
Magyar dolgozók! Uj termelési győzelmekkel ünnepeljétek má;us 1-ét! 

Szeged apidja-nagyjci készül május l-re 
A Szegedi Seprőgyárban is 

serény munkával készülnek 
az üzem belső és külső díszí-
tésére. Az előkészületiekben 
résztvesz az üzem több dol-
gozója: Szűcs S. Ferenc, Mol-
nár Sándor, Laczkó István-
né, Nagy Irén, Gittai Etel, 
Kónya József és még sokan 
mások. Ügy tervezik, hogy a 
kultúrcsoport tagjai vonul-
nak majd május elsején a 
seprógyári dolgozók meneté-
nek élén. 

A DÉHA és a Szegedi 
Cipőgyár dolgozói 

együtt vonulnak fel. Nagy 
meglepetést tartogatnak — 
nem akarják még elárulni, 
de annyit elmondattak ter-
veikből, hogy a DÉMA női 
dolgozói a maguk készítette 
piros szandálban vonulnak 
fel. A népi tánccsoport ma-
gyar népviseletben, a spor-
tolók egyforma ruhában ha-
ladnak majd az ünnepi me-
netben Újszegedre, ahol a 
gyár dolgozóinak sátruk is 
lesz. 

Nemcsak az üzemekben,— 

Szeged lakóházaiban is 
készülnek 

május elsejére. A Kossuth 
Lajos sugárút 41—43. szám 
alatti házakban a lakók el-
határozták, hogy utcára nyiló 
ablakaikat virágokkal, piros 
éa nemzetiszínű drapériák-
kal díszítik fel. A kaput és 
a ház első részét is dekorál* 
ják. Versenyre hívták a Hu-
nyadi tér 3. szóm alatti há-
zat: melyik épület lesz szeb-
ben feldíszítve május else-
jén? A Csongrádi sugárút 
48. szám alatt özv. Bakacsiné 
virágokat és képeket akar el-
helyezni a kapun. Hasonlóan 
készülnek a díszítésre a Szil-
léri sugárút 14., 27. és a Vá-
sárhelyi sugárút 23. szám 
alatt. 

A .különböző házkezelősé-
gekhez tartozó épületek ház-
felügyelői versenyben van-

nak egymással, hisz díjazzák 
a legszebben feldíszített há-
zalt lakóit, illetve házfel-
ügyelőit. A nagy Vnunkásün-
nepet őszintén nagy örömmel 
várja Baráth Józsefné is, a 
Révai utca 6/b. alatti házfel-

ügyelő: gyönyörűen lemosta, 
kifényesítette a kaput. Ra-
gyog a lépcsőház s az egész 
épület a tisztaságtól. Úgy 
akarja feldíszíteni a ház ele-
jét, hogy ő nyerje meg a de-
korációs versenyt. 

A Minisztertanács vándorzászlóját viszik 

a menet élén a Jutaárugyár dolgozói 

Délutánonként vidám nó-
taszó csendül fel a Szegedi 
Jutaárugyár kultúrtermében. 
Mozgalmi dalokat tanulnak a 
május 1-i felvonulásra. Köz-
ben a tánccsoport is gyako-
rol: a menet-táncot tanulják, 
hogy a dal mellől a tánc se 
hiányozzon a nagy felvonulá-
son. 

A munkatermekben is hal-
lani a felvonulásról. Az .asz-
szonyok és lányok úgy hatá-
roztak: piros-fehérpettyes és 
sötétkék-fehérpettyes kendő-
vel kötik be a fejüket. Gon-
doskodnak erről a dekorációs 
műhelyben is. ahol sok ú j 
zászlót készítettek és a fale-
mezből készített békegalam-
bok is szárítgatják már fris-
sen festett, hófehér szárnyai-
kat. Készülnek a táblák is, 
hogy az utolsó napon már 
csak egy-egy számot: a dol-
gozók kiváló eredményeit 
kelljen rá juk festeni. A lázas 

készülődés mindenkit magá-
val ragad. Senki nem akar 
hiányozni a felvonulásról. 

A gyár felvonulását a 
DISZ rendezi. Ügy tervezik: 
elől viszik a Minisztertanács 
vándorzászlaját, utána jön-
nek a népi táncosok, élenjáró 
dolgozók. Az ifi péntek-
brigád tagjai is együtt vonul-
nak fel. Együtt harcolnak a 
termelésben, együtt akarnak 
ünnepelni is. 

A nagy készülődésben nem 
feledkeznek meg az üzem kis 
lakóiról, a bölcsődésekről 
sem. Ök is ott lesznek a fel-
vonuláson. Két feldíszített 
kocsi szállítja majd őket, 
hogy ne fáradjanak el a 
hosszú úton. Már elkészítet-
ték a legifjabbaknak a pi-
ciny zászlókat is. 

Újszegeden frissen főtt 
debreceni, hófehér kenyér és 
finom bor várja majd az ün-
neplő dolgozókat. 

ü HIREK= 
Vetítettképes mesedélután-

sorozatot indít május 2-án 
a Móra Ferenc Kultúrotthon. 
2-án és azt követően min-
den vasárnap délután 5 órai 
kezdettel sorrakerülő mese-
délutánokon a magyar és a 
világirodalom legszebb me-
séivel ismerkedhetnek meg 
a gyerekek. A vetítettképes 
előadásokra szülőiket és gye 
rekeket egyaránt szeretettel 
vár a kultúrotthon vezető-

Csehszlovák kulturális hét Szegeden 
Csehszlovák kulturális he-

tet rendez májusban Szege-
den a Pedagógus Szakszer-
vezet amelyen csehszlovák 
kulturális delegáció is rész-
vesz. A kulturális héten több 
előadást tartanak a Csehszlo-
vák Népköztársaságról. Ú j 
csehszlovák filmekkel is 
megismertetik a közönséget. 
Az úttörőknek bábjátékokat 
mutatnak be. Az írószövet-
ség szegedi csoportja és a 
TTIT rendezésében irodalmi 

esten emlékeznek meg a mai 
csehszlovák irodalomról. 
Tervbevettéfc a csehszlovák 
népