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VASÁRNAP, 1930. DECEMBER 1T. 

MUNKÁSOK ÉS MŰVÉSZEK 
Ankéton beszélték meg a „Kis Kata házassága" 
tanulságait a szegedi dolgozókkal a film alkotói 

Dolgozóinknak a kultúrához, as 
01 művészethez való új viszonyát 
mutatta az a rendkívül érdekes 
film-ankét, amely u ,,Kis Kata há-
zassága" cimű film első ma-
gyarországi bemutatója után zajlott 
le a szegcdi Szabadság Moziban. A 
vézök soraiban túlnyomórészt tex-
tilmunkások, textilmunkásnők ültek, 
dr nagy számban jelentek meg a 
dolgozók legkülönbözőbb rétegeiből 
is. Meglepően nagyszámú hozzászó-
lás hangzott cl az ankét során, 
amely már magában véve is azt bi-
zonyítja, hogy egyrészt a. dolgozók 
valóban érdeklödnek új, művészeti 
alkotásaink iránt, másrészt pedig, 
cz cz új magyar film mondanivaló-
jával, tcrtulmával és rendezésével 
egyaránt megtalálta az utat a leg-
mclfóbb közönségnek, a dolgozóknak 
érdeklődéséhez, napi életéhez. 

I /' magyar művésxe tünknek, 
s benne igen nagy mértékben a 
filn.művészei nek éppen az a legdön-
tőbb célja, hiva,tása —, amint Both 
Béla elvtárs, a filmgyártó vállalat 
művészeti vezetője mondotta vitáin-
dító bevezetőjében —, hogy meg-
mutassa a népnek ti valóságot és 
megismertesse a néppel a társadal-
munkat is, mert ezáltal alakíthatjuk 
magát az életet. A művészetnek és 
a most bemutatott filmnek is az a 
célja, hogy átalakítsa, formálja az 
embtreket, rámutasson a hibákra 
és azok kijavítására, vagyis az 
építést, új szocialista társadalmunk 
építését, s ezzel a béke megvédé-
sét szolgálja. 

A felszólalások a film legkülön-
bözőbb részeivel foglalkoztak és 
mindannyian örömmel beszéltek er-
ről cz tij alkotásról, de egyben rá-
mutattak némely hibákra is. A töb-
bi között Meleg Ferenc elvtársnak, 
a Magyar Kender munkásának fel-
szólalása jellemezte jól ennek a 
filn.nek egyik nagy értékét. ,.Ugy 
éreztem, mintha ott lennék a gyár-
ban —, mondotta. — A saját mun-
kahelyemen éreztem magam." Min-
den felszólalásból a legbiztatóbb 
éppen az a tény volt, hogy vala-
mennyien megláttak a filmben egy-
egy olyan jelenetet, megragadta, a 
figyelmüket egy-egy olyan mondat. 
vagy estmérjy, amely utal mutat az 
ö életükben, napi munkájukban is. 

Ax e l l e n s é g - gyalázatos szerepé-
pek bemutatása nagyon sokakat ra-
gadott. meg. Agócsi János elv-
társ, a Vágóhíd dolgozója felszóla-
lásában azonban azt nem tar-
totta, helyesnek, hogy csak 
olyan későn leplezték le az 
ellenséget. Ez a meglátás legfel-
jebb annyiban nem «t//'a meg a he-
lyét, hogy a>z ellenség — amint a 
filmen is láttuk és sok gyakorlati 
tapasztalat mutafja — igyekszik 
leplezni magát és nem mutatja meg 
igazi arcát, hanem a dolgozók éber-
ségén múlik sikeres leleplezése. 
Hiba volt azonban — amire helyesen 
Nyilasi Péter elvtárs mulatott rá. 
— hogy csak egy személy képvi-
selte az ellenséget és nem láttuk a 
reakciós mérnök cinkosait, akik 
segítettek neki a termelés gátlásá-
ban. 

