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Brigádok a mezőgazdaságban 

Fénykép a brigádnaplóban 
Immunológusok 
kongresszusa 

Tavaly .már az 1980-rakl- A brigádnaplóban nevek, 
tűzött terméseredménye- fényképek. Vállalások es te i -
ket sikerűit elérnie a szege- jesitések. Az egyik bera-
d! Felszabadulás Tsz-nek. gasztott fényképen dr. Ro-

Somodi János, a téesz mány Pá], mezőgazdasági 
munkaverseny-felelöse: miniszter a Kiváló Szövet -

— Gabonatermesztésben az kezet oklevelét nyújtotta á t 
50 mázsás hektáronkénti át-
lagtermésünk 9 mázsával 
jobb a megyei átlagnál. A 
kukorica termésátlaga 60,8, 
a napraforgóé pedig 16 má-
zsa hektáronként. A megyé-
ben tavaly nálunk volt a 
tehenenkénti átlagos tej-
hozam a legjobb. Mindössze 
206 literrel maradt el az 
ötezertől. A sertéshizlalási 
tervet 20 százalékkal telje-
sítettük túl. A tervezettnél 

a tsz elnökének. Az első 
sorban a brigádtagok ül-
nek. 

— 1973-ban alakultunk — 
folytatja a brigádvezető. — 
Tizennyolcan fogtunk össze 
itt a szárítóüzem dolgozói 
közül. Az alakulás után két 
évvel már megnyertük a ter-
melőszövetkezetben rende-
zett Munka és műveltség ve-
télkedőt. Így bejutottunk a 
megyei döntőbe, ahol ne-

60 százalékkal több silót gyedlk helyezést értünk el. 
takarítottunk be és 48 szá- Tavaly az itteni versenyen 
Balekkal több a szénánk is. csak másodikok lettünk, így 
Az energiafelhasználásnál 3 a megyei versenyből kima-

kedési jelelt ls ml festettük. 
Nagyjavításoknál mindig a 
meghatározott időn belül 
igyekszünk elvégezni a ki-
szabott munkát. A brigádta-
gok gyerekei névadóját kö-
zösen tar t juk meg. Sokszor 
összejövünk egyéb rendez-
vényeken is. de programja-
ink sohasem kötelezőek min-
denkire. A nyugdíjas téesz-
tagoknak, akik korábban a 
telepen dolgoztak, segítünk a 
háztáj i földet megművel-
ni. 

A szövetkezetben a 19 szo-
cialista brigádnak összesen 
216 tagja van. Tulajdonkép-
pen mindegyik jó ered-
ménnyel dicsekedhet. Kö-
zülük a legjobbat kiválasz-
tani nehéz. Hiszen vala-
mennyien részt vettek a ju-
bileumi versenyben, sőt a 

millió forintot sikerült meg- radtunk. A brigádtagok kö- megye többi termelőszövet-
takarítnnunk a vállalt 900 
ezer helyett. 

A sándorfalvi űt mentén 
sokaknak feltűnt egy üveg-
falú építmény a mellette ál-
10 csillogó tornyokkal. Ez a 
tsz terményszárítója, Itt 
dolgozik a Lenin szocialis-
ta brigád. 

— Ma már s növényter-
mesztési folyamatoknak szer-
ves része a szárítás — 
mondja Boros Pál brigád-
vezető. — Különösen a be-
takarításkor hárul ránk 
nagy feladat. A tavalyi ter-
vünk 320 vagon lucerna-
szárítmány volt, de ezt 365 
vagonra teljesítettük. A ga-
bona szárítását két hét alatt 
sikerült elvégezni. Hasonló-
an Jól haladt a kukorica és 
n napraforgó szárítása ls. 
Ezenkívül 250 vagonnyi sze-
mes terményt szárítottunk, 
más termelőszövetkezet meg-
bízásából. ... 

zül majdnem mindenki szak-
munkás, ezért rendszeresen 
vállalunk szakmai Jellegű 
társadalmi munkákat. Ta-
valy például összesen 250 
órát teljesítettünk. Főleg a 
tárolótorony építéséinél dol-
goztunk sokat, de a gépeket 
és a telep útjatnaik közle-

kezetéhez is felhívással for-
dultak a jobb termésered-
mények elérésére. Ez is bi-
zonyítja, hogy a mezőgazda-
ságban dolgozó brigádok 
Igyekeznek jó példát mu-
tatni, s minden téren meg-
felelően helytállni. 

