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SZERDA, 1951, NOVEMBER 14. 

DON PASQUALE 
a Gördülő Opera idei évadjának első szegedi előadása 

Az olasz opfrakuItúrárrak abb un a 
korszakában, amelyben Donizetti 
fellépett, a zeneszerzői tevékenyiség 
iránytűje a polgári nagyközönvég 
ízlése volt, Donizetti valamelyest, ki 
is szolgálta korát, témaválasztásai 
általában kielégítették a 19. század 
első felének nagypolgári közöm lé-
gét. Rossini követője és Verdi 
elődje volt egyszemélyben, megvolt 
benne a zenei klasszicizmus fénye 
és természetessége. Meghódította a 
nagyromantika pAthosza és ér-' 
zelgése is, az a romantikus 
irzelgés, amelyben ma már i:pm hi-
szünk 8 amely csak arra volt _ jó, 
hogy az egyre s: iporodó európai 
forradalmak korában a fcua'ális-
nagypolgári társadalmi osztályok a 
hamis illúziók, a mondvacsinált pro. 
blémák ködével kendőzzék el a kot 
valódi problémáit. 

Donizettiről mm kapnánk azon-
ban teljes és tárgyilagos képet, ha 
csak a korabeli ízlés puszta kiszol-
gálójának tartanánk. Donizetti a 
korabeli uralkodóosztályok álnoksá. 
gát, kélszínűségét jól látta s egy-
ben. müveiben szatirikus éllel for-
dult kora hibái felé. Fényes bizo-
nyítéka ennek remek vígoperája, a 
„Don Pasquale'' amelyei a Gör-
dülő Opera a napokban játszolt 
Szegeden. 

A „Don Pasquale" Donizetti leg_ 
sikerültebb • operája, az olasz víg-
opera nagyszerű típusa, méltó párja 
a tartalmilag is rokon ,£zevillai 
borbély".nak. Donizetti dorüt, ne-
vetést fakaszt a nősülni akaró vén 
agglegény, Don Pasquale humoros 
kifigurázásával, de ugyanakkor ko. 
rónak szatirikusa is. S, ha ez a 
szalira nem is fed fel mindent, de 
szembenáll a korabeli kizsákmá-
nyoló, csak a vagyonért élő pol-
gárok elveivel s szellemcsen kifigu-
rázza azt, aki a boldogságot, szerel, 
met pénzzel akarja megvásárolni. 

A Gördülő Opera rendezéseinek 
kit dicsérő irányvonala van: az 
tgyes előadások realista beállítása 

és törekvés a jó szövegkiejtésre. A 
mult operarendezése általában nem 
törődött az operák tartalmával és 
érthetőségével, hanem zenei öncé-
lúságot képviselt. Ae opera azonban 
éppolyan nevelő és szórakoztató 
műfaj, mint bármilyen más szín-
padi alkotás. Szocialista-realista 
színpadon nem mellőzhető a tarta. 
lom és ezért szükséges, hogy a ren. 
dezés a cselekményt korszerűsítse, 
benne a szatirikus és haladó ele-
meket aláhúzza s az öncélú, forma-
lista 8allangok lefaragásával a mü-
vet közérthetővé legye. 

A napokban lezajlott „Don Pns. 
qualeelőadásban a Gördülő Ope-
ra nem tudta ezeket ai elveket ma-
radéktalanul érvényesíteni. Jelen-
tős sikere volt ugyan a mindvégig 
mozgalmas előadásnak, de az elő. 
adás nem érte cl a tavaly játszott 
„Don Pasquale" színvonalát. Ennek 
oka a gyöngébb szereposztás volt, 
az énekesek hangja sokszor nem 
tudta áttörni a kisérő zenekar hang_ 
függönyét. Különösen vonatkozik 
i z a romantikusan deklamáló Kö-
vecses Bélára (Ernesto) és Gencsy 
Sárira (Norina). Mind hangerő-
ben, mind jó szövegkiejtésben Vár-
helyi Endre (Don Pasquale) és hü. 
löuösen Radnai György (Matatesta 
doktor) jobban megáUták helyüket, 
á. megismételtetett harmadikfelvo-
násbeli kettősük és több egyéb je-
lenetük jelentősen hozzájárult az 
előadás sikeréhez. 

