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Pu*ztaH%eren 
megkezdték a vegyszeres 

gyomirtást 
A megye tsz-eiben 3000 hold kukoricaföldct 

mentesítenek a kapálástól 

Csongrád megye termelő- gyomtalanítását, ftj évben 
szövetkezeteiben idén első főleg azokban a közös gazda-
tzben alkalmazzák a kuko- ságokban végeznek hungazi-
riea vegyszeres gyomirtását, nos permetezést, ahol kevés 
A fejlett agrotechnikai mód- a munkaerő, egy tagra nyolc-
szert tavaly az állami gazda- tíz hold föld jut. A mostani 
•ságokban próbálták ki nagy- csapadékos időjárás fokozza 
üzemi leg, meglepő jó ered- a vegyszer hatásosságát, mert 
ménnyel. Ambrozíalván pe- jól bemosódik a talajba, 
dig öt holdon a Dimitrov Tsz 
kísérlete bebizonyította, hogy 
a termelőszövetkezetekben 
is érdemes elterjedten alkal-
mazni. Az Atrazinnal. illetve 
Simazinnal kezelt táblák tel-
jesen mentesültek a kapálás-
tól. s a terméseredmény — 
különösen ott, ahol elegendő 
csapadék volt — felülmúlta 
a hagyományosan művelt föl-
dek hozamát. Ugyanitt meg 
kell jegyezni, hogy a vegy-
szeres gyomtalanítás keve-
sebbe kerül a kapálásnál. 

Most a Hódmezővásárhe-
lyi Növényvédő Állomás gé-
pei először Pusztaszerre. Kis-
zomborra és Makóra vonul-
tak ki. A pusztaszeri Petőfi 
Tsz-ben már munkához i6 
láttak. Itt ötven holdra per-
metezik ki a Hungazin nevű 
vegyszert, amely a tavaly 
használt Simazinnak, illetve 
Atrazinnak hazai előállítású 
változata. A növényvédő ál-
lomás húsz erőgépe tízenőt 
nap alatt akarja befejezni a 
munkát: a közös gazdaságok-
o n háromezer holdat men-
tesítenek így a kapálástól. 

A szegedi járásban a tápéi 
Tiszatáj és az algyői Petőfi 
Termelőszövetkezetben is je-
lentős területen alkalmazzák 
a kukoricaföldek vegyszeres 

Megkezdődött 
a felsőoktatási intézmények 

kulturális szemléje 
A tudományegyetem KISZ képzi, a mezőtúri és a 

végrehajtó bizottságának szarvasi felsőfokú mezőgaz-
rendezésében tegnap délután dasági technikum kulturcso-
háromnapos kulturális szem- portjai vesznek részt. Az 
le kezdődött Szegeden. A aulaban tartott ünnepi meg-
szemlén felsőfokú oktatási nyitón dr. Nyíri Antal ta-
intézménvek, az Eötvös La- nárképzési rektorhelyettes 
rónrf Tudományegyetem, az üdvözölte a szemle reszt.ve-
Építóipari- és Műszaki Egye- vőit, majd dr. Varga Lajos, 
tem. a Szegedi Orvostudo- egyetemi KISZ-bizottság 
many, Egyetem, a Szegedi m g gzemle je_ 
Tudományegyetem, a kecs-
keméti és a szarvasi óvónő-

M e g o l d ó d i k Móraváros 
egyik p rob lémája 

Korszerűsitik a Kálvária sori élelmiszerüzletet 

Már régen kéri a Kálvá- korszerű önkiszolgáló éleimi-
ria tér és környékének la- szerboltot létesítenek. Azért 
kossaga. hogy korszerűsít- választották az önkiszolgáló 
sék a Kálvária sor 8. szám formát, mert az ilyen faj ta 
alatti élelmiszerboltot, mert üzlet bonyolíthatja le a leg-
az így, jelenlegi állapotában nagyobb forgalmat, 
már nem elégítheti ki az A tanács már megrendelte 
igényeket. A panaszok az a szükséges terveket a kor-
utóbbi időben még sokasod- szerűsitéshez. Ahogy a Sze-
tak, mert a Tolbuhin sugár- gedi Tervező Vállalat elké-
úton felépült szövetkezeti sziti a tervdokumentációt, 
házak lakói is kénytelenek mindjárt hozzáfognak az 
ebbe az üzletbe járni, mivel építéshez, mert az év végére 
a környéken nincs más ha- már az ú j boltban akarják 
sonló bolt. kiszolgálni a környék lakos-

