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Június 16-án és 17-én nagysza
bású polgári védelmi gyakorlatot 
tartanak Kátyon, Budiszaván, Ko- 
viljban, Csenő jen, a Sósbara, Kli- 
sa, Vidovdáni település és a Sang
haj helyi közösségekben, valamint 
a Venae Húsigyárban, az Újvidéke 
Vegyi Művekben, a NINA Bútor
gyárban és az olajfinomítóban.

A gyakorlat célja a polgári vé
delmi egységek és általában a pol
gári védelem valamennyi részesé
nek továbbképzése. A gyakorlás 
ugyanis a legjobb kiképzés.

Szombaton. 16-án este 9 és 10 
óra között elsötétítés lesz az em
lített falvakban, helyi közösségek
ben és gyárakban. A helyi polgári 
védelmi parancsnokságok külön
ben írásban értesítik a lakosságot 
a gyakorlattal kapcsolatos tudni
valókról.

Vasárnap, 17-én hajnali 3 óra
kor kezdődik a tulajdonképpeni 
gyakorlat, ekkor mozgósítják a te
rületi védelmi egységeiket, 6.45-

A hónap vénéin még be lehet 
fizetni a viiianyköicsönt

Községünkben jó ütemben ha
lad a villanvkölcsön befizetése, 
ugyanis az előjegyzett összeg 86,3 
százalékát — Vajdaságban csak a 
85,7 százalékát — már befizették.

Akik még nem fizették be az 
előjegyzett kölcsön valamennyi 
részletét, ezt június 30-áig meg
tehetik, ez ugyanis az utolsó ha
táridő, hallottuk tegnap a villany- 
kölcsön jegyzését és befizetését fi
gyelemmel 'kísérő községi bizottság 
ülésén.

A dolgozóknak eddig mindössze 
csak valamivel kevesebb mint 2 
százaléka nem fizette be a köl
csönt. A földműveseknek és kis
iparosoknak azonban még körül
belül az egyhaxmadia késlekedik 
a befizetéssel.

Községünkben a tervezett össze
gen felül eddig befizetett pénzesz
közöket a villanyhálózat fejlesz
tésére és útépítésre fordítják.

V. K.

tői 8 óráig pedig lezárják a for
galom számára a Káty és Budi
szava, valamint a Sajkás és Budi- 
szava közötti útszakaszt.

IFJÚSÁGI TRIBUN

Szabados György 
hangversenye

Szabados György ismert magyar- 
országi zongoraművész pénteken 
este az Ifjúsági Tribün nagytermé
ben szólóhangversenyt ad. Műso
rán saját kompozíciói szerepelnek.

Szabados György dzsesszzenész- 
ként kezdte zenei pályáját, és már 
a hatvanas évek elején, a nemzet
közi , irányzatokkal egyidejűleg 
free-dzsessz koncerteken lépett fel. 
Kvintettje 1972-ben a San Sebas- 
tien-i nemzetközi dzsesszverseny 
Free nagydíját nyerte el. A het
venes években a magyar népdal 
motívumaira alapozva kialakítja 
sajátos stílusát. Művei a kortárs 
zene legsikerültebbjei közé sorol
hatók.

A koncert 15-én, pénteken este 
nyolc órakor kezdődik, jegyek es
te héttől kaphatók a Tribünön.

Hét órakor a szirénák légive
szélyt jeleznek, és megkezdődik 
a „légitámadás”. Ezután a gyakor
lat résztvevői, a polgári védelmi 
egységek tagjai és a lakosság 
megkezdi a légitámadás következ
ményeinek felszámolását, embere
ket mentenek a romok a ló l első
segélyben részesítik a sebesülteket, 
tüzet oltanak, jószágot mentenek.

A gyakorlatban részt vesz a 
községközi tűzoltószövetség, a Vö
röskereszt helyi szervezetiéi, és a 
társadalmi-poiitikai szervezetek is.

A községi honvédelmi titkársá
gon tartott megbeszélésen Petar 
Simurdžić, a községi polgári vé
delmi parancsnokság parancsnoka 
az is elmondta az újságíróknak, 
hogy vasárnap délelőtt 10 órakor a 
budiszavai stadionban a községi 
elnök szemlét tart a résztvevők 
egy része felett. Utána a Sonja 
Marinković Művelődési Egyesület 
alkalmi ünnepi műsort ad. Az ün
nepség előtt, fél 10-től 10 óráig 
a.z újvidéki atlétikai klub tagjai 
futóversenyt tartanak az egybe
gyűlt lakosság és a gyakorlat részt 
vevői számára.

