
Kérdés 
— palackban 

— Óhaj t ja az üveget meg-
tartani? Mert a sör árában 
a palack ára is benne fog-
laltatik . . . hangzik naponta 
sokszor a pincérek ajkán a 
már-már bosszantó kérdés. 
Mivel azonban a lengyel sö-
rösüveget senki nem óhajt-
ja megtartani, mert sehol 
sem vált ják vissza, megtel-
nek velük a szemétgyűjtők, 
pajkos gyerekek versenyben 
dobálják ezeket a takaros 
kis palackokat a Tiszába. 
Köszönhetik sorsukat an-
nak, hogy egyik hazai öb-
lösüveg-szabványnak sem fe-
lelnek meg. 

Lehetne pedig a lengyel 
üvegekbe — kiváltképp a 
sok helyen máris szervezés 
alatt álló — termelőszövet-
kezeti segédüzemekben pél-
dául paradicsom ivólevet, 
málnakészítményt, fojtott 
mustot és különféle gyü-
mölcsleveket is tölte-
ni. Egyszóval, kár ilyen 
csúnyán elbánni a kész-
anyaggal. Nem sok fárad-
ságba kerülne összegyűjteni 
ezeket az edényeket, sokkal 
kevesebbe, mint kivárni az 
üveggyárakat, amíg talán 
évek múltán vállalkozhat-
nak a máris jelentkező ter-
melőszövetkezeti palackigé-
nyek kielégítésére. Kár ér-
t ü k . . . k á r . . . S azért a fo-
rintért is, amivel így drá-
gább az a sör. 

Cs. J. 

(jSzögre kerül a kapa is? 
Amikor az első gabona-

kombájnok kezdtek aratni, a 
búzaföldeken valóságos bú-
csújárás zajott körülöttük, 
öreg parasztok, fiatalok ké-
telkedve néztek egymásra: 
valóban eljött volna a kis 
kaszák alkonya? Megválik a 
földmúvesember másfél ezer 
éves szerszámától, fegyveré-
től. Mostanában majdnem 
ilyen búcsújárás zajlott le a 
szegedi Felszabadulás Tsz 
határában, ahot' Szuftal nem 
monstre gép, csupán egy nö-
vényvédgg^er^A Treflán mu-
tatkozott be. Az örszSg min-
den tájáról jöttek szakembe-
rek megnézni: igaz-e, hogy 
már a fűszerpaprikát sem 
kell kapálni, legalább is kis-
kapával nem. 

Országosan 
elsőként 

A Felszabadulás Tsz-ben 
elsőként az országban üze-
mi méretekben próbálták ki 
a Tref lán t Kilenc hold pa-
radicsomot és 5 hold fűszer-
paprikát „kapáltak meg" a 
nyáron Treflánnal olymó-
don, hogy a talaj előkészítés-
sel egyidőben holdanként 
2—3 kilogramm vegyszert 

szórtak ki 200 liter vízben 
feloldva. S a kapott ered-
mény teljesen kielégítette a 
szakembereket. Az egyéb-
ként gyomoktól erősen fer-
tőzött területen teljesen ki-
pusztultak a vadmuharfélék, 
a kakaslábfű. a sósparé, egy-
szóval az összes veszélyes 
gyomok. Mindössze talajla-
zítás céljából kellett kulti-
vá torral meg járatni a soro-
kat. Az ú j külföldi ható-
anyagot kisparcellás kísér-
letekben az öthalmi Állami 
Kísérleti Gazdaságban is 
kipróbálták, ott is jó ered-
ményéket kaptak. 

Cyomszámlálás 
Kómár Sándor, a Felsza-

badulás Tsz kertész agronó-
musa gyomszámlálást is 
végzett. A kontroll területe-
ken négyzetméterenként át-
lagosan 524 gyomkelést ta-
lált, a Treflánnal kezelt te-
rületek egy-egy négyzetmé-
terén pedig csak 68 lesat-
nyult, beteg gyom tudott ki-
kelni. Ezek legnagyobb ré-
sze is repce volt, mely köz-
ismerten nem tartozik a ve-
szélyes gyomok soraiba. A 
veszélyes gyomoknak, a vad-
muharféléknek azonban még 

A Don Carlos külföldi művészei 

Herlea 
V 

Négy éve a francia Le Fi-
garo — a „családbeliek" te-
kintélyes súlyával — opera-
színpadi druszája leghivatot-
tabb képviselőjéül, legkivá-
lóbb interpretátorának ne-
vezte Nicoiae, Herleát: „a 
román művész a legjobb 
Figaro, akit valaha is hal-
lottam" — írta az akkor 36 
esztendős „sevillai borbély-
ról". 