Az üggyel többször foglal- ságát. 
koztak a városi tanácsnál és Az illetékesek egyébként 
a harmadik kerületi tanács- számolnak azzal, hogy a kor-
nál egyaránt. Csak most si- szerűsített üzlet is csak egy 
került kielégítő megoldást bizonyos ideig láthatja el az 
találni. A városi tanács terv- igényeket, ezért az eíkövet-
osztálya a kereskedelmi osz- kezö években a szövetkezeti 
tállyal közösen bővíti ezt az lakóházak közvetlen kömyé-

SESZffSUt l a & t ^ E » 
lenlegi üzlethez csatolják és társasházakhoz közel is épí-
a megnövekedett helyiségben tenek majd hasonló üzletet. 

S Z É P B Ú T O R O K 

Nagy az érdeklődés a Szatymazon megnyílt bútor-, lakberendezési, valamint mű-
szaki kiállítás iránt. A kisteleki földművessnivetkezet. kezdeményezését örömmel fo-
gadták a szatymari lakosok, amit az is bizonyít, hogy az árusítással egybekötött kiállí-
táson igen nágy forgalmat bonyolítottak le. Képünkön a* érdeklődők a fotelok kő-

zött válogatnak 

Sok vakolatlan ház rontja 
Szeged városképét 

Szegeden az elmúlt évek- családi otthont és a megvui rosunkban ezt az utca- és 
ben sok száz család épített fiókhoz benyújtott kérelme- varosképet rontó helytelen 
maganak hazat, általában hez csatolt tervbe fel eem gyakorlatot, 
két- es háromézobasakat. A vétette a kivitelezővel a 
varos eaaknem minden terű- homlokzatvakolást, mivel A jövőben ellenőrzik 
leten, Újszegeden, Felsővá- ezen akart takarékoskodni. A a befejezést 
rcssban, Móravárosban. Alsó- kerületi tanácsok építeni cso- ' 
városban és a különböző ta- portjai a ház elkészülte után A kölcsön igénylésekor 
lepeken helyenként egeszut- ennek hiányéban is megad- ugyanis az építtető jobban 
easorok nőttek ki. örvende- tálc az engedélyt — noha ra- be tudja állitani a tervbe a 
tea ez. az építkezés, hiszen Ra«zkodhattak volna a teljes ház vakolását, mert nagyobb 
az emberek gazdagodó életét befejezéshez. Nyilván az a összeget vehet igénybe. Ha 
mutatja. szempont vezette a szakigaz- figyelembe vesszük, hogy egy 

Sokan kifogásolják azon- gatási szerveket, hogy a csa- homlokzatvakolás körülbelül 
ban, hogy az utóbbi évek- ládiház-építőknek amúgv is ötezer forintba kerül és tű-
ben' épült házak túlnyomó sok a kiadásuk és jóindula- lajdonosának a kölcsönt ál-
többséget nem vakolják be, tulag szemet, húnytak e hiá- tálában 2(1—25 év alatt kell 

nyossng fölött. visszafizetni, akkor bátran 
mondhatjuk, hogy nem je-

Kedveiő módosítás lent túlzott megterhelest. ez 

lentőségét. Diósdi György, a 
KISZ Központi Bizottságá-
nak képviseletében köszön-
tötte a nagy jelentőségű kul-
turális eseménysorozatot. 

Este az Auditórium Maxi-
mumban a Szegedi Tudo-
mányegyetem színjátszói 
nagy sikerrel mutatták be — 
Magyarországon először — 
Kamondy László Szerelme-
sek fája című drámáját. 

