Megkezdődött
az országos népitánc-fesztivái
. Tegnap este a Szegedi
Nemzeti
Színházban
az
SZMT rendezésében megkezdődött a háromnapos orezágos
népitánc-fesztivál,
Mint ismeretes, 11 hazai és
egy külföldi együttes,
a
tzabadkai Mladost csoport
fesz
részt a fesztiválon.
Tegnap, a fesztivál
első
(lapján a résztvevő csoportok Szeged felől címmel
mutattak be műsort, amelyet a közönség Igen nagy
elismeréssel fogadott.
A fesztivál
alkalmából
tegnap délelőtt
a MTESZ
Széchenyi téri helyiségében
kiállítás
nyílt
Népitáncfesztivál 66 címmel. A ki-

állítás gazdag, színes anyaga bemutatja az együttesek
életét. Nagyméretű fényképek, plakátok, térképek ismertetik az együttesek történetét, munkásságuk egyegy kiemelkedő állomását
A külföldi vendégszerepléseket hatalmas térkép szemlélteti. A térképről- leolvasható, hogy a tánccsoportok
Angliától Egyiptomig —
54 külföldi városban szereztek dicsőséget a magyar népi kultúrának.
. ,
,. ,,
A fesztivál
Programja ma
az
újszegedi szabadtéri színpadon a Népek táncai című műsorral folytatódik.
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Meggyorsítják
gázpalackok cseréjét
r

Ax AFOR

nyilatkozata

a propán-bután

gázellátásról

Az elmúlt esztendő végén
még mindig sok ezer fogyasztó igényelte a propánbután gázt — elsősorban főzésre. A mai napig
közei
450 ezer
közel 450
ezer háztartásba
háztartásba
jutott el a gázpalack
és december 31-ig további
hatvanezer engedélyt adnak
ki a tanácsok palackgázra.
Az engedélyeket összhangba
kellett hozni az ipar által
gyártott és a külkereskedegáztűz.lem, révén
,
. importált
, , .
,
helyek szamaval és a gazpaJ u t á s á v a l . ^ Annyi
engedélyt
adhatnak
ki?

A szabadtéri játékokon
szereplő
vendégművészek
közül talán Róna
Viktor
volt az egyetlen, akit hiába
faggattam arról,
milyen
problémát jelent számára a
Dóm előtti hatalmas játéktér.

lettkultúra egyik reprezentánsa külföldön. Nyolc éves
kora óta táncol az Operaházban, s az azóta eltelt húsz
esztendő alatt alaposan bebarangolta a balettirodalmat.
Kedvenc szerepe nincs, de
„gyengéi" között említi a