A bukaresti operaház ve-
zető baritonistája azóta 40 
éves lett, karrierje delelőhöz 
érkezett Szüntelenül inga-
járattal közlekedik a New 
York-i Metropolitantól a Mi-
lanói Scaláig, s 1962 óta, 
amikor kedvenc szerepében 
Castello di Lombardiában 
debütált, 318-szor énekelte 
el a Figarót, hetvenkétszer 
a MET-ben. Mest itt van 
Szegeden, a fesztivál igazga-
tóságának talán legsikere-
sebb kiválasztottjaként, hogy 
Posa márki emberi portré-
jával meghódítsa a Tisza-
parti színpad közönségét. 

Utcaszéles autóval, elegáns 
jókedvvel érkezett, rendkí-
vül barátságosan, környeze-
tére oldottságot, derűt árasz-
tó fesztelenséggel: igazi 
szimpatikus sztár-típus. 

Nem igazságtalan lokál-

patriotizmus vezetett, de 
örömmel csodálkoztam el, 
mikor beszélgetésünket így 
kezdte: 

— őszinte türelmetlenség-
gel vártam a szegedi fellé-
pést. Édesapám ugyanis itt 
született, 14 éves koráig élt 
ebben a vonzó dél-magyar-
országi városban, s boldog-
ság ide eljutnom. 

— Nagyszerű Rossini-ala-
kítását a Sevillai borbélyban 
mi is ismerjük — kitűnő ro-
mán művészek, Valentin 
Theodorian és mások társa-
ságában — hanglemezről. 

— Nem is titkolom, a 
„borbély" leleményes, hálás 
szerepjátszási-énekesi fel-
adata szívemhez nőtt. Ügy 
érzem, kiilső adottságaim is 
megfelelnek erre. Ahhoz, 
hogy valaki a tökéletes pro-
dukció közelébe jusson, sok-
szor kell eljátszania. 

— Milyen receptje van a 
karrierhez? Fogalmazhatnám 
úgy is: hogyan lesz valaki 
jó énekes? 

— Nem vagyok fatalista: 
a drágakő is keveset ér csi-
szolás' nélkül, a puszta te-
hetség sem elegendő. Jóval 
kevesebb szerepe van, mint 
sokan gondolják, úgy tíz 
százaléknyi. A sikerhez mun-

a nyomuk is eltűnt a terü-
letről. 

A Treflánnal párhuzamo-
san másik két vegyszert is 
kipróbáltak, a Balant és a 
Daymidot. Ezek is éreztették 
gyomirtó hatásukat, azonban 
korántsem olyan mértékben, 
mint a Treflán. A tsz szak-
emberei máris azon a véle-
ményen vannak: ha lehetne 
nagyobb tételben kapni ezt 
az ú j gyomirtó szert, egész 
területükön alkalmaznák. 
Ugyanis a Treflán erős 
gyomölő hatása három hó-
napig tart, s ez elegendő is. 
Nem jelentkezik olyan prob-
léma, mint számos más 
gyomirtőszer esetében, hogy 
a területekbe négy-öt évig 
nem szabad kalászos gabo-
nát vetni, mert a szer utó-
hatásaként a gabona is ki-
pusztul 
r 

Úttörő kísérlet 
A Felszabadulás Tsz gaz-

dái úttörő munkát végeznek 
a növénytermesztés általá-
nos kemizálásában is. Az 
idén már 1900 holdat — te-
rületük 50 százalékát — 
vegyszerezték gyomok ellen. 
Egyszer s mindenkorra 
száműzték lucernásaikból a 
legveszedelmesebb gyomkár-
tevőt, az arankát is. Többek 
között 591 hold kukoricást 
részesítettek K—64-es, vala-
mint Hungazin és Dikonir-
tos kezelésben. Igaz, hogy a 
felhasznált szerek ára több 
százezer forint kiadással ter-
heli a gazdaságot, azonban 
ez a befektetés bőségesen 
visszatérül a jónak ígérke-
ző terméseredményekben. 
Másrészt pedig ezek nélkül itt 
a városközeiben — ahol ért-
hetően kevés a mezőgazda-
sági munkaerő — ma már 
teljesen lehetetlen volna a 
nagyüzemi szántóföldi ter-
melés. 