Elismerés illeti az együttes kis-
lét számú, de jó kórusát, amelyet a 
Gördülő Opera üzemi dolgozókból 
szervezett. Harmadikf clvonásbeli 
humoros jelenetük jól illett belel a 
vidám hangulatú, szatirikus vig. 
operai keretbe. 

A dalmű dlszletesésén nem vál. 
toztafott semmit a Gördülő Opera 
tavalyi előadása óta, pedig az első 
ás harmadik felvonás második felé-
nek díszletei túl naturalisztikusak, 
színeiben és a világítástechniká-
ban tmblónosak. Király J. 

* Párthirek 

Fiatalok! Hódítsátok meg a levegőt! 
Népköztársaságunk kormánya a 

Magyar Repülő Szöveteégen ke-
resztül lehetővé lelte azt, hogy azo-
kat a dolgozó és tanuló fiatalokat, 
akik a termelésben és tanulásban 
kiváló eredményeket mulattnak fel, 
motoros repülésben kiképezze, 6 hö-
napos iskola keretében. 

Míg a múltban a repülés az ura l . 
kodé tőkés osztály éis a kiváltságo-
sok sportja volt, addig a Szovjet-
unió felszabadítása lehetővé tette, 
hogy az eddig elnyomott munkás-
osztály fiai is részt vehetnek ebben 
a sportban. A mai technikai felké-
szültség mellett és a Szovjteunió 

repülőinek tapasztalatai nyomán a 
repülés kiképzése teljesen veszély-
telen és a legmodernebb gépek álla-
nak erre a célra rendelkezésre. 

Előre DISZ. f ia ta lok a levegő 

meghódítására! 

A metoro6 repülői-skálára jelent-
kezni lehet a Magyar Repülő Szö-
vetségnek szegedi területi szerve, 
nél, Szeged, László-utca 2. szám, 
délelőtt 8—10, délután 16—22 óra 
közötti időben. A jelentkezések ha-
tárideje: november 14. Vitorlázó-
repülésre jelentkezni lehel folyó évi 
decetmber hó 31-ig. 

I Bíró szalag el akarja érni a sztahanovista szintet 
November 7-nek tiszteletérc vala. 

mennyi üzem dolgozói termelési 

sikerekkel bizonyították be a'.kotni-

Ekarásukat. A Szegedi Ruhagyár 

dolgozói KW százalékosan teljesí-

tették felajánlásaikat. De újaibb 

kezdeményezések is születtek. A 

szalagok közötti munkaverseny to. 

vább fokozódik. A Biró gumiszalag 

új kezdeményezéssel járul hozzá a 

termelés előbbreviteléhez. Vállalták, 

hogy ezévben a szalag teljesítmé-

nyét felemelik a sztahánovista 

szintre, A Biró gumiszalag dolgo-

zóinak a j ó munkamegszervezés ré-

vén naponta emelkedik termelési 

százaléka is. 8-án 111 százalék. 9. 

én 117 és 10-én 120 százalék volt 

napi teljesítményük. A mennyiségi 

munka mellett vállalták, hogy 100 

százalékos minőségi munkát vé-

geznek. A Biró gwntez 'a la ít kezde-

ményezéséhez a Valkó szalag dol. 

gozói is lelkesen csatlakoztak. 

