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Klubok és különbségek 
2. T e a e s t é s könyvutalvány 

Csütörtök este 7 óra. Vic-
tor Hugó utcai kenderk.ub. 
Diszkó. 

— Sűrűn jársz ide? — 
szólítok meg találomra egy 
fiút a bejárat előt t 

— Minden héten, gyakran 
kétszer is Itt vagyok. A dísz-
kőn. 

— Nekem van — jegyzi 
meg valaki mögöttem. Nem 
jutott tea az Indiai esten, 
pedig nagyon szerettem vol-
na megsóstoini — mondja, 
aztán elsodródik a tömeg-
ben. 

— Elsősorban a zenés ren-
dezvények vonzzák a leg-
több embert — álla'ú'oan 
150—200 főt —, s főként a 
fiatalodat De a nyugdíjasok 
is szép számmal el iái nak 
hozzánk. Népszerűségeben a 

, , . . filmklub áll a második he-
K 1 . u b v e z f t ő k .mennek, k.ub- l y e n . Külön vetítünk a fia-

^ m vezetők jönne*, de a klub taloknak és az idósebbek-
— Más rendezvényre nem megmarad. Sot' továob azé- n c k_ V a n 

jössz? 
— Főleg táncolni szere-

tek, de Itt voltam a Molnár-
dixieland búcsúkoncertjén ls. 

— S neked tetszik valami 
itt a diszkón kívül? — kér-
dezem a társát 

— Persze. Filmklubba is 
Járok. 

MM láttál legutóbb? 
" — M i t ? A Hímnem-nő-

nem dmű filmet. De miért getimk. 
kérdezed? Tán klubtagságit 
akarsz szerezni? 

Odabent egy csinos, szőke 
lányt faggatok. 

— Van klubtagsági igazol-
ványod? 

— Miért? Lenni kéne? 
— Csak kíváncsiságból 

kérde ze fit 
— Ha annyira érdekel, a 

Lacival, azzal a fiúval jöt-
tem — mutat valakire a 
szomszédos társaságból. — 
Es neki van Igazolványa. 

— Máskor is voltál már 
itt? Mondjuk, amikor szü-
netelt a diszkó? 

— Voltam. Például azon 

pül, színesednek a progra-
mok, nő a műsorok, rendez-
vények választéka. Hogy 
mennyire helytálló ez a 
megállapítás a kender-
klubra. arról a helyszínen 
— több alkalommal — sze-
mélyesen is meggyőződhet-
tem. 

Kormos Tiborral, a Ken-
derfonó és Szövőipari Vál-
lalat klubvezetőjével beszél-

— Az utóbbi években sű-
rűn cserélődtek, a kenderei 
klubvezetők is... 

— fin november óta dol-
gozom Itt, főállásban — 
kezdi Kormos Tibor, aki 
végzettsége szerint rajzsza-
kos tanár. — Kezdetben 
számtalan régi proolémát 

pódium-klubunk, 
melynek keretében rendez-
tünk már pantomimestst és 
nagy sikere volt az Edith 
Piaf-estnek is. Ugyancsak 
sokan eljönnék a politikai 
klubba. Legutóbb a Moro-
ügy kapcsán tartott előadást 
egy budaipesti újságíró. Nép-
szerű a danászó klubunk. 
Többek között bemutatko-
zott itt a JATE néptánc-kara 
és a SZOTE citerazenekara. 

Lapozgatjuk a műsDrfüze-
teket. Július közepén B? ka-
cs! Lajos, Pataj Miklós. S ; n-
kó János kiállítása nyilt 
meg. Június 28-án indiai tea-
est volt, ahol a vendégek-
nek a népviseletbe öltözött 
Devasahayam Manjula Uevi 
készített teakülönlegességet, 
közben a nagykövetségtől 
kapott indiai kisíilmeKet ve 

kellett megoldani, míg hely- d r 

reálit a rend. Mikor ide ke-
rültem, voltak olyan disz-
kóik , amelyekre kénytelen 
voltam kihívni a remdőrsé-

Tamás András klinikai ta-
nársegéd tartott ismeretter-
jesztő előadást Az öregség 
nem beitegség címmel a vál-

get Egyesek sörösüveggel l a! a t
1 nyugdíjasainak Felso-

verték egymást a vécében. 
Mondtam, hogy ez így nem 

rendezik helyett sikerült 
három hivatásos .Jtidobóle-
gényt" szerződtetni. Aztán 

a tévés játékon. Lehet egy m c h e t tovább. Az önkéntes 
kérdéssel több? — ez volt a 
címe. 

