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FUTÓ ESÖ 
Időnként élénkülő északnyugati, nyugati szél, felhőátvonu-

lások, többfelé futó eső. fl hőmérséklet egy-két fokkal csökken. 

NAPIREND 
Szombat, február 20. 

Nemzeti Színház délután fél 
3 órakor: Vitézek és hősök. 
Ifjúsági előadás. Este 7 órakor: 
Csárdáskirálynő. »I«-bérlet 11. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Ellopott határ. 

Széeh-nvi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Pamiri sakálok. 

Korzó Mozi fél 4, féi G, fél 8: 
Egy igaz ember. 

Muzeurn nyitva: hétköznap 
9-től 14 éráig, vasár- és ünnep, 
nap 9-től 13 óráig. 

Egyetemi könyvtár reggel 
8 órától este 7-íg van nyitva 
hétköznapokon. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Borbély örök. Ö. Ugry l.: 

Tisza Lajos-krt. 20: Leskó Vil-
mos: Újszeged. Vcdres-u. 1: 
Nagy örök k. dr. l l n n g a y 
Boldogasszonv-sgt. 31: Zakar 
S. örök k SÍII hé Mihály: Va-
léria-lér 1 

— A SZEGEDI DOLGOZÓK 
CLUBJA NAK a vezetőségé érte-
siti tagjait, hogv 27-én, vasár-
nap délután 5 órai kezdettel a 
Club összes helyiségeiben club-
napot tart. Vendégeket is szí-
vesen Játnak. 

— »SUB LAUREA ALMAE 
MATRIS* doktorráavatás tesz 
ma, szombaton délben fél 1 
órakor a központi egyetem au-
lájában. Bentzik Mihályt avat-
ják orvosdoktorrá ezzel a ki-
tüntető cimmel. 

— Pányva, lószerszám cs egyéb 
lopásokért pénteken mondtak íté-
letet a szegcdi törvényszéken 
Kállai Zoltán 21 éves kocsis fog-
lalkozású szegcdi lakos felett. 6 
hónap börtönt, 3 hónap hivatal 
és politikai jogvesztést kapott. 

— SZALAY GÉZA táncmes-
ternek az ipartestület nagy-
termében vasárnapra meghirde-
tett bálja elmarad. 

— A MEFESz-MOZI (Ady. 
téri egyetem) szombaton este 
fél 8 órai kezdettel bemutatja: 
az állatok ösztöne és viselke-
dése. napfénygyár, tudományos 
híradó, természet csodái, be-
széljünk őszintén az dilamosi. 
lésről cimü filmeket. Belépő-
díj 30 fillér. 

— RAKTARTÜZ. Pénteken az 
esti órákban tüz ütött ki a Kos-
suth Lajos-sngámt 43. szám 
alatt Tölgyesi Béla anyagt árá-
ban. A tűzoltóság azonnal ki-
ment és a tüzet sikerült percek 
alatt eloltani és igy a kár 
alig száz forint. A vizsgálat 
során megállapították, hogy a 
tüzet a pincében játszó gyer-
mekek okozták. 

x Paplanok legszebben ké-
sziiir.ek Soósné paplanüzemében, 
Deák Fcrenc-utca 2. 

x A Janik-vendéglőtón ma 
és minden este Szabadkai Laka-
tos Béla és zenekara muzsikál. 
Minden szombaton erdélyi flek-
keu-vacsora cs vargabéles. Tár-
sas összejövetelekre különterem. 

x Szemüveg Optifónál, OTI-, 
OTBA-szállitó, Szeged, Kárász-
utca 16. 

MNDSz HIREK 

A klebelsbergtelepi csoport 
szombaton este 7 órakor műso-
ros estét rendez. 

A rókusi IT. csoport hétfőn 
(28-án) délután fél 5 órakor 
vezetőségi, 5 órakor nőnapot 
tart a Madácli-iskolában. 

- AZ MNDSz GÁZGYÁRI 
csoportja jólsikerült leadélutánt 
rendezett, ahol szép számban 
megjelenték munkások és értei-
miségiek. 

Modern xeneest 
fl MEFESz csütörtök estt hang-

versenyén a modern zene néhány 
jellegzetes képviselőjének müveit 
hallottuk hanglemezről, flz egyes 
számokról Király József tartott 
igen értékes ismertetőt, flz el-
ső szám Debussy: »fl tenger* 
cimü háromtételes müve vott, 
melynek clményszerüsége az im-
presszionista Debussyt mutatta 
be. Ezután Respighi: »Rúma ün-
nepei* cimü müs'e következett. 
Ravel: »Mcnuettc antique«-jét, 
majd Stravinszky, a legnagyobb 
mai szovjet szerző két müvét: 
a Kártyajátékot és a Pctniska c< 
balettet játszották, flz utóbbiban 
már nagy erővel szólalnak meg 
az orosz népzene motívumai, fl 
jót sikerült est iránt igen nagy 
volt az érdeklődés. 

