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BÉKÉRŐL, SZABADSÁGRÓL ÉNEKELTEK ÉNEKKARAINK 
A S Z O V J E T ZENEI HÉT S Z E G E D I B E F E J E Z Ő H A N G V E R S E N Y É N 

Tfasárnap este az Ady-téri 
egyetemi épület zsúfolásig meg-

telt nagytermében a szegedi ének-
es zenekarok munkaközössége nagy-
szabású hangversennyel fejezte be 
a Szovjet Zenei Hét szegedi műso-
rait 

.Magyar-szovjet barátsággal a 
békéén" — hirdette a felirat a 
hangverseny és minden mai kultár-
munka célkitűzését s erről a célki-
tűzésről beszélt Salamon Ferenc 
elvtárs is. a szegedi MSzT titkára 
megnyitó beszédében. 

— A magyar-szovjet barátság és 
a békéért folyó harc elválaszthatat-
lan egymástól. Ezekben a szovjet 
zenei programokban is hálánkat 
nyilvánítjuk a felszabadító Szovjet-
unió iránf. A szovjet zenei hangver-
senyek jelentőségét fokozza, hogy 
éppen most zajlik le, néhány nap-
pal Sztálin elvtárs 71. születésnap-
jának ünnepségei előtt — mondotta• 

* 
A nagyszabású hangverseny jó és 

tartalmas műsorösszeállitása a kon-
cert célkitűzését, a béke ügyének, a 
magyar-szovjet barátságnak elmé-
lyítését szolgálta. A műsor kereté-
ben csuk szovjet és magyar művek 
hangzottak el. Ezek magukbanfog-
lalták a mai szovjet és magyar ze-
ne legjobb tömegdalait, kórusmüveit, 
de ugyanukkor bemutatták az orosz 
és magyar haladó zenei hagyomá-
nyokat is 

J gen jól szerepéit a Köza1 
mazottah ,.Bartók Béla" 

Közulkal-
Kó-

rnsa. Kertész Lajos vezénylésével. 
Kodály esti dalát, fíacsatarján ne-
héz Sztálin-dalát szólaltatták meg 
alaposan kidolgozva, finom tolmá-
csolással. A jó hanganyagú MAV 
énekkar nagy sikerrel énekelte Ko-
dály karüdi nótáit, Szvesnyikou 
szovjet szerző Holdvilág cfmű kom-
pozícióját finom dinamikai árnyala-
tokkal mutatták be. A szegedi 
OKlSz-énekkar szintén jó hang-
anyagú együttes, Becshy Balázs ve-
zényletével Liszf ünnepi dalát Igen 
erőteljesen szólaltatta meg. Nagy 
sikert aratott előadásukban a köz-
ismert, szép grúz népdal, a Szuli-
ko. Az Egyetemi Ifjúsági Énekkar 
fvezényelte: Kertész Lajos) Kodály 
nagyszalontai népdalleidolgozását, 
a Köszöntőt és lendületes Komszo-
mol-dalokat énekelt. Kár. hogy cz 
a fejlődőképes énekkar állandó le-
morzsolódási problémákkal kiizd. 
Továbbfejlesztése-, kiegészítése, sze-
replésük alapián indokolt lenne. 

A,- MSzT központi vegyeskara No-
vikov trojka-dalát, Sárközi arató-, 
dalát és egy Sztálin-dalt énekelt 
(vezényelte: dr Endrödi Ferenci). 
Maszlov kedves, jóhangzású kolhotz-
dala., a Pohárköszöntő, nagy sikert 
aratott a Kiskereskedelmi Válltalat 
énekkarának előadásában (vezényel-
te; Szécsy József). A KjOSz-ének-
kar műsorán Novikov közkedvelt 
tüzérindulója és Veress népdblfel-
dolgozásai szerepeltek. 

