Hz ósomogyifeíepi
asszonyok támogatják
az MNDSz munkáját
A Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége somogyilelepi szervezete jólsikerült ankétot tartott, ahol a Szociáldemokrata
Párt, a Magyar Kommunista
Párt, az egyház, a pedagógusok és a Cáritas szociális' osztályának küldöttei voilak jelen Elhatározták, hogy a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének munkáját a telepen
minden szociális terv megvalósításában a legszorosabb testvéri együttműködésben ugy erkölcsi, 'mint anyagiakban is a
közös cél, a magyar demokrácia
fejlesztése és a' dolgozók életszínvonalának emelése érdekében támogatni fogják és a munkában résztveszriek. A nagyon
szép értekezlet a legteljesebb
egyetértésben ért véget.
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fl demokratikus ifjúsági egység jegyében

Befejeződtek

a szegedi

egyetemi

napok

Demokratikus
egyetemi
fanács?
A szegedi egyetemi napok
végén
megállapíthatjuk,
liogy a lezajlott program
nem csupán az ünnepségek
sorozatát
jelenteim.
Aa
,egves előíftlások magas szellemi értékein tul, találkozója volt ez az egyetemi
ifjúságnak professzoraival,
de találkozója volt a dolgozó osztályok, a munkásság,
parasztság problémáival is.
Egy-egy előadáson valóban
olt is láthattunk több munkást és parasztembert is.
Éppen ezért annál szembetűnőbb volt az ifjúság demokratikus magatartásával
elleniéiben a
-hivatalos*
egy etemi rendezőség magatartása. A szégéd.i egyetemi
napok kereLében ugyanis a
tudományegyetem rektora
és tanácsa szombaton egy
csésze teára, vasárnap pedig ebédre hivta meg azokat, akiket jónak látott.
Csodálatosképpen azonban
ebből a meghivásból kimaradtak az egyetem főként
fizikai dolgozóit képviselő
üzemi bizottságának vezetői. Az egyetem költségvetése éppen erre a két-hirom emberre eső többletei
nem bírta volna még el?
Vagy lalán még mindig ott
tartunk, hogy egy miniszteri látogatást csupán a magas professzori kar sajátíthat ki m a g á n a k ? . . .

közönséggel ják cttő/, hogy bázisa legyen
minden területen olyan akciónak* amely a diákok nagyobb
saját
a Móra-szobor avatásán beleszólását biztosítja
ügyeikbe.
vettek részt a Nemzeti EmlékVégül dr. O r t u t a y Gyula
csarnokban. A téren felsorakoztak a rendőrség ós a honvéd- kultuszminiszter fejezte kJ öröség díszszázada! is, az ünnep- mét, hogy az orvoskari proség pedig a H i m n u s z hangjai- fesszorok és az ifjúság olyan
val kezdődött. G y á n i Imre fő- munkaközösséget tudtak a Meispán méltatta elsőnek a nagy dikus Körrel ítialakitaui, amely
szegedi iró jelentőségét, * majd példamutató az egész országdr. O r t u t a y Gyula kultuszmi- ban. Kijelentette, az a profeszniszter mondott ünnepi beszé- szor* aki fél annak felismerésédet. Hangsúlyozta, hogy Móra től, hogy a professznra annyit
Ferenc minden Írásával, minden jelent, mint felnevelni a növentettével a magyar népet szol- déket* hogy később egyszerre
gálta, bármennyire is kitagadta legyen tanítvány és ellenfél* az
őt ezért az akkori uralkodó nem elég erős. Éppen ezért
réteg. Móra elgondolásai, szé- örül, hogy a szegcdi orvospen megálmodott tervei azon- karon nem igy történt. Hangsúban a végső megvalósulás felé lyozta még, hogy mindezek melközelednek. Beszédét azzal zárta, lett legfontosabb leiadata kőzó
hogv ez a szobor minéJ szé- tartozik a magyar ifjúságnak az
Értelmiségi gyűlés
ifjúsági egység megteremtése és
— Ha ifjúságiink jé példát lesebb Móra-kultusznak legyen ennek éltetésével fejezte bc szaDorozsmait
elindítója,
hogy
országszerte
Kiskuhdorozsmán
vasárnap akar szerezni a centenárium? meríthessenek Móra tanításából. vait.
délután értelmiségi nagygyűlést évben — mondotta —, akkor a
Az egyetemi napok méltó beD é n e s Leó elvtárs, polgártartott az MKP. Bodor Károly 48-as márciusi ifjúságra kelt mester a város nevében vette fejezése \olt a vasárnapi Népi
visszaBéOT'r.