A kulturális szemle ma 
délelőtt 9 órakor a Zenemű-
vészeti Szakiskolában folyta-
tódik. A hangversenyterem-
ben az énekkarok mutatják 
be tudásukat. Délután fél 3 
órai kezdettel az irodalmi 
színpadok az Auditórium 
Maximumban szerepelnek, 
majd szellemi öttusa, követ-
kezik. Este 8 órai kezdettel 
ugyanitt az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem színját-
szói Euripidész Alkésztisz cí-
mű tragédiáját adjak elő. 

BARTOS GYULA 
Kilencven évvel ezelőtt, 

1872. április 7-én. Szegeden 
született a magyar színját-
szás nyolc évvel ezelőtt el-
hunyt értékes alakja: Bar-
tos Gyula. Születésének 90. 
és halálának 8. évfordulóján 
elsősorban szülővárosa kell, 
hogy megemlékezzék róla. 
Nemcsak azért, mert innét 
indult el a színészi pályára, 
hanem azért is. mert bar 
élete során sokfelé megfor-
dult és a felszabadulás után 
a Budapesti Nemzeti Szín-
ház örökös tagja lett, szű-
kebb pátriájába mindig szí-
vesen jött vissza. Így 1948-
ban, amikor a Szegedi Nem-
zeti Színházban Lear ki-
rály szerepét alakította. A 
Tiszatáj kritikusa szerint 
»döbbenetes erejű alakítás-
ban. szuggesztíven dombo-
rította ki Lear féktelen, 
szenvedélyes, mértéktartást, 
nem ismerő jellemétA 
Délmagyarország kritikusa 
így írt róla: -Bartos Gyula 
megkapó dármai erővel, él-
ményt jelentő, kiforrott mű-
vészettel alakította a gyer-
meki hálátlanság kinpadán 
halálba gyötört Leart* 

Mindannyian, akik végig-
néztük az előadást, soha 
nem fogjuk elfelejteni a tö-
pörödött. öreg király szá-
nalmas. szívbemarkoló és 
mégis a nagyság érzetét 
felkeltő vándorútját a vi-
harban. 

A Lear egyébként Bartos 
egyik kedvenc szerepe volt, 
amire egész életén át ké-
szült. A háború alatt, eyy 
úgynevezett -védett kórház« 
ágyán is Lear királyt ta-
nulta. halkan mormolva a 
szerepet. Felesége korholta, 
hogy minek tanulja. hisz 
úgyis elpusztulnak. Ő azon-
ban bízott és remélt, Es el-
jött a nap. amikor először 
a Budapesti Nemzeti Szín-
ház. majd a Szegedi Nem-
zeti Színház színpadán el-
játszhatta a Leart. 

A szegedi előadás után a 
színházat zsúfolásig meg-
töltő közönség meleg ün-
neplése közben Bóka Lász-
ló, a Kultuszminisztérium 
nevében nemzetiszínű ba-
bérkoszorút nyújtott át az 
ötvenéves jubileumát ün-
neplő művésznek. 

Bartos Gyula 1954-ben, 82 
éves korában halt meg. 
Utolsó szer epe. a Katona Jó-
zsef Színházban a Sok hű-
hó semmiért-ben Galagonya 
őrbiztos szerepe volt. 

Bartos Gyula, az ember 
meghalt, de örökké él Bar-
tos Gyula a színész néháetg 
nagy szerepében és a re-
mekbeszabott epízódfigurák 
hosszú sorában. 

A magyar stínészettőrtó-
net pedig mint értékes, szor. 
galmas és megbízható szí-
nészt fogja számon tartani. 

Kálmán László 

Tanfolyam a kisipari 
szövetkezeti 

bizottságok tagjainak 

A Csongrád megyei KI-
SZÖV márciusban tanfolya-
mot indított a kisipari szö-
vetkezeti bizottságok titká-
rainak. A tanfolyamon öt-
ven társadalmi vezető ké-
szül fel a szövetkezetek 
megnövekedett feladatainak 
jó végrehajtására A nyolc, 
egész napos előadásból álló 
tanfolyamon a résztvevők 
többek között megismerked-
nek a Szovjetunió Kommu-
nista Pártja XXII. kong-
resszusának anyagával. a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt legfontosabb határoza-
taival. Megvitatják a szo-
cialista munkaverseny és az 
újítómozgalom fejlesztésé-
vel kapcsolatos tennivalókat 
I s . 