— Nekem soha sincs elég Rómeó és Júlia Mercutióját,
tér. Hozzászoktam a széles, a Giselle Albertjét és
a
nagy színpadokhoz, s bár a üaphnis és Cloe férfi címprodukció itt lényegesen £á- szerepét. A Faustban izgalrasztóbb, nagyon
szeretek mas feladatot kap. Carlo
ilyen helyen táncolni. Sze- Cavát felváltva
a balett
gedre is elsősorban ez a mo- nyelvén kell mesélnie Faust
numentalitás
vonzott
— érdekes pokoljárását a Valhangzott a határozott vá- purgis éji-színben.
Szegeden elég régen járt,
lasz.
szabadtérin
egyáltalán
Vajon hol szokott hozzá? a
nem. Néhány éve, mikor az
Széles mosoly, s néhány Operaház balett-együttese a
percnyi gondolkodás
után Párizs lángjait vitte a Dóm
már sorolja is:
elé — külföldön turnézott.
— A Denevér margitszi- E z alkalommal nyári vakáigeti bemutatója előtt Orosz cióját cserélte fel a szaAdéllal léptem fel Berlinben, badtéri Faustért, pedig már
ahová szerződésem is köt. kezében volt a jugoszláviai
Szerepeltünk a Giselle-ben útlevél..
és önálló estem volt ÁprilisNikolényi István
ban partnernőmmél Kubá-.
bem jártam, az első nemzetkőzi táncfesztiválon, ahol
rajtunk kívül szovjet, bolgár, román és angol táncosok vendégszerepeltek. Előtte Monté Carlo, Reykjavik,
Párizs és Amerika 52 váLapunk
július 19-i szárosa _ New Yorktól, Los mában cikket közöltünk arAngelesen át New Orleansig ról, hogy a Sárga üdülőteszerepelt az útitervben. A lepnél levő szabad strand
nagy színpadokhoz különö- gazdátlan. Nem tartozik a
kerületi tanácshoz, Tásen az
USA-ban
és
a II.
péhoz sem, s nem tud arra
Szovjetunióban edződtem.;: kellő gondot, fordítani
a
Üdülő— A kubai balett
híre Tömörkény István
társulat sem. Ez az állapot
hozzánk is eljutott.
Mint csak nemrégiben egy fiatalszakmabelinek mi a
vélemé- ember halálát okozta. Cikkünkkel kapcsolatban most
nye erről?
levelet írt Joó József, a Tö— Csak szuperlativuszok- mörkény István
üdülőtárban szólhatok róla. A kubai sulat elnöke.
közönséget még nem ismerA többi
között közölte,
tem, s már az első találko- hogy évente ismétlődő probzás döbbenetes volt Egy-egy léma a szabad strand fennbalettest hangulatát náluk tartása, s ezt most már végcsak a legizgalmasabb fut- legesen és megnyugtató módon rendezni kell. — A táballmeccsek légköréhez tu- péi községi tanács, valamint
dom hasonlítani. Míg
az a folyamrendőrség
kezdeeurópai színházakban álta- ményezésére - írja levelélában a közönség kivárja a ben az üdülőtársulat elnöke — korábban vállaltuk a
felvonás; vagy valamely be- szabadfürdőn a bólyák és a
tétszám végét « akkor ad rendelkezésünkre bocsájtott
kihelyezését,
tetszésének kifejezést Kubá- jelzőtáblák
Sajnos, a
bólyákat az ott
ban — ha valami
igazán fürdőző felelőtlen emberek
színvonalas produkció ját- letépik a kötélről és elengeszódik a színpadon — egy dik. Idén készíttettünk 12
bólyát, és most sajnálattal
megbolydult méhkashoz ha- állapítjuk meg, hogy abból
sonlít a nézősereg. Előadás egyetlen egy sincsen.
Az
közben tapsolnak, kiabálnak, újonnan megrendelt bólyáismét kirakjuk, de azsőt mi több, a székekről fel- kat
zal a hangsúllyal, hogy a
ugrálnak, s odarohannak a kártevő
felelőtlen elemek
mi
rivaldához, miközben talán megrendszabályozására
nem
tudunk
vállalkozni.
Itt
épp a leglíraibb jelenet fo- a folyamrendőrség nagyobblyik a színpadon. Csoda-e, fokú ellenőrzésére és
még
fellépésére van
ha ekkora lelkesedés engem szigorúbb
szükség.
Meggyőződésünk,
is lázba hozott? Alig várom a hogy
a Sárga strandját nem
jövő év áprilisát, hogy újra megszüntetni
kell, hanem
eleget
tehessek meghívá- biztosítani a szabad fürdőzés minden feltételét. Gonsuknak.
doskodni kell
mentőövről,
Róna Viktor Kossuth-dí- mentőcsónakról, mentőládájas művész a magyar ba- ról, dobókötélről, elsősegély-