Radlcs Ferenc 

Ünnepség 
a textilmüvekben 
Tegnap, szombaton Szege- az ünnepségen Szántó Ttva-

den, a Textilművekben meg- dar, a városi pártbizottság 
emlékeztek az Iraki Kommu- osztályvezetője, Takács Im-
nista Pár t megalakulásának réné, a textilművek pártbi-
44. évfordulójáról. Mészáros zottságának titkára, dr. Tényi 
János, a szegedi textilművek Mária, az Orvostudományi 
E S ^ J T T u Ü é S E ^ e t e m dékánhelyettese. A 
diákokat. Megemlékezést Ja- megemlékezés az iraki dia-
viil Duma tartott. Fölszólalt kok műsorával ért véget 

Programok 
a költészet napjára 

Illyés Gyula, Nagy László, Legkedvesebb verseim eim-
Juhász Ferenc, Weöres Sán- mel a szegedi felsőoktatási 
dor kézírásos verseivel díszí- intézmények hallgatói vetél-
tett plakátok hirdetik és kö- kednek, kik ismerik jobban 
szöntik az idei költészet nap- a XX. századi magyar köl-
ját. Április 11-e, József At- tők verseit. A szőregi Tömör-
tila születésnapja hazánkbun kény István művelődési ház-
évek óta a vers ünnepe. ban április 13-án, délután 4 

Szegeden a költészetnapi ó r a k o J . f n y u g d í j a s k l u b b a n 
ünnepi irodalmi estet április koltők terseiből osz-
11-én este 8 órakor rendezik szeallított műsorát muta t j a 
meg a Bartók Béla Művelő- Vilakf/ Laszlo szín-
dús: Központ nagytermében, művész. Április 19-én, este 6 
A program a kortárs magyar ^ a k o r iro-olvasó triálkozó 
költészet egyik legnagyobb h " " * \ U

h
b 

alakját , a most ötvenéves ^ , u t h ; 
Juhász Ferencet köszönti. A . d í J " í r ó t . l á t l á k vendégül. A 
Kossulh- és állami díjas köl-
tővel Kass János grafikus, 
kétszeres Munkácsy-díjas ér-
demes művész beszélget Köz-

lápéi Juhász Gyula művelő 
dósi házban április 10-én, hét-
főn este 7 órakor Szentpál 
Mónika előadóestjét hallga! 

remüködlk Nagy Attila Já - Ontják az érdeklődők Króni-
*zal-di.ias szíoművé-.z, Sze-
csődi Ferenc (hegedű) és Ke-

ka az magyarok dolgairól 
címmel A petőfitelepi klub-

Pénzes 
zsákok 

Budapesttől Oslóig nő a ke 
reslet a magyar pénzes zsa 
kok, postazsákok iránt: a 
Norvég Posta megrendeléseit 
annak idején versenytárgya-
lás alapján kapta meg a Sze-
gedi Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat. A vállalat ju-
taárugyára már nem győzte 
kielégíteni a hazai és a kül-
földi keresletet, továbbfej-
lesztésre sem nyflt lehetősé-
ge Szegeden. Ezért a Csong-
rád megyei Eperjesen, vala-
mint a Tolna megyei Máza-
szászváron létesítettek zsák-
gyárakat, jelentős részben 
postázsákok készítésére. Má-
zaszászváron a napokban 
kezdték meg a termelést, a 
kender- és pamutkeverékből 
szőtt pénzes zsákok varrását. 
Norvégiának mintegy ötven-
ezret szállítanak az Idén. 

Első ízben ta r t j ák szo-
cialista országban — ha-
zánkban -— kongresszusukat 
az európai immunológusok. A 
IV. kongresszusra, amelyet 
április 12—14-én rendez 
Budapesten a Magyar im-
munológiai Társaság, mint-
egy 1200 részvevőt várnak, 
megközelítően ezer szak-
embert külföldről. Többen 
jelezték érkezésüket a ten-
gerentúli országokból is. 

Az Idei legnagyobb ará-
nyú hazai orvostanácskozáa 
megnyitójának éa teljes ülé-
sének színhelye április 12-
én a Vígszínház lesz: négy 
előadás hangzik el az im-
munológiai kutatások leg-
időszerűbb kérdéseiről. A 
továbbiakban a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem 
Nagyvárad téri elméleti épü-
letében nyolc szimpozionra 
kerül sor; ezeken a témák 
nemzetközileg elismert leg-
kiválóbb szakértői félórás re-
ferátumokban számolnak be 
legújabb vizsgálataikról. A 
témák között az elméleti és 
klinikai immunológia leg-
fontosabb kérdései szere-
pelnek. Harmincöt úgyne-
vezett posztervitát is ren-
deznek: ezekre 800 mun-
kát jelentettek be. A ku-
tatók posztereken ábrázolva 
tár ják kollégáik elé vizsgá-
lati eredményeiket, s azo-
kat nyomban meg is vitat-
ják. 

Az immunológia viszony-
lag régóta művelt ága a 
biológiának. Első fénykorát a 
századforduló körül élte, s a 
bevezetett különböző védő-
oltások milliók életét men-
tették és mentik meg. Az öt-
venes évek második felé-
ben ú j lendületet kaptak 
az immunológiai kutatások. 
Ekkor kerül t előtérbe e tu-
dományág a rosszindulatú da-
ganatok elleni köááelem-
ben. valamint a szervátülte-
tések gyakorlatában; A ku-
tatásokkal világszerte több 
mint tízezer szakember fog-
lalkozik. 

Nyelv, beszéd, 
gondolkodás 

Évente egyszer megnéz- és szükségessé tették, hogy 
zük, hogyan sáfárkodtunk egyre többen és a gondola-
a ránkbízott kinccsel? tainknak egyre megfelelőb-
Anyanyelvünkkel. Mert ben beszéljünk — írjunk, 
akármi fennkölt vagy tu- De egészen bizonyos, hogy 
dós gondolat választassák jelentékeny szerepük van 
is egy-egy nyelvi hót köz- az ünnepi nyelvi heteknek 
ponti témájául, mindig abban, hogy napjainkban a 
ugyanaz történik: elindu- beszélők többsége folytono-
lunk onnan, a kályhától, és san törekszik a szebb, jobb 
különféle utakon a mai kifejezésre. Hogy egyre 
nyelvállapot tárgyalásához többen tükörbe néznek, az-
érkezünk. tán előbb-utóbb szépítkez-

Nem becsülhetjük le az ni « hajlandók, 
anyanyelvi heteknek ezt a Az idén Csongrád me. 
természetét sem; hogy 
évente hét napon a szoká-
sosnál sűrűbben hallott 
szavak — nyelv, beszéd, 
gondolkodás •—B 
számvetésre is 

gyében rendezik a magyar 
nyelv hete ünnepi esemé-
nyeit. Az előkészítéskor 
derült ki; ez a megye a 

valóban nyelvi előadásokat jegyző 
késztetnek: országos statisztika llstave-

mennyire ismerjük ezt a zetője. A holnap, hétfőn 
gazdag birodalmat? Ho- kezdődő előadás-, vi ta- és 
gyan használjuk, önmagun- vetélkedősorozat iránt m á r . 
kért, saját gyarapodásun-
kért értékeit? 

Csakhogy az anyanyelvi 
heteknek van egy Igazibb, 
nagyobb szerepe ls. Ez a 
mostani, a holnap kezdődő 
— a tizenkettedik. És évről 
évre bizonyosabb, hogy az 
egyiknek a hatása elér már 
a másikig. Nyelvész mond . 
ta, tréfásan és találóan a 
hasonlatot: mint a mézes-
hetek, amelyeket hosszú 
házasság követ. Okkal 
hisszük, tartózkodunk a 
nagy szavaktól, ha leírjuk:' 
éven át tartó, folyamatos 
immár a figyelem, amely a 
„nyelvi ügyekre" irányul. 
Ami ennél is fontosabb: 
nemcsak a nyelv tudósai-
nak vagy hivatásos hasz-

is akkora az érdeklődés, 
amely irányít: a listave-
zető számok mögött milyen 
jelentésekre, minőségekre 
kell felfigyelnünk. 

