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Az Orvos-Egészségügyi 
Szakszervezet sebdszcsoportja 
a pünkösdi ünnepek alatt ren-
dezte meg Szegeden az elsó 
vidéki vándorgyűlést, a kong-
resszuson résztevetek az or 
szdg legjobb sebészszakorvo-
sai. A vendégek szombaton 
este és vasárnap reggel érkez-
tek meg Budapestről és vidéki 
városainkból, Kecskemétről, 
C.'őrből. Szentesről, Pécsről és 
mindenhonnan, ahol egyeteme 
ink, kórházaink és klinikáink 
vannak. Megérkeztek a Kul-
tuszminisztérium, a Népjóléti 
minisztérium és az Egészség 
ügyi Szakszervezet küldöttei 
is. 

A kétnapos, nagyszabású és 
nagyjelentőségű sebész kong-
resszust vasrnap délelőtt a se-
bészeti klinika szépen feldíszí-
tett tantermében Dr. Jáki Gyu-
la. szegedi egyetemi tanár, a 
kongresszus elnöke nyitotta 
meg. Beszédében kifejtette, 
kor/y 

amit a magyar orvostár-
sadalom a felszabadulás 
óta elért, az az Adozat-
kész munkának köszön-

hető. 
Jáki Gyula szavai után Ivano-
vics György Kossuth-dijas dé-
kán, Csákány György, a kul-
tuszminiszteriu m kiküldöttje 
és Műller Ottó a szakmaközi 
titkárság kiküdöttje üdvözölte 
m három száznál több sebész-
orvost, majd az MDP nagysze 
gedi pártizottsága nevében dr. 
Anfalfy György elvtárs kö. 
kzöntötte a megjelentéket. 

Ezután határozati javaslat 
hangzott el és <r kongresszus 
résztvevő üdvözlő-táviratot 
küldtek el Rákosi, Révai és 
Gerő elvtársaknak. Majd meg-
kezdődött a kétnapos gyűlés 
Szakkérdéseinek megtárgyald-
ta. Két probléma körül", »A 
magas vérnyomás sebészeti 
kezelése* és ».4 sebészi shock 
kérdése* körül csoportosultak 
Uz előadások és a viták. 

Orvosaink magas képzett-
ségéről és tudásáról tet-

tek bizonyságot. 
'Az értékes vitaanyagot és a to. 
váhbi munka-programot a sze. 
fftdi sebészeti-klinküi külön 
könyvben adja majd ki. 

A kongresszus háromszáz 
résztvevője az előadások szí). 

nereiben, vasárnap és hétfőn, 
megtekintette a várost. A se-
bészek vasárnap déltán a Dol-
gozók Klubját látogatták meg, 
ahol a város nevében Kiss Mi-
hály kultnrtanácsnok üdvözöl-
te őket és ahol a színház és 
a konzervatórium művészei ér-
tékes előadást rendeztek a ré-
szükre. A vendégek hétfőn 
délután fél ötkor utaztak el 
Szegedről. ^ 

A kétnapos orvosi vándor-
korgyűlés kitűnően sikerüli. 
?t indanmrunk életszínvonalá-

nak emelkedését, 

népi demokráciánk erős-

ségét és gazdagságát bi-

zonyítja a haladó értel-

miségiek tudományos ta-

lálkozója és lelkes fölzár-

kózása a munkáság mellé. 

A nép hatalma biztosítja, hogy 

ezek a találkozások, ahol a 

dolgozók bajainak, betegségei 

nek ovoslásán fáradoznak tu-

dósaink, a jövőben minél 

gyakrabban megismétlődhet-

nek. 
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fl magyar zenem ti vészét kép-
viselőt szombaton'este hangver-
senyen mutatkoztak be. fl hang-
versenyről, amelyen a legneve-
sebb szovjet művészek ls fel-
léptek, a moszkvai rádió helyszi-
nt közvetítésben számolt be. 