Kétségtelen mindezek mellett is, 
hogy nagyobb éberségre tanította 
így is ez a film Szegt'd dolgozóit 
és még jobban meggyülöltette ellen-
ségeinket, akik geprombolásiól, a 
munkások életére töréstől sem ri-
adnak vissza. A dolgozókat saját 
pzemük ellenségt 'nek a felfedezésére 
ösztönözték a látottak. Ez( tanúsí-
totta a többi közö(t Csillog Júliá-
ink, a Szegedi Kender munkásnő-
jének felszólalása is, aki elmondta, 
hogy náluk hogyan kísérelte meg 
az ellenség a termelés meggátlását, 
de rámutatott felszólalása során 
orra is. hogy ne feledkezzünk el 
róla; közvctlenJközelünkben lesel-
kedik az elenség az áruló Tito-
klikk alakjában Cs meg akarja aka-
dályozni békés építő munkánkat. 

Meglátták « diszbemutató 
részf.icvöi a lilmnek azt a fontos 
mondanivalóját is, amely az öntu-
datos munkások ,családi életéri', 
családjukhoz, feleségükhöz való vi-
szonyára vonat hozott, vagyis arra. 
amit a f'lm egyik alakja így fogal-
maz meg: ,,nemcsak az tizemben, 
otthon is népnevelőnek kell len-
nem," Különösen Komócsin Antal-
né elvtársnő mutatott rá erre a gon-
dolatra felszólalásában, amikor 
egyenesen arra kérte a megjelente-
ket és általuk minden dolgozót, 
hogy vizsgálják meg magatartásu-
kat. ha szükséges, gyakoroljanak 
önkritikát és ne csak a munkahe 
lyukon. hanem otthon is jó népne-
velők legyenek. 

Ezzel a kérdéssel volt kapcsolatos 
Kis Kata édesanyjának szerepe is, 
amely körül vita alakult ki. Volt, 
ahl'azt állította, hogy reakciós, mert 
ncn szívesen engedte lányát tan-
folyamra, vissza akarta tartani 

pártmunkától. Sokan helyesen lát-
ták meg azonban, hogy Kis Kata 
édesanyja semmiképpen sem ellen-
ség. csak elmaradott, elmaradottabb, 
mint Kis Kata és igy számára is 
fokozott, türelmes és az ő kordnak 
megfelelő felvilágosító munkára 
van szükség. 

Nem volt egyetlen olyan felszóla-
lás sem az ankét során, amely ne 
segítette volna legalább egy lépés-
sel elöre a film íróját, rendezőjét, 
megjelent főszereplőjét egyaránt 
ahhoz, hogy legközelebb még jobbat, 
még tökéletesebbet alkossanak. 
Olyan apróságok sem kerülték el 
a nézők figyelmét, amiről i f j . Mó-
zesáé elvtársnö beszélt, hogy nem 
láttak a filmen bemutatott üzemben 
bölcsödét. Az ankét zárószavaiban 
Both elvtárs köszönettel fogadta 
ezt a megjegyzést is, mert variban 
szocialista üzemeinket —•, amelyek-
ben fő jelszó, hogy •>legfőbb érték 
az ember" — elengedhetetlen tarto-
zéka a bölcsőde. Szovjetunióbeli 
tanulmányútja során is — amint 
elmesélte — egyik legkedvesebb él-
ményt számára a Kalininról elne-
vezett moszkvai szerszámgépgyár 
bölcsödéje jelentette. 

A HALADÁS, A BÉKE 
DERŰS MŰVÉSZETÉT HALLJUK 

A dolgotok segítségét, ame-
lyet felszólalásaikkal, észrevételeik-
kel nyújtottak, igen hálásan fogad-
ták a díszbemutatóra Szegedre ér-
kezett vendégek: Máriássy Judit, 
a film irója, Máriássy Félix, a film 
rendezője, Mészáros Ági. a Magyar 
Népköztársaság érdemes művésznője, 
aki a főszerepet, Kis Háta szerepét 
játszotta és Both Béia elvtárs, a 
filmgyártó vállalat művészeti veze-
tője. Az előadásból és az ankét-
ből egyaránt tanultak a film alkotói 
és a f'lm nézői. A film alkotóiban 
tudatosulhatott, hopv milyen nagy 
felelősség írni, filmet készíteni Eh-
hez elsősorban ismerni kell az 
életet, a dolgozók életét, akkor 
lesz helyes a filmalkotás, akkor ne-
vel, tanit és egyben szórakoztat, 
derűt nyújt, mint ez a film is. Er-
ről beszélt Máriássy Félix az at.-
kéton, amikor azt mondotta: 

