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Forradalmi tavasz 
Gazdag program készült 

a Forradalmi Ifjúsági Napokra 
A KISZ politikai nevelő gének erősödését, tudatuk 

tevékenységében immár formálását. A hazafias gon-
nyolcadik éve kiemelkedő dolkozás kialakítása, a tor-
helyet foglal el a magyar radalmak lényegének és 
történelem évfordulóinak 'időszerűségének bemutatása 
megünneplése, a Forradalmi érdekében rendezik meg 
Ifjúsági Napok keretében, már ebben a hónapban azo-
Március lö-ét, március 21-ét kat a KISZ-taggyűléseket, 
és április 4-ét méltatva em-
lékeinek ilyenkor az i f jú-

oktatási köri foglalkozásokat 
és klubösszejöveteleket, me-

kommunisták történelmünk lyeknek témája korunk for-
haladó, forradalmi hagyó- radalmisága, hazafiasága és 
mányaira, a magyar nép és az internacionalizmus. A 
az egész emberiség szabad- Forradalmi Ifjúsági Napok 
ságáért küzdő hősökre. Az keretében rendezik meg az 
idei Forradalmi Ifjúsági Na-
pok eseménysorozata a ko-
rábbi évekhez képest hama*-
rabb kezdődik. Ez azért lát-
szik hasznosnak és célszerű-

ifjúsági parlamentek helyi 
üléseit, melyeket a fiatalok 
közéleti fórumává igyekez-
nek tenni. 

A Forradalmi Ifjúsági Na-
nek. hogy már a március pok országos megnyitására 
15-ére való felkészülés is a március 5-én kerül sor, 
Forradalmi Ifjúsági Napok amikor a televízióban kerek-
keretében történjen. Az idei asztal-beszélgetés keretében 

dr. Maróthy László, a KISZ 
KB első titkára ismerteti az 

akció legfontosabb célkitű-
zései közé tartozik a KISZ-
tagság egészére kiterjedő po- egyhónapos akciósorozat 
litikai előkészítő munka eseményeit. Az ifjúsági na-
színvonalának emelése. a 
fiatalok közéleti aktivitásá-
nak, cselekvő részvételének 

pok megyei megnyitójára 
március 9-én kerül sor Al-
győn. A járási megnyitót 

biztosítása. Ügy igyekeznek március 10-én, Kisteleken 
összeállítani a különböző rendezik meg. Március 15-
politikai demonstrációkat, én Szegeden koszorúzási ün-
kulturális és sportrendezvé- népségét tartanak, a Klauzál 
nyeket és egyéb programo- téri Kossuth-szobornál, a 
kat, hogy azok elősegítsék Nemzeti Emlékcsarnokban 
az ifjúsági szövetség mai levő Petőfi-szobornál, az 
feladatainak megoldását, a Aradi vértanúk terén álló 
fiatalok közéleti tevékenysé- Szöregl csata emlékműnél és 

Képernyő 

Ismerkedés a jelennel 
és a múlttal 

NDK-fórum. Külpolitiká- sok kialakulásának történeti, 
ról, gazdasagj életről, nő- és társadalmi okairól frappáns, 
ifjúságpolitikáról, kultúráról, rövid elemzéseket hallha-
pportrol, még divatról is le- tunk, a bútorművesek leg-
betett kérdezni a csütörtöki szebb alkotásait pedig a 
Fórum NDK-ból érkezett nagyon jól mozgatott kame-
vendégeitől. A.nézők kérdez- ra és a képekhez fűzött szak-
tek is, sokkai többet, mint szerű, de nem tudományos-
amennyire válaszolni lehe- kodó mondatok mutatják be. 
tett a műsoridőben. Érdekes A stílusos zene, az alkal-
volt megfigyelni hogy álta- mánként korhű kosztümökbe 
Iában olyan témák iránt ér- öltözött szereplők mindezt 
deklődtek a budapesti és vl- úgy egészítik ki, hogy az is-
déki telefonálók, levélírók, meretterjesztés mellett kel-
amelyek nálunk is napiren- lemesen szórakoztatni is ké-
den vannak mostanában, pes a film. 
mintha gondolatban össze- * 
hasonlítani kívánták volna 
például a nő-, a népesedés- A szórakoztató és zenei 
és az ifjúságpolitikát, vagy főszerkesztőség Szombat este 
a sportélet jellegét, a gaz- c í m ű műsora zenés fejtörő-
dálkodás eredményeit. Jó v e l - őáli közvetítéssel, tévé-
értelmű kíváncsiság, őszinte játékkal balettműsorral kí-
érdeklődés jellemezte a kér- vánja szórakoztatni a néző-
dezőket. akik a lehetőségek- k e t - A z éjszakai előadás 
hez képest teljes, sokrétű f i l m í e Fábry Zoltán Életjel 
válaszokat kaptak. A nagy c í m u alkotasa, első a ren-
apparátussal dolgozó Fórum dező életművét bemutató so-
jól szervezett, pergő televi- rozatban. Holnap, vasárnap 
ziós műsorrá alakult — nem délután A félkegyelmű fran-
utolsósorban a híradóban is c>a filmváltozatát közvetítik, 
bemutatott modern technikai főszereplő: Gerard Philipe. 