/J hangversenyen közremülködölt 
y a szegedi Szimfonikus Zene-

kar is. Műsorán egy magyar és egy 
orosz haladó zenei hagyományt ele-
venített fgl, Erkel Hunyadi-nyitá-
nyát (vezényelte; Varga Lehel) és 
Glinka közkedvelt Ruszlám és Lud-
milla operájának nyitányát, Kcrny 
Kálmán vezetésével. 

Elfér Vera zenekonzervatóriumi 
tanárnő két szépen megoldott zon-
gorassámmal szerepelt, Weincr pa-
rasztdalait és két Kabáleoszkij-pre-
lüdöt játszott. Németh Irénbe* Liszt 
ts Rachmaninov dalaival jó hang-
cnyagú, de még bizonytalan elő-
adásmódú énekest hallottunk. 

A nagyszabású műsort az összes 
énekkarok együttese zárta. Hatal-
mas erővel szólalt meg a szegedi da-
losok ajkán Sárközi békedala és 
Alexandrov kantátája arról a láng-
eszű vezérről, Sztálinról, aiki a bé-
ketábor éjén áll, ,,akinek nevével 
épül a világ". 

A kórushangverseny méltó be-
fejezése volt a Szovjet Zenei 

Hét szegcdi eseményeinek. A sze-
gedi kórusok eddig is sokat fejlőd-
tek a szovjet énnekkari kultúra pél-
dája nyomán. Énekkarainknak azon-
ban maradéktalanul el kell sajátí-
taniok a szovjet zene minden tanul-
ságát. Énekkarainknak meg kell 
szabadulniok minden formalista sal-
longtól, a kórusvezetők és a szóló-
énekesek a szovjet éneklési is 
előadási mód könnyedségével is 
természetességével szólaltassák meg 
a müveket. A Szovjet Zenei Hét be-
fejező hangversenye mutatta a kó-
ruskultúra terén eddig elért szép 
eredményt, dc egyben mutatta, azt 
is, ha zenei szakembereinél nem fej-
lődnek munkájukban és művészetü-
ket nem hatja át a szocialista rea-

lizmus ébersége, akkor sablónos és 
formalisztikus elemek maradnak 
előadásaikban. 

A szereplő énekkarok, zenekarok, 
szólisták és karmesterek jó munkát 
végeztek, de ne elégedjenek meg 
az eddigi eredményekkel, igyekezze-
nek továbbra is a szovjet zene pél-
damutatása nyomán fejlődni. Csak 
így érhetjük el, hogy zenekultúránk 
fejlődése nem marad el népi demo-
kráciánk általános politikai és 
gazdasági fejlődése mögött. 

Király József. 

K U L T Ú R T E R M E T AVATTAK 
az Autójavító Vállalat dolgozói 

A XI száimú Autójavító Vállalat 
dolgozói újra tapasztalták a Párt és 
a kormány szerető gondoskodásét. 
Nemrégen épült fel az új garáfcs és 
korszerű szerelőműhely a Kálvária-
utcai telepükön, szombaton este pe-
dig a most elkészült kultúrtermet 
avatták lel a vállalat dolgozói rész-
vételével, 

Sarnyai Vencel elvtárs- igazgató 
rövid beszédében ismertette az üzem 
egyéves fejlődését. A : államosítás 
előtti kis ós szervezetlen műhelyből 
jutottak el a mai üzemhez, amely 
Magyarország egyik legmodernebbül 
felszerelt autójavító telepe-

Az avgtóünnepségen Diószegi Pál 
elvtárs, a városi békeiroda küldöt-
te mondott ünnepi beszédet. Utalt 
a varsói Békekongresszus eredmé-
nyeire, a népek hatalmas, megújuló 
békiejnozgalmára. 

— At imperialisták ..rendkívüli 
állapotot'' hirdetnek, mi is rendkí-
vüli állapotot hirdetünk, de a mun-
kában, a feladatok pontos és idő-
beni végrehajtásában — mondotta 
Dió#aegj elvtárs. 

Az Autójavító Vállalat dolgozói 
több és jobb munkával köszönik 
meg az államreaik a korszerű üze-
met és kultúrtermet. Igy állnak 
helyt a bókéért vívott harcba11. 