Irodalmi délután a kefegyárban 
A „TISZATÁJ" IltftI MUNKAKÖZÖSSÉGE^ 
MEGKEZDTE ÜZEMLÁTOGATÁSAIT ) 

A »Tiazatáj-( folyóirat irói 
m u n kakiizö * s é o e elhatározta, 
hogy rendszeres időközükben 
sorralátogatja a szeePdi üze-
meket, hogy a munkásokat iro-
dalmi délutánok keretében meg-
ismertesse egyrészt ft szegedi 
irók munkásságával, másrészt a 
magyar éa s/oviét irodalom, 
költészet legszebb alkotásaival. 
Ezzel nz országosan is nagy-
jelentőségű kezdeményezéssel 
igen fontos kulturális vállalko-
zás Indult meg, amelynek leg-
főbb célja, hogy mttré'zett, iro-
dalmi sikon is kiszorítsa a re-
akciós befolyásokat éa a sz.o. 
cialisfx realizmus szellemében 
kertvcltesse meg az értékes írói 
müveket a dolgozókkal. 

Az első ilyen üzemlátogatásra 
pénteken délután került sor a 
Winter kefegvárban. Az előadó-
kat Doktor Lajos elvtárs, üb. 
elnök köszöntötte, majd Nagy 
Lajos Vince, a »Tiszatáj« irói 
munkaközösségének titkára vá-

zolta ezeknek ax üzemlátogatá-
soknak célját és hangoztatta, 
hogy szeretnék, bo ax ország 
más városaiban is megindulna 
a közvetlen kapcsolatok kiépí-
tése az írók ó» a munkások 
között. 

Takács Tsfváo Tibor, « An-
tal szegedi költő verseibó! 
SZatmáry István, a szegedi 
Nemzeti Színház művésze adott 
elő, N. Görgényi Edit pedig 
Nagy Sándor, a Banmgarten-
dijas szegedi iró egyik remek-
be sikerült novelláját olvasta 
fel. Dr. Lökö3 Zoltán hírlap-
író a szovjet irodalomra hívta 
fel a figyelmet és ,T. Iljin nagy 
szovjet realista iró munkássá-
gáról beszélt. Végül közvetlen 
megbeszélés keretében kérték nz 
előadásokat mindvégig nagy ér-
deklődéssel kísérő ke íegy ln 
dolgozókat, hogy szal>adidejük-
ben minél többet foglalkozza-
nak az iíjstiiiisu irodalommal. 

Csak2 napig! ü it IT & M Csak 2 napig! 
É t t e r e m és k á v é h á z b a n 

BUZQGAHYf iNCI Jazz-énekesnó vendégfeüépése 
Z á r é r a 5 - l t o r l C Y T I J A Z Z ! 

Á SZOV3ET ZENE 
a szocialista rendszer diadalát jelenti 

Mihail Csulaki szovjet zene-
szerző csütörtökön délután a Ze-
neakadémián előadást tartott »fl 
legújabb szovjet zene* címmel. 
Beszámolt arról, hogy december-
ben folyt le Moszkvában a szov-
jet zeneszerző szövetség vezető-
ségének teljes ülése, amely a 
Szovjetunió zenei életének neve-
zetes eseménye volt. Az ülés hét 
napján 103 zeneszerző 1% müve 
került bemutatásra, flz előadott 
müvek világosan tükrözték a párt 
zenei vonatkozású útmutatásai-
nak rendkívül időszerű és ter-
mékenyítő voltát. Az útmutatá-
sok nagyban hozzájárultak ah-
hoz, hogy jelentós művészi al-
kotóerők szabaduljanak fel a for-
malizmus bénító és romboló ha-
tása alól. 

fl decemberi ülés megmutatta, 
hogy a nagy realista művészet 
megvalósulása utján már beszá-
molhatunk az első sikerekről, 
egész sor olyan zenemű ttint fel, 
amelyben már világosan felis-

merhető a szocialista realizmus 
vonása, fl bemutatásra került mü-
vek közül elsősorban flrutjunjan 
fiatal örmény zeneszerző kom-
pozíciója tűnt kl. 

flz elért eredmények ellenére 
további állandó fejlődésre van 
szükség. Éppen ezért a szovjet 
zeneszerző szövetség vezetősége 
kimondotta, hogy a szovjet ze-
neművészetnek lépést kell tarta-
nia az ország gazdasági fellen-
dülésével, a szovjet társadalom 
szociális és ideológiai átalakulá-
sának előrehaladásával. 