Mindennapi vizünké 
A lapokból, rádióból 

tudjuk, hogy a fővárosi 
tanács végrehajtó bizott-
sága intézkedéseket ho-
zott a vízfogyasztás korlá-
tozására. Hasonló lépé-
sekre kényszerültek az or-
szág többi nagyvárosában 
is a régóta nem tapasz-
talt tartós kánikula mi-
att. Mi szegediek önérze-
tes lokálpatriotizmussal 
dicsekedhetünk, hogy a 
közel hat hétig tartó 30 
fok körüli átlaghőmérsék-
let ellenére sem voltak 
különösebb vízgondjaink. 
Pedig.. . . Pedig tavaly jú-
nius-júliusban 188 milli-
méter eső esett, idén a 
két hónap alatt mindösz-
sze 51; tavaly június-jú-
lisuban naponta 25 ezer 
köbméter víz fogyott a vá-
rosban, idén pedig 31,5 
ezer köbméter; a tavalyi 
csúcsfogyasztás augusz-
tus 18-án 30 ezer köbmé-
ter volt, idén augusztus 4-
én már meghaladta a 39 
ezer köbmétert. 

Nemcsak a nagy hőség 
miatt használtak el eny-
nyi vizet, hanem jelen-
tősen hozzájárult ehhez 
az egy év alatt épült több 
száz ú j lakás, a megle-
vők közül pedig több ezer 
bekapcsolása, s még in-
kább a nagy ipari üze-
mek városi vízellátásra 
való áttérése. S mindezek 
ellenére volt víz. Igaz, 
előfordult a legmelegebb 
napokon, hogy a negye-
dik emeleti gázboylerek 
már nem kapcsoltak be az 
alacsony nyemás miatt, 
de a csapon akkor is jött 
a víz. Ezeken a napokon 
voltak legnagyobb izga-
lomban a vízmű vezetői, 
hiszen ők Jól látták a 
fogyasztást óránként re-
gisztráló grafikon süllye-
dését. Ilyenkor gondolt 
arra Tombácz Ferenc igaz-
gató, Szilléri László fő-
mérnök, a többi beosztott 
vezetők — akik megsza-
kítás nélkül szervezett 
ügyeleti szolgálatot telje-
sítettek —, hogy milyen 
okos dolog az előrelátás, 
milyen hasznos volt az 
időben tett előkészület. 

Mert hogy nem történt 
zavar a vízellátásban, ezt 
mi fogyasztók természe-
tesnek tart juk — az is —, 
de mint ahogy hasonló vá-
rosokban, s Budapesten 
sokszor órákig, fél napo-
kig „befagyott a cső", Sze-
geden is előfordulhatott 
volna. Az öthalom utcai 
III. számú vízmű építé-
se májusi befejezés he-
lyett csak a napokban 
ért véget, s ha a vízmű-
vesek rá várnak, a lakos-
ság napi 5—6 ezer köbmé-
ter vízzel kevesebbet káp 
naponta. De amikor má-
jusban nyilvánvaló lett, 
hogy csak provizórikus 
megoldás segít, a vízmű 
építési osztályának dol-
gozói, a hálózatkarbantar-
tók, hegesztők, s minden-
ki, akinek köze volt hoz-
zá, rohammunkával hoz-
ta létre az ideiglenes, a 
célnak megfelelő üzemet. 
Ma is sátorlap alatt, az 
udvaron működik a szi-
vattyú, s az éjjel-nappali 
munka eredményeként 
kétharmaddal nőtt a víz-
termelő kapacitás.. A fel-
készüléshez tartozott az is, 
hogy a csúcsfogyasztási 
időszak kezdetére vala-
mennyi gépház géppark-
ját felújították, két ú j 
szivattyút helyeztek üzem-
be, s ezekkel az intézke-
désekkel mindmáig elke-
rülték a géphibásodást. 

A fürdőkádban, a tus 
alatt vagy városunk min-
di g frissen locsolt, üdezöld 
parkjaiban sétálva gon-
doljunk azokra, akik meg-
feszített munkával hárít-
ják el a vízhiányt. Jusson 
eszünkbe, hogy a vízmű 
dolgozói az októberi ver-
senyre tett vállalásaikat 
komolyan veszik, mara-
déktalanul teljesítik, ösz-
szehasonlításul nem árt 
tudni, hogy Miskolc és 
Debrecen vízműveivel va-
ló hármas versenyükben 
tavaly is, az idei első fél 
évben is a szegediek let-
tek az elsők. S ennek is 
mi, lakók vesszük hasz-
nát. 