— A mt munkánk sikere attól 
függ, hogy ismerjük-e az életet, az 
összes dolgozók életét, az elvtársak 
magánéletét. Tudnunk kell, hogy 
mi érdekli az elvtársakat, mik a 
nehézségek, problémák, amelyek ál-
talában felvetődnek. Mi csak ak-
kor végezhetünk jó munkát, ha 
mindezekre rámutatunk és filmjeink 
erről szólnak, segítséget nyújtanak 
ahhoz, hogy szebbé, könnyebbé, 
jobbá legye" minden dolgozó élete. 
Segítséget kell nyujtanunk at el-
lenség, az imperialisták bérenceiríck 
leleplezéséhez 

l.eghirálóhh mürésxelnk r.eg-
tisztelő feladatnak farlják ennek 
a kötelességnek teljesítését. Meg-
tisztelő, nagy művészi feladatnak 
nevezte felszólalásában Mészáros 
Ági is• Kis Katának, a fonónönek 
ailakítását, 

— Igyekeztem megfelelni felada-

tomnak, — mondotta — és ha ele-
get tudtam tenni, akkor sok-sok ezer 
Kis Kata rájön arra, hogy ö is 
csak úgy juthat révbe, mint a fil-
men szereplő Kis Kata: a Párt út-
mutatása révén, szorgalmas mun-
kával. Remélem ez a film megtanítja 
a még nem eléggé öntudatos dolgo-
zó hőket arra, hogy magánéletük 
elválaszthatatlan ettől a munkától. 
Egyéni boldogulását csak az talál-
hatja meg. aki résztvesz a dolgo-
zók nagy családjának munkájában 
és igyekszik ennek a családnak 
hasznos tagjává lenni. 

A légiont osabbról maga a film 
írója; Máriássy Judit szólt az an-
kéton Balogh Ferencnének, a 
Textilkombinát munkásnőjének fel-
szólalásához csatlakozót'» aki a 
Szovjetunió nagy segítségéről be-
szélt, hiszen mind jobbá váló éle-
te mellett, közvetlenül is fapasztuZ-
ja ezt a segítséget ezáltal. hogy 
éppen olyan szovjet gépeken dol-
gozik, mint amilyenek a filmen 
lévő üzembe érkeztek. 

— Sxorjet segítség nélkül 
ez a film sem készülhetett volna 
el —, mondotta Máriássy Judit. — 
Nagyon sokat köszönhetek a szov-
jet elvtársaknak, de különösen 
Pudovkin filmrendező elvtársnak és 
Obrazcov elvtársnak, a világhírű 
bábszínház vezetőjének, ök adtak 
bátorságot arra' hogy hozzá merjek 
kezdenia film megírásához. Ok mond-
ták, hogy egyet kell tudni: szeretni 
a népet és tudni kelt, hogy kinek 
ír nz ember. Mindig a dolgozó,kra, 
az elvtársakra, az elvtársak életére 
gondoltam és azt szerettem volna, 
h°gy olyan gondolatokat mondjak 
el ezzel a filmmel, amelyeket 
Őszintén érzek, amelyekre a Párt 
tanított meg és amelyek fontosak 
mindannyiunk életében. 