V. K.

A Városi Kertészet dolgozói a napokban vérzik a város fáinak 
permetezését a szövőlepke és a gyapjaslepke ellen. Az idén ezeknek 
a lepkéknek a hernyói nem szaporodtak cl túlságosan, ezért a per
metezést elegendő egyszer elvégezni. Ha ez a permetezés nem lesz 
elég hatásos, akkor megismétlik.

Anyakönyvi hírek
Lányuk született a következők

nek: Melanija Negru (Piros), Viš- 
nja Miianovié (Újvidék), Gorica 
Kanazir (Futak), Jasna Radosav- 
Ijev (Csúrog), Verica Petrovié (Ka- 
menica).
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A XI. helyi közösség polgárai tárgyaltak a község átszervezéséről

Fiuk született a következőknek:
Mirjana Zivkovié (Csúrog), An- 
djelka Tanjga, Mirjana Jakovljev, 
Ljiljana Basarin, Slavica Rado- 
njié (Újvidék), Csányi Katalin (Pé- 
tervárad), Radana Culum (Káty), 
Lidija Jokić (Stepanoviéevo), Er- 
ža Novakov (Kula).

Meghaltak: Ivanica Merker szül. 
Marko (1911), Mileva Vlaškalić 
szül. Pervez (1898), Vasilije Niko- 
lié (1917), Leposava Zivojinovié 
szül. Jankovié (1900), Barcal Má
ria szül. Lakai (1906), Kosana Jo- 
vanovié szül- Budimir (1926), Ver- 
ka Šobić szül. Nikolié (1947).

A Radivoj Cirpanov helyi kö
zösségben a polgárok legutóbbi 
összejövetelükön a Több község 
megalakulására és az újvidéki vá
rosi közösségbe való társulásra irá
nyuló javaslatról tárgyaltak. A 
polgárok szép számban megjelen
tek az ülésen, sajnos, nemigen 
akadt köztük fiatal, pedig nekik 
is aktívan részt kellene venniük 
ebben a munkában.

A helyi közösség elnöke Nestor 
Ergelašev hangsúlyozta, hogy több 
új község megalakulásával na
gyobb teret kap az önigazgatás fej
lődése, hiszen minden községnek 
saját küldöttei lesznek. Ez azt je-

A Heréskert községben, ahova 
ez a helyi közösség is tartozni 
fog, összesen 15 helyi közösség 
alakul majd. Ha figyelembe vesz- 
szük, hogy a községben jelenleg 40 
helyi közösség küldöttei dolgoznak 
együtt, szemmel látható, hogy a 
15 küldöttségnek könnyebb lesz 
a munkája. Ez könnyebbé teszi 
majd az érdekek összehangolását 
és a döntéshozatalt is.

Néhány felszólaló elmondta, at
tól félnek, hogy a több község 
megalakítása, ami már magában 
is sokba fog kerülni, maga után 
vonja majd a tisztviselők számá
nak növekedését, ami még na

hangzottak el, hogy az új közsé
gek munkájába több önkéntest 
kellene bevonni, és a lehető leg
kisebbre csökkenteni a hivatalno
kok számát. Ezzel kapcsolatban 
konkrét ajánlatok is elhangzottak.

Az összejövetelen a polgárok 
megegyeztek abban, hogy ezt a 
helyi közösséget két új helyi kö
zösségre bontják, és a Vásár utca 
képezi majd közöttük a határt, 
így egy-egy közösségnek 3000— 
4000 lakosa lesz, a kisebb helyi kö
zösségekben pedig könnyebben le
het a teendőket elvégezni.

f. r.

ÚJVIDÉKEN MA:
A z újvidéki Szerb N em zeti 

Színház kedd esti előadásán  
Giacom o Puccini Sardcu azo
nos cím ű drám ája nyom án  
szerzett népszerű operájának  
három  főhősét je les vendégm ű
vészek alakították, m indhár
m an olasz n yelven  énekeltek, 
és ezzel, valam int nagyvonalú  
m egvalósításukkal a nagy szín
padok légkörét varázsolták v i
déki dalszínházunk deszkáira.