Kondoros; János 

ka, kitartó, fáradhatatlan 
munka szükséges, sok-sok 
szenvedéssel, kudarccal, meg-
próbáltatással. A karrierhez 
szüntelenül tanulni, dolgozni 
kell; a csúcsokig kilencven 
százalékban innen vezet az 
út. 

— Szegedi partnereit ko-
rábban ismerte már? 

— Hogyne! Ghiuselev pél-
dául jó barátom, de még 
nem sikerült együtt énekel-
nünk- Remélem, az előadá-
son olyan atmoszférát tu-
dunk teremteni, ami az iga-
zi művészetet szolgálja. Posa 
egyébként is kedvenc „már-
ki" repertoáromban, gyak-
ran bemutattam New York-
ban és Milanóban is. 

N . I . 

Szegedi tárlat 
a Nemzeti Galériában 

Arcok A cigánybáróból O 
Pali: Kibédy Ervin 

Megszoktuk már Kibédy 
Ervin fanyar mosolyát, sa-
játos, groteszk humorát, s 
ha csak betoppan a szín-
padra — szólnia sem kell 
—. az emberek önkéntele-
nül mosolyogni kezdenek. 
Most, Szegeden a szabadté-
ri játékok A cigánybáró elő-
adásán Palit, az egyik 
nagyhangú cigánylegényt 
játssza. Üj a szerep számá-
ra, de ahogyan elmondta, 
örül, hogy vállalta. Kide-
rült már, hogy a közönség 
szeretettel és sok tapssal 
fogadja a művészt ebben az 
alakításában is. 

Kibédy Ervin egyébként 
Is nagy népszerűségnek ör-
vend. Amíg beszélgettünk 
és le-fel sétáltunk a Dóm 
téren, többen megállították, 
hogy néhány szót váltsanak 
vele. 

Valóban, a jó humor ki-
váltja az emberekből a ne-
vetést, s a nevetés és a ne-
vettetés örömet okoz. Iga-
zi örömet azonban csak 
az tud szerezni az emberek-
nek, aki komolyan csinálja 

az úgynevezett „vidám mű-
fa j t " is. Kibédynek ez nem 
okoz különösebb nehézsé-
get. már csak azért sem, 
mert ő alapjában — komoly 
ember. Miért lett mégis ka-
barészínész? 

— Mindenki elér valaho-
vá. Én ide értem el. 

Elmesélte, hogy eredetileg 
operaénekesnek készült, de 
aztán csak a prózánál kö-
tött ki. Eleinte drámai sze-
repekét játszott, s egyszer-
csak, szinte váratlanul fel-
fedezték. hogy mást is tud 
— nem is akárhogyan —, s 
azóta ay kabaré színpadán 
szerez estéről estére él-
ményt közönségének. „Ci-
vilben" — ki gondolná — 
szobrászkociik, s orchidea-
gyűjteménye van, melyét 
sok-sok utánajárással iga-
zi gyűjtőhöz méltóan sze-
dett össze, külföldről és a 
hazai botanikus keretekből. 

— Éppen ma látogattam 
el a füvészkertbe — mond-
ja —, hogy innen is vigyek 
haza néhány ri tkaságot. 

A színház szenvedélyesen 

foglalkoztatja: hogyan le-
hetne még jobban meg-
mutatni az embereknek ön-
magukat, nevelni őket a 
szórakoztatás közben, s fej-
leszteni ízlésüket. 

Az elmúlt hetekben Bécs-
ben jár t és Giehszlovákiá-
ban vendégszerepelt. Szege-
den belecsöppent a kániku-
la legkőzepébe. Fáradt — 
mondja —, de este ha szín-
padra lép, fáradtságát, 
mintha elfújták yolna. Ko-
médiázik és közben ő mond-
ja el azt a néhány igazsá-
got. melyet a szerzők a da-
rabba írtak. 

A J . 

A szegedi képzőművészek 
Nemzetközi Galériában meg-
nyíló tárlatát mutatta be 
pénteken a sajtó képviselői-
nek D. Fehér Zsuzsa dr., a 
kiállítás rendezője. A töb-
bi között elmondotta, hogy 
23 Szegeden éló festő, szob-
rász és grafikus több mint 
300 alkotását sorakoztatták 
fel a Galéria termeiben, s 
ezek a művek szemléletesen 
tükrözik a nagymúltú város 
karekterének izgalmas ket-
tősségét: a tanyavilág csend-
jét és a gyáróriások nyüzs-
gését. 