A szegcdi bemutató és az ankét 
tanulságai szerint sikerült ezt a 
célt elérni. Művészeink nemcsak 
elindultak a nép felé, de találkoz-
tak is a néppel, a dolgozókkal. Ezen 
az úton, amelyet cz élenjáró szov-
jet művészet tapasztalatai tesznek 
könnyen jdrkatóvá, kell továbbha-
ladnia íróinknak, művészeinknek, 
hogy a művészet betöltse igazi 
hivatását, amire a Szovjetunió szo-
cialista-realista művészete tanítja: 
cz élet szebbé• derűsebbé tételét, a 
jobb, eredményesebb munka elő-
segítését, a harcos békcakarat meg-
erősítését. Erre legvilágosabban 
Sztálin elvtárs tanított, amikor a 
filmről szólva kijelentette, hogy 
annak segítenie kpll a munkásosz-
tályt és annak Pártjaf a dolgozók 
szocialista szellemben való neve-
lésében. a tömegek megszervezésé-
bén a szocializmusért, vívott harc-
ban. s növelnie kell a tömegek kul-
túráját, politikai harcképességét. 
Nagy és megtisztelőén szép feladat 
cz. Á '.,Kis Kata házassága'-hoz 
hasonló és még tovább fejlődő fil-
mekkel tölthetjük be igazán. 

(lökösí 

Jelentős kulturális esemény Sze-
geden a napokban megnyílt Szovjet 
Zenei Hét. A bőséges és a zene min-
den árnyalatát felölelő programm-
sorozcl'ban megismerkedhetünk az 
orosz zene haladó hagyományaival 
és a mai szovjet muzsika nagyszerű 
alkotásaival. Kulturális fejlődésünk 
mai stádiumában igen nagy szüksé-
günk van arra, hogy mindjobban 
megismerjük és állandóan halljuk a 
szovjet zene alkotásait. Zeneszerző-
inknek, zenei szakembereknek, de 
dolgozó tömegeinknek is egyaránt 
szükségük van arra, hogy megis-
mer/ék a kommunizmus felé haladó 
Szovjetunió fejle't Zenekultúráját, s 
különösen annak a Bolseólk Párt 
1948-as határozata óta bekövetke-
zett fejlődését. 

71Jiér[ tanulságos számunkra o 
szovjet zeneélet, tanulmányo-

zása? Az elmúlt évben M. Csulaki, 
szovjet zeneszerző, a Szovjet Zene-
szerzők Szöve.tségének titkára ha-
zánkban járt, s a magyar zeneéletet 
áttekintve megáHapforta, hogy 
:eneéletünk. zeneszerzőink elsza-
kadtak a néptől, a tömegek életé-
től és művészetá'öl. A magyar zene. 
szerzők egy része nem tanulta még 
meg. hogy miképp tájékozódjék a 
nép. a tömegek ízlése, érdeklődése. 
felől, nem veszi számba a dolgozók 
zenei érdeklődését, más szavakkal: 
még nem tanultak meg a nép nevében 
és a nép részére alkotni, még nem 
éudlák kifejezni u nép, a dolgozók 
vezetöszerepét a zeneművésze/ esz-
közeivel. Hatékonyan érintette a 
magyar zeneéletet a nyugati bur-
zsoá formalizmus, ez az érielmetle-
nül egyéniseskedü művészeti irány, 
amely a művészetek bomlásához és 
zsákutcájához vezet. 

Nem hitt a magyar komponisták 
nagy része a zene realisztikus, ki-
fejező lehetőségeiben, nem (ud'ák 
azt, hogy a zene szavával is lehet 
mindennapi konkrét tortáiméit, iúr-
esadalmi mondanivalót kifejezni. 

A magyar zeneétetben u szovjet 
zene példája nyomán már ed-

dig is mutatkozott fejlődés. Részben 
czor.ban még mindig érvényes M, 
Csulaki megállapítása. A magyar 
zeneélet fejlődése akkor lesz teljes, 
akkor tud lépést tartani a szocia-
lizmus felé haladó népi demokrá-
ciánk általános fejlődésével, ha to-
vábbra is a szovjet zene példája felé 
veszi irányát, ha felismeri és meg-
érti azt, a szerepet, amely a zenérc 
hárul a szocialista társadalomban. 