Szőregen az 1848-as emlék-
műnél. Március 21-én a 
KISZ-szervezetek képviselői 
is részt vesznek a koszorú-
zás! ünnepségeken. Ekkor 

dokumentum-plakátkiállí-
tás nyílik a KISZ városi bi-
zottságának tanácstermében, 
s megtartják a . megyei 
KISZ-bizottság által kiírt 
plakátpályázat eredményhir-
detését is. Március 31-én a 
Szegedi Nemzeti Színházban 
Szeged ú j KISZ-tagjainak 
fogadalomtételi ünnepségére 
kerül sor. Ekkor adják át az 
Ifjúság Szegedért plakettet 
is. Az április 4-i ünnepi 
megemlékezéseken ott lesz-
nek a KISZ-szervezetek 
képviselői is. 

Az idei Forradalmi If júsá-
gi Napok keretében a me-
gye több városában, közsé-
gében és Szegeden is „ifjú-
sági napokat" rendeznek. 
Szegeden hat nagyvállalat 
fiataljai szerveznek ifjúsági 
fórumot. A Forradalmi I f jú-
sági Napok keretében kisdo-
bos- és úttörőavatásokra, 
KISZ-fogadalomtételre is 
sor kerül. Ugyancsak a prog-
ramba illesztették a szemé-
lyi igazolványok ünnepélyes 
átadását. A kulturális prog-
ramból kiemelkednek a fel-
sőoktatási intézmények mű-
vészeti fesztiváljának helyi 
bemutatói, a szakmunkás-
tanuló-napok művészeti-kul-
turális rendezvényei és a 
Forradalmi Ifjúsági Napok 
tiszteletére kiírt különböző 
tömegsport-, és járőrverse-
nyek, hálástaféták. 

Ezekről a tervekről adtak 
tájékoztatót tegnap a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak és a KISZ Szeged váro-
si bizottságának vezetői. 

berendezések segítségével. 
Korok és bútorok. Kútvöl-

gyi Katalin rendező, Kernács 
Gabriella szerkesztő, Abonyi 
Antal és Becsy Zoltán ope-
ratőrök ismeretterjesztő 
filmsorozatának indulásakor 
elmondtuk, nemcsak a kü-
lönböző korok jellegzetes bú-
toralt, hanem az ezeket 
használó emberek életmódját 
és szokásait is megismerte-
ti. Most, a negyedik rész 
utón újabb dicsérő szavakat 
kell mondanunk a sorozatról 
és mint már annyiszor, fel 
kell hívnunk a figyelmet a 
televíziós ismeretterjesztés 
nagyszerű, de még mindig 
nem kellően kihasznált le-
hetőségeire. Elég ritkán lá-
tunk ugyanis magyar filmet, 
amely hasonló erényekkel 
rendelkezne mint Kútvölgyi 
Kataliné. Kevés szóval, sok 
leleménnyel, célratörően, szi-
gorú tárgyszerűséggel és a 
felfedezés izgalmával is 
megajándékozva vezetnek 
bennünket az ókortól napja-
inkig az alkotók. A korstílu-

S. E. 

Bánya 
helyén 

szántóföld 
Az aknaüzemek többségé-

nek megszűntével fokozato-
san ismét erdő, szántóföld 
lesz hétszáz hektárnyi olyan 
területen, amelyet eddig a 
Nógrádi Szénbányák Válla-
lat bérelt az államtól a fel-
színi üzemek, meddőhányók, 
-vasúti pályatestek elhelyezé-
sére. Tavaly már mintegy 
száz hektár ilyen terület a 
helyi tanácsok, termelőszö-
vetkezetek, erdőgazdaság ke-
zelésébe került, most azon-
ban olyan vidéken kezdődött 
meg az átadás, ahol a nóg-
rádi szénbányászkodás böl-
csőjét ringatták. A salgótar-
jáni szénmedence északi ré-
széről van szó. Inászón — 
amelynek a századforduló 
idején négyezer lakosa, or-
szágos vására volt — meg-
történt a legelső nógrádi bá-
nya felszíni területeinek át-
adása is. Ezt a bányát há-
rom éve zárták be, negyven 
holdnyi külszíni területen 
javarészt erdőt telepítenek. 