MEGTISZTÍTJUK KLASSZIKUSAINK ALAKJÁT 
A RÁJUK DOBÁLT ELLENFORRADALMI SZENNYTŐL 
— ezt a feladatot tűzte maga elé a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

most megalakult Délaföldi Csoportja, amely Juhász Gyuláról emlékezett meg 
első irodalmi ankétján 

Haladó irodalmi hagyománya-
ink ápolása, széles körben való 
népszerűsítése a békéért folyó 
harc egyik jelentős támasza. A 
magyar irodalom legnagyobbjai 
a társadalmi haladás, a nép 
fölszabadulása ügyének mindig 
aktív harcosai voltak. Besse-
nyei, Bacsányi, Vörösmarty, Pe-
tőfi, Ady, Juhász Gyula, József 
Attila életük munkásságának 
legjavát a nép ügyének áldozták, 
de nemcsak a költők, a próza-
írók is előljártak a haladásért 
vívoŰt harcban. Elmondhatjuk, 
hogy a magyar irodalom legna-
gyobb alkotásai a haladás szol-
gáltában, a haladásért vívott 
harc izzó tüzében születtek. 

Kiszélesítjük 
az irodalmi nevelést 

A Horthy-kor ellenforradal-
már irodalmárai a magyar iro-
dalom nagy alakjainak hagyo-
mányaik eltorzították. A halott 
írók alkotásait meghamisították, 
műveik közül sokat nem en-
gedtek nyomtatás alá, az élőket 
üldözésnek, meghurcol ásnak ve-

A P R O H I R D E T E S E K 
I A D A S . V f i T F . 1 . 1 

KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát 
mágus árban vásárolok. Fischer 
órásmester Szeged. Klauzál-tér 3. 
FINOMSZESZ, esencia likőr készí-
téshez, Meinl-fiók, Lenin-u. 
BÚTOR olcsón, komplett szobák és 
egyes darabok cégmegszünés miatt 
eladók. Bútorcsarnok, Dugonics-tér 
11. szám 
SZABÁLYOZHATÓ masszív festő-
állvánnyal lepheti meg karácsony-
ra hozzátartozóját. Alkalmi vétel 
100 forint Cím a kiadóban. 
GYERMEKNEK, felnőttnek egy-
aránt kedves karácsonyi ajándék 
kivilágított földgömb asztali lámpa 
300 forint. Cím a kiadóban. 
KARÁCSONYI ajándékot vásárol-
jon Pnulusznétól. Kesztyű, haris-
nya, divatos kardigánok, sálak nagy 
választékban. Pauluszné, Kölcsey-
utca 3. szám 
L1BAAPROLÉK, hús. libaháj, máj, 
kacsa, csirke naponta legolcsóbban 
Fodornénál Kigyó-utca 1, 
SEZLON olcsón eladó Petőfi-telep 
n , 69 szám. . 29311 
TELJESEN jó -állapotban levő fér-
fi fekete télikabát kis alakra el-
adó. Sándor.utca 51. 29316 
FlfATAL gyümölcsös, kis házzal és 
tégla eladó. Petőfi-telep IX. u. 512. 
ELADÓ fiú télikabát 10—12 éves. 
nek Széchenyi-tér 6. I. em, Emá-
nuel. " 20322 
SÜRGŐSEN keresek egy 48-as, vagy 
80-a» tangóharmoniktíi Szeged, Hu-
nyadi-tér 1. 
GYERMEKJÁTÉK, hintaló, lovasfo. 
gat, babakorsi, autó, traktor, állat-
kert, kockajáték; vikeftdház eladó. 
Arany János-utca 10. II. 5. 29147 
KÖZEPTERMETRE keresek férfi 
télikabátot. Ármegjelöléssel. „Ka. 
hát" telisére a kiadóba. 
MERKLIN játék, vagonok etadók. 
Láthatók Bodola kirakatában Klau-
zál-tér, 
10 méteres létra, parketták, ócska 
drótkötél, vas pinceablak üveggel 
eladók. Bajcsy-Zs.-utca 22, házfel-
ügyelőnél. 
2—6 ÉVES gvermeknek kettes szür-
kefogat, beültethető, kifogható, fé- MEGBÍZHATÓ bejárónőt keresek 
deres kocsival eladó Arany János-1 Jelentkezés reggel 7—10-ig. Lányi, 
U. 10. II. 5. 291481 Révai-utca Öb. III. 2. 29314 