(filmhírek 
a n a g y v i l á g b ó l 

Az 7981-es Oscar-díj je- filmet, amely egy tavaszi v a -

lötjei között Sophia Loren és pon mutatja be Rómát, és a 
Federico Fellini is szerepel, rómaiakat, A film ötlete 
Sophia Loren az Egy asz- Ceasare Zavattinitől szárma* 
szony meg a lánya című zik. 
filmbeli alakításáért esélyes * 
a díjra. Fellini pedig az Édes Elkészült a Ti tanús Film 
élet. kitűnő rendezéscért ke- új óriasfilmje. a Sodorna ss 
rvlt a legjobb rendezőnek Goniora. A filmet eastman-
járó díj jelöltjei közé. eolor eljárással forgatták, hét 

* fel vevőgéppel 11 hónapig A 
-Heusingert felelősségre belső felvételek Rómában, a 

vonni- a címe annak a do- külső felvételek Marokkóban 
kumentumfilmnek, amelyet a készültek, 11 millió dolláros 
moszkvai televízió azon a költséggel. A film rendező ie 
napon sugárzott amikor a Róbert Aldrich, főszereplői 
Szovjetunió felszólította az Steward Granger, Stanley 
Egyesült Államokat hogy Baker, Ro6sanna Podesta » 
az egykori náci tábornokot Anouk Aimée. 
és a NATO állandó katonai * 
bizottságának mai elnökét A Mexico-Cityben megtar-
tartoztassák le és adják át a tott nemzetközi rövidfilm 
Szovjetunió hatóságainak. Az fesztivál fődíját Jan Lorn-
archiv-film bizonyítja Heu- nicki Egy hajó születése et-
singer háborús bűntetteit. 

* 

Tizenőt rendező agy napig 
forgatja a Róma titkai cimú 

ezek rontják a város képét. 
Ugyanilyen észrei-étele volt 
a várom tanaes mellett mű-
ködő műemlék- és városvé-
delmi albizottságnak is. Mi 
az oka, hogy a házak így 
"meztelenül- maradtak? 

Csökkent 
az élelmiszerhamisítások száma 
Italhamisítások a járásban éa Szegeden 

Az Állami Kereskedelmi Amikor az Állami Kereske-
Felügyelőség és a Minőség- delmi Felügyelőség munka-
vizsgáló Intézet munkatár- társa pontos minőségvizsgá-
sai sokirányú munkájuk mel- ló műszere alapján — a m e l y 
lett rend-szeresen ellenőrzik a pohárban maradó két 
az élelmiszerek, az italok cseppböl is megállapítja a 
minőségét is." A legutóbbi vizezést, sőt annak arányát 
körút során készült jelentés is — közölte ezt az italt 
arról számol be, hogy kiadóval, az bizony próbált 
Csongrád megyében jelen- elnézésre, tévedésre hlvat-
tósen csökkent az élelmiszer 
hamisítások száma. Szórva 
nyosan, legfeljebb 

a tej és a tejtermékek ha-
misitasával próbálkoznak 
meg lelkiismeretlen embe-
rek 

kőzni. Az ellenőr azonban 
hamarosan megmagyarázta, 
hogy ez az egyetlen eset 
amikor a vendéglős nem 
hivatkozhat véletlenre és 
tevedésre. 

Éppen a napokban érdekes 
esetük volt az ellenőröknek, 

a vásárlók T ö b b bejelentés éa-kezett az 
egyik szegedi vendéglőből; a 

az neszeg. Hiszen, ha eloszt- j elő az utóbbi időben a sze- ,. . 
Az is szerepet játszhatott, juk, körülbelül havi 20 fo- gedi járásban. Szegeden pe- -

saját hasznukra, 
megkárosítására. 