Zavaczklj Sztálln-dljas rende-
ző köszöntötte a magyar művé 

aa országban játszik, ahol a zon-
goraművészeinek olyan régi ha-
gyományai vannak. Osváth Júlia 
kijelentette: életének leghőbb vá-
gya volt. hogy Moszkvát láthas-
sa., Garal György lépett ezután a 
dobogóra, utána pedig Székely 
Mihály énekelt. Nagy hálára kö-
telez ez a mclep baráti szerc-

szeket. fl szívélyes fogadtatást j tet, amellyel bennünket fogad-
Csillag Miklós köszönte meg. 

fl magyar művészeik néhány 
szőt szóltak a mikrofonba. FI-
scher flnnie őszintén bevallotta, 
hogy elfogódott, amikor abban 

tak — mondotta. 
fl Pravda a magyar művészek 

fellépésével foglalkozva megál-
lapítja, hogy a hangverseny igen 
nagy sikert aratott. 

Wí lá?of! a m m w 
egy moszkvakörnyéki kolhozban ? 

fl Moszkvában tartózkodó ma-
gyar porasztküldöltség megláto-
gatott egy moszkvakörnyéki kol-
hozt. fl kolhozelnök elmondotta, 
hogy a kolhozban megalakulá-
sakor nem volt sem vl'lany, sem 
vízvezeték, most pedig már a 
151 delet is modern öntözőberen-
dezésekkel látták el. A nemrégi-
ben kikísérletezett többkalászos 
buza katasztrális holdanként 25.5 
mázsa búzát hoz. Megtudták a 
küldöttség tagjai, hogy a kol-
hozlagok közül Igen sok család 
jövedelme, az egyéb terménye-
ket nem számítva, meghaladja 
a 30—40 mázsa gabonát és a 10 
ezer rubel készpénzt. Minden 
kolhoztagnak külön veteményes-
és gyümölcsöskertje van a háza 
körül, ezenkívül tehene, serté-
se és baromfia. fl háziállatok és 
n ház körüli belteries gazdálko-
dás külön jövedelmet jelent min-
den egyes család számára. 

'mmMi iínnepsépp! Mii'! a 
Szov'efonié píisié e îeiefépsl 

A Szovjetunió népe hétfőn 
fiars'szabisu emlékűn; epen hó-
dolt Puskin emlékezetének. 
Moszkvában a Puskin emlék-
mű elAít hatalmas emlékünne-
pélyt rendeztek. Az ünnepségen 
résztveitek a moszkvai városi 
szovjet vezető személyiségei. 
Puskin leszármazottai és ar. ün-
nepre érkezeit külföldi vendé-
G É . 

Fagyéi ev mcvezctö szavai 
után Tyihouov méltatta Pus-
kin emiékezeiét. Vaviiov, a szov-
jet tudományos akadémia e'nö-
ke Puskin költészetének népsze-
rűségéről mészéit. Az ukrán 
nép nevében Nikotaj Tihina 
mondott emlékbeszédet, majd 
felszólalt Jan Dnla, n csehszlo-
vák Írószövetség elnj5ke és Poi-

janov, a bolgár írószövetség 
kiküldötte. 

A megjelentek között volt 
Gergely Sándor elvlárs, és Paul 
Robenson, a híres néger éne-
kes, valamint az angol Lindsay 
is. 

Az ünnepségek keretében em-
léktáblát helyeztek el annak az 
épületnek a falán, amely Pus-
kin szülőháza helyén épült. Le-
ningrádban helyezték eí a 
Puskin emlékmű alapkövét. 
Ezen az ünnepségen két uno-
itája is jelen voít. 

Nagyszabású emlékünnepei 
' ártották Kievben és Ulan-Ba-
lorban a mongol-szovjet műve-
lődési társatág emlékkiállításá-
val egybekötve. 

fl kolhoz tagjai természetesen 
gondoskodnak a beteg és őreg 
kolhoztagokról is. 

Móricz Zsigmond *Uri murl*-
fát mutatta be a Szegedi Nem-
zeti Színház. A hárdm felvoná-
sos, nagyszerű dráma az 'Al-
föld egyik kisvárosában és ta-
nyájában a Millénium évében 
játszódik le s döbbenetes erő-
vel ábrázolja a széthulló ma-
gyar nemesi életet a főszereplő 
Szakmáry Zoltán tragédiáján 
keresztül. A darabot Móricz 
ezerkilencszázhuszonnyolcban ir-
ta, abban az időben, amikor föl-
desuraink Horthyék jóvoltából 
még ideig-óráig vigan élősköd-
tek a munkások és parasztok 
nyakán de már közvetve és köz-
vetlenül elörevetődött a kikerül-
hetetlen második világháború és 
az osztály bukásának árnyéka. 