KOMR INALT szekrény, konyhabe-
rendezés, rekamié. Spitzer asztalos-
nál, készen kapható. Attila.irtca 16. 
NAGYON szép kékróka gallérnak 
eladó olcsón. Érdeklődni délelőtt, 
Kálvária-tér 2. II. 29293 
EGY rádió, kerékpár, asztal, két 
szék, háromajtós szekrény eladó. 
Szent István-tér 6. Papp. 
ELADÓ egy szép nagy baba, két-
évesnek való, lánykahunda ós egy 
fehér báránybőr. Vennék babako-
csit és egy pár nyakbavaló nercet. 
Dózsa Gy.-utca 18a. 29159 
PARTART márkájú zongora eladó. 
Szatvmaz-u, 15, Gázgyárnál. 2-től. 
ELADÓ magánház, Lajta-u. 4. Tud. 
Kossuth Lajos-sugárút 57. 29306 
ELADÓ, karikás vaskályha, 3 plusz 
l -es rádió, férfikerékpár. Hóbiárt-
basa.utca 16. 29318 
MERKLIN gyermekgőzgép, teljesen 
új gyapjúszövet, férfi és női ruha 
alacsony termetre eladó. Sztálin-
kőrút 9. I. 1. 29321 
LEÁNYKA kerékpárt vennék felest, 
vagy háromnegyedest jókarban le-
vőt. „Kerékpár" jeligére. 29328 
FÉRFI fekete télikabát középnagy-
ságú, olcsón eladó Topolyasor 3. 
FÉRFI télikabát, fekete nöi télika-
bát alacsony, vékony termetre és 
egy fekete zakó eladó. Mikszáth 
Kálinán-utca 11. I. em. 1. 
KITŰNŐ fehérbor olcsón, huszonöt 
litertől, esetleg házhoz szállítva el-
adó. Sürgős jeligére. 29326 

I I r . s K í s 
BÚTOROZOTT uteai szobarész, 
magányos nőnek kiadó, fürdöszo. 
halinsználattal. Somogyi-utca 11. II. 
7 Fogadalmi templomnál. 29305 
EGY, vagy kétszobás, összkomfor-
tos lakást keresek, költségmegtérí-
téssel. „összkomfort" jelige. 
KICSI, világos bútorozott szoba 
(ágynemű nélkül) kiadó. Zászló-ut-
ca 8b. 29295 
BÚTOROZOTT szobát keres magá-
nyos férfi. Leveleket ármegjelölés, 
sel „Magányos" jeligére a kiadóba 
kér. 

MINDENES főzőnőt felveszek, 
Lichtensteinné, Gutenger (ezelőtt 
Margit)-utca 6. I. 29300 
BEJÁRÓNŐT a délelőtti órákra 
azonnal felveszek. Kölcsey-utca 10. 
fszt. 5. " 29320 