— Nyertél valamtt? 
— A, nem, én néző vol-

tam. De sokan nyertek 
könyvutalványt 

A terem közepén felváltva 
kiabálunk egymás fülébe a 
táncolókkal: _ 

— Komolyan semmi po~ megad a klubnak. 
naszotok a klubra? — pró-
bálok keresni egy elégedet- — Melyek a legsikeresebb 
lenkedőlt műsorok? 

rolni is nehéz a sok színes 
programot 

— A további tervek? 
— A fiatalok egy-egy disz-

kó alkalmával népszerű ze-
nekarok sztárjaival ismer 

Sikeresen záruif 
a Pécsi Nyári Színház 

Kilőne bemutató, 3? előadás 
Július 30-án utoljára hsi.g-

zott fel a reneszánsz motí-
vumokból szőtt fanfá.'íei s> 
Pécsi Nyári Színház Kil.ön-
böző helyszínein. A produk-
ciók és a látogatottság első 
gyorsmóilege alapján sike-
res, eredményes 17 játék-
napról számolhatunk be. A 
tervezett 9 bemutató 39 elő-
adásából mindössze egyet 
ismételtek meg: elmosta az 
e s o . . . Mintegy 90—95 szá-
zalékos volt a látogatottság. 
Az előadásokat megközelí-
tően 17 000 néző tekintette 
meg. Igaz, az első héten (fő-
leg július 19—23. között) es-
télyi öltözék helyett inkább 
a nagy kabát, nagykendő, 
pléd stb. lett az ajánlatos 
színházi viselet. A közönség 
azonban hűségesen kitartott 
a 8—10 fokos hőmérsékletű 
estéken. Érdeklődésével, ak-
tív jelenlétével nagyban elő- m a tragédiáját és Paul Fos-
segítette az alkotó légkör t e r avantgard művét, az I. 
megteremtését A kéthetes Erzsébetet. Egyik sem vál-
előadássorozat második felé- t o t í « b® « hozzá fűzött re-
ben a hőmérséklet Is fölme- ményeket, a két produkció 
legedett, így mindvégig zsú- színvonala a 
folt nézőterek előtt tarthat- alul marad t 

szükség volt „élőbb" propa- k e l e t n e k meg. Járt már 
gandatevékenységre is. Ha- n i i U T Ü t a p j ^ n ú s együttes 
vonta műsorfüzeteket adunk dobosa, ősztől rendszeresen 

e z , e í I r e ' , Trieszt- meghívunk másokat is. Foly-jüJc. A vállalat 
gítséget anyagi 

minaen sé-
tám ogal ás t 

Hathektárnyi 
t u d o m á n y 

Valóságos karó- és tábla- tétkednek az IKR fajtakfsár-
erdőre lesz figyelmes az letében. Természetesen a 
utas Bábolna határában. A legtöbb helyet a hazai hlb-
táblákon nevek, számok, ridek foglalják el. A kor-
mellettük mintegy 130 000 szerű fajtamszehasonlítás há-
kukaricatő. A táblák a hlb- roméves. (Ezen kívül sok 
ridek „névjegyei", honpol- más kísérletet végez a közös 
gárságukat, legjellemzőbb tu- vállalat) Az elsőéves, úgy-
lajdonságaikat közlik. A Bá- nevezett információs kísér-
botnat Iparszerü Kukorica- letekben szerepel a legtöbb 
termelő Közös Vállalat, az „jelölt". 
IKR hazai viszonylatban A második éves szűrőn is 
szinte páratlan kukorlcafaj- fennmaradt hibridek kerül-
ta tárháza adja ezt a képet nek a harmadéves kísérle-
Az idén mintegy 500 külön- tekbe. Itt dől el véglegesen, 
böző, a világ minden tájáról melyiket javasolják közter-
származó hibridet hasonlíta- mesztésre. 
nak itt össze A világszerte 
felgyorsuló nemesítés! mun-
ka, a közös vállalat sokrétű 
Iiapcso la tatnak eredménye-
ként nagy számban állnak 
rendelkezésükre olyan hib-
ridek. amelyek eltérő gene-
tikai adottságúak és külön-
böző előállítási körülmé-
nyeik hatására mind külső 
jegyeikben, mind termőké-
pességükben eltérőéit. 

