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Hogyan pihen 
a szovjet-ember 

A szovjet kormány gondol Ior-
djt arra, hogy a dolgozók pihené-
sét és kulturális üdülését a lehető 
legjobban megszervezzék. Óriási 
összegekel áldoznak az egész or-
szágban szanatóriumokra, klubok-
ra, mozgószinházra. künytárakra 
olvasótermekre, stadionokra, par-
kokra. spoi llcrekrc. Még a háború 
komor napjaiban is, a kullurhiva-
lalok, melyeknek az a rendelteté-
sük, hogv a dolgozók pihenési, 
üdülési és kullurigényét kielégít-
sék — állandóan teljes üzemben 
voltak. A legkülönbözőbb bivatásu 
és kom emberek üdülésének meg-
szervezésében nagy szerepel ját-
szanak a klubok. Száz és ezer 
klubbar., melyeket többnyire a leg-
szebb epületekben helyeznek cl. 
szép cs kellemes Icrmckbcn pi-
henhetnek, szórakozhatnak, elő-
adásokat és hangversenyeket hall-
gathatnak. találkozhatnak és tár-
saloghatnak. a dolgozók. A tudó-
soknak és művészeknek, munká-
soknak, a Vörös Hadsereg tiszt-
iéinek. ifjaknak és iskolásgycrmc-
keknek egyaránt vannak klubjaik. 
Sokan löllik ezekben a klubok-
ban szabad idejük legnagyobb ré 
szél. A kellemesen eltöltött pihe 
nés a munka ulán felfrissít, fel-
kelti az életörömét és fokozza a 
munkakedvei. 

Moszkva lakosai jól ismerik a 
Tudósok Házát, mely egy szép 
kastélyban van. A szovjet kor-
mány legkiválóbb képviselői tagjai 
ennek a klubnak, számszerint 
2V"00-an. ' Van köztük csillagász, 
geológus, agronóm, geográfus, te-
chnológus. filológus, közgazdász, 
történész. Ennek a klubnak tag-
jai közismert tudósok, mint a Tu-
dományos Akadémia helyettes el-
nöke Joffe.. Kirpicsov, a Tudomá-
nyos Akadémia lagia, doklorKek 
esejev, Buvert professzor és má 
sok. Gyakran található ilt Vladi 
mir Obrazcov. a Tud. Akad. lag-
ia. A főváros tudósai szívesen lá-
togatják klubjukat. Ilt minden a 
pihenej céljait szolgálja. Gyönyö-
rű olvasóterem, melyben bármely 
szovjet lap mindig megtalálható. 
Külföldi hyTflapok is vannak. 
Gyakran folynak a klubban sakk-
versenyek. A Tudósok Háza egész 
Moszkvában hires koncertjeiről. A 
legkiválóbb színészek szerepelnek 
ilt. Sok tanulókör is van ilt, ame-
lyeken a tudósok ennek vagy an-
nak a kérdésnek a tanulmányozá-
sával foglalkozhatnak, azonkivül 
fényképezéssel, sporttal, slb. A Tu-
dósok Házának van saját zene-
kara is. A tudós tagok itt tudo-
mányos tevékenységet is fejtenek 
ki: a tudomány és technika szá-
mos ágának 30-nál több külön-
böző szakosztálya van. Ezek a 
szekciók előadások és konferen-
ciák rendezésével, egyes kérdések 
részletes tanulmányozásával, stb 
foglalkoznak. 

íme, opv másik klub, amelyet a 
munkások számára szerveztek 
meg A Szlálin Autógyár kultúr-
palotája nem kevésbé közismert 
Moszkvában, mint a Tudósok Há-
za. Ilt is minden a pihenésre és 
üdülésre van berendezve. Tekint-
sünk be az egves szobákba. Az 
egyikben színdarabot próbálnak, 
a másikban a gyár irodalmi köre 
gvüll össze. A klubban 27 mmészi 
kollckliv dolgozik. A szereplők 
száma 100 autógyári munkás. Min-
den munkás vagy alkalmazóit, aki 
a kultur-palolájába bejön, megta-
lál ill mindent, amire szüksége 
van. Színházi előadást láthat, a 
legjobb fővárosi erők részvételé-
vel meghallgathatja a moszkvai 
filharmónia hangversenyeit, moz-
góképszínházát látogathatja meg 
j s megnézheti a legújabb filme-
kéi A klub tagjai számára a leg-
különbözőbb léniákról tartanak 
Hondáinkat. 101 l-ben ezeken az 
mondásokon félmilliónál löbb hall-

gató veit részi. A könyvtárban 
ugyanabban az évben 212 C00 köny-
vei olvaslak. 