FÉRFt díszmagyar ruhákat keres az 
Állami Nemzett Színház. 
I'ALANTAK, földteper, nagv ananász, 
tc'tvlrágú százszorszép ezre 80 Ft, 
grenadtn szekffl egyszer átültetve 
száza 30 Ft. óriás cháband szekfü-
niág 10 grm.ként 50 Ft. Többféle 
Virág és konyhakerti magvak. Ke-
reső kertészetében. Makó. 
.SZEGEDKORNYÉKI útra motorost ke. 
résünk. Cini a kiadóban. 
FÉRFIKABAT. fekete, keveset hasz 
niilt, középt'ermetre eladó. Jókai-u. 
11. I. em. Jobb-
FISCHER órás magas áron vásárol 
karórát, zsebórát. Klauzál-tér 3. 
EGY Jókarban levő fehér mély gyer. 
mekkocsl eladó. Boros József.u. 26. 
BORKABATJAT most festesse. Javít-
tassa Csordás bflrruhakészttö mes. 
térnél Szent Miklós utca 7. 
FA DIÓ RONCSOT veszek. Rádlóüzlet. 
Pugontcs-tér 1. 
ELADÓ radiátor, szék. Íróasztallám-
pa. kézimángorló. Sztélln.körüt 20. 
I. em. 
CYERMEKSZERETÖ bentlakó minde-
nest. felveszek azonnalra. Fodor lm. 
1-Ané Április 4.útja 10. szém. 
FI ADO p'üss rekamié. szép nőt 
szürke fekete kabát, férfi télikabát. 
rVszkatádnk egyéb apróságok. Jó 
tv-aóra. Salka-ulra 12. Zilakv. 
KTS vnskálvha. lakkrs'sznit szekrény, 
ke eladó. Sztálin körút 58/a. I. 1. 
FGY Tehér te'lajtó tokkal együtt, 
vaská'vha. üzlethelyiségbe való el. 
ndó. Damlanlch-utca 29-
I ACZKÖ órás Széchenyl.tér 9. Zsó-
tér.ház. Jó árat fizetek kar-, zseb 
és ébresztőórákért és szerkezetekért. 

BEJÁRÓNŐT keresek délelőttre. Sztá. 
lin körút 91. I. 2. 
ASZTALOK, székek, fogasok, tányé-
rok eladók. Híd-utca 1. vendéglő. 
BENTLAKÓ mindenest azonnal felve. 
szek. Bem tábornok.u. 11. fűszer-
üzlet. 
ELADÖ nagy mázsa konyhamérleg, 
dívány, ágy. 20.as húsdaráló 39 es 
bakancs. ..Rapid" pujlover kötöké 
szülék. Partizán-utca 9/b. magas 
földszint. 
42.es MAGASKÉRGÜ. kifogásta'an 
csizma eladó. Zárda.utca 13. I. 3. 
NÖI kerékpár, szürke öltöny. brl. 
csesznadrág. gázresó, 43 as barna 
férft félcipő eladó. Vennék 44.es ha. 
sttottbör bakancsot. Seiben, Remény 
utca 33. 

Csonqrádmeqyei Ingatlanközvetítő 
Vállalat közli: 

ÚJSZEGEDEN kis szoba, konyhás ház 
255 négyszögöl gyümölcsössel eladó. 
T o r d a l s o r 13. 

ELADÖ Tápét.utca 6. szám alatt 2x1 
szobás lakásból álló lié.zrész. Egyik 
lakás azonnal elfoglalható. Érd.: 
ugyanott BusánénáF 
SINGER Centrál.Bobinos nőt varró-
gép, Neuperpétum zománcos kls-
kálvha eladó. Oroszlán-utca 3. sza-
bóság. 
MINDENES bejárónőt azonnalra fel-
veszek. Sztálin.körút 54. I. balra a 
fo1 vosón. 
MEGBÍZHATÓ. perfekt föző-bejáró 
mindenest azonnalra felveszek. Se. 
res. Széchenyi tér 2/a. I 1. Jelent-
kezzen délután 2—3 között. 

A V a s b e t o n i p a r i V á l l a l a t 
felvesz lábatlan! üzemébe (Komárom megye) férfi és nöl se-

gédmunkásokat. A jelentkezők részére lakás és ellátás bizto-

sítva van. Jelentkezni lehet a vállalat budapesti központjában, 

VII. , ftva-u. 19. sz. délután 3 óráig és a lábatlant iizeméhen 

bármely Időben, 

I — 

Értesítjük a Sztálin elvtárs élet. 

rajzát tanulmányozó középkáder 

egyéni tanulóinkat, hogy a 2 szá-

mú anyag megérkezett, átvehető 

minden nap détéiőtt 10-től este 8-

Ig a Pártoktatás Házában. 