Nyelvünk mai állapota és 
irodalmi tükröződése — ez 
a központi témaköre a sok-
eseményes ünnepi hétnek. 
Az országos megnyitó ün-
nepség holnap, hétfőn dél-
után 3 órakor lesz Szege-
den, a Technika Házában. 
Köpeczi Béla akadémikus, 
az MTA főtitkárhelyettese 
mond beszédet. Nyelvében 
él a nemzet? (egy baljós-
lat haszna) — ez a címe 
Keresztury Dezső akadé-
mikus, Irodalomtörténész 
megnyitón elhangzó beve-
zető előadásának. A korre-

nálótnak csoportjai — min- ferensek: Deme László, a 
denki figyel nyelvünkre, nyelvtudományok doktora, 
Korántsem köszönhetjük egyetemi tanár ; Király fst-
ezt kizárólag az anyanyelvi ván akadémikus, egyetemi 
hetek egyre messzebb érő tanár ; Szathmiri István, a 
hatásainak, hanem alapve- nyelvtudományok kandidá-
tően társadalmi folyama- tusa, egyetemi tanár, 
toknak; amelyek lehetővé S. E. 

rek Ferenc (zongora), a I.iszt ^ " v u t ő r b o n április 12-én 
Ferenc Zeneművészeti Főis- délután 5 urakor versmondo-
kolu szegedi tagozaténak mű- verseny rendeznek a XX 

K ü n y v t e r j e s z t ő V á U a l a t 22 ^^J^JSTSt 
gedi Tömörkény könyves- m í n c ödési ház ápril s 19-én 
boltja a helyszínen kínálja délután 6 órakor Ezt olvas-
a köHészet napján féláron C ' m m

(
e 

vásárolható Szép versek 1977 az ifjúsági klubban 
című antológiát, én több ver- A Somogyi-könyvtár fiók-
seskönyvet, köztük Juhász könyvtáraiban rendez költé-
Ferone es Kass János köte- szetnapi programokat. Hol-1 

telt. nap, hétfőn délután 5 óra-
Szegeden több művelődési kor a móravárosi flókkönyv-

intézményben és klubban farban, április 11-én, kedden 
^erveznek a köl tó^et nap- r a dorozsmai 
jdhoz kapcsolódó Irodalmi es-
tet. A November 7. Művelő- fiókkönyvtárban lesz az ér-
dési Központ szervezésébon deklődők vendége Simái Mi-
április 19-én, szerdán délután hály költő. 
Nekrológ címmel Nagy A JATE-klubban holnap. 
László-emiékmflsort tar ta- hétfőn este 8 órakor fiatal 
nak, Czine Mihály Irodalom- szegedi költő, Zalán Tibor 
történész és Cs. Németh La- estjét rendezik meg Ének a 
jos színművész közreműkö- napon felejtett hintalóért 
elesével. Április 13-án, csü- címmel. A költővel Szigeti 
tortökön délután 4 órakor Lajos tanársegéd beszélget 

Grazi operisták 
Szegeden 

A Szegedi Nemzeti Szín húz Hanak, Günther L ackner, Mi-
operatársulatának régi és jo- chael Gutstein, Erich Grüber, 
gos igénye, hogy minél inten- Sue Patchell, Rolf Dolke lép 
zívebben bekapcsolódhasson közönség elé, vezényel Rein-
az operaművészet nemzetközi hard Schmidt. A bérleten kí-
vérkeringésébe. Most az ed- vüli előadás német nyelvű 
digi legjelentősebb lépéselőtt lesz. 
állnak. A szegedi opera a A Szegedi Nemzeti Szín-
városi tanács támogatásával ház operatársulata június 
felvette a kapcsolatot Auszt• 17-én viszonozza a grazi éne-
ria második legjelentősebb kesek vendégszereplését. 
zenei intézményével, a Grazi Reinhard Schmidt már járt 
Operával. Az osztrák éneke- Szegeden, s a megbeszéléseit 
sek április 11-én, kedden este után megtekintette a Szerel-
a Figaró házasságának szere- mi bájital előadását, melyről 
pelben mutatkoznak be Sze- igen elismerően nyilatkozott. 
geden. Két kts szerep kivé- Mindkét társulat vezetői sze-
telével teljes stáb jön, s a retnék, ha ez a most kezdő-
karmester is osztrák. A Mo- dő kapcsolat folyamatossá, 
zart-opera szerepeiben Dórit rendszeressé válna. 