A kultúrpalotában gyakran es-
lélyckct is rendeznek, melyre bi-
res emberek hivatalosak: a bon-
védő háború hősei, kiváló tudósok, 
a főváros irodalmi és művészi ki-
válóságai. 

Az autógyár munkásai szerelik 
kuilurpalolájukat. 

A szovjet diákság nemcsak ta-
nulni tud eredményesen, hanem a 
pihenést is jól meg tudja szervez-
ni. Nagy cs érdekes kulturmun-
kál végez a Moszkvai Egyelem Lo-
monosz.ov-klubja. Jcleníős szere-
pet játszik ebben a klubban a 
sport. Ilt különböző szekciók van-
nak: wolleybnll, lenisz, vadászati, 
halászati, könnyű allélikai, alpi-

nista, uszó, slb'. szakosztályok. 
Nyáron a balászali. alpiniszlikai 
és vadászati szekciók különböző 
kirándulásokat rendeznek. 

A drá .ai kollektív a moszkvai 
Müvészs: inház színészeinek veze-
tése alalt néhánv klasszikus szín-
darabot adott elő. Gyakran szere-
pelnek a diákok klubjában az or-
szág Jcghircsebb színészei. Ulóbbi 
időben a kővetkező színészek, a 
Szovjetunió népművészei tarloltnk 
előadásokat: Kacsalov, Moszkvin, 
Hciscn, Michailov és mások. 

A háborúnak vége, uj klubok 
fognak százával megnyílni a Szov-
jetunió minden szögletében s ezek-
ben a szovjet-emberek hozzájut-
nak majd a jól kiérdcmelt-üdülés-
hez 

N. Rabin 

Kéthly Anna beszélt vasárnap 
a szociáldemokrata pártház 

avató ünnepélyén 
(Szeged. jmíus 30; Vasárnap dél-

ulán zsufoiásíg meglelt a szociá;-
demokra párl Szcnlháromság-utca 
5. számú párl bei >iségének i.agylcr-
inc. Többszáz ember szorongott 
a nagyteremben és az udvaron, 
hogv részesei legyenek a párlház 
avatási ünnepségének, meghallgas-
sák a Szegeden larlózkodó Kéthly 
Anna civlársnőt. 

Dr. Valenlbiy Ágoston e lnöki 
megnvilója után a dalárda énekelt. 
A Magyar Kommunista Párt sze-
gedi szervezetének nevében Dé-
nes T.có elvtárs, h. polgármester 
köszöntötte a testvérpártól. Ez a 
mai ünnep nekünk is ünnepünk — 
mondotta ! ö l bek közölt Dénes elv-
társ. — Szívből kívánom a szo-
ciáldemokrata párt megerősödését, 
mert az a Maivar Kommunista 
Párt erősödését Is jelenti. 

Ezután egy szavalat és egr 

énekszám következeit. 
Szünet után Kéthly Anna clv-

lársnő tartolta meg ünnepi beszé-
dét. Bevezetőjében párhuzamot 
vont az első és második világhábo-
rú utáni politikai viszonyok kö-
zött A demokráciáról szólva kije-
lentette^ a demokrácia többségi 
akaratot jelent. Vigyázni kod. ne-
hogy a nem politizáló emberek vé-
leményéből aiakuijon ki a többség. 
A jelen problémáival foglalkozva, 
fölhívta a figyelmet, f iogv nhgy 
akadályokkal keli megküzdenünk, 
(le megsokszorozza erőnkéi, hogy 
ilt vannak tcslvérpártjaink is a 
maguk hatalmas tömegeivel. Lel-
kes tapsorkán fogadta az Ady-idé-
zcllcl befejezett beszédet. 
. Kéthly elvtársnA beszéde ulán 
rövid műsor következett. Majd az 
internacionálé clcneklcscvei éri 
véget az ünnepély. 