| K Ü L Ö N F É L É K 1 
IGAZOLVÁNYKÉPEKET olcsó ár-
ban készít Szabadi fotó, Teleki-u. 
5 szám. 
LACZKő órás, Széchenyi-tér 9. 
Zsótér-ház. Jó árat fizetek kar, 
zseb, ébresztő órákért és szerke-
zetekért 
KERÉKPÁR varrógép, írógép Javí-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca 
11. szám. • 
KÉPEIT kereteztesse Kárpáti kép-
keretezönél. Mindenféle képek állan-
dóan raktáron Szálin-krt. 53. sz. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes-
téssel szakszerűen készül, Csordás 
bőrruhakészítőnél, Szt Miklós-u 7. 
HÁZINGATLANOK, lakások adás-
vétele ügyében forduljon a Cson-
grádmegyei Ingatlan és Lakásköz-
vetítőhöz. Sztálin-körút 20. 
ELVESZTETTEM karórámat szom-
baton este villamoson, vagy az al-
sóvárosi temetősoron. Kérem a be-
csületes megtalálót, adja le a ki-
adóban. 29312 
BÚTOROZOTT szoba azonnal, 
ugyanott zongora gyakorlónak hasz-
nálatra és írógép bérbe kiadó. 
Gyermekbútorgarnitura, szekrény 
eladó. Cím a kiadóban. 29287 
INGYEN adok helyet féregmentes 
bútorának, magányos, nyugdíjas ta-
nítónő. Ajánlatokat „Megbízható" 
jeligére. 29296 
VASÁRNAP este a Belvárosi Mozi-
ban, aki a szőrmesálam megtalál-
ta 150 forint jutalmat kap. Édes-
ségbolt. Lenin-utca 10 29310 
TALÁLTAK kulcsokat felfűzve, egy 
fétpár férfi bőrkesztyűt és női ka . 
bátövet. Igazolt tulajdonosaik átve-
hetik a kiadóban, 
VASAGY sodronybetéttel, diófaasz-
talok, vas karácsonyfaláb, kerekes 
mángorló és egyebek eladók. Deák 
Ferenc-utca 2, házfelügyelő. 29327 

itették alá. Juhász Gyula és Jó-
zsef Attila sorsa világosan bi-
zonyltja a Horthy-irodalmárok 
népellenes, haladásellenes, gya-
lázatos árulását. 

Szét kéli zúzni az irodalmi 
köztudatban jelentkező burzsoá-
marad ványokat, megtisztítani 
nagy klasszikusaink alakját a 
rájuk dobált ellenforradalmi 
szennytől, megmutatni őket a 
maguk harcos, tiszta magatar-
tásukban, a dolgozó nép elé ál-
lítani őket, hogy a mai harcok-
ban erőt, szilárdságot merítsünk 
harcaikból. Ez a magyar iroda-
lomtörténészek feladata ma. Ez 
a felismerés vezette a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaságot, 
amikor elhatározta, hogy kilép 
fővárosi elzárkózol t.ságából és 
az irodalmi nevelés kiszélesítése 
érdekében megalakítja vidéki 
csoportjait. 

Ismeretlen verskéziratok 
kerültek elő Szegeden 

A szegedi, illetve délalföldi 
csoport megalakítására szomba-
ton került sor. Délelőtt a Sze-
geden tanuló fiatal irodalomtör-
ténészek beszámoltak a Társa-
ság vezetőinek az Irodalomtörté-
neti Intézetben folyó tudomá-
nyos kutató munkáiról. Juhász 
Gyula, József Attila, Mikszáth 
Kálmán Szegeden töltött évei-
vel kapcsolatosak ezek a kutatá-
sok és különösen Juhász Gyula 
életével kapcsolaítosan igen sok, 
eddig céltudatosan eltemetett 
anyag került elő a kutaltáa fo-
lyamán. Eddig ismeretlen vers-
kéziratok is kerültek már elő és 
fiatal kutatók munkája jelentő-
sen hozzájárul Juhász Gyula és 
József Attila életmüvének va-
lóságos ábrázolásához. 