Agi t . prop. osztály. 

Értesítjük az alapfokú pol. isko a 

vezető elvtársakat, hogy részükre 

a következő propaganda szeminá-

riumot november 14.én, szerdán 

délután 6 órakor tartjuk. A szemi-

nárium anyaga; „Hogyan étiek a 

dolgozók a Horthy redszerben" cí-

mű anyag. 

Agit. Prop. O-ztály. 

Értesítjük a középfokú és az alap. 

ismereti tanulókörvezető elvtársa-

kat, hogy a következő propaganda 

szemináriumot november 21_én tart-

juk. 

Agit. prop. osztály. 

A felsőfokú káderképző tanfo. 

lyam politikai gazdaságtan szakon 

tanuló hallgatók részére az útmu-

tató megérkezett. Átvehető a Párt-

oktatás Házában. 

Csütörtökön,' 15-én valamennyi 

alapszervezetben pártnapot tartunk, 

amelyre közponii előadót küblünk 

k-i 
Agit. prop. osztály. 

Vörös bőrtok a párttagsági köny-

vekhez kapható a pártbizottság 

portáján Kakuszi elvtársnál. 

N A P ' R E N D 

SZERDA, 1951 NOVEMBER 14. 

MOZI 

Szabadsáq mozi: 6, 8. Ordöqszaka. 
dék (ma utoljára). 

Vörös Csi|laq_mozi: 6. 8: Nachl. 
mov tengernagy (ma utoljára). 

Fáklya mozi: 6, 8: *Van hazájuk 
(november 15-ig). 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Viharos alkonyat. Ady 

bérlet (3). 

TÁJSZINHAZ 
Asottha|om: 

Este fél 8 óra: Szabad szél. 
» 

A múzeum nyitva keddtől péntekig 
délelőtt 9-től délután 3-lg. szombat 
és vasárnap délelőtt 9-től 1-tg. • 

Az Egyetemi-könyvtár olvasóterme 
nyitva: délelőtt 10 órától, este 9 
óráig. Könyvkölcsönzés 12-től 8-lg. 

* 

A Somogyt.könvvtár nvttva közna-
pokon délelőtt 10 órától délután 5 
óráig. 

E 

IDOJARASJELENTÉS Várható idő 
járás szerda estig: Felhős idő. több. 
felé eső. Mérsékelt, a Dunántúlon 
megélénkülő déli délnyugati szét. A 
hőmérséklet fokozatosan csökken. 
Várható hőmérsékleti értékek az 
orszáq t«rü'etére szerdán regi-e': 
7—10. délben 12—15 fok között. No 
vember 14-én a várható népi kö-
zénhőmérséklet az orszán eoész te 
rületén 4 celsius fok fölött lesz. 

RÁDIÓ MA I MOSORA: 

SZERDA, 1951 NOVEMBER 14. 

KOSSUTH.RÁDIÓ 

7.05 Gtazunov: Szimfonikus kötte 
mény. 7.25 Szovjet zene. 11.30 Mó. 
ricz Zsigmond élete. 12.30 Népi ze-
ne. 13.15 Szórakoztató zene. 14.10 
Chopin müveiből. 14.30 Szoviet ze 
ne. 15 Úttörő híradó. 15.30 Ifjúsági 
kórusok. 15.50 Elbeszélés. 17.19 
Szovjet zene. 17.30 Előadás. 17.45 
Szovjet zene. 18.15 Szív kii'di szív 
nek. 19 Építőipari félóra. 20.40 T.-ók 
béke tfzperce. 2n .50 Előadás. 22.25 
Szoviet zene. 22.55 Operett, és 
fl'mda'nk. 23.30 Szovjet művészek 
muzsikálnak. 