tat juk a zenés divatbemuta-
tóikat, szeptemberben japán 
teaest lesz, a munkásszállá-
son lakó lányoknak pedig 
egészségügyi felvilágosító 
előadásokat szervezünk. A 
klub az otthona különböző 
nyelvtanfolyamokrak is. A 
programokat a vállalat köz-
művelődési bizottságával 
egyeztetjük. Egy másik ú j -
donság: havonta egyszer be 
fogjuk mutatni a Pannónia 
Filmstúdió díjnyertes ani-
mációs filmjeit, melyek 
egyébként Pesten la ritkán 
láthatók, s jelen lesz a ren-
dezőjük ls, aki válaszol az 
érdeklődök kérdésedre, ősz-
től kezdve meghívunk kü-
lönböző amatőr színjátszó 
csoportökait. Július végén 
egy Kubát bemutató kiállí-
tást rendezünk. 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalatnál — hasonló-
an a textilművekhez — há-
romezer ember dolgozik. Itt 
is másfél ezer a 30 éven alu-
li fiatalok szama. A lextil-
klub aranykoszorús, a K3ZV-
klub csak kétszeres kiváló. 

Rózsa Imre 

(Folytatjuk.) 

Or. L a j o s LMizio l e ívc i e l e 
A Carmina Burana zárójelenete 

Kedves színfoltja volt a 
nyáiri színházi estéknek a 
Reneszánsz vigasságok soro-
zata. A Hotel Minaret ódon, 
egykori kolostorrudrvarán az 

várakozáson esténként 150 főnyi közön-
ség egyszerre részesült 

tak előadásokat A Csontváry-udvanbam a gasztronómiai és művészi 
A Pécsi Nyári Színház Kolozsvári- Allaimi Bábeztn- élményekben. Belépőjegye 

művészi koncepciója az ora- h a z negv tagjának pantoml- ellenében hatfogáaos igazi 
torikus balettre és a színhá- mikus bábmüsora és a pécsi reneszánsz lakomáiban lehe-
zl komplexitásra épült első- Bóbita Bábegyüttes felnőt- tett része, egy erdélyi leje-
sorban. A legnagyobb érdek- teknek szöló szabadtéri báb- delem „vendégéként". . . A 
lődés a Balettestet, valamint előadásai váltatták egymást, fogások között reneszánsz 
Oscar Wllde Salome című Elsősorban a Bóbita mű3ora daiokkai, táncokkal szóra-
fantasztikus Játékának komp- (Kalevala-részlet; Falusibal- koztatták a vendégsereget, 
lex táncczínpadd feldolgozó- láda; Rómeó és Júlia) nyűj- étkezés alatt asztali muzsika 
süt kísérte. A Pécsi Balett, tott nagyon szép színházi szólt, korhű hangszereken, 
neves vendégszólisták, nagy- estéket, Kós Lajos rendezé- A Pécsi Nyári Színház el-
zenekar, és ora tori umkórus sében. (A bábokat ls ő ter- só évada sikeresnek mund-
eiűadásában bemutatott há- vezte). ható. A következő nyáron 
rom modern balettet (Mon- A modern táncok mellett, vendégkoreográfusok, és 
teverdi Tankréd és Klorinda a legnagyobb sikert a Gyulai együttesek meghívásával 
párviadalát Tóth Sándor; várszínház vendégjátéka- szándékoznak színesíteni a 
Bach Parasztkantátájút él ként Székely János Cali- repertoárt Egyebek közt 
Carl Orff Carmina Burana- gúla helytartója című drá- Penclerecki Stabat mater 
ját Eck Imre koreográfiájá- májanak négy előadása je- című oratóriumának tánc-
ban) egyértelmű elismerés lentette, a Barbakán bástya színpadi feldolgozását is 
fogadta. A Salome ijjint — belsejében, a kolozsvári Ha- tervezik, 
két végleten — megoszlanak rag György rendezésében. Wallinger Endre 
a vélemények. A közönség 
egy része értetlenül fogadta, 
részben a hagyoanányosabb 
ízlés, részben az operai re-
miniszcenciák ina is élő ha-
tásai révén —. misék lelke-
sednek érte. Eck Imre Fet-
rovics Bmll archaikus han-
gulatú. izgalmas, erotikus 
zenéjére három nagy álom-
képszerű balettre alapozta a 
produkciót. Oly módon, hogy 
a fantasztikus játék cselek-
ménye, tehát a prózai mű az 
első és a záró balettblókk 
között jelent meg, csúcs-
pontul kiemelve középütt 
Salome hótfályol-táncát, 
amit voltaképpen a balett-
kar táncolt eh fantáziakép-
szerüem, Salome (Galambos 
Erzsi) pantomimikus mozgá-
súnak kiteljesedéseként. 