Ami viszont nem örven- , 
detes: az italhamisítások vendegek ugy gyamtjak, hogy 
száma még mindig nem vizezik a bort A tartályokat 
csökkent Néhány vendég- azonban hiába ellenőrizték, 
látóipari dolgozó helytelenül ott színtiszta, megfelelő 
értelmezve az alkoholizmus s z e s z f o k o t tartalmazó bort 
elleni küzdelmet, hígított al- , , _ , 
la pótban adja a különféle taUltak. Tobb megfigyeles 
tömény italokat, és borokat "tan aztán egy napon ki-
a mit sem sejtő vendég elé. derül t hogy a csapos mielőtt 
Több italhamisitás fordult a borostégelyben lévőt 

töltené, az 
az 

üvegbe 
hegy az utóbbi időig az Or- rint. a többletkiadása annak, 
szagos Takarékpénztár az aki modern családi otthont 
epitendő ház minden légköb- építtet magának, 
métere után 320 forintra kai- Mindenesetre mind az Or-
kulált egységárat vett figye- szágos Takarékpénztárnál, 
lembe. Újabb rendelkezések mind a szakigazgatási szer-
szerint azonban ez az összeg veknél a jövőben nagyobb 
430 forintra egészült ki. szigorral kezelik ezt az 

Már ez a módosítás lehe- ügyet. A műemlékvédelmi ta-
karékpénztártól igényelt köl- tőségét nyújt a későbbiekben zottság is megkeresi javas-
csönnel teremtett magának arra, hogy felszámoljuk vá- latával az illetékeseket. 

Az építtetők mulasztása 

Ez a körülmény elsősor-
ban az építtetőkön múlott 
Legtöbbjük az Országos Ta-

dig legutóbb a rókusi ét te- mintegy másfél decinyl 
rernben tapasztaltak az Al- vizet s ugy engedi rá a bort. 
lami Kereskedelmi Felügyelő- Az éber ellenőr megfigvelése 
ség munkatársai italhamisí- ^ j a n { leleplezett bor-
last. Így például . . . _ . , -

kimerő természetesen meg-
a felszolgálásra szánt tö- kapta méltó büntetését A 
ményszcsz mintegy 10—12 , , • - V f , n r i é c ~ k 
százalékos hígítással, vagy- D e t e ™ vpnctegeK pedig azóta 
is vizezéssel volt előké- megkapjak a pénzükért járó 
szitve. megfelelő minőségű i ta l t 

mii filmjének ítélték oda. A 
filmet júniusban hazánkban 
is bemutatják. 

* 
A Volksstimme című lap 

hírt ad arról, hogy mialatt 
milliárdokat költenek aCleo-
patra megfilmesítésére, 
Egyiptom eredménytelenül 
keres producert, aki filmre 
vinné a núbiai műkincseket, 
amelyeket néhány év múlva 
az asszuani gát építése miatt 
elárasztanak. Ma még csodá-
latos dokumentum- és játék-
filmeket lehetne forgatni, de 
nem akd érdeklődő. * 

A 71 éves angol detektívm 
regényirónö. Agatha Chris-
tic — akinek könyvéből ké-
szült a nálunk is bemutatott 
A vád tanúja cimú film —' 
élete első forgatókönyvét ír-
ja. Charles Dickens A fekete 
ház cimú regényéből. * 

Ervin Leiser új dokumen-
tumfilm készítését tervezi 
Hirosima mindenütt jelen 
van címmel. Filmjében be 
akarja mutatni, hogy az 
atomenergia békés felhasz-
nálása elsőrendű humanista 
feladat. 

MÉG EGYSZER 
A TISZASZIGETt 

KALAUZRÓL 
A Dél-Magyarország már-

cius 28-i számában a tasza-
szigeti autóbusszal kapcsoLa-
tor. cikkemben téves tájékoz-
tatás alapián azt írtam, hogy 
a jegykezelő ittas állapotban 
mulasztotta el szolgálatának 
ellátását. Az ügy részletes 
kirizsgálása során megálla-
pították, hogy a jegykezelő 
hirtelen föllépő szívrohamot 
kapott, s ezért volt képte-
len feladata ellátására. 

Emberi kötelességemnek 
érzem, hogy e helyreigazí-
tással a jegykezelőt méltat-
lanul ert vádat eloszlassam. 

P. P. P. 


