsolható egyéb szolgáltatások ügyeinek intézéséhez.
A szövetkezet pedig mint a
megyei szövetség tagja érdekképviseletet, egyéb szolgáltatásokat kaphat.
A tarjániak 36 alapító taggal megvetették az alapját a
remélhetőleg naggyá
növő
garázsszövetkezetnek.
K. J<

Dorogi Imre
gyűjteményes kiállítása
A Múzeumi Hónap Csongrád megyei eseménysorozatának kezdeteként nyílt meg
tegnap, szombaton délben a
szegedi festészet nagy öregének, Dorogi Imrének gyűjteményes kiállítása.
Dr. Trogmayer
Ottó, a
Móra Ferenc Múzeum igazgatója, m a j d dr. Pogány Ö.
Gábor, a Magyar Nemzeti
Galéria
főigazagtója
egy
olyan festőművész munkásságáról szólott, aki
már
hosszú évtizedek óta, s munkásságának lényege szerint
is szegedi művésznek számít.
A városhoz tartozása mind
képeinek tematikája, mindpedig stílusa szerint könynyen
felfedezhető, hiszen
Dorogi Imre m a j d mindig
Szegedet meg a fényes város nyugodt-szép környékét
festi. Akár
hagyományos
tájképet készít, akár figurák, portrék
kerülnek ki
ecsetje
alól.
munkáinak
mindegyikén ott vibrál
a
szavakban nehezen megfogalmazható, ám látványként
annál inkább
szembetűnő
szegediség.

Dorogi Imre most nyolcvan-éves. Gyűjteményes tárlatánál szebb ajándékot aligha adhatott volna híveinek,
s mi sem tiszteleghetünk neki jobban, minthogy megnézzük, megcsodáljuk
vászonra
rögzített,
festékszavú verseit.

Hogy mégis, mi ez a neA Múzeumi Hónap kezdete
vén aligha nevezhető, de léalkalmából dr. Szalontay Jónyegadó
sajátosság?
Leghelyesebb talán
csen- zsef, a Csongrád megyei tades sugárzásnak nevezni. Azt nács vb művelődésügyi oszmondani róla, hogy
olyan tályának vezetője múzeumi
A
sziporkázás, amely egy sa- dolgozókat tüntetett ki.
Múzeumban
játos vidék arcát egy őszi Móra Ferenc
délután fényében
villantja tegnap, szombaton délelőtt
fel. Csendesen
szikráztat, megtartott ünnepségen Tóth
mélázva emlékeztet. Nosztal- Ferenc, a makói József Attila Múzeum igazgatója Szogikus.
cilista
Kultúráért-érmet,
Így aztán nem csodálni- Strifler
Jánosné adminisztvaló, hogy Juhász
Gyula rátor (Sezged)
Kiváló dolköltészetéhez hasonlítgatják gozó, Molnár Lajos
hivatalezt a jó fél évszázados élet- segéd
művet. azt
mondva róla, miniszteri (Hódmezővásárhely)
dicséretet kapott.
hogy olyan,
mint a nagy
poéta
verselése:
minden
Akácz László