Szerda délutántól sokfelé
volt eső a Duna vízgyűjtőjében. Ausztriai jelentések
szerint
csütörtök
délelőtt
csupán Pécsnél húsz milliméternyi
csapadékot mértek. Az újabb esőzések lassítják a Duna árhullámának
levonulását és egyúttal a
vártnál magasabb
szintre
duzzasztják a folyót.
Csütörtök délután
Dunaremeténél a korábban számított
570—580 helyett 591 centiméter körüli vízszinttel tetőzött a Duna
árhulláma.
Ezért
a Győrt
Vízügyi
Igazgatóság a Rajka és Gönyü közötti gátakon másodfokról harmadfokra növelte
az árvízvédelmi
készültséget.
A csütörtök délutánig beérkezett jelentések szerint a
folyók magyar
szakaszán
közvetlen védekezési
munkákra nem volt szükség. A
vízügyi szakemberek előzetes számítása szerint a szerdai és a csütörtöki csapadék valószínűleg újabb árhullámot indít el a Dunán
és a mellékfolyókon.

amennyi tűzhelyet és csereműszakos termelést vezetpalackot biztosítani tudnak,
tek be.
Januártól kezdve — háztartásonként négy embert szá- A másik probléma a gázmítva — több mint 2 millió szállítás meggyorsítása. Ma
ember használja
ezt a ké- egy
még palack
átlagban kicseréléséhez.
egy hét kell
n y e l m e s ffaég, lehetőséget
Ezt legalább a felére kívánA következő esztendőben ják rövidíteni. Ennek megtovábbi 150—160 ezer új van a lehetősége, s ezért a
fogyasztó bekapcsolásával ( f ® * 1 ^ t ó t ó ® '
tóf*"
"
lásokat kezdtek, hogy teherszájnoIllah
gépkocsikon szállítsák a gázt
— Gáz van elegendő - a cseretelepekre.
mondották az Országos KőSajnos, a cseretelepek raknehézségekkel
is
olaj_
G á z Í D a r t Trösztnél, tározásl
küzdenek. A
tanácsoknak
Mégls sok a
hogy
nem tudják Időben cserélni módot kell adniok, hogy a
a palackokat nemegyszer raktári telephelyeket bővítenapokig kell várni a csetudják, mert ezzel is csökrére.
kennek az ellátási fennaka— Ml a helyzet Jelenleg? d á s o k — kérdeztük az elosztást
—• Arra törekszünk
végző ÁFOR gázkereskedel- mondották befejezésül —.
mi osztályán.
hogy a zavarokat megszün— Jelenleg öt tőltőtelep tessük és ne legyen hiánylátja el az ország gázfo- cikk — napokra sem — a
gyasztóit propán-bután pa- Propán-bután gáz.
lackgázzal — mondották. A
Zs. L
termelésbe nemsokára bekapcsolódik Százhalombatta,
és jövőre 20—20 ezer tonnás évi palackozással —Budaörs és Szajol.
Iljusin, a világhírű szovjet
A gép forgalmi sebessége
Ez esetben minden igényt
nepülőgéptervezö a Polgári tízezer méter magasságban
ki tudunk elégíteni.
Légi forgalom című szovjet 850 kilométer felett van. Ha
sőt — amennyiben több pa- szaklapban közli, hogy pró- üzemanyaggal maximálisan
lack® és tűzhelyet gyárta- baúton van néhány IL—62 van ellátva ós 10 tonna árut,
típusú
interkontinentális illetve poggyászt szállít, aknak —<
utasszállító
repülőgép, kar 9200
kilométert tehet
növelni is lehet a kiadanamelybe — mint írja — a meg leszállás nélkül (ebben
dó engedélyek számát.
I tervező kollektíva több mint az esetben egyórai repülésre
tartalék-üzeimanyag
Évekkel ezelőtt csakSzőny három évtizedes tapasztala- való
marad meg).
és Bázakerettye szolgáltatta tát sűrítette.
a propán-bután gázt. de a
•
1
:: •
növekvő igényeket már nem
tudta kielégíteni. Hajdúszoboszló bekapcsolásával minÚj filmek
den mennyiségben rendelkezésre áll a gáz. tehát