fl népbiróság 12 évi kényszermunkára 
ítélte a Viharsarok hírhedt politikai 

kalandorát 
Szemenyei Gy. László a rendőrségi besúgó, a Gestapo-kém 

és nyilas szervezkedő laka t a lá kerü l t 
(Orosháza, julius 30) A gyulai nép-

biróság négy napon ál helyszíni tár-
gyalást (ártott Orosházán, ahol Sze-
menyei Gy. László, a környéken jól-
ismert politikai kalandor, súlyos vádak-
kal terhelten állt a Népbiróság előtt 
A csendőrség 1937-ben az egész Alföldre 
kiterjedő kommunista szervezkedést 
leplezett le. Több, mint 130 került Sze-
geden és Orosházán a fasiszta bíró-
ság elé. 

A szervezkedés egyik kezdeménye-
zője Szemenyei Gy. László volt, aki a 
szegedi főtárgyaláson azzal védekezett, 
hogy ű a rendőrség besúgója is bércncc 
volt. Hivatkozott Szokotay békéscsabai 
detektivfelügyelőre, akit'ől megbízást 
kapott kommunista mozgalom leleple-
zésére. A bíróság persze annakidején 

nem tért ki ennek az aljas ügynek 
részletes kivizsgálására, mert ekkor sa-
ját módszereit kellett volna megbélye-
geznie és Szeinenyeit fogházbüntetésre 
itélte. Szemenyei hamarosan kiszabadult 
és nyíltan fasiszta vizekre evezett. 
Résztvett a jobboldali mozgalmakban, 
tagja volt a nyilas nagytanácsnak és a 
Gestapo részére baloldali személyekről 
listákat készített és a német propagan-
dát szolgálta. 

Mindez kétségtelenül beigazolódott 
a népbiróság tárgyalásán, ahol Szeme-
nyeit népellenes bűntett miatt 12 évi 
kényszermunkára Ítélték. Ax ügyészség 
súlyosbításért fellebbezett és mivel há-
borús bűntett vádja, is fennforogni lát-
szik, valószínű, hogy Szemenyei ügyé-
ben ujabb tárgyalásra is kerül sor. 

Az Ipartestület felhívása 
a szegedi iparosokhoz 
Az iparosság ki akarja venni részét 

az újjáépítési munkából, részint szemé-
lyes munkájával, másrészt 10 órai 
munka pénzbeli megváltásával. Ennek 
a kötelezettségnek még nein minden 
iparostársunk tett eleget, kérő szóval 
fordulunk tehát iparo .társainkhoz, hogy 
a Kl órai munkát 1(>J pengő befizeté-
sével váltsák meg mielőbb. At kell 
éreznie mindenkinek, hogy az ország 
csak ugy épülhet fel, ha mindenki a 
tőle telhető legnagyobb támogatást 
nyújtja. 

Miután ilt felajánlásról van szó, 
kényszereszközökhöz nem kívánunk 
nyúlni, tehát kérő szóval fordulunk 
iparostársainklioz, akik eddig a 10 órai 
munkamegváltás összegét még nem 
fizettél: be, tegyenek eleget ebbeli köte-
lezettségüknek és fizessék be • hozzá-

járulási összeget az ipartestület hiva-
talában, Azok pedig, akik a városi fő-
pénztárba fizették be a fenti összeget 
nyugtájukat mutassák be az ipartestü-
letnél, hogy felesleges zaklatásnak ne 
legyenek kitéve. Ipartestületünk ugyan-
is nyilvántartást vezet és számon tartja 
a befizetéseket és a természetbeni mun-
kát :s. Miután az ipartestület elöljáró-
sága egyhangúlag szavazta meg a 10 
orai munkát, illetőleg annak megváltá-
sat, ismételten kérjük iparostársainkat, 
hogy ezen kötelezettségüknek most már 
záros határidőn belül tegvenck eleget. 

A u i ó g u m i l a l p 

s z á n d 
kényelmes. 

Kemény Gyula S f f S K 
24-es tevcrmekszámlál 44 es számig. 

1913 jnlltts 3 f . 

