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Zilahy Lajos és Díadányi Zoltán előadása 
a Városi Színházban 

A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság szegedi csoportja is megkezdi 
működését 

Katolikus püspök a szombathelyi Magyar-Szovjei Társaság élén 
{Szeged, auguszlus 6) A Szegedi Uj-

fcögirők és Művészek Olthona nieghl-
.vására szombaton délután Szegedre 
iérkezett Zilahy Lajos, a Magyar-Szov-

!
et Művelődési Társaság elnöke, vele 
ölt Nadányi Zoltán költő, a társaság 

iagja. Az OUhon este vacsorát adott 
tiszteletükre a Balthyány-utcai klub-
helyiségben, itt Dénes Led h. polgár-
mester üdvözölte Zilahyt, mint a ma-
gyar szellemi élet vezető egyéniségéi 
és a szovjet-magyar kulturális kap-
csolatok úttörőjét s vele együtt Na-
dányi Zoltánt, a f inomművű versek 
költőjét. Zilahy Lajos válaszában 
örömmel állapította meg, hogy Szeged 
fl feldúlt országunk ép és nyugodt, 
boldog helye, ahonnan az újjáépítés 
munká ja sokat várhat. 

Vasárnap délelőtt a Városi Szín-
házban szépszámú közönség előtt tar-
totta meg előadását Zilahy. Dr. Pálfy 
György h. polgármester, az Otthon 
elnöke megnyitó beszédében rámuta-
tott, hogy ezciőll nem ismertük Szov 
feloroszországot, mert mesterségesen 
elzárlak bennünket megismerésétől, 
most tehát meg kell ragadnunk min-
den módot és alkalmat, hogy megis-
merjük és művelődési kapcsolatot te-
remtsünk vele. 

Zilahy Lajos előadása elején a Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Társaság 
megalakulásáról szólott, rámutatva, 
hogy a társaságban helyet foglal min-
den tudományág, amely meg akarja 
vivni harcát az ország és a nemzet 
Újjáépítéséért. Beszéde további során 
HZ irodalom és a politika viszonyával 
íoglalkozoll, niajd a magyarság szár-
mazási őstörténetéből vezette le an-
nak az osziályharcnak folyamatát, 
Rmcly az uri és paraszti réteg közölt 
évszázadokon keresztül kifejlődött. A 
magyar parasztságban a régi ugorfajta 
emléke és szokása él. Ez a réteg föld-
ben dolgozik és eddig jobbágysors volt 
az osztályrésze. A magyar nemesség-
ben a magyarság másik összetevője: 
H török réteg élt, amely lovas-nomád 
természeténél fogva uralomvággyal 
volt eltelve és az idegenekkel kevert 
középosztályban most élte utolsó óráit 
s szemünk előtt győzetett le végkép-
pen. 

A Magyar-Szovjet Művelődési Tár-
laság alapításának inditórugója között 
említette Zilahy, hogy Szent István 
óta a magyarság nyugati műveltséggel 
volt átitatva. Ezt " a forrást ezentúl 
sem akarja a magyarság elfojtani, de 
szükség van arra, hogy a magyarság 
szellemi élete kelet felé is tájékozód-
jék. Ezért alakult meg a Magyar-Szov-
jet Művelődési Társaság, amelynek ma 
már Debrecenben, Sopronban, Oros-
házán, Gyöngyösön, Baján, Nagykani-
zsán és Szegeden is vannak fiókjai. 
A társaság célja, hogy megismertesse 
n magyarsággal az orosz irodalmai, 
zeneirodalmat, képzőművészetet, film-
művészetet és tudományt. A tudomá 
nyos kapcso'atok elmélyítése céliából 
töltöltek legutóbb hosszabb időt 
Moszkvában Szent-Györgyi Albert és 
tudóstársai. 

Előadása befejező részében arra 
hívta fel a figyelmet Zilahy Lajos, 
hogy a magyarságnak egész lélekkel, 
öntudatosan kell vállalnia a szelle-
mért, a tudományért való harcot. 

Az élénk visszhangot kiváltó, sok 
nagy gondolatot felvető előadást a 
hallgatóság hosszasan megtapsolta. 