P E T Ő F I RAD t ( ' ) 

7 Hanglemezek. 8 Magvar zenekari 
muzsika. 8.40 Zongoramuzsika. 9 
Szoviet zene. 1(1.10 Zenekari művek. 
11 GyérmeVrádló. 15 Szoviet zene 
15.30 A földkerekség egvhatodán. 15 
óra 45 Vidám onerelt. 16.30 A terv 
brigádokról. 16.45 Hangverseny. 17 
éra 10 Magyarországi emlék. 17.30 
Népzene. 17.40 Falurádió. 18 Szov 
Jet zene. 18.40 Tánczene. 19.05 
Könnyű zene. 20.10 Elméleti tanács 
adás. 21.30 Tánczene. 22 Szoviet 
zene. 22.30 Da'ok a htres betyár 
ról. összeállítás. 

özv. RACZ MIHALYNÉ meghalt. 
Temetése ma délután 3 órakor a 
Gyevt-temetöben. 

FIGYELEMI A Szegedi Horgász 
Egyesület értesiti tagjait, hogy ezen. 
tut pénztáróráit minden vasárnao 
dé'előtt 9 12 lg a Tisza-söröző (volt 
Hágl) vadásztermében tartja. Veze 
tőség. 

X özv. GYENES BOLD1ZSÁRNÉ meg. 
halt. Temetése 15-én délután 3 óra 
kor az a'sóvárosl kápolnából. Gyá-
szoló család. 

D É L M A G Y A R O R S Z A G 
Do'ltilcol napilap. 

Falaiéi uaricaitté ét kiadói 
Z O M B O R I J Á N O S 

Szarkaszti: a tzarkasz 'óbi iol lsdg 
Szerkasztózég : S iagaa. lanín-u. 11. 

talajon: 35-35 * i 40-80. — Ejbzakai izarkaiztózóg 
falaton atla 8 Ml 34-38 

Kiadóhivatal: Szeged, tanin-u. 6. 
l alajon: 31-16 4« 35-00. _ _ _ _ _ 

Délmagyarország Nyomda, Szeged. 
Felelős vazató: Priskin Sóndoa 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
legújabb hadijelenfése 

Phenjan (TASZSZ). A Koreai Né-

pi Demokratiku® Köztársaság nép-

hadseregének főparancsnoksága 

közli, hogy a koreai néphadsereg 

alakulatai a kinai népi önkénte® 

egységekkel szorosan együttmű-

ködve továbbra is visszaverik az 

amerikai-angol intervenciósok és a 

Li Szin Man-féle csapatok táma-

dásait és emberben és hadianyag-

ban nagy veszteségeket ofcyznak az 

ellenségnek. 

November 11 -én a nyugati fron-

ton Jonceon körzetében a Li Szin 

Man-féle 9. hadosztály egységei 

többízben heves támadásokat indí-

tóitok és igyekeztek áttörni a nép-

hadsereg védelmi vonalát. Az el-

lenséget azonban visszaverték és 

súlyos veszteségeket okoztak neki. 

A középső fronton Hvancshonfól 

északra az amerikai 24. hadosztály, 

valamint a Li Szin Man-féle 2. és 

6. hadosztály egységei sok repülő-

gép, harckocsd és tüzérség támoga-

tásával támadásokait indítottak 

Kiimszon irányában. 

A kelettt fronton a néphadsereg 

alakulatai továbbra is heves har-

cokat vívtak a régi vonalakon. 

Vasárnap országos kosárlabda középdöntők Szegeden 

Vasárnap reggel 8 órai kezdettel 
rendezik meg a rókusi tornacsar. 
nokban az országos kosárlabda kö-
zépdöntő mérkőzéseket a II. cso-
portban. A nőt csoportban Budapest 
3. helyezettje, Komárom, Győr. Sop. 

Ma torna edző és játékvezető 
tanfolyam 

Ma este 6 órakor indu] meg a tor. 
na edző és játékvezető tanfolyam a 
Radnóti-gimnáziumban. Jelentkezni 
még a helyszínen is lehet. 

Az Sz. Petőfi sportköri napja 

Az Sz. Petőfi SK pénteken este 6 
órakor tartja sportköri napját a 
Ktáuzál-téri klubhelyiségben, melyre 
minden közalkalmazott dolgozót és a 
sportkör tagjait ezúton htv meg a 
vezetőség. 