Az
a
fiatalság
ezmegnyitója ulán Komócsin Zolát a szobrot. Hitet lett a mel- Est a Tisza-száíló dísztermében.
tán az értelmiség osztályhelyze- előtt saáz esztendővel pozitiv, lett, "hogy Szeged hálája ezentúl Régen láttunk már olyan műtérői beszélt. Rámutatott arra, optimista fiatalság volt. Azért nem marad el a nagy iró iránt, sort, ahol ekkora közönség gyűlt
hogy az értelmiségnek nem kü- volt igy, mert politikai érzéke aki világhírnevet szerzett Sze- össze fiatalok, idősebbek egylön ' középosztálynak, hanem a fejlett, társadalmi látása" vilá- gednek. Rámutatott arra, hogy aránt, de régen láttunk ilyen
néppel együtthaladó és a ter- gos volt, ezeukivül saját egzisz Móra Ferenc ma biztosan a művészi, valóban igaza népi előmelő munka megbecsült tagjává tenciájis és a társadalom fejlő- demokrácia "vezetői, élharcosai adást is, amelyben több mjpt
keli lennie. Dombi Béla tanke- dését nem külön látta megvaló- között találná meg munkaterü- két órán keresztül gazdagon
rületi főigazgatóhelyettes a pe- sithatónak, hanem egyik fejlő- letét, mint ahogyan életében is váltakoztak legszebb népdalaink,
dagógusok munkájáról beszélt. dése segítette a másikat. Hatá- ezért az eszméért küzdölt.
népi táncaink, balladáink. A
Felhívta a pedagógusokat ar- rozott népi oszíályönluihiía voH,
műsor sikerén nem csodálkozSzavai
után
koszorút
helyera, hogy a népi demokrácia ami azt jelentette* hogy egyrészt zett a város nevében az emlék hatunk, hiszen ezt már előre
szellemének megfelelően tanít- a népből jött* másrészt a nép- műre, utána pedig az egyetem biztosították az
országoshirü
sák az ifjúságot és keltsék fel pé* szorosan egytttthaiadt. E és a különböző intézmények, szereplők. Elsőnek mindjárt a
benne a tudás utáni vágyat. mellett ez a fiatalság korának társadalmi egyesületek helyez- szinte szegedi nevezetességgé
Dr. Kiss Dezső az értelmiségi egyik legjobban müveit, fejlett ték el koszorújukat a szobron. váló Főiskolai Kamarakóru*
pályára készülő munkás- és pa- és képzett fiatalsága volt. A mai A szoboravató ünnepség kere- dr. S z e g h y Elffcro főiskolai
rasztifjak tanulási lehetőségeiről ifjúságnak meg keli találnia Pe- tében V e r s é n y i Ida, a sze- tanár vezénylésével, azután a
K
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tőfi, vasvari útját, azokat a gcdi Nemzett Szinház művész- jamboreen is kinnjárt békésTelefon: 624.
A nagygyűléshez többen hoz- perspektívákat, amelyek opti- nője Méra-verset szavalt, az csabai Batsányl-tánee.soport Ráb
a
i
Miklós
vezetésével,
továbzászóltak és kijelentették, hogy i mizmusa kétségtelen bizonyíté- egyetemi énekkar pedig KerCsüfSriiikön less
nem látnak ellentétet a Magyar j kát nyújtják.
t é s z Lajos vezetésével Móra bá az ország első zenei középa bemutatója
Kommunista Párt és az értelmi- i
Bölcsődalát énekelte dr. Sic- iskolájának : a bokéslarhos! énelr
ség céljai között, ellenkezőleg j A megjelentek' hosszú, lelkes g h y Endre megzenésítésében. iskolának jóhangu növendékei
azt akarják, hogy közösen együtt tapssíp köszönték meg az ér- A S z ó z a t t a l befejeződő mű- G u l y á s György vezénylésével C H A P L I N
haladva vigyék a népi demo-; tékes előadást, majd az egye- sort hanglemezről hallgatta meg és a komoly színészi képessévilágfi lm j éneít
temi napok résztvevői nagy- hétfőn déíután a magyar rádió- gekkel -is rendelkező egyetemi
kráciát a szocializmus felé.
szinjátszócsoport. A közönség
ból az ország közönségé.