Elefántcsont-torony helyett 
harci terület 

Délután 3 órakor került sor 
a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság Délalföldi Csoportjának 
megalakulását jelentő közgyű-
lésre, amelyen nemcsak Szeged, 
hanem a környező városok iro-
dalomtörténész pedagógusai is 
résztvettek. Az ülésen Waldap-
fel József elvtárs elnöki meg-
nyitója után Király István elv-
társ tartott beszámolót. Három 
pontban jelölte meg a társaság 
feladatait. A tudományos kuta-
tómunkába való bekapcsolódás, 
az iskolai nevelőmunka tapasztó 
latainak közlése a társaság és 
az irodalomtörténet felé és a 
nevelőmunka kiterjesztése a 
dolgozó tömegek felé. A tudo-
mány ma már nem az elefánt-
csont-torony széplelkeinek hazá-
ja, hanem harci terület, ahol a 
nép győzelmeit kell megterem-
teni. A beszámoló hangoztatta, 
hogy a társaság leszámol az 
„akadémizmus" fejlődéstgátló 
módszereivel és munkájába be-
kapcsolja a vidék pedagógusait 
is, hogy a közös munka eredmé-

nyei eljussanak az ország vala-
mennyi dolgozójához. 

Irodalmi életünk hibáinak 
kijavítása 

A felszólalások után az ülés 
határozati javaslatot fogadott 
cl, amely az irodalmi életünk-
ben eddig megmutatkozott hi-
bákra, azok kijavításának mód-
jaira mutatott rá, majd ki-
mondta az Irodalomtörténeti 
Társaság Délalföldi Csoportjá-
nak megalakulását. 

Megválasztotta az ülés a Dél-
alföldi Csoport vezetőségét is. 
Az elnökség tagjai: Baróti De-
zső professzor, Sőt ér István és 
Vajda László professzor elvtár-
sak, titkár Szabolcsi Gábor elv-
társ lett. A vezetőség megvá-
lasztása után Baróti Dezső a ve-
zetőség nevében vázolta a dél-
alföldi csoport legközelebbi fel-
adatait. 

Ankét Juhász Gyuláról 
A megalakult csoport első 

irodaimi ankétját délután 6 óra-
kor tartotta Juhász Gyuláról, aa 
egyetem Ady-téri épületében. Az 
ankét előadója dr. Bóka László 
elvtárs, a budapesti egyetem 'ta-
nára volt. Előadásában megje-
lölte a költő helyét, aki ha nem 
is vethető össze Adyval és Jó-
zsef Attilával, de kétségtelenül 
a haladást szolgálta. Az elő-
adás beszámolói Juhász Gyulá-
nak az elnyomás elleni küzdel-
mét, a dicsőséges proletárdikta-
túra alatti forradalmi magatar-
tásált emelték ki. 

Az Irodalomtörténeti Társa-
ság Délalföldi Csoportjának 
megalakulása jelentős lépés kul-
túrforradalmunk területén. A 
fiatal kutaltók, a dolgozó nép 
fiai, az Alföld pedagógusai, a 
dolgozók széles tömegei kapcso-
lódnak bele a társaság munká-
jába, a Párt útmutatása mellett 
győzelemre viszik a békéért fo-
lyó harcot a magyar irodalom 
nagy haladó hagyományainak 
népszerűsítése terén. 

AZ ÁLLAMI 
ZENEKONZERVATORIUM 

tanári hangversenysorozatában szer-
dán este 8 órakor Szerdahelyi 
László ós Zempléni Kornél művész-
tanárok szerepelnek. A műsor e'ső 
felében két knmarazeneszámot: Mo-
zart F-dur é« Beethoven Kreutzer 
szonátáját adják elő. A második 
részben Rachmaninov „Elégia "-ja és 
a lengyel Wien'ewsky „Moszkvai 
emlék" című orosz népdalfeldolgo-
zása a romantika sz'nfs világából 
ad Ízelítőt. Chopin E-moll Noctur-
neje, Zsolt Sándor Satyr és Drládok 
című virtuóz hegedűdarabia és Bar-
tók—Szigeti magyar népdalai egé-
szítik ki a hangversenyt, amelyet a 
Muzsika NV rendez. 

AZ ALFÖLDI CEMENTÁRU. 
GYÁR dolgozói legutóbbi termelési 
értekezletükön 2—5 százalékot 
munkafelajánlást tettek és vállal, 
ták, hogy Sztálin elvtárs születés, 
napján selejtmentesen dolgoznak) 