Mint címéből ls kiderül, sett, a hétköznapi embernek
a termelésben semmi fenna
némafilm-burleszk kor- fel sem tűnő fonákság, 8
akadás nincs.
szakkijelölő sztárja: Charlie ebből mindjárt kész a kalaA zökkenők elsősorban a pa- Chaplin játszik, rendez, mu- majka — Chaplin fantáziáegyszerű:
lackozásnál és a szállításnál lattat és tanít a filmvász- jában. Módszere
mutatkoznak. A fejtési za- non. Hogy mit játszik? Min- lehetőleg minél gyakrabban
varok megszűnőben vannak, dent. Kissé illuminált álla- lehetőséget teremteni az elpotban, fényűző otthonába lentmondásra, hogy a veremert
hazatérő elegáns ficsúrt, a kedés különböző szisztémáia fejtőálloinásokon több- I zálogház kétbalkezes alkal- ban azonnal készen álljon
mázottját, gyanútlan
bá- a megoldás. Számára nincs
mészkodóként a nagy áru- olyan nevetséges szituáció,
házba betévedő csetlő-botló m e l y b 6 1 n e tudna legalább
emberiét, egy előkelő hotel ,
'
.
, . .
Válaszolnak
pincérét (aki leves helyett ket-három még mulateágosabb
macskát tálal a vendég elé),
variaciót
kihozni,
az illetékesek
a goromba tűzoltóparancs- Mindehhez persze elengednok nem éppen mintaszerű hetetlenül
hozzátartozik
beosztottját és a filmgyári Chaplin egyéniségének sajányújtó helyről, jelzőtáblák- Osztálya: „Cikkükben csak díszletező kistermetű segédegyetlen
varázsa) akl
ról és mindenekelőtt bó- két szegedi üzemanyagtöltő lét. Ugyanezeket rendezi is,
,
,,, .. *
. „
tenít
lyákról, amelyeket a vizái- állomásról tesznek említést és mindezekkel nagyszerűen s z ó n é l k u l i s a r r a
lásnak megfelelőén lehet el- és az itt szerzett tapaszta- mulattat. Hogy miért? Szá- hogy „nevessünk, mert ez
helyezni. Ehhez munkaerő latok alapján alkottak véle- mára elég egy életből elle- eloszlatja a fájdalmat.".
szükséges, anyagi feltételek ményt. A cikkíró valószínűbiztosításával.
Mindezeket leg megfeledkezett a legnaazonban mi nem tudjuk vál- gyobb szegedi üzemanyagtöltő állomásról, a Dorozslalni.
A probléma megoldására mai útiról, ahol hét főnyi
az a javaslatunk, a szabad- kezelőszemélyzet biztosítja a
Az első filmkockák: lét- dőjét, ingét, aztán tovább
fürdő gazdáját végre találja folyamatos,
gyors
üzemkész
Természete- tán önkéntelenül is eszembe is folytatta, s mire
már meg a városi tanács il- anyagellátást.
sen a váratlan meghibáso- jutott egy
érdekes sztori, l e t t - e l é á l l , t a z ?T<*:.
letékes osztálya!
dás lehetősége mindig fenn,
a panasza? A válasz is kuráll, így a szegedihez hason- mely az egykori orvos ese- tán-furcsán hangzott: elhozló esettel mindig számolni térol szól. Az adminisztrá- tam a villanyszámlát
kell.
Vállalatunk arra tö- cdóval örökké lefoglalt dokValahogy így indul ez az
rekszik, hogy az ilyen meg„A
mérgelődés
kútja" hibásodásokat — különösen tar éppen aktái közt maba- olasz—francia film is. Csakután hogy a doktor helyett itt
címmel lapunk
július 3-1 csúcsforgalmi időben — so- tott, mikor kopogás
számában szóvá tettük, hogy ron kívül, minél hamarabb szemüveges hivatalnok lé- Susy szerepel, a csinos mipett a rendelőbe. Az orvos- lánói özvegy, aki kiterjedt
Szeged
gépjárműforgalmá- kijavítsa.
Természetesen
hoz a benzin- és keverék- vállalatunk is tisztában van tudomány kopaszodó, vagy klientúrával rendelkezik, s