A párt központi bizottságának 
zenei határozata teljes egészében 
feltárta a szovjet zeneszerzők 
szerepének jelentőségét a szo-
cialista állam építésében. Ez a 
határozat tökéletes példája az 
igazi, valóban őszinte kritikának, 
amely az egész nép érdekeit tart-
ja szem előtt. A szocialista rea-
lizmus követeli a zeneszerzőtől 
azt a képességet, hogy megfi-
gyelje és meglássa korunk való-

ságát és az élet jelenségeit for-
radalmi fejlődésükben ábrázol/a. 
fl zeneművészet uj hivatása aa 
uj kommunista társadalom felépí-
tésének idején az, hogy a zenén 
keresztül beleplántálja az em-
berekbe a haza és a nép szere-
tetét, felkeltse az érdeklődést egy 
szebb jövő felé törekvő nép sorsa 
iránt, a zenén keresztül sugal-
mazza azt a hitet és tudatot, 
hogy a nép erői kiapadhatafla• 
nok. fl zenén keresztül valóban 
szép, kiegyensúlyozott és harmo-
nikus érzéseket fejlesszen ki és 
harcra szólítsa az embereket a 
szebb jövő kivívására. 

Csulaki végül hangsúlyozta: 
Rendkívül fontosnak tartja, hogy 
a népi demokráciák és a Szovjet-
unió zeneszerzői között szoros 
kapcsolat jöjjön létre, fl szovjet 
nép nagy szeretettel és megbe-
csüléssel fogadja azokat a ma-
gyar szerzeményeket, amelyek a 
magyar népi kuitura legjobb ha-
gyományaiból táplálkoznak. 

A KULTURU báránybőr éhe hujt REAKCIÓ 
X FELSZABADULÁS óta az 
" ország gazdasági fejlő-

dése tőrellenül ivei egyre ma-
gasabbra, a munkásosztály meg-
szilárdította belső uralmát s a 
dolgozók lendületesen harcol-
nak, csatároznak a termelési 
fronton a szocializmus felépíté-
séért. A Magyar Dolgozók Párt-
ja, a munkásosztály élcsapata, 
programnyilatkozatában kijelöl-
te azt az utat rá azt a távlatot, 
ami a magyar dolgozókra vár. 
Ez a program gazdasági vona-
lon, termelési vonalon megvaló-
sult, sőt'íaz előirányzottnál job-
ban valósult meg, kulturális vo-
nalon azonban, amint Rákosi 
elvtárs a Központi Vezetőség 
ülésén mondotta: »Ncm tud-
tunk még eredményesen har-

A Szovjet Kuitura Hónapja 
keretében továbbra nagy 
sikerrel játssza a szegedi Kor-
zó Mozi at nEgy igaz ember* 
cimü szovjet filmalkotást. .1le-
tesz feu repiilö főhadnagy a 
film hőse, aki ma fs tlő Sze-
mély és megtestesítője eyynek 
azok kőzöl, akiket ugy hwnak. 
hogy szovjet ember. Hatalmas 
akaraterő, népének és a dol-
gozó millióknak szeretete él 
benrífl s

 c,t /ex2j őt alkalmassá 
a legnagyobb szenvedések, 
megpróMltatások leküzdésére 

Mélyen emberi s t,,a-án 
müvfszi ez a film. .4 hősi 
akarater-ő himnuszának ts 
mondhatnánk, amelyet mégis 
át meg 'át sző a friss, derűs Ja" 
tene/ek, kedves epizódok egész 
sora. 

Kit világhíréi szovjet mii-
vész: Vavet Kadocsnikov és 
Tamara Makarova játszik a 
főszerepekben, kitilnő ember-
ábrázoló képességgel. .4 mosz-
kvai bemutatón egyébként Ka-
docsnikov igy nyilatkozott. 
nEbben a filmben nem ját-
szottam, hanem igyekeztem 
ugy cselekedni, ahogy ezt a né-
zőtéren ülő Mcrcszjev főhad-
nagy, a film élő hőse tette.* 
S 'gy, hozzá hasonlóan csele-
kedtek a többi szereplők is. 
Valamennyien az igaz embert 
akarták ábrázolni és ezzel az 
ujtipnSii ember, a szovjet em-
ber kialakításához akartak 
hozzájárulni. Bátrait állíthat-
juk: es sikerült fl nekik, egy-
ben pedig nagyszerű fttmmel 
ajándékozták meg a moziláto-
gató közönséget. 

colni az irodalom, a szinház, a 
képzőművészet, a zene terén 
megnyilvánuló burzsoá •nyu-
gati'! befolyással szemben.* 

KULTÚRPOLITIKAI fron. 
ton tehát erőteljesebb tá-

madásra és félreérthetetlen ál-
lásfoglalásra vau szükség, mert 
a reakció az osztályharcok éle-
sedésének időszakában, a szo-
cializmus építésének időszaká-
ban, amikor már kiszorul po-
litikai és gazdasági pozícióiból, 
egyre inkább a kultúrát, a kul-
turális intézményeket választja 
búvóhelyül és ennek fedezéke 
mögül ágál leplezve vagv lep-
lezetlenül a materialista ttlofó-
fia, a pártos irodalom és végső 
fokon a proletariátus cilen. 