Nagy taps jutalmazta Nadányi Zol-
tánt is, aki hat versét olvasta fel fe-

szült figyelem közepette!. A versek 
valamennyie finom eszközökkel kon-
struált remekmű, amelyet a sziv me-
lege és emberi érzéseiben megsértett 
költő felháborodása tesz elevenné és 
hatásossá. 

Az élvezetes és tanulságos délelőt-
töt <dí\ Pálfy György köszönte meg 
az illusztris előadóknak, 

Zilahy Lajos megbeszélése a szegedi 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaságban 

1 - Az oroszok készítették ! 

A közönség el lesz ragadtatva l 

3 . A főszerepeket játszat 

Nikoláj Cserkaszov 
és L. Caííkovszkaja 

4. A Korzó Mozi 
keddtől kezdvo játsza 

a „Rettenetes 
Iván"-t. 

Zilahy Lajos szegedi tartózkodását 
felhasználta arra is, hogy mint a Szov-
jet-Magyar Művelődési Társaság elnöke, 
a társaság szegedi csoportjának vézető-
ségével megbeszéléseket folytasson. Hét 

ségét felfrissítik. Előadásokat rendez" 
nek, első előadóul Szent-Györgyi Albert 
professzort kérik fel, aki nemrég jött 
haza Moszkvából. Októberben nagy 
seregszemlét rendez a Magyar-Szovjet 

főn délben, az Újságírók és Művészek j Művelődési Társaság Budapesten az 
Otthona klubhelyiségében megtartott Operaházban legelső vonalbeli orosz 
megbeszélésen elhatározták, hogy 
szegedi társaság, amely májusban ala-
kult meg, de még nem működik, meg-
kezdi tevékenységét. A társaság vezető-

művészek részvéteiével. Erre a sereg-
szemlére a vidéki szervezetek is felvo-
nulnak s ott lesz Szeged is. 

Kovács megyéspüspök : 

Az elnöki liszlség viselésével 
a magyarság ügyéi szolgálom" 

*t 

Szombathelyen megalakult a Szov-
jet-Magyar Művelődési Társaság helyi 
szervezete, amelynek elnökévé Ko-
vács Sándor megyéspüspököt válasz• 
tolták meg. Kovács Sándor ezután 
nyilatkozott a szovjet-magyar kap-
csolatokról. Hangoztatta, hogy meg-
győződése szerint az elnöki tisztség 
viselésével a magyartág ügyét szol-
gálja, mert mint katolikus püspöknek 
és magyar embernek egyaránt kö-
telessége, hogy a népek és emberek 
között megértést és a szeretet misz-

szióját végezze. Ha megismerjük 
egymást az életben gyakran nagy-
nak látott ellentétek is valódi érté-
kükre szállnak le. Magyarok és 
oroszok egyaránt a helytelen beállí-
tás és téves információ alapján al-
kotunk magunknak képet egymásról 
Egymás közös érdeke, hogy a j ó és 
értékes vonásokat kölcsönösen fel-
ismerjük, vallási, kulturális és társa-
dalmi és szociális rendszereinket pe-
dig a tárgyilagos megismerés hozza 
közelebb egymázhoz. (MTI) 
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a v i l á g h í r ű k l n a l 
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Rajh László és Kállai Gyula 
elvtársak beszéltek a Kommunista 

Párt makói nagygyűlésén 
(Makó, augusztus G) Makón a Magyar | unió részéről erre a barátságra nmiden 

Kommunista Párt vasárnap délelőtt I hajlandóság megvan. 
aratási ünnepséget rendezett. Az ün-| Iíartavcsenko után Kállai Gyula 
népségre már előző nap délután meg- elvtárs, miniszterelnökségi államtitkár 
érkeztek a vendégek, többek között 
Rajk László elvtárs feleségével és Kállai 
Gyula elvtárs, miniszterelnökségi állam-
titkár. A vendégeket diadalkapu fogadta. 
Szombatou látogatást teltek az orosz 
parancsnokságon, majd este vacsorán 
vettek részt a gazdasági egyesületben. 
A vacsoráu az orosz katonai parancs-
nokság is megjelent és meleghangú fel-
szólalások követték egymást. 

Az aratási ünnepség előtt a Magyar 
Nők Demokratikus Szövetségében Rajk 
Lászlóné elvtársnő tartott előadást cs 
ismertette a magyar nők feladatait az 
uj magyar demokratikus ország felépí-
tésében" 

Az aratási ünnepségre mintegy tizen-
ötezer főnyi tömeg vonult fel a vidék-
ről különvonaton, kocsikkal, sőt gyalo-
gosan is. Felvonult a dolgozók társa-
dalmának minden rétege: a munkás-
ság, parasztság, iparosság, haladó értel-
miség minden felelősséget vállaló tagja. 
Az ünnepséget Szabó József párttitkár 
nyitotta meg, majd Rajk László elvtárs 
mondott hatalmas beszédet. Beszédében 
a spekuláció elleni harcra hivta fel az 
egybegyűlteket, beszélt továbbá az 
infláció és a feketepiac elleni küzdelem-
ről is. Felszólalása végén ismertette az 
termésrCndelelet. 

Rajk László elvtárs után Kartav-
csenko szovjet alezredes mondott be-
szédet és ebben a szovjet-magyar barát-
ság fontosságát hangsúlyozta^ továbbá 
biztosította hallgatóságát, hoan a Szavief-

emelkedett szólásra és a reakció elleni 
küzdelmet hangsúlyozta. Különösen ki-
emelte, hogy a reakció sokágú akna-
munkája ellen mindenkinek kötelessége 
sorompóba állni, hogy az ország újjá-
építését a reakció mestcrkedéseivel meg 
ne semmisíthessék és meg ne akadályoz-
hassák. A nagy lelkesedéssel kisért be-
széd után Szabó József elvtárs, párt-
titkár zárta be a nagy tömegeket meg-
mozgató nagygyűlést. A dalárda ének-
száma után a megjelent tömeg impozáns 
menetben vonult el a disztribüu előtt. 
Délután népünnepélyt rendezett a 
Magyar Kommunista Párt a Petőfi-
parkban és ezea résztvettek a fővárosi 
vendégek is a vidékiekkel együtt. 

— Termeljünk pillangós növényeket 
A megfogyatkozott állatállomány kü-
lönösen szükségessé teszi ma az évelő 
és őszi pillangósnövények termesztését. 
Ezért a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara felhívja a gazdákat, gazdasági 
egyesületeket és termelési bizottságokat, 
hogv ha van nélkülözhető pillangós 
vetőmagkészletük, jelentsék azt be a 
kamaránál (Kecskemét, Rákóczi-ut 17— 

I. 1.) mennyiség és ár megjelölésé-
vel. Ha lehet, küldjenek mintát is, A 
különösen rászorult községek vagy bir-
tokosok ugyanott igényelhetnek is ve-
tőmagot, Baltacinmag máris igényelhe-
tő. Jelentsék azt is, ha kistéléiben 
Van lucerna vagy somkóró, deherefejtó 
hiányában nem tudják kifejteni 

Szolgálatos gyó*yszwlárak 

Takáts István Ktauzll-tér 3., htc 
száry Keresztes Béta dr., Petőfi Sándor" 
sugárut 4i;b., Török Márton, Csongrádi" 
sugúrut 11. 

—oOo— 
— Nem szűnt meg az utazási kor-

látozás. A MTI jelenti: Az egyik reggeli 
lap szombati számában hir jelent meg 
arról, hogy az utazási korlátozás 
megszűnt. A hir tévedésen alapszik. Az 
utazási korlátozás egyáltalán nem szűnt 
meg, sőt a nemrég életbeléptetett vonat-
használati jegy is köletezö továbbra is 
az utazási ' igazolvány mellett a vas-
utakon." 