legalábbis gondok közt meg- aki éppen történetünk keztöltő állomások száma ke..
őszült nem ifjú képviselője detén tudja meg a partnervés, azokhoz képest a ki- fa o r megnovekedett
gepjarmu8alom
által
sem nézett az iratrenge- nek vélt pápaszemes hivaszolgáló
személyzet
is.
tamasztott fel
csak rászólt a ven- talnoktól, hogy de fiacto is
Ugyanakkor az állomásokon fokozottabb kovetelmenyek- tegből,
dégre: vetkőzzön. A pápa- özvegy lett, é? örökölt. Azelég gyakori a kutak szer- kel, éppen ezért távlati fej- szemes
hebegett, aztán ha- tán elutazik megnézni
oakezetének meghibásodása, s lesztési programunkban
új
de mielőtt szól ha- labriai kastélyát A
kasemiatt nagy a torlódás. Cik- töltőállomások építését he- bogott,
tott volna, doktorunk újra tély romos, s a községrenkünkre válaszolt
most az
nem hallót- dezési terv értelmében
a
Ásványolajforgalmi Vállalat lyeztük kilátásba Szegeden kinyilatkozott:
ta, vetkőzzön! A beteg le- közigazgatás vezetői egyébKereskedelemfelügyeleti
is!
vetette kabátját, nyakken- ként is ki akarják sajátítani. Susy azonban egzisztenciát akar teremteni, és
hála a foglalkozásbeli
Szabályerősítő ki- lékeknek — teremt is.
Sajnálatos tapasztalati igazság, hogy
vételként az említetA
film írói, Siano é»
a régebbi idők szép
teknél ridegebb nya- Ciuffini szellemes,
szatirinyarai már csak ritraink is voltak, még- kus ós nagyon olasz
vígka vendégként jár- e 7 £ . r
egyszáz
óra gyében sok
tízezer pedig
napfolttevé- játék® komponáltak. A f ő
nak vissza. A sze- n a p s ü t é s helyett 1780 hold szántóföld, rét kenységi
minimum szereplő Margaret Lee nem
szélyes időjárás tör- órat, az 1955-ös pe és legelő
áll elődök nélkül: a kis hevolt víz idején.
vényeit kutató szak- d ig csak
1750 órát alatt. Átlagosan százér a lyek, csinos-magányos szép
A z igi2-es
emberek
feljegyez- teljesített,
asszonyaiból az utóbbi időték: az utóbbi két
,
is
S S e l
kevesebb '100
napsütési ben már Sandra Milo
évtizedben
csak az
Az említett
évek bet adott az
A*
1957., normából
csupán mutatott be néhányat
1947-es,
az 1963-as júliusa 89, illetve száz 1958. és az 1964-es 1533 órát teljesített, asszonyfaló
felszarvazottak
nyarak
teljesítették órányi
napsütéssel esztendő. A tavalyi Szeptemberben
az pedig amúgy is az olasz
becsülettel melegho- maradt adósunk. Vi- napfény tartam
tünetei
1964 átlagos 208 óra he- filmek jellegzetes
zám- és napfénytar- szont ebből az időből óra volt tehát az idő- l y e t t 56 óra napsü- Minden együtt van tehát
tambeli kötelmeiket, származik a
szólás,
ahhoz, hogy a kis özvegy
évszámtól
^ ^ ^ o l ü t története kellemes
Az 1954-es eszten- hogy: „nyárvíz ide- számítási
másf<?
szeptem- órát adjon a közönségnek.
dő például a Buda- jén" — amikor is a már csak egy oraval borúsod ás
pesten átlagos két- folyók, patakok völ- maradt eL
beri rekordja.
N. I.

Világjárás után „pokoljárás"
Róna Viktor szabadtéri debütálása Szegeden

Újabb esőzések
duzzasztják
a Dunái

Próbaúton az IL—62-esek

Chaplin-kavalkád

M é g sincs gazdája
a Sárga strandjának

A kis özvegy

Uj benzintöltő

Hol van az a nyár?

Csütörtök,

1966. Július
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