tapsai szűnni nem akartak az
számok között, a jól
Menzái avat az ifjúság egyes
hangzó énekkari
bemutatók,
Az »E/őre' a diákautonómiá- fürgejárásu népi táncok, szánJegyek elővételben
már
ért* gondolat jegyében nviltmeg pompiás, ötletes baliadaífeldolválthatók I
az egyetemi napok kereteben az gozások után. Bevezetőt Dáorvostanhallgatók' étkezdéje, 'a v i d Kata, a SzEISz elnöke mon»menza medica*, az Apáthy Ist- dott, akinek szavai ae utána
Belváros
legforgalmasabb
A Szegedi Nemzeti Színház- keresztül. A hatalmas, körül- ván népi kollégiumban. A men- következő népi műsorral egyhelyén
ban szombaton este megtartott belül 200 tagu kórus, amely zát teljesen diákok vezetik és úttal befejezését is jelentették
Magyar-Szovjet Társaság jóté- a Szegedi Kórus és a Nemzeti az ő kezdeményezésükhői is a szegedi napok ifjúsági és tárkonycélu hangversenye valóban Szinház kórusából tevődött ösz- született meg. A "rászoruló diá- sadalmi téren egyaránt nagyjekiadó. Érdeklődni a Útünnepet jelenlett Szeged zenei sze, eddigi teljesítményeinek koknak 10—15 forintért adnak lentőségű programjának.
adóban.
reggelit,
ebédet,
vacsorát,
méglegszebbjét
nyújtotta.
A
kórusok
életében. A bevezető beszédet
pedig
minden
reggel
tejet
és
dr. Ortutay Gyula kultuszminisz- betanításának gondos munkája
ter tartotta. Hatalmas perspek- Szatmári Géza karigazgató ér- négyszer hetenkint hust, kétszer
tívát nyújtó beszédében hang- deme. A kantátának egyik szóló- tésztát. A csinosan kifestett,
súlyozta a magyar-szovjet kul- tételét Lőrincz Zsuzsa opera- szellemes rajzokkal, a profeszturális kapcsolatok
rendkivül énekesnő énekelte szépen zengő szorok karikatúráival feldíszía görög szabadságharcosokért
nagy fontosságát. Annak a re- altjával, hiven visszaadva az tett, rádióval felszerelt menzát
a faluért és az árvízkárosultakért
nagyszámú ünneplő közönség
ményének adott kifejezést, hogy orosz népi dal hangulatát.
előtt nyitotta meg M o l n á r
Szeged különösen zenei téren
Várady László ezt az impo- Amálja orvostanhallgató, a menAz MKP nagyszegedi pártbi- Ierészben pedig az árvízkárosula már megkezdett helyes uton záns zenei müvet mind részlezottsága által szervezett párt- taknak juttat iák ef.
haladva, még szorosabbra fűzi teiben, mint egészében nagy tu- za elnöke és köszönetet mon- iskola hallgatói vasarnap AlsóA pártiskola hallgató? szomdott
a
főispán,
a
polgármester,
a szovjet-magyar barátságot és dással és temperamentummal
központon műsoros estet ren- baton este 7 órakor Destrtrre
az
orvosprofesszorok
es
az
Apáa nyáron meginduló
szegedi formálta meg.
Fogadkoznak,
thy ntpi kollégium lelkes támo- dertek. A pártiskola hallgatód látogatnak el.
szabadtéri játékok már a keletGlazunov
hegedűversenyét gatásáért. Hangsúlyozta, hogy ez módot találtak, hogy kora reg- hogy ott iíiég jobb és színesebb
európai népek kulturális taiál- Cserfatvy Eliz adta elö kirobgeltől késő estig, állandó tanu- műsort mutatnak be. Az iskola
Jcozója lesz. Meghatottan hall- banó sikerrel. Ez a fiatal, zse- az első menza, amelyik teljesen lásban eltöltött idejük ellenére deszki hallgatói pedig bizonygattuk fiatal
kultuszminiszte- niális hegedümüvésznónk jófor- a diákok kezében van.
uivós és élvezetes műsorra ké- gatják, hogy'"Deszken nemcsak
rünk lelkesítő beszédét, amely- mán napról napra" iejlődik, kiDr. Jálcy Gyula elvtárs, or- szüljenek fel és ezl a műsort nogy dugig telt ház várja az
ből kicsendült szülővárosa iránti bontakozik. A nagyigényű müvet vosprofesszor, a menza védnöke az alsóközponti hallgatók ké- előadást/ hanem több adomány
szeretete. Szinte magunk előtt jCserfalvy a lélek mélyéről fel- felszólalásában annak a kíván- résére faiun is bemutassák. A folyik be a fenti célokra.