Fölényes és gazdaghúrá mű-
vészettel eleveníti meg nagy 
irónk az alföldi dzsentrik fül-
ledt, borgőzös világát, az ábrá-
zolt típusok, a Zsellyei Balogk 
Ábelek, a Rhédey Eszterek és 
a Csörgheö Csuiik nem olyan 
régen még valóságban éltek s 
ha külön világukba nem is pil-
lanthatott be a munkásember, 
hamis büszkeségüket mindig 
érezte a vállán. Jövötlen, kába 
sorsban éltek ezek az arak és 
sírjukba majdnem belerántották 
a nemzetet is. 

Az »Uri muri*, amely előszőr 
regény-formában jelent meg, a 
maga zártságában, következe-
tességébed Móricz Zsigmond 
egyik legjobban sikerült darab-
ja. S bár a reális ábrázolási 
az első felvonásban impresszio-
nista, a harmadik, felvonásban 
pedig naturalista színek szövik 
át, a dráma atmoszférája töret-
len, a tragédiába csapó utolsó 
jelenetben meg: hátborzonga-
tóan valószerű. 

A mese középpontjában Szak-
máry Zoltán áll, aki kétség-
beesett erővel, görcsösen hada-

kozik a fenyegető kollektív el-
múlás ellen, aki reform-terve-
ket sző és aki számára végül t 
történelem nem hagy más ki-
utat, csak a halált. A többi 
szereplő mind az ő tragédiáját 
Igazolja és erősiti, a lángoló 
tanyaház az ő pusztulására vert 
kísérteties fényt. 

'A bemutató közepesen sike-
rült. Nagyszerűen festettek t 
díszletek, jól játszottak a fő 
szereplők, a rendezésben azon 
ban itt-ott hiba mutatkozott 
Nem gondolták végig az egyet 
figurákat következetesen, a pa-
raszti alakok a népszínművel 
határát súrolták. Legjobba« 
Zentai Anna »Rozika* alakító-
sában jelentkezett ez a hiányos-
ság, de fölütötte a fejét mái 
formában is, különösen a há-
rom bandavezér és a kondás 
személyénél, legjobban a Szak 
máry Zoltánt alakító Bessenyé 
Ferené játszott, aki a karma 
dik felvonásban levetkőzte ma 
dorosságát és pompás szinésA 
teljesítményt nyújtott a gyá 
nyörködö közönségnek. A többi 
színész szinte kivétel nélkül el-
sőrangúan szerepelt. 

A darab súlyos problémá 
miatt, szeretnénk, ha a követ 
kezö előadásokon a színház ré 
szóról valaki néhány magdal 
ban ismertetné Móricz mondani 
valójának, lényegét, hogy a dal 
gozók előtt minden vonatkozás 
ban tisztán álljon ez a dráma 
A Délmagyarország pedig fek 
kéri az olvasókat, hogy biréljS 
meg saját szemükkel, tudások-
kai és tollúkkal is az »Uri rrrm 
rit* és a kritikát küldjék be * 
szerkesztőségbe. A beküldök 
írások közül a legjobbat kőzök 
jük majd, mert élénk vitát szar 
retnénk kialakítani Szeged kok 
tarális életének fejlődése érde-
kében. (n. I. *4 

SZARflZ IDÖ, 

Gyenge szél, kevés felhő, szá-
raz Idő. fl hőmérséklet tovább 
emelkedik. 

Rákosi elvlárs cikke a Pravdában 
fl Pravda és a Komszomolsz-

kája Pravda vasárnapi számában 
teljes; egészében közli Rákosi Má-
tyásnak »fl jugoszláv trockijistsk 

az Imperializmus előőrsei? ctal 
cikkét, amely a .Tartós békééi! 
— Népi demokráciáért? juntig 
l-l számában jelent meg. 

