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Megkezdődtek 
a szabadtéri játékok 

Csongrád megyében 

A kalászosok kilencven 
százalékát learatták 

„Szeged hírős város; Tá-
péval ha t á ros . . . " — a fan-
fárok dallama tegnap, szom-
baton este, a Dóm téren a 
harmadik évtized kezdetét 
jelezte a felújított Szegedi 
Szabadtéri Játékok történe-
tében. Szeged nyári színhá-
zának huszonegyedik évadja 
kezdődött el, óriási érdeklő-
dés mellett. 

Ellátogatott a szabadtéri 
nyitóelőadására Apró Antal, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, az országgyű-
lés elnöke. Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának titkára és Pozsgay Im-
re kulturális miniszter. El-
kísérte a vendégeket dr. Ko-
mócsin Mihály, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkára, dr. Perjési 
László, a megyei tanács el-
nöke, Török József, a városi 
pártbizottság első ti tkára és 
Papp Gyula, a városi tanács 
elnöke. 

A Himnusz elhangzása 
után Verdi világszerte nép-
szerű operája A végzet ha-
talma került a dómszínpad 
„szuperszéles vásznára". a 
Játékok történetében először. 
Az olasz nyelvű előadást a 
szabadtéri egyik legtöbbet 
foglalkoztatott rendezője, 
Mikó András - Kossuth-díjas 
érdemes művész állította 
színre. A látványos, hatal-
mas és újszerű díszletkompo-
zíció Forray Gábor munká-
ja, a jelmeztervező Márk Ti-
vadar Kossuth-díjas kiváló 
művész. Az előadáson a Szlo-
vák Filharmónia énekkara 
működött közre, karigazgató 
Lubomir Matl. A táncbeté-
tek koreográfusa Barkóczy 
Sándor. Az operát Pál Ta-
más vezényelte. 

Nagyszerű énekegyüttes 
gyűlt össze A végzet hatal-
ma szabadtéri előadására. 
Alvarót a 13 éve Kölnben 
élő, világhírű énekes, Ilosfal-
vy Róbert formálta meg, Don 
Carlos megszemélyesítője a 
leningrádi opera fiatal éne-
kese Szergej Lejferkusz, 
Preziosilla a berlini operá-
ban éneklő bolgár művész-
nő, Nelly Boskova volt. Leo-
nórát a tehetséges fiatal éne-
kesnő, a szegedi születésű 

Apró Antal cs Győri Imre az előadás kezdete előtt, dr. Ko-
mócsin Mihály és Papp Gyula társaságában 

Pozsgay Imre és dr. Perjési László a szabadtéri nézőterén 

meg. Mellettük a Szegedi 
Nemzeti Színház operatársu-
latának ^kiválóságai léptek 
közönség elé: Gregor József 
érdemes művész, Gyimesi 
Kálmán, Réti Csaba, Kene-
sey Gábor, Juhász József, 
Vághelyi Gábor és Bajtai 
Horváth Ágota. A nagy sike-
rű operaelőadást vastapssal 
fogadta a premier hatezer 
nézője. 

Ma, vasárnap gazdag kul-
turális programmal folyta-

tek eseménysorozata. Délben 
a Horváth Mihály utcai 
Képtárban dr. Tóth Dezső 
kulturális miniszterhelyettes 
nyitja meg a XX. Szegedi 
Nyári Tárlatot. Ekkor adják 
át a kiállítás dijait is. Dél-
után 2 órától az Aradi vér-
tanúk terén országos nép-
művészeti vásár előlegezi a 
hangulatot a szabadtéri esti 
bemutatójához, a szakszer-
vezeti néptáncfesztivál gálá-

A Csongrád megyei tanács 
mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi osztályának legfrissebb 
összesítő jelentése szerint be-
fejező szakaszához érkezett 
megyénkben a nagy nyári 
mezőgazdasági munka: az 
őszi kalászosok termésének 
90 százalékát betakarították. 
Szeged város, Hódmezővá-
sárhely és Szentes körzeté-
ben haladtak legjobban előre 
a munkákkal, ugyanakkor a 
szegedi járásban — főleg a 
homoki területeken — vár-
hatóan szerdán fejezik be az 
aratást. A homokon azért 
végeznek utoljára a betaka-
rítással, mert a korábbi csa-
padékos időszakban az ara-
tás ütemét kénytelenek vol-
tak a szűkös szárítókapaci-
táshoz igazítani, a járásnak 
ezen a vidékén pedig kevés 
a szárítóüzemmel rendelkező 
gazdaság. A megyei TESZÖV 
számon tart ja, hol birkóznak 
meg nehezen a feladatokkal 
a szövetkezetek, hogy oda 
csoportosítsák át a máshol 
felszabadult gépi erőket. A! 
kombájnokat a lehetőség 
szerint úgy irányítják a 
szomszédos gazdaságokba, 
hogy ne kelljen a gépeknek 
üres járatban nagy utat meg-
tenniök, vagyis minél keve-
sebb üzemanyagot használja-
nak fel. 