Mit jelent konkréfe a szovjet ze-
ne tanulsga, útmuUMsa? 

A szovjet zeneélet igazi fejlődés. 
nek a. Bolsevik Pán 1948-as zené-
vel kapcsolatos, ismert határozata 
óta indult. A Bolsevik Párt határo-
zatában és Zsdánov elvtárs felszó-
lalásaiban megtaláljuk azokat nz 
irányelveket, amelyek mentén a ze-
nei szakemberek munkája eleget 
tud tenni a szocialista társadalom-
ban rájuk váró feladatoknak. 

,.A zene alkalmazkodjon a kor. 
hoz, a nép, a tömegek igényéhez. 
Tartson kapcsolatot a mindennapi 
éle(tel. az újonnan felvetődött kér-
désekkel. Legyen a jó zeneszerző 

A 

ÚGY KELL AZ OROSZ NYELV, mint a falat kenyér 
— Kraszni j , kra®znaja, krasz-1 

nője . • . ragozza Engi J-aci út törő 
pa j t á* a vörös melléknevet. S ; o r -
galmasan tanul, ' hogy te l jesül jön 
nagy vágya: anyanyelvükön beszel-
hessen a szovjet út törő pa j tásokkal . 
Az asz ta l körül ülő hallgatók vele 
együtt gyakorolnak. Az asztalon 
füzetek fekszenek. Malinger Gizella, 
a vegyipari technikum negyedéves 
hal lgatójának füzete szorga lmas 
otthoni foglalkozásról tesz bizony-
ságot. 

Könnyedén, vidáman 

tcnuliájk az orosz nyelvet a ket tes 
csoport hallgatói az MSzT-székház-
ban és beszélgetésük során szóba-
kerül az is. hogy közös újévi ün -
nepségen minden tanuló csak o ro-
szul besüél ma jd . 

Ez a kép is annia'k bizonyítéka, 
hogy az idén ősszel milyen jelentős 
érdck'ödéssel fordultak a dolgozók 
a Gorkij-könyvtár orosz nyelvtan-
folyama felé- Közel 500-an iratkoz-
tak be ezekre a tanfolyamokra, 
akik megértették az Orosz nyelv-
tanulás fontosságát és a nagy Szov-
jetunió tapasztalatainak gazdagsá-
gát szocializmust építő hazánk ja-
vára akarjá'k felhasználni. 

Munkások. egyetemi 
tanárok 

fizikai és szellemi dolgozók —, 
akik felismerték az élenjáró szovjet 
országépités, tudomány és művészet 
jelentőségét —, egyaránt réslztvesz-
nek ezeken a tanfolyamokon. 

Majevszki j Elek nyelvokta tó 

örömmel dicséri hallgatói igyekeze 
tét: 

— Az első két hónap alatt meg-
tanultak írni. olvasni — mondja — 
Most az órákon már alig beszélünk 
magyarul. Énekeket is tanulunk. 
Sztálin elvtárs 71. születésnapjára 

ünnepi órái tartunk 

és addigra megtanuljuk a Szovjet 
himnuszt orosz nyelven, 

A S';erves Kémiai Intézetben is 
élénk figyelemmel fordulnak a z orosz 
óra hallgatói a febla felé, me.vre 
Kovács Ilonka hibátlanul írja fel 
a hári feladat utolsó mondatát. Ez-
után olvasás következik. Fodor 
Gábor elvtárs, Kossuth-díjas pro-
fesszor a tankönyv fölé hajolva, 
fennhangon olvas. Olvasása azt bi-
zonyítja. hogy nemcsak a tudomá-
nyos munkában állja meg n helyét, 
hanem a nyelvtanulásban is. Minél 
előbb eredetiben akarja tanulmá-
nyozni a szovjet kémikusok mun-
káit. 

Nagy lelkesedés segíti elő a Kór-
tani Intézet oroszul tanulóinak 
eredményeit is. 

„Salálin nati voxagy" 

-— Sztá'Ln a mi ve/érünk —, fordít 
Lukács Eta szigorló orvos és írja 
a táblára a mondatot. 