— Ez csellókulcs. Az meg? Ezt már Papp István, a gép- vannak a helyükön, nem 
Brácsagomb. Nem ébenfa, műhely helyettes vezetője száradnak, 
festett jávor. Az? Citera- mondja. Itt a rend nem formaság! 
test. Mellette meg mind az Stradiváriék még 20 évig 
alkatrészei. Háromfajta ci- tárolták legendás minőségű PAPÍRON A raKta-
terát gyártunk, hegedűt meg hegedűik faanyagát. Ma már g s A ros 
hat méretben. Egynek hány öt, vagy három év telik VALÓSÁGBAN anyag-
eleme van? A hegedűt ti- „csak" el, mire a kivágott könyve-
zenhétféle alkatrészből rak- jávorból hangszer lesz. Meg- lésben is járatos. Már kény-
juk össze. Nem mondok na- szárad, feldolgozzák és új- telenségből is, persze. Mert 
gyot, itt, a félkészáru-raktár- ra, már kész hangszerként a rönktől a tisztítóezerig és 
ban legalább háromszázfajta pihentetik. a csomagolóanyagig min-
apró alkatrész van. Érté- Kivárják az anyag lassú dent neki kell „összehozni", 
kük, úgy másfél millió fo- halálát. S lassú feltárna- — Mi a legnehezebb a 
rint lehet. dását — az első előcsalogat- m u n k á b a n ? 

Valahogy csak meg kelle- h a t ó hangokat. _ B i z t o s i t a n i i hogyanyag-
ne kérdezni; honnét tudja A raktáros itt nem egy- hiány ne legyen. A beszerző 
ezt ilyen pontosan a raktá- szerűen az anyagok rend- persze nem én vagyok 
ros? Ha egyszer 6 az anya- ben tartó felelőse— szakem- mondjam, hogy szerencsé-

ber, akinek keze alatt ér- r e ? _ de a hiányt nekem 
lelodik a faanyag. k e n jelezni. Mennyiség, mi-

— Fogd meg a kutyát — nőség, darabszám szerint 
szólnak egy fiatalembernek, rendelek az anyagosztályon, 
mert Pici, a fedett fásszín Holnap iskolahegedűt kez-
őre, láncrakötve is méltat- dünk? Tudom, hogy hány 

ér- darabhoz van meg minden 
Jön alkatrész a félkészáru-rak 

gok őre, nem pedig a ter-
mékek készítője. 

Mintha ráérezne, hozzá-
teszi: 

— Egy ilyen kicsi üzem-
ben, mint a Szegedi Hang- ^ ^ ^ 
szergyár — mert csak kicsi Jankodik az idegenek 
ez, hiszen az adminisztratív Keztén. Ha ittdolgozó 
dolgozókkal együtt 150-en k> a raktárhoz, nem kell ne- tárban. S ha nem tudnám, 
vagyunk — a legtöbb ember szólni: ne ugass! mi a gyártás munkafolya-
többféle reszortot is el tud Egyszerű deszkaháza a mata, nem tudnám azt se, 
látni. Én magam a rönkté- legérdekesebb, s egyben leg- mennyi anyag elég, s mi-
ren segédmunkás voltam, drágább faanyag mellett korra kell a következő meny-
mikor tíz éve először be-
tettem a lábam ezen a ka-
pun. 

Nagy József ma sem egy-
szerűen raktáros. Helyeseb-
ben: univerzális raktáros-

án : a cameruni ébendeszkák nyiség. 
m e l l e t t - — Nem túlzás azt mon-

— Pedig itt kutyabaja se dani, hogy nálunk a szak-
lehet az anyagnak, már leg- értő raktáros munkája lánc-
alábbis miatta nem itt kell szeme a termelésnek. Papí-
izgulni — mondják moso- ron — azaz az anyagkönyv-

nak lehetne nevezni. Ez lyogva kísérőink — Olyan ben — minden stimmel, s a 
persze megint az üzem mé- nehéz ez, mint a só! Viszont raktár gondos elrendezése, 
reteivel is magyarázható. i g e n drága, s évről évre pontos nyilvántartása meg 

megy fel az ára. Inkább lehetővé teszi, hogy az 
A nyers- azért f á j az ember szíve, anyagellátás gyors, zavarta-
árurak- mert nem minden munkás lan legyen — mondja Páv-
tár szá- érzi a felelősséget, hogy ilyen lüsz Gyula gondnok, 
momra drága anyagból nem szabad Büszke mosollyal muto-

selejtet csinálni, fikarcnyit „ .. . , . , .7 
sem szabad belőle paza- R a U a b i r °da lmát Nagy Jo-
rolni. zsef, mígnem szigorúbb ar-

Ha a fa meg tudna szó- 18 felvillant a készáru-
lalni! raktárban. Csellók csillogtak 

Ez a hatalmas oszlopba sorba akasztva, hegedűk ka-

olyan, mint bármelyik fű-
résztelep fásszine. Messzi-
ről: egymásra rakott ge-
rendák. Na, jó: távolból is 
látszik a gondos akkurátus-
ság. Aztán, ahogy közelebb 
megyünk, szép egyformára 
vágott rönkök, deszkák, rakott fenyődeszka — álmo- tonás rendben a polcon. A 
minden sor között kitámasz-
tó ékek. Hadd jár ja a fát a 
levegő. 