— Csórtos Gyula temetése. Szomba-
tos délben temették el nagy részvét 
mellett a főváros által adományozott 
díszsírhelyen Csortos Gyulát, a magyar 
színházi világ nagy halottját. A teme-
tésre felvonult az egész iró- és művész-
társadalom. Major Tamás elvtárs, a 
Nemzeti Színházigazgatója búcsúztatta 
el a ravatalnál a nagy halottat, akit 
kartársai, tisztelői és a színházlátogató 
közönség osztatlan részvéte kisért végsJ 
nyugvóhelyére, 

— Értesítés. A kecskeméti ál lam 
mezőgazdasági középiskola előjegyzést 
elfogad az LMö— 4G. tanévre mind a 
négy osztályba. Jelentkezhetnek az I . 
osztályba azon 18 évet be nem töltött 
tanulók, akik a középiskola IV. osztá-
lyát sikerrel elvégezték és azok is, akik 
a VIII . elemi osztályt, vagy a mező-
gazdasági népiskola H. osztályát álta-
lános jeles eredménnyel fejezték be, 
azonban az ilyeneknek a beiratkozás 
elótt felvételi vizsgát kell tenni. Gaz-
dálkodó szülők gyermekei a felvételnél 
előnyben részesülnek. Előjegyzésbe ve-
szünk II., III . és IV. o. tanulókat isJ 
Jelentkezési batáridő 1945 augusztus 
23. Jelentkezésnél a személyes megjelel 
nés előnyős. Bemutalandójokmányok: io* 
kotai bizonyítvány, születési anya^ 
könyvi kivonat. Jelentkezés hetyeg 
mezőgazdasági középiskola igazgatósá-
ga Kecskemét, Rákóczi-ut 17—19., í j 
cm. 1. ajtó. Telefon 52. Hivatalos ida 
d. c 8—12 óra. 

— Gyilkossá" áldozata lett egy k láray 
falvi rendőr. Molnár Jenő G7 évei 
klárafalvi rendőrt ismeretlen tettes lő-' 
fegyverrel meggyilkolta. Molnár ju l i u f 
23-án lóháton elindult Klárafalvárói, 
aztán nyomaveszett. Holttestét a sán-
dorfalvi országút mentén most találtált 
meg a kukoricásban, teljesen kifosztvaj 
A rendőrség megindította a nyomozást 
a tettes kézrekeritésére. 

— Megalakult a malomipara**^ 
szabad szervezete. Az ország többi vá* 
rosaihoz hasonlóan augusztus 3-án Sz«-' 
geden is megalakult a malomipari vál-' 
lalkozók szabadszervezete. Az a lakulá 
közgyűlés a kereskedelmi és iparkamara 
nagytermében folyt le. Megválasztottéit 
a tisztikart, majd Márkus Endre fő« 
titkár az u j szabadszervezet érdekkép-
viseleti feladatairól beszélt a nagyszámú 
jelenlévő élénk helyeslése mellélt. 

— Dr. Kovács Kálmánt visszavitték 
a Béke-utcába. Dr. Kovács Kálmán volt 
kórházi főorvost a kora tavasszal nép-
ellenes cselekményekért a rendőrség 
politikai osztálya letartóztatta és inter-
nálta. Az abbaa az időbon fenyegető 
járványveszély miatt internálásának 
egy részét a 'kórházban töltötte, ahol 
orvosi munkát végzett. Most, hogy a 
járványveszély véget ért, visszavitték a 
Béke-utcai fogházba. 

— Állásvesztésre itétték Botár Gyu-
lát. Az egyetem igazoló bizottsága "dr. 
Botár Gyula egyetemi adjunktust nép-
ellenes magatartás és hivatalos hata-
lommal való visszaélés miatt állásvesz-
tésre Ítélte. — Czóbter Kálmán gya-
korlőgimnáziumi tanárt igazolták. 

— „Tisztaság, félegcszség!" 

B E L V Á R O S I M O Z I S 

Keddtől mindennap 

bemutatja a legsikerül-
tebb magyar filmet. 

T ó p a r t i 

Zsigray Jul ianna közis-
mert regénye. 

Főszereplők: 
J ávo r , T o l n a y , S i m o r , 
M a k í á r y , R a j n a y , s í b -

Az előadások 3, háromnegyed 5 
és fél 7 órakor kezdődnek. 