ÁFEL-FELBURJANZÓ kle-
rikális-szernlélet, a ma-

kacsul védekező és vitatkozó 
polgári, kapitalista művészet-
szemlélet hívei elárasztják azo. 
kat a területeket, ahonnan irá-
nyithatják az ország egy-egy 
városának vagy vidékének kul-
turális éleiét és mérgezhetik a 
dolgozók egészséges, reális élet-
felfogását. A szabadművelődési 
felügyelőségekifen, a vidéki 
színtársulatokban, a közigazga-
tásokban meghúzódó »régívá-
gásu emberek* legfontosabb 
feladata mostanában az, hogy 
a munkásosztály feltörekvő fi-
ataljaik* Ifdccscpcgl essék a 
burzsoá világ-nézet kábitő-
cscppjelt a kuliurán, a művé-
szeteken keresztül. 

FELTÉTLENÜL sz i iks fes . 
hogy a szocializmus épí-

tésének időszakában a munkás-
osztály az MDP vezetésével tel-
jes ideológiai fegyverzetben 
szálljon sikra az illegalitásba 
szoruló reakció mesterkedése! 
eüen. A marxizmus-leninizmus 
tanítása pontos feleletet ad az 
emberi művelődés nagy kérdé-
seire, a társadalom (gazdaság 
szerkezete, n feltörő munkás-
osztály hatalma és diktatúrája 
megváltoztatja és megváltoztat-
ta máris az ország kulturális 
arculatát. 

A SZEGEDI IRÓK és a sze-
gedi Nemzeti Szinház ha-

ladó szellemű művészei orszá-
gos viszonylatban is nagyjelen-
tőségű kezdeményező lépést tet-
tek abba az irányba, hogy a 
szocializmust épitő munkásság 
élenjáró elméletével felfegyver-
kezve kiszorítsák a kuitura fe-
dezéke mögé bújó reakciót eb-
ből az utolsó mentsvárból és 
taniUu-Uuuiva segítsék a dol-

gozókat az MDP kulturprog-
ramjának megvalósításában. 

SZEGEDEN rájuk, ax üzemi 
munkásságra és a dialek-

tikus materialista művészekre 
vár az a feladat, hogy a buj-
káló reakció utolsó menhelyét, 
a művészetek eddig érinthetet-
lennek kikiáltott területét ls 
meghódítsák. A diadalmasko-
dáshoz, a szocialista reálist* 
művészet megteremtéséhez 
azonban nem elegendő a jóaka-
rat, meg kell változtatnunk kul-
turális kapcsolatainkat is. Fi-
gyelnünk kell a Szovjetunió 
művészeinek munkáját és f&i 
kell zárkóznunk az élcsapat, i 
Magyar Dolgozók Pártja tö-
mött soraihoz, 

N. L. V. 

Az uj csehszlovák 
filmgyártás 

Igen jó alkotásokkal lép a kö-
zönség elé. Különösen a köul-
mult történelmi eseménycinek 
feldolgozásai sikerültek szeren-
csésen. Ezek közé tartozik a 
Belvárosi Moziban most előadá-
son lévő zEllopott határz is. 

Ex a film a csehszlovák dol-
gozó kisemberek egyéni tragé-
diáját mutatja be, de ezeken a 
tragédiákon keresztül bep:'lan-
tunk abba a hatalmas európai 
tragédiába, amelyet a német fa-
sizmus zúdított a világra. Jlrl 
1 Velss, a film kiváló főrendezői* 
szerint •sElöestéz-nek kelleti 
volna inkább címezni a filmet, 
mert a második világháború elő-
estéjének fullasztó, sötét han-
gulatát, a német imperiat'zmu* 
éhes támadókészületelt mutat-
ja be 

'A történet 1938-ban játszódik, 
amikor Európa többi országai-
val együtt a Csehszlovák köz-
társaság népe is érzi a háború 
közeledését. Látjuk a filmen, ho-
gyan alakul meg egy náci ban-
da valamelyik határmenti város-
kában és mint zavarja fel a 
lakosság nyugalmát, hogyan lá-
zit gyermeket szüli ellen, test-
vért lestvér ellen. 'A fasiszta 
embertelenségnek, lelkiismeret-
lenségnek hü tükörképe mered 
felénk a mozivászonról. Izga-
lommal és feszültséggel van tele 
mindvégig ax előadás. 'A ma-
gyar közönségnek etenkivül ul 
színészek mutatkoznak be chb-n 
a legújabb csehszlovák filmdrá-
mában. 