A Tettyei Játékszínen 
amatőrök és hivatásosak 
együttes előadásában láthat-
tuk Euripidész Hekabé cí-

Szelídített róka 
Háziállatai nagy részét fekete rókákkal értek el jó 

évezredek során tudta meg- eredményeket. Szovjet kuta-
szelíditeni az ember. A ló, tók húsz éven át szelektál-
a kutya és más háziállat ták generációról generációra 
kötődése az emberhez, és e a nyugodt viselkedésű róká-
kapcsolatnak az állatok ge- kat és keresztezett fajtáikat, 
netikai kódjaiban való rög- E munka eredményeképpen 
ződése sok évszázados a kutyáéhoz közelálló visel-
,.együttélésük" eredményének kedést mutató rókát sikerült 
tekinthető. kitenyészteni. 

Vajon lehet-e az eddig . . . , „ . „ 
felhalmozott tapasztalat fel- D e m i e r t e , m e a z ^ " k i -
használásával gyorsabban n 6 k ? — kérdezhetnenk. No% 
megszelídíteni a vadállatokat a kísérletek eredményei pél-
úgy, hogy utódaik már szín- dául elősegítik a prémükért 
tén szelídek maradjanak? gazdaságokban tenyésztett 

Az ezzel kapcsolatban vég- ezüstrókák tartási feltételei-
zett kísérletek során ezüst- nek javítását. 

Qómea Eszter: 

Mindig 
magam 

Rádöfök a gyomrára? 
— Ide tötted! 
Meginni nem bírta mind, még huszadát sem, 

vagy elszórta, vagy kizsebelték. Ezért dolgozhat-
tunk egy keserves hetet. Anyámmal eljöttem. 

szerint a leányanyák gyermekei erősebbek. job. 
ban fejlettek voltak, mint a házasoké Nagyon 
megszerettem Danit, annyi meleg szeretetet vará-
zsolt ki belőlem, hogy sokszor úgy éreztem. Jó, 
hogy élek. Gondozom ezt a szép gyermeket. Ügy 

még akkor mindjárt Ide, ahol most lakom, ö szeretett, átölelte a nyakam, akármerre mentem 
segített ki. Másnap vittem Borosnak a pénzt. 

Rájöttem, hogy én Palira semmi, de semmiben 
nem számíthatok. Addig törtem a fejem, mit csi-

fogta a szoknyám. Hanem elérkezett a beadús 
ideje, az anyja ragaszkodott a vallásába neve-
léséhez. és elvitték tőlem. Rám nehezedett a 

A hathektárnyi terület — 
akárcsak egy nagy szántó-
földi laboratórium — arra 
ad választ: melyek lesznek 
a rendszerben a Jövő fa j tál, 
melyik hibridekre kell a 
legjobban odafigyelniük, hogy 
tovább növeljék a termés-
átlagot. Nagyon sok tulaj-
donságot vesznek számba, 
mert a magasan gépesített 
technológia nem tűri el az 
olyan nemesítést, amely csak 
egy-egy jellemző tulajdon-
ság, például a terméshozam 
szempontjából szelektál. 
Ugyanakkor a fejlett agro-
technika lehetőséget teremt 
a növény számára, hogy ge-
netikailag megalapozott ter-
mőképességét minél jobban 
kibontakoztathassa. 

Mintegy 20 országból — a 
Szovjetuniótól Olaszorszá-
gon, Hollandián át az USA-
ig — származó hibridek ve-

93. 
— Eredjél e! Péter bácslékhoz. vedd fel a 

pénzt. Sietek megfőzni, a tízórás misére elme-
gyek, ha jövök a templomból, befizetem a vál-
tót. 