— A fa nem akkor hal 
meg, amikor kivágják. — 

Fischer Annié zongoraestje 
Fischer Annié a fiatal zongoristanem-

zedék feltűnése ellenére legnagyobb zon-
goraművészeink közé tartozik. Jelenlegi 
játéka teljesen letisztult, minden zenei 
gesztust éppen akkorára méretez, ameny-
nyi az intenzív hatás eléréséhez elenged-
hetetlenül szükséges. Szegedi zongoraest-
jén Beethoven. Schumann és Brahms mű-
veiből játszott. A korai G-dúr szonáta 
Beethoven azon művei közé tartozik, 
melyből hiányzik az alkotóra legjellem-
zőbb tulajdonság, a robbanékony, tragi-
kus feszültség, ehelyett viszont sok köny-
nyedén iramló és gyengéden szóló résszel 
bűvölt el bennünket. A művésznő az egész 
alkotást finoman, igen redukált hangerő-
vel interpretálta. Schumann Karneválja, 
ez a színes forgatag, ahol dallamos nok-
türnök és lendületes táncok váltják egy-
mást, a szerző nagyságához méltó tolmá-
csolást kapott. Kevesen tudják így kiak-
názni a műből az összes részletfinomságot: 

dinamikai erővonalakat, harmóniai von-
zásokat. cizellált, hajlékony dallamokat. A 
markánsabb tételekből délceg ritmikai tar-
tás sugárzott. A két ráadás, Mendelssohn 
és Chopin művei, szintén a virtuóz tech-
nika és a kifinomult formálás mintapéldái 
voltak. 

Csak meghatottan szólhatok az est leg-
nagyszerűbb élményéről. Fischer Annié 
Brahms-tolmácsolásáról. Pillanatonként 
bűvölte el a közönséget csodálatos játéká-
val. Brahms összes nosztalgiáját ezekbe a 
kis remekművekbe sűrítette. Egy szebb vi-
lágról álmodott, mely elmúlt és soha töb-
bé nem tér vissza. Csak felsőfokú jelzők-
kel lehet szólni Fischer Annié nagyszerű 
és hiteles Brahms-játékáról. Hangszeres 
előadóiknak a jelenleginél többet kellene 
foglalkozniuk a bécsi klasszikusokkal tel-
jesen egyenrangú nagy mester műveivel. 

Huszár Lajos 

dik-e a szibériai erdőről? fényezést-lakkozást magya-
S majd amikor valóban rázta, s a kéz önkéntelen 
„megszólal" — együtt sír és mozdult a szép hangszerek 
nevet a hegedűhúrral? után, d e . . : 

— Érzi ezt a csodálatos a mozdulat félúton 
gyantaillatot? — kérdezi megállt, 
hirtelen Nagy József, kö- Csak a szeme húzódott 
vetve kezem simító mozdu- résnyi keskenyre. Csak a 
latát a fenyődeszkán. 

NEM 
FORMASÁG 

csomagolónő, Müller Ferenc-
né mozdulata lassult le. 

Megértettem. 
Mailemé gyorsan hozzá-

tette: 
— Minden megrendelőnk 

kényes. Még azt is meg-
szabják, milyen anyag le-

hangszer ruhája. 
bur-

Az em-
ber egy 

darabka 
fában 

az egész élő természetet cso-
dálja. Mint rendre az év-
gyűrűk, úgy sorjázik itt is 
minden — „Mert a termé-
szettől tanultunk rendet". — gyen a 
mondja Nagy József. — Ha Nedvszívó, ütésvédő 
nem rakjuk szabályosan a k o ] a t o k 
raktárban a nyersanyagot, a 
félkészterméket, gondosan Kenyes-fényes pávák! S 
nem tároljuk a kész hang- milyen messzire repülnek az 
szereket, sok-sok ember aprócska raktárból A cí-
munkáját tesszük tönkre. — m . | , . n . A „ „ i „ n a * o •• 
A mi anyagunk még élő- A n g h a ' U S A - S v a J c -
ként „dolgozik", a raktáro- N S Z K ' Franciaország. Auszt-
zás meghatározott rendjé- fia, Svédország, Finnor-
be tartozik az is, hogy a s zág . . . 
relatív páratartalom 50 szá- A 
zalék legyen, a hőfok pedig t

 A v,ssz 
16-Celsius. S ha a terpékek t a l a I n a k Szegedre. 
nem „elvágólag" pontosan Szőke Mártó 