Színház Művészei 
Viharos alkonyat 

(A Nemzeti Szlahit együttesének . 
vendégjátéka » városi színházban) 
A szombati és vasárnapi ünnep-

ségek igazán ünnepi eseménye volt 4 
magyar Nemzeti Szinház művészeinek 
vendégjátéka a városi színházban. Aa 
országjáró szinészcsoport, amely hó-
napok óta gyárak és vidéki városok 
munkáspuhlikúma előtt jálszik, kél 
napon át nálunk is meglobogtatta a 
színpadi művészei zászlaját, amely 
Szegeden mostanában nagyon kókka-
dozva leng A nemzet első művészei-
nek vendégjátéka üditőleg hatolt 4 
kietlen és sivár szegcdi szinl mező-
kön és reményt öntött a csüggedt sfi-
vcklie, hogy nz igaz művészet je-
gyében megújult demokratikus ma-
gyar színjátszás majd beköltözik aa 
ország második városának színházába 
is. 

A Nemzeti Szinház együtlcsc Lconid 
t achmanov szovjet iró sVIMros alko-
nyati cimü színmüvét mutatta be 4 
szegedi közönségnek. A darabnak az 
1917-es orosz forradalom Idején ját-
szódó cselekménye és problematikája 
különös időszerűséggel hat a jelen-
legi magyar körülmények közölt, mű-
vészi és irodalmi jelentőségén kivül 
ez adott érdekességet előadásának. 
Hőse Polezsajev professzor, a nagy 
természettudós, akit a külföld ünne-
pel és elismer, a cári reakció azonban 
üldöz demokratikus magatartása mia t t 
Tudományos munkásságának elismer-
tetéséért vívott harcai közepette é r i 
az októberi forradalom a nagy fér-
fiút, aki ugyan hetvenötödik szüle-
tésnapjának megünneplésére készül 
éppen, mégis örökké fiatal szellemé-
nek frisscségével csatlakozik a for-
radalomhoz és ezzel megmutatja, hol 
a helye az értelmiségnek, hogyan kell 
bekapcsolódnia az intelligenciának a 
népi tömegmozgalmakba és hogyan 
keil segilségül sietnie a tudománynak 
az alacsony élclszinlcn levő tömegek 
fétcnic léséhez. 

Mindez, igy vázlatosan elmondva 
olyan szinben tüntetheti fel Rachma-
nov müvét, mintha propagandadarab 
lenne, holott távolról sem az, ellenben 
történelmi időknek mélyen megindít^ 
emberi dokumentuma, át meg átszőve 
az orosz életnek olyan vonatkozásai-
val, amclvek még inkább növelik ta»» 
tását, 

A Nemzeti Szinliáz művészei töké-
letesen kiérlelt, stílusos előadásban 
mutatlak be Rachmanov szinmüvéL 
A kitűnő együttesjátékban minden 
alakítás külön-külön is mcslermúként 
halott. Az élen természetesen a Po-
lezsajev professzort játszó Major Ta-
más alakítása áll, a nagy szerepnek 
kijárö minden gondosságával és szen-
vedelmével. Major a stilizáló színját-
szói stílust a naturalista színjátszás 
néhány finoman alkalmazott eszközé-
vel vegyítve plasztikusan fonní l t4 
meg a főhős alakját, őszinte, nagy 
sikert aratva lélekbemarkoló alakítá-
sával. LadomCrsrty Margit szívhang-
jal, meleg asszonyisága hasonló siker-
hez juttatták a feleség szerepében 4 
szegedi deszkákra visszatért kedveli 
művésznőt. Mély hatást váltott ki 44 
eddig leginkább amorozó szerepekbea 
ismert Üngváry László jeliemábrái 
zoló ereje és Rafezy Lajos robusztus 
drámaisága. Egy kitűnően formált epi-
zódszerepben (a matróz szerepéhenj 
megismertük és megjegyeztük a tehet-
séges Horváth Ferenc nevét. Jegyez-
zük még fel: Gárday Lajos, Demei«4 
Hedvig, Viktor Gedeon, Gáhor Mikiét 
Bánky Zsuzsa és Par tos Erzsi voltaM 
azok, akik a főszereplőkön kívül 4 
színházi estét megszerezték 4 szegedi 
közönségnek. Es Gellért Endre, a mü-
veit fiatal rendező, valamint Varf4 
Mátyás díszlettervező, akinek 4 pesti 
bemutatóra készült eredeti díszleté-
vel játszották Szegeden Is Rachmanorv 
inüvé' 

(ital 