Wúber Teréz munkafelajánlásába 
foglalta Sztálin elvtárs 71. születés-
napjára, hogy orosz nyelven tíz 
mondatból á'ló szorgalmi dolgoza-
tot készít. Ezzel is igyekszik régi 
vágyának elérésére, hogy a! inté-
zetbe érkező szovjet folyóiratokat 
minél előbb megérthesse. Szabó 

Gyula demostrátor , ot thon fe lesé-
gével együtt tanul ja az orosz nyel -
vet. Minden héten egész délutánt 
tölt gz orosz nyelvtanulással . 

— Szakmánkhoz — mondja — 
úgy kell az orosz nyelv, mint a 
fa lé t kenyér. Célom, hogy mielőbb 
fordí tani tudjam a szovjet t udomá-
nyos kuta tásokról szóló műveket. 

A többi tanfolyamok m í r megin-
dultak, amikor 

a MagyorKender 
dotgoxúi 

azzal a kéréssel fordul tak a Gor -
kij Kcnytárhoz, hogy üzemük leg-
jobb dolgozói réiszére indí tsanak 
orosz nyelvtanfolyamot . A t an fo -
lyam már három hete folyik. Kis 
Sándor elvtárs, az ú j í tó felelős 
szorgalmas tanulását az a vágy fo -
kozza, hogy mielőbb olvashassa a 
Szovjetunióban megjelent ú j í t á s o k -
kal, sztahánpvista munkamódszerek-
kel foglalkozó könyveket. 

Obis Ede- a felvetőgép kezelőmun-
kása, sokszor ta lálkozott már szov-
jet e lv társakkal , de mivel nem t u -
dott oroszul, így barát i kézfogáson 
kívül, szorosabb kapcsolat k iép í té -
sére nem volt módja . 

— Nagyon tanulok majd , hogy 
legközelebb már 

tolmács nélkül 

politikailag is élesfülű" — mon-
dotta. Zsdánov elvtárs. A szovjet ze-
neszerzők megértették a Bolsevik 
Párt útmutatását. Megértették — 
amint azt Csulaki és Novikov szov-
jet zeneszerzők nálunkjártukban ki 
is fejteitek —, hogy a zene a po-
litikai nevelés, az ideológia egyik 
eszköze, hogy a zene realisztikus le-
hetőségeit felhasználón, társadalmi 
mo-ndanivalókat, az élet éppen fel-
színen lévő aktualitásait is ki lehet 
fejezni. 

Bolsevik Párt iránytmutaló 
határozata ota sok olyan 

szovjet zenemű jött létre, amely, 
felszámolva a zenei öncélúság bur -
zsoá eszméjét, a mindennapi életből 
merítette témáját és a haladás, a 
nép érdekeit szolgálja. Mejtusz 
ukrán zeneszerző ,,]fjú Gárda" című 
operáját Fagyejev hires regényéből 
dolgozta fel. Megjeleníti a Nagy 
Honvédő Háború idejében a krasz-
nodont Ifjú Gárda esküjét, a szov-
jet ifjúság mélységes gyűlöletét a 
hitlerista rablók ellen, a Komszo-
mol tagjainak hősiességét és igazi 
patriotizmusát M. Csulaki balettet 
komponált az ismert Osztrovszk'j-
regény, ,,Az acélt megedzik" alap-
ián. Soszlákovics hc/almas orató-
riuma, „Dal az erdőkről'' a nagy 
sztálini erdősítési tervet énekli 
meg. Hacsaturján pedig olyan nép-
szerű balettet komponált (,.Gaja-
neh"), amely egy örmény sztahano-
vista kolhozmunkásnőről szól. 