láttuk azt az ifjút, aki szegedi törő, meleg tónussal, technikai- ságának adott kifejezést, hogy pártiskola hallgatóinak előadáegyetemi ével alatt, az egyete- ! lag bravúrosan otaotta meg. amint ezen a megnyitón az ün- sát zsúfolt terem előtt tartotmisták egy kis csoportja' ólén Büszkék lehetünk erre a fiatal neplésben együtt van az tfjuség ták s a falu minden rétegéből
szövögette azt az álmot, amely tehetségünkre, aki olyan kva- a professzorókkal, ugy legyen vettek azon részt.
most valóra vált!
litásokkal rendelkezik, hogy már együtt' a hétköznapok kemény
Az előadás után a hallgatók Olcsón ofescen vAsArotóm és«A*
A hangversenyről csak a leg- most megközelíti a művészet munkájában is. Dr. VYeil Emil gyűjtést rendeztek, s a befolyt srittethert teielőssAg méltat? —
elvtárs, országgyűlési képviselő összeget, 150 forintot, kiadónagyobb elismerés hangján ír- csjícsajt.
Diófa pettwroeott
hatunk. A Nemzeti Szinház kTCsajkovszkij népszerű nyitá- mondott ezután beszédet.
hivatalunk utján, felerészben a Politúros ctiófahálószoba 3000
— Azt szeretném — mondotta görög szabadságharcosoknak, fe- Politúros diófa kombinált 3000
tünő zene len r a élén Várady nyát, az j 1812«-őt hallottuk
László karnagy hatalmas mun- még igen lendületes, jól sikerült —, hogv a mellett, hogy jó elláFényezett háló
2200
kát végzett. Várady Lászlónak | előadásban. Várady László kar- tással megteremti ez a menza
FEényezett komoinált
2800
köszönhetjük, hogy a mai szov- ' nagy itt is és a hegedűverseny a jó tanulás gazdasági alapját,
Csütörtöktől
Konyíiaberendezés
1150
jet zeneszerzők egyik legkivá- finom kíséretével művészetének ezenkívül olyan szellemet is silóbbjának: Prokofjevne'k s Ale- legjavát aata. Külön meg kell kerülne kialakítani, amely támoKflKUSZJ
f«0áS7faiHS
xander Nyevszkij* edmü Kan- dicsérnünk a Csajkovszkij-nyi- gat oennünket a demokratikus
Magyarország
közegészségügyétátája Európában itt került ős- tányban szereplő rendőrzenekar
Szaraz
Hiszem,
bemutatóra. Prokofjev a nagy tisztán intonáló és ügyesen be- nek kifejlődésében.
mesterhez méltóan építette fel illeszkedő
fúvós - együttesét, hogy ez a/ intézmény hozzájázeneileg ezt az orosz történelmi amelynek betanítását dr Ben Isik rul ahhoz* hogy minél előbh feltémát. Az egész mü pompásan György végezte el lelkiismere- építhessük a dolgozók országát,
i Ismét kapható.
a gazdag, boldog' és szabad Mahangzó kórusaival és nagy tu- tesen.
Viszonteladóknál! órepgedménf
dással, raffináílan meghangszeA színházat zsúfolásig meg- gyarországot.
relt zenekari közjátékaival le- töltő közönség melegen ünne- " V i d o s Tibor a MEFESz nenyűgöző hatású. Mióta Prokof- pelte a hangverseny minden vében üdvözölte a kezdeményejev külföldről hazájába vissza- résztvevőjét és a megjelent zést, valamint a Medikus Kört,
Szeged, Vasasszentpéteru. 4.
tért, ismét uj erőt és koloritot szovjet vendégeket.
mint az ország legjobb kari
Telefon: S20.
nyert az orosz népi muzsikán
egy esület ét. Kijelentette, azt várI)r- Bárányi János
A szegeai egyetemi napok
második része a központi egyetem zsúfolásig megtöltött aulájában dr. K a r d o s László elvtárs, országgyűlési képviselő, a
NéKOSz főtitkárának előadásával kezdődött. A népi kollé
giurm induló eléneklése után
S z é k e l y Lajos, a Móricz Zsigmond népi kollégium igazgatója
nyitotta meg az előadóülést,
majd dr. K a r d o s László kezdte meg előadását. Hangsúlyozta,
hogy a mai ifjúság bátran, nagy
optimizmussal nézhet a jövőbe.
Kijelentette, hogy ma még egyetemi ifjúságunk nagy része ingadozó. nincs komoly kapcsolnia a dolgozó osLlíilyok, a doi
gozó társadalom problémáival,
sokan távol vannak a közösségi
szervezetektől és az egyetemeken sem tudnak demokratikus
nevelődési élményt szerezni.
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