Floria Tosca cím szerepében a 
fővárosi operaház nem zetközi 
sikereket aratott m agánénekes
nője, Radm ila B akofev ić kel
tett valóban m ély  benyom ást. 
Játéka az első felvonásban a 
legapróbb részletek ig elsajátí
tott szerep fö lén yes visszaadása  
volt. A  dalm ű csúcspontján a 
m űvésznő alakítása ugyan né
m ileg  veszített term észetességé
ből, m égis olyan drámai hőfo
kot ért e l naturalisztikus m eg
valósításában, hogy feszü ltségé
ben bizonyára nem  találhat
nánk egykönnyen hozzá fogha
tó t az együttes gyakorlatában  
az elm últ években A z utolsó  
felvonásban csökkent az előadás 
intenzitása, de már ez sem  ront
hatott a már kiérdem elt s ik e
ren. Radm ila B akočević ezen az 
esten ragyogó m egjelenésű  és 
kiválóan mozgó, n agyvilág i tra- 
gikaként szerepelt. Vokális 
m egform álásában a m ásodik  
felvonásban érte el te ljesítm é
nyének csúcsát. A Scarpiával 
való  drámai jelenetének  hevé
ben tudta a legjobban kiaknáz
n i érces hangjának lehetőségeit. 
Tosca im áját is értően ép ítette  
fel, csak az intonálásban m utat
koztak fogyatékosságok, akár
csak az első felvonásban. A  
m űvésznő roppant hanganyagá

nak m egfékezése közben m u
tatkoznak m ég ma is ilyen  ne
hézségek. Egészében Radm ila 
B akočević Floria Toscája m eg
győző, rafinált életre keltésében  
m inden elism erésünket k ivívta .

A  m űvésznő sikere valószí
nűleg nem  leh etett volna teljes, 
ha nem  akadt volna olyan k i
váló partnerre Scarpia szerepé
ben, m int am ilyen Octav Eni- 
garescu, a je len leg  a székváros
ban tevékenykedő k iváló  román 
baritonénekes. A hírhedt római 
rendőrfőnök alakját a bukares
ti m űvész dúsan öm lő hangjá
val, felszabadult, lendületes  
játékával, ráterm ettségével va 
lószínű élő em berként állította  
elénk.

V ojiszlav V ujačit Cavarados- 
sija a két fén yes tolm ácsolás 
árnyékában maradt. A  N ém et
országban szerződtetett ú jv idé
ki m űvész sem  hanganyagával, 
sem  alakítókészségével nem  
kelh etett versenyre társaival. 
Az énekes energiájának ha
nyatlása a dallam ívek kurtasá
gában m utatkozott meg. F el-  
k észü ltségével azonban m ég át
hidalja nehézségeit és elfogad
hatóan illeszkedik  az együ ttes
be.

A  zenekar Topiák Im re v e 
zényletével, sajnos ism ét az 
énekesek rovására, tú lm érete
zett hangerővel igyekezett pó
toln i k ifejezés hiányát.

A  Szerb N em zeti Színház 
m éltón zárta le  a vendégm ű
vészeknek az évad végére tar
togatott szerződtetésének dicsé
retére vá lt sorozatát, k étségte
lenü l ism ét elnyerte a közönsé
ge nagy részének bizalm át.

J. M.

lenti, hogy a hatalom gyakorlá
sában mind többen vesznek részt 
közvetlenül.

gyobb terhet jelent a gazdaság szá
mára. Az ilyen felesleges kiadások 
elkerülése végett olyan ajánlatok

Röviden
Robert Thomas Gyilkostársak

című kétrészes komédiáját adják 
elő a Szabadkai Népszínház színé
szei holnap este fél nyolckor a 
Petőfi Sándor Művelődési Egyesü
let termében. A darab rendezője 
Vajda Tibor.

☆

A felsőfokú „B” fotótanfolyam  
hallgatóinak közös kiállítása nyíl’k 
meg ma este 7 órakor a Branko 
Bajié fotóklub első emeleti termé
ben (Lenin tér 10.). Ez alkalom
mal átadják az okleveleket azok
nak a hallgatóknak, akik sikerrel 
fejezték be a tanfolyamot. Egyéb
ként ezt a tanfolyamot Varga So
mogyi Tibor vezette.