A szovjet zene hatalmas fejlődé-
se különösen a filmzene terén 
szembeötlő. A szovjet zene nagysá-
gai, Soszlákovics, Hacsaturján. 
Sebalin olyan hatalmas szovjet film-
alkotásokhoz készitejtek kísérőze-
nét, mint a Berlin eleste", a 
,,Sztálingrádi csata", a ,,Kárhozo'-
tek összeesküvése." Ezek közül kü-
lönösen kiemelkedik a ..Berlin el-
este" kísérőzenéje, Soszlákovics ha-
talmas alkotása, amely szinességé-
vel, az egyes jelenetek rcme.k alá-
festésével a szocialista filmzene 
példamutató alkotása. 

fírosz népzenei hagyományokra, 
népdalkincsekrc épít a szov-

jet zene. Igy lesz a szocialista tar-
talmú, formájában nemzeti zenekul-
túra széles néptömegekhez szóló, 
közérthető. A ncgy bolsevikok min-
dig a népzenei értékek felhasználá-
sára intették a zeneszerzőket. Le-
nin 1918-ban meghallgatta ét támo-
gatta a Szegeden is hatalmas siker-
rel szerepek Pjatnyickij népi zenei 
együttest, a Bolsevik Párt, Zsdápov 
elvtárs pedig a népdalt felhasználó 
zeneszerzőket állította mintaképül a 
formalizmus hatása alá került kom-
ponisták elé. 

A stoviet zeneszerzők valóban 
..politikailag is éleslülüek", Ezt ma-
tatja, hogy tevékenyen részt vesz-
nek a békcharcban. Amellett, hogy 
a békéről alkotnak műveket, a kö-
zelmúltban felhívássol fordultak a 
nyugati zeneművészekhez. „Mit tesz-
tek a béke megszilárditásáért? 
kérdezték kiáltványukban a nyugati 
zeneművészedtől. — Honeggcr, De-
sormier, Thibaud — aláirtátnk-e it 
stockholmi békefelhívási? Ki mel-
lett áll ön ma, Arturo Toscanint, 
Stokovszki, Bruno Walter?" — kér-
dezték a nagy karmeséereket. „Az 
egész világra kiterjedő hatalmas 
békemozgalomból a zenei szakembe-
reknek is ki kell venni részüket, a 
békének le kell győznie a háborút."' 
fejezték bc felhívásukat. 

TYf eg kell értenünk és cl kell ta-
nulnunk a szovjet zene hatal-

mas tanulságait. Ezekben a napok-
ban, amikor a Szovjet Zenei Hét 
programjait hallgatjuk, tudatában 
kell lennünk annak, hogy olyan mű-
vészetet ismerünk meg. amely a mű-
vészi hivatás legmagasabb fokán áll: 
a népből fakad, a néphez szól. a 
haladást, a békét szolgálja s öröm-
mel, optimizmussal telíti be felsza-
badult dolgozóink, népünk életéi• 
Ezen a héten minden nap a szocia-
lizmust megvalósító nép dallamait, 
énekét, zenéiét, a szovjet muzsikát 
hallhatjuk. Hallgassuk és tanuljunk 
tőle. 

Király József. 

,Vörös Csi l lag" lesz 
a Korzó Moziból 

besü lhessek a szovjet clvtársákkal." 
Ez a gondolat fűti valamennyi 

orosz nyelvtanfolyam 
Meg a k a r j á k ismerni azt a nyelvet, 
amelyen annyi nagy gondolat kapot t 
formát, hogy vezesse, a boldogabb 
életre tanítsa a dolgozó milliókat. 

{Csányi) 

Számos levél érkezet! a város i 
tanácshoz és a szegedi Korzó Mozi 
vezetőségéhez is, hogy hasonlóan a 
Belvárosi Mozihoz, változtassa meg 
nevét. Érkeztek be konkré t j avas -
latok Is. amelyek kilzUI a mozi ve . 
zelőségr u ..Vflríis Csillog" elneve-
zési találta legalkalmasabbnak. III-

résztvevőji t | ha tározták, hogy december 21-én, 
Sztálin elvtárs 71.ik szüle tésnap, 
ján a „Sztálingrádi csata" I. és I I . 
részének előadása keretében t a r t j á k 
meg az ünnepélyes névváltoztatást , 