Szólt arról is. hogy az al-
földi város festészetének 
múltját a múlt század utol-
só éveitől kezdve — s a ko-
rábbi szórvány — templom-
és portréfestő tevékenységet 
nem tekintve — három sza-
kaszra lehet bontani. A 
múlt század végén kezdődik 
és az első világháborúval 
végződik az első, a két há-
ború között zajlik a máso-
dik, s a felszabadulással in-
dul a harmadik fejlődési pe-
riódus. Ezeket a szakaszokat 
egyes mesterek életműve kö-
ti össze. 

A felszabadulás utón csak 
lassan kezdtek látható ala-
kot ölteni az egykori mar-
xista asztaltársaságok, sza-
.badiskoíak programjai. A 
tisztulásban, a pedagógiai fő-
iskola művészképzjőmunkája 
volt a fystalízátoi-, s az on-
nan kikerülő fiatalok mun-
kássága jellemzi a harmadik 
periódust. A fellendülés egy-
beesett az alkotói problémák 
országos tisztázódásával, a 
szocialista realizmus sokpl-
dalű elemzésével. Megindult 
a hagyományok értő és gon-

dos feltárása. Eleven kultúr-
csere indult meg Jugoszlávi-
ával, s forró levegőjű alko-
tóműhellyé változtak a mű-
termek. já karakteres szege-
di művészét körülbelül tíz 
év alatt fejlődött ki. 

Zömmel ezt a tíz évet tük-
rözi a Galériában kiállított 
gyűjtemény, ennek az idő-
szaknak érdemes alkotásait 
vonultatták fel mind az idő-
sebb, mind a fiatalabb mes-
terek. (MTI) 

fl páros űrrepülés 
évfordulója 

ö t évvel ezelőtt, 1962. au-
gusztus 11-én és 12-én 
szovjet rakéták vezérelték 
Föld körüli pályára a Vosz-
tok— 3 és a VOsztok—4 űr-
hajókat. amelyekben Nyiko-
lajev űrhajós őrnagy, il-
letve Popovics űrhajós al-
ezredes foglaltak helyet. Az 
űrhajózás történetének el-
ső többnapos páros űrrepü-
lése 1962. augusztus 15-én a 
két szovjet űrhajó sikeres 
földet érésével fejeződött 
be. (MTI) 

GYORSPOSTA * GYORSPOSTA 
GYORSPOSTA* GYORSPOSTA 

Gáztűzhelycsere 
Boldog Ilona, Hajnóczy ut- lajdonát képező gáztűzhe-

ca 1/b. szám alatt lakó ol- i y e t ? A Gázművek szakértő-
vasónk arra kér választ le-
velében, hogy miként cse- je szerint ugyanis a tűzhely 
réltethetné ki lakásában az m á r használhatatlan és meg-
Ingatlankezelő Vállalat tu- javítani sem lehet. 

Körösi Ferenc, az L kerületi házkezelőség vezetője ér-
deklődésünkre azt válaszolta, hogy amennyiben Boldog Ho-
na nem akar várni, míg a kiutalásoknál sorra kerül, vá-
sároljon ú j gáztűzhelyet. Ha ezt előre közli a házkezelő-
séggel, akkor a vételárat beszámítják a lakbérbe. 

Sötét a Kaszás utca 
Még 1966. márciusában 

kértek a III. kerületi ta-
nácsiéi utcai közvilágítási 
lámpát a Kaszás utcai lakok. 
Nagyi Istvánná lakóbizpttsá-
gi elnök most azt teszi szó-
vá szerkesztőségünkhöz kül-
dött levelében, hogy kéré-
süket a III. kerületi tanács 
építési- és közlekedési cso-
portja azóta sem teljesítette, 
holott az nagyon indokolt 
lett volna, mert utcájuk na-
gyon sötét. 

Horváth Ernő, a III. 
kerületi tanács építési-

és közlekedési csoport-
jának helyettes vezető-
je arról tájékoztatott, 
hogy a DAV-tól tavaly 
50 közvilágítási lámpa 
felállítását ' 'rendelték 
meg. A' megrendelést 
azpnban csak részben 
teljesítette a DÁV. Idei 
megrendelésükben sze-
repel, hogy a Kaszás ut-
ca 15. számú ház elé 
közvilágítási lámpát 
szereljen a DÁV decem-
ber 31-ig. 
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