☆

ható nyári rövid ujjú pamuttrikó 
Ara 78 és 93 dinár. Ebből naponta 
mintegy 100 darab kel el.

☆

Súlyos közlekedési baleset tör
tént Péterváradon, a Preradovié 
utcában, kedden délután három 
óra tájban. Zeljko Jugovié bácsi 
lakos személygépkocsijával sza
bálytalanul előzött, és az út menti 
árokba kényszerítette Branko Ma- 
tovina 53 éves újvidéki motor- 
kerékpárost. Matovina súlyos testi 
sérüléseket szenvedett. Előzéskor 
Branislav Endrié péterváradi la
kos gépkocsijával Jugovié autója 
elé hajtott, és így hozzásegített a 
baleset előidézéséhez.

Szemiotika, esztétika és művészet
címmel Bogomil Karlavaris, az új
vidéki Művészeti Akadémia taná
ra tart előadást ma este fél hét
kor a Radivoj Cirpanov Munkás
egyetem második emeleti termé
ben. Előadását diapozitívok vetíté
sével egészíti ki.

☆

Száz-százhúsz női fürdőruha
és 30—50 férfi fürdőnadrág kel el 
naponta a NORK áruházban. Ez 
valamivel kevesebb, mint tavaly.

☆

Ugyancsak a NORK áruházban 
minden színben és számban kap-

☆

Még egy súlyos közlekedési bal
eset történt kedden, az újvidék -  
temerini úton, 18 órakor. Radmila 
Milićević újvidéki lakos ismeret
len okból gépkocsijával áttért az 
út bal oldalára, és nekifutott egy 
jajcei rendszámtáblájú tehergép
kocsinak, amelyet Zeljko Rokvié 
vezetett. A balesetben súlyos testi 
sérüléseket szenvedett a '’eZStő, a 
38 éves Miličević Radmila, 14 éves 
fia, Goran és a 41 éves Djurdja 
Rajkovié. Rajkovió 15 éves fia, 
Torna Rajkovié könnyebb sérülé
seket szenvedett. Az anyagi kár 
70 000 dinár.

FILM

ARÉNA: A nagy kihívás, amerikai 
(16, 18, 20)

JADRAN: A vágy sötét tárgya,
spanyol—francia (16.30, 1830,
20.30)

NÉPMOZI: A szavanna utolsó si
kolya, olasz (16, 18, 20)
Matiné: A nudista professzor,
olasz (10)

ZVFZDA: Hivatásosak, amerikai
(15. 18, 2 0 1
Matiné: Hivatásosak, amerikai
( 10)

KERTMOZI: A nudista professzor,
olasz (20.30)

BÁCSKA: Amikor az elefántok 
megkergülnek, francia 118, 20) 

DUNA Nincs előadás 
UADSERECOTTHON: Szicíliai

kapcsolat, amerikai (16. 18. 20) 
ц л п ч г у  E G O T O K O N  KZr'T’H K -

LYISÉGE: Budimir Trajković
szerelmi élete, hazai (2 0 )

SZÍNHÁZ

Š7ERB NEMZETI SZÍNHÁZ: O.
Zahrain’k: Aki felett eljárt az 
idő (19.30)

REN AKIBA: Nincs elö’ d is  
ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ: Nincs elő

adás

ÜGY ELETES G Y Ó G Y SZE R T A R

Bulvár gyógyszertár, Tito marsall 
sugárút 7. (éjszakai ügyelet)

FO N T O SA B B
TELEFON SZAM OK

Rendőrség 92
Tűzoltók 93
Elsősegély 94
Peremváros!

autóbuszállomás 44-139
Távolsági antóbuszállomás 333-777 
Vasútállomás 22 333
Taxiállomás a központban 28-221 
Taxiállomás a

vasútállomáson 333-66S
a Toza Markovié téren 24 240 
Magyar Szó —

Újvidéki rovat 57-097
felefonszám-tudakozó 988

P ip i védelmi gyatoriaial tartalak É s tg iita

Méfíó elás az eperÉsíí régén