Elment reggel korán, azt lehet mondani, szom-
szédban laktak Péter bácsiék. Fél tíz, még min-
dig nincs a Pali. No, mire kijövök a templomból, 
majd ott lesz. Kijöttem a templomból, sietek 
haza. hát sehol sem. El Péter bácsiékhoz, már 
hat órakor elvitte, kifizették neki a százast. El-
mentem a szövetkezetbe, elmondtam úgy, ahogy 
volt. Boros nevű pénztáros volt, azt mondta: 
hogy ő elintézi, kifizeti helyettünk, de holnap a 
házához, akárhonnan veszem, vigyem el. (A szö-
vetkezetben csak vasárnap volt hivatal.) 

Délután anyám eljött, panaszkodtam neki, foj-
togatott a sírás, de már könnyem sem volt. azóta 
sincs. Ahogy kísérem el anyámat, ejtt volt egy 
fasorban, a szegedi út szélén kiteroeszkedve, a 
legvek búcsúztak piszkos pofáján. Felráztam, az-
tán: 

— Hol a pénz? 
• Kapkod ebbe a zsebbe, abba, külsőbe is, bel-

sőbe is. nadráezsebbe is, pénz egy szál sem. 
— Pejig étettem! , 

nálok, míg eltaláltam, hogy menhelyi gyereket bánat, vágytam a másik után. 
hozok. Amint emiitettem, volt nekem már az el- Mikor Danit leadtam kértem másikat. A te. 
ső férjemmel is. csak amikor elváltunk, elvettek l®pvezetőnő beküldött Újszegedre a menhelyre, 
tőlem, mert az elvált asszonyt erkölcstelennek Ajánló levelet is írt az Igazgatónak. Kaptam egy 
tartják. Esküdt férjem is van, ismét kapok. A hathónapos kislányt. Gvovai Erzsébetnek hív-
falusi nép nagyon foglalkozott a gyermekneve-
léssel. mert az biztos pénz volt. Egy hónapra a 
hathónapostól kezdve fizettek 22 pengőt, attól 
nagyobbakért pályaválasztásig 12 pengőt. Ezeket 
mar szabad volt könnyebb munkára felhasználni. 
Nagy gond volt a kicsikre, hetenként kétszer kel-
lett vinni mérésre, ha nem gyarapodott a gyer-
mek, lepirongatták a nevelőt. Ha háromszor egy-
más után nem gyarapodott, elvették .tőle. Min, 
dig ügvelnl kellett, hogy tiszták legyenek, mert 
soha nem tudta a nevelő, mikor leni meg a vé-
dőnő. Kicsit rávilágíts-k. m ;t ért akkor 22 pen-
gő. 100 "engő a lcplobb női kerékpár, egy arany-
gyűrű 8—10 pergő. 

Bementem a telepvezetönőhöz. ismert. Mon-
dom ne'-l az óhajom. Valamelyik napon hoznak 
be egy Dani nevű fiűt, azt odaadhatom. De azt 
előre megmondom, jó. ha tudja, a gvermek há-
roméves koránál tovább nem maradhat magá-

ták. Kis penészvirág, négy és fél kilós, tele seb. 
hellyel, ennek is leányanyja volt. Vékonyka kis 
húsú, ekeémás kislány volt, csak a szemei voltak 
életképesek, azok ls kékek. Ráncos arcbőre volt. 
Illetve az egész test bő re ráncos volt a sovány-
ságtól. Nem volt hozzá kedvem, de a nevemre 
írták. Egyébkérd r.égykeresztes volt. Nekem hal. 
vány fogalmam sem volt. mi az. hogy négyke-
resztes. 

Szatymazlg jöttem vonattal, onnan gvalop 
Sándorfrlvára. karomon a kis élő csomag"a' Be-
zárt borítékot küldtek a tels">vezet5nő~ek. Oda 
adom a levelet, elolvassa, m c n é t l a '•'r'dnv 
kezdi sorolni, mlve' e t e s rm. Rirtnyj ' - -?'••-»« 
hely, csukom 'jolr.f st'* A ^ c v etr."\—''" <l" 
ete'tem. E'tclt ré*v hó', de a W : " rból úp-
spriccelt a ste'-tet. mint a vizelet. Elmentem i 
telepve-et "nőhöz. 

— K'srsr 'ony! Én a Gyoval E-zsébe'et visz 
nál. mert református, megy át Vásárhelyre, ott Attól félek, meghal rálsjn. és engem 
sok a református nevelő. hajkurásznak. Az se előre, se hátra, csak Van a 

Gyönyörű, ragv. '"bér húsú. kék szemű gyer- v i 'úgon. 
mek volt Leányanyja volt neki. Megfigyelésem (Folytatjuk.) 