Korszerűsítik a képzőművészeti 
alkotások zsűrizését 

Régi gondja művészeti köz- tott annak tisztázására, hogy sak művészetpolitikai elveink 
életünknek, hogy a képzőmű- milyen problémák, jelensé- helyes értelmezésére és a 
vészeti alkotások zsűrizésé- gek akadályozzák képzőmű- gyakorlati megvalósítás Irá-
nek intézményi, szervezési vészetünk egészséges fejlődé- nyílására, a decentralizált 
rendszere és módszerel nem sét. A vizsgálat egyebek kö- bírálati tevékenység megíe-
felelnek meg a követeimé- zött arra ls felhívta a fi- lelő szakmai ellenőrzésére, 
nyeknek. A Kulturális Mi- gyeimet, hogy a bírálati _ Arra van szükség, hogy 
nisztérium vezetői is felis- munkában nélkülözhetetlen a bírálati munkában társ a-
merték ezt, a tervezett In- alapfogalmak szubjektív és dalműnk igényelnek kielégi-
tézkedésekről Boros Sándor olykor önkényes értelmezése tése, a szocialista művészet 
miniszterhelyettes nyüatko- sok bizonytalanságot teremt., jövője szempontjából fontos 
zott. — A bíráló bizottságok is tendenciák támogatása vál-

— Társadalmunk fejlődése túlzottan zártak, munká juka t jék uralkodóvá. Az ehhez 
— mondotta — napjainkban sokszor mechanikusan, a nyil- szükséges értékrend klalakí-
a képző- és iparművészet vánosság teljes kizárásával tása közös társadalmi fel-
számára ie ü j igényeket és végzik — mondta a minisz- adat. Ezért az eddigieknél 
perspektívákat, teremt. A mi- terhelyettes. — Olykor nem szélesebb alapokra kívánjuk 
nisztérium az elmúlt évben igényesek, és döntései- helyezni a bírálati tevékeny-
széles körű vizsgálatot indí- k «t — különösen az utóbbi séget is. 

években — nemegyszer sze- A képző- és iparművészeti 
mélyes érdekkapcsolatok is lektorátus feladatairól szólva 
befolyásolták. Az államigaz- Boros Sándor kiemelte, hogy 
gatás korszerűsítésével jelen- nz a Jövőben mindenekelőtt 
tősen megnövekedett a taná- a képzőművészetnek a társa-
csok önállósága. Mind több dalmi érdeklődés középpont-
Kiállítást rendeznek maguk jában álló ágával, a köztéri 
ls, és a korábblaknál jóval alkotások témakörével fog-
nagyobb összegeket költenek lalkozzék; emellett el kell 
képzőművészeti alkotásokra, látnia a kiállltástervezés és 
Ehhez azonban még nem zsűrizés központi ellenőrzé-
mindenütt rendelkeznek kellő sét. A lektorátus több funk-
felkészültségü szakemberek- cióját — a kiállítások zsűri-
kéi és megfelelő tanácsadó- zásének decentralizálásával — 
gárdával, amely törekvéseik- fokozatosan más intézme-
ben szakmai támogatást nyeknek adják át. Á Mücsar-
nyújthatna. A központi in- nofcot ezzel párhuzamosan 
tézményeket viszont túl sok önálló, felelős kiállításpolltl-
aprólékos tennivaló terheli, kai műhellyé kell fejeszteni, 
munkájukban sok az átfedés, amely módszertani központ-
A zsűrizésért felelős intéz- ként segíti majd a kortárs 
mények munkájában szapo- művészeti kiállítások rende-
rodnak a bürokratikus vond- zését. 
sok, tevékenységükben nem — Az ezekhez szükséges 
érvényesül kellő mértékben irányelveket, az intézmények 
a társadalmi felelősség. ú j feladatait és munkameg-

— A növekvő feladatok el- osztását meghatározó terve-
látására mielőbb meg kell ket, a bírálati jogkör továb-
erösítenünk képzőművészeti bi decentralizálását szabá-
intézményrendszerünket — l.vozó rendeletek részletes ki-
hangsúlyozta Boros Sándor, dolgozását már megkezdték 

Olyan intézményekre van — mondta befejezésül a mi-
szükség, amelyek alkalma- niszterhelyettes. 

I 