A megyei tanács mezőgaz-
dasági osztályán arról is tá-
jékoztattak, hogy kedvező 
időjárás esetén szerdán a 
gazdaságok megyeszerte az 
utolsó hektár termését is 
fedél alá viszik, s valameny-
nyi kombájn pihenőre tér-
h e t 

A learatott terület 60 szá-
zalékáról hordták kazlakba 
eddig a szalmát, és a tarló 
35 százalékán forgatták meg 
a talajt. A föld kétszeri 
hasznosítását a tavalyinál 
nagyobb területen tervezik, s 
már 7 ezer hektáron földben 
pihen a mag, illetve a zöld-
ségfélék palántái, örvende-
tes. hogy konzervipari fel-
dolgozásra zöldbabot is ter-
meinek másodnövényként, a 
szegedi konzervgyárral több 
mint kétszáz hektárra 
kötöttek szerződést. Az eső-
zést követő felmelegedés 

után üdítő látványt nyújta-
nak a zöldellő másodvetések. 
A szegedi járásban a ho-
mokföideken hagyományai 
vannak a tarlókrumpli-ter-
mesztésnek. Azért foglalkoz-
nak ezzel szívesen, mert így 
nyernek kitűnő minőségű 
szaporítóanyagot. A tarló-
burgonyák ugyanis nem túl-
ságosan nagyok, de szinte 
azonos méretűek, ezért hasz-
nálhatók jól ültetésre. A 
nagyméretű burgonyákat 
ugyanis ketté szokták vágni, 
míg a tarlók termését válo-
gatás nélkül tehetik földbe, 
ami különösen a gépi ülte-
tést könnyíti meg. 

* 
Az aratás a legnagyobb 

nyári munka: de jeienleg 
sem az egyedüli a szövetke-
zetekben, kisgazdaságokban. 
A hűvös, csapadékos időben 
egy hetet késett az őszi- és 
sárgabarack. Ez meglátszott 

a felhozatalon, és meglát-
szott a gyümölcs szabadpia-
ci árán is. A gyümölcsöt 
most mindenütt szedik és 
szállítják. 

A tervezettnél, sajnos, ke-
vesebb nyári gyümölcs terem 
a megyében. A Csongrád 
megyei ZÖLDÉRT például 
800 vagon őszibarack értéke-
sítését tervezte: az eddigi 
értékesített mennyiségből és 
a becslésekből kiderül. 500 
—600 vagonnyi lesz a termés. 
Jó termést várnak csemege-
szőlőből. téli almából. A 
tavaszi fagy ezekben oko-
zott a legkevesebb kárt. Nö-
vényvédelmi munka, perme-
tezés, gyomirtás folyik a 
gyümölcsösökben. A keve-
sebb termés káros hatása a 
megye ellátását nem érinti. 
A ZÖLDÉRT, tájékoztatása 
szerint a felvásárolt áruval 
először Csongrád megye igé-
nyeit elégítik ki. 

Kisajátították Somoza 
vagyonát 

Lázár György üdvözlő távirata 
a nicaraguai kormányhoz 

Lázár György miniszterel-
nök a Magyar Népköztársa-
ság kormánya nevében táv-
iratban üdvözölte a Nicara-
guai Nemzeti Újjáépítés 
Ideiglenes Demokratikus Kor-
mányát, valamint a nicara-
guai népet az imperializmus 
és a nemzeti elnyomás felett 
aratott győzelme alkalmából. 

A Managuában pénteken 
beiktatott ideiglenes kor-
mány első intézkedésével ki-
sajátította a megbuktatott 
diktátor, Anastazio Somoza és 
„több száz bűntársa" vagyo-
nát, feloszlatta a nicaraguai 
kongresszust és a Somoza 
uralma alatt a diktátor ma-
gánhadseregévé vált Nemzeti 
Gárdát. „Ezentúl a sandinis-
ta sereg lesz Nicaragua had-
serege" — jelentette ki Ser-
gio Ramirez Mercado, a szű-

kebb kabinet tagja, pénteken 
több mint 100 ezer főnyi ün-
neplő tömeg jelenlétében le-
zajlott hatalomátvételi cere-
mónián. 

Sergio Ramirez Mercado 
Managua ünneplő lakosai 
előtt elhangzott beszédében 
elmondta, hogy a nemzeti ú j -
jáépítés kormánya által elfo-
gadott törvény értelmében 10 
év börtönbüntetés vár min-
den olyan személyre, aki 
megtagadja fegyvere beszol-
gáltatását. A jövőben a fel-
oszlatott Nemzeti Gárda tag-
jainak a szavazati jogon kí-
vül más törvényes lehetősé-
gük nem lesz arra, hogy sze-
repet játsszanak az ország 
politikai életében. Ramirez 
utalt rá, hogy a nemzeti ú j -
jáépítés kormánya ú j alkot-
mányt fog kidolgozni. 

Bemutatták A végzet hatalmát — Párt- és állami 
vezetők a nyitóelőadáson 

Másodvetés hétezer hektáron — Szedik 
és szállítják a gyümölcsöt 
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