B DIVSz v r̂eliajtth''ziüságána* taglal rísztveKek 
iijaság pünkösdfürdői táborozásán 

fl DIVSz végrehajtó bizottsá-

gának tagjai, miután látogatást 

tettek egyes vidéki városokban, 

köztük Szegeden és Mezőhegye-

sen is, résztvettek a MINSz pün-

kösdfürdői juniáiisán. élükön Guy 

de Boíssonnal, a DIVSz elnöké-

vel és Mlchall PeszIjakkal, a 

Szovjetunió küldöttével, 

fl pünkösdfürdői junlállson 
szórakozó boldog fiatalok ezrei 
kitörő lelkesedéssel fogadták a 
külföldi vendégeket. 

Mlchall Pcszljak a szovjet If-

luság üdvözletét tolmácsolta a 

magyar fiataloknak. 

— fl szovjet ifjúság — mon-
dotta — jól tudja, hogyan dol-
gozik, hogyan tanul a magyar 
ifjúság és hogy kitűnő eredmé-
nyeket ér el munkában és tanu-
lásban egyaránt. A Szvojetunió 
fiataljai figyelemmel kisérik ezt 
a munkát, amellyel a magyar if-
jak hazájukban a szocializmust 
építik és sok sikert kívánnak a 
magyar ifjúságnak azon az uton, 
amelyen a magyar fiatalok Rá-
kosi Mátyás bölcs vezetésével 
haladnak. 

Percekig tartó viharos lelke-
sedés fogadta Peszljak szavait. 
•Éljen Sztálin?, •Éljen Rákost? 
— zúgott fel a kiáltás. 

Szirma! István országgyűlés! 

képviselő, az MDP központi ve-
zetőségének tagja a Magyar Dol-
gozók Pártja nevébeil szólt a 
fiatalokhoz, 

— Ez a mai ünnepség — mon-
dotta — annak a nagy győze-
lemnek megünneplése is, ame-
lyet a magyar munkásosztály és 
pártja vezetésével a magyar nép 
májas 15-én vívott ki. Ebből a 
győzelemből komoly munkával 
vette kt részét az ifjúság is. 
Köszönhetjük ezt a győzelmet a 
magyar dolgozó népnek, pár-
tunknak és a magyar nép szere-
tett vezetőjének, Rákosi elvtárs-
nak. De nem szabad megfeled-
kezni arról, hogy ezt a győzel-
met elsősorban a bennünket fel-
szabadító Szovjetunió tette le-
hetővé. Ezután beszélt a lenini 
Komszomolról, majd Így folytat-

ta: a magyar fiataloknak mf 
jobban meg kell ismerniök at 
nak a népnek kulturáját, amel 
a legtöbbet adta a szabadságért 
el kell mélyíteni az őszinte 
rátságot a Szovjetunió ifjúságé1 

vaL 
Hatalmas lelkesedés és zegf 

"taps fogadta Szirmai István sai 
vait Ezrek és ezrek egyemben 
ként kiáltják: .Éljen Sztálin, 69 
jen a Komszomol, éljen Rákosi 
éljen a Párt!?, fl lelkesedés, « 
öröm tüze ég a szemekben. K3S 
ben a színpadokon pereg a kul 
turmüsor és este fellobban a Ö 
bortüz lángja, amelynél egpa 
erősebben száll oz ének, IrW 
ífetve: a világ ifjúsága egység 
ben, összefogva halad a békA 
ért, a demokráciáért vezető aisí 
küzd minden ifjú boldogabb fi 
vőjéért. 

Dagyszafiásá fiúság] sgaridáluiáit 
restíszek üedgyesagyházán 

A pünkösdi ünnepek alatt a 
medgyesegyházt SzlT, az EPOSz 
és az Úttörők tagjai nagyszabású 
sporldélutánt rendeztek. Több, 
mini 1C00 néző előtt, közel 500 
ifjú mutatott be szebbnél-szebb 
tornagyakorlatokat, atlétikai ver-

senyeket és sportviadalokat, I 
sportműsort díszes felvonulás M 
zette be. 

Este az Ifjúság jólslkerfllt f f 
zsabálat rendezett, amelynél 
tiszta jövedelmét felajánlották! 
Fesztivál javára. v 
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