Szegedi Honvéd birkózó sikere 

A II—III. osztályú kötöttfogású 
területi birkózó versenyek döntő 
küzdelmeiből Budapesten a lepke 
súlyban Tábort, a Szegedi Honvéd 
kitűnő birkózója került ki győzte, 
sen. 

Asztalitenisz 

Vasárnap Szegeden megrendezett 
négy város közötti asztalitenisz ver-
senyben Pécs győzött. 2. Kaposvár. 
3. Szeged. 4. Nagykanizsa a nők 
csapatversenyében Pécs 10:8 arány-
ban győzött Szeged ellen. 

Az Sz Honvéd nyerte 
a kosárlabda rangadót 

A csongrádmegyet férfi kosárlabda, 
bainokság rangadó mérkőzését a 
Szegedi Honvéd nverte 63:46 34:16) 
arányban a Szegedi Postás ellen. 

Vívás 

Szolnokon megrendezett országos 
vasutas kardvívóbajnokságokon a 
Szegedi Lokomotív csapata a 3. he. 
lyen végzett. Az egyéni küzdelem 
ben Mónus hatodik. Török hetedik 
helyen végzett. 

ron és Borsod megyék bajnokai 
küzdenek. A férfiak csoportjába 
Budapest 5. helyezettje, Baranya, 
Békés és Komárom megyék csapnak 
össze. 

A finnek elleni magyar váloqatott 
összeállítása 

Az OTSB labdarugó szakosztálya 
összeállította a finnek ellen vasár 
nap Budapesten Játszó magyar lab. 
darugó válogatott csapatot: Gellér 
— Buzánszky, Börzsel. Lantos — Bo. 
zstk Zakariás — Sándor. Hidegkúti, 
Kocsis, Puskás, Czlbor. Tartalékok: 
Hennl Kovács II., Kovács I. és Pa. 
lótás. 

Totótájékoztató 

1. Magyarország—Finnország l—h 
2. Miskolci Honvéd—Bp. Postás 2—1 
3. Sajószentpéteri Bányász—Bp. Lok! 
1—2. 4. Nyíregyházi Vasas Elektro. 
mos—Debrecent Honvéd l—x. 5. 
Szombathelyt Vörös Lobogó—Pápai 
Vörös Lobogó x—1, 6. Gvőrl Vörös 
Meteor—Pécsújhegyl Bányász 1—2, 7. 
Pécsbányatelept Bányász—Nagykant-
zsal Bánvász 1—2. 8. Szolnoki Lok. 
—Vörös I.obogó Keltex 2—1. 9. Deb 
receni Lok.—Salgótarlánt Vasas 1—2. 
10. Batai Honvéd—Orosházi Kinizsi 
1—2, 11. Vörös Lobogó Ktatex—Deb. 
receni Dózsa 2—1. 12. Kőszegi Vö-
rös lobogó—Várpa'otal Bányász x—1. 
Pötmérifőzések: 13. Székesfehérvári 
Lok.—Kanosvári Vasas 2—1. 14. Sá. 
toraUaúmelyl Petőfi—7agyvaoá!fnl. 
val Énttfik 1—2. A másik két pót-
mé-kőzáq pcáivaon az Ozdi Vasas és 
a Kecskeméti Kinizsi. 

Balal Honvéd—Orosházi Kinizsi 
osztályozó mérkőzés Szeqeden 

Vasár-nan délután fél 2 órakor 
látsszák le a Balai Honvéd—Orosházi 
Kinizsi osztá'vozó mérkőzést az NB 
TI. be Jutásért a Lokomotív sport, 
pátván. E'őtte háromnegyed 12-kor 
a Szegedi Honvéd látszik barátságos 
mérkőzést a Szegeti Dózsával. 

A VÁROSI TANÁCS HÍREI 

Köz'öm a dolgozókkal hogy az 
október havi margartnuta'vanyokat 
november hó 15-ig bezárólag 'ehet 
beváltani. Ezen Időn túl az utalvá-
nyok érvényüket vesztik. 

VB ..e'nök 

Fe'hivom Szeged város lakosságát, 
hogy lakásváltoztatás esetén az új 
lakóhelyén Illetékes házmegbízott út. 
Ján jelentse be ül lakcímét a Köz-
ellátási Jegvzöközpont kerületi kt. 
rendeltségnek, hogy a legközelebbi 
Jegyosztás alkalmával élelmiszerje 
gyeit késedelem nédkül megkaphassa. 

MSZT-HIREK 

Az MSZT Belváros V-VI. alapszer, 
vezete értesíti az aktívákat és a tag-
ságát hogv szerdán, november 
14-én' este 7 órai kezdettel Jókat-u. 
4. számú helviségében ' aktíva és 
taggyűlést tart meivre minden ta. 
got elvár a vezetőség. 

Felhívás az üzemi és hivatali béke, 
bizottságok titkáraihoz! 

November 16 án (péntek) délután 
fél 6 órai kezdettel a várost béke. 
iroda helyiségében (Horváth Mihály, 
utca 3. szám) béketitkári értekez. 
letet tartunk. Kérjük a titkár mun-
katársak feltétlen és pontos megje 
lenését. 

Megnyílt a „Szeged és környékének népi cserepessége' 

kiállítás 

A szegedi Móra Ferenc-múzeum 

kupolacsarnokában nagy érdeklő-

dés mellett ünnepélyesen nyílt meg 

a „Szeged és környékének népi 

cserepessége'' című kiállítás. A 

megnyitót Mison Gusztáv elvtárs, 

a városi tanács VB-titkára mon-

dotta. 

— A múzeumok falai múltunk 

őrei — jelentette ki beszédében. — 

Itt őrzi meg a nemzet azokat a 

kincseket, amelyeket évszázadokon 

át termelt ki. alkotott a magyar 

nép. A most megnyíló kiáll ítás is 

az elműtt idők évszázados értékeit, 

cseréptárgyait tár ja elénk. Amikor 

ezeknek a tárgyaknak művészeti 

szépségeit, tekintélyes korát szem. 

léljtik. az a gondolat vezéreljen 

bennünket, hogy a mult tanulmá-

nvozása segítse elő jövőnk építé-

sét. 

Mison elvtárs rámutatott arra, 

hogy most, amikor letörtük ha-

zánkban is a haladást megakasztó 

kapitalizmus láncait, tovább kell 

fejlesztenünk a magyar nép hagyo-

mányain aj apu ló művészi alkotáso-

kat Bz emberiség javára. Ma a dol. 

gozók, tudósok és munkások egy-

aránt megbecsült tagjai a z állam-

nak. Pártunk és kormányunk az 

ötéves terv során a nehézipar fej-

lesztése mellett nem feledkez k meg 

kulturforradalmunkról sem és je-

lentős anyagi támogatást biztosít 

a népi hagyományokon nyugvó ku l . 

túráink továbbfejlesztéséhez. 

A nagy érdeklődéssel kiséri meg-

nyitó beszéd után Bál int Alajos 

elvtárs, múzeumigazgató igen szí. 

nesen magyarázta el a kiáll ítás 

látnivalóit. Az értékes anyagú ki-

állítást mindennap délelőtt 9-től 

délután 3-ig, szombaton és vasár-

nap délelőtt pedig 9 órától déli 1 

óráig díjmentesen tekinthetik meg 

a dolgozók. 

J G Y M Á R 3 Ó ' 

címmel vidám varielé-müsorl néz-

hetnek végig Szeged dolgozói csü-

törtökön és pénteken este az MSZT 

Horváth Mihály-utcai székházának 

dísztermében. A zenés, színes, vi-

dám műsort a Vidéki Népszóra, 

koztató Vállalat írói munkaközös-

sége írta, a zenei összeállítást pe-

dig Hajdú Júlia, a csárdáspályázat 

nyertese végezte. Az előadás mind-

két napon este fél 8 órakor kezdő, 

dik. A varieté-est a szórakoztatva 

nevelés célját akarja szolgálni' és 

be akarja bizonyítani, hogy a köny. 

nyű műfaj is a haladás, nevelés 

szolgálatába állítható. 

A varieté-est kiemelkedő műsor, 

számait csütörtökön este 10 órai 

kezdetlel a Hungáriában is bernit, 

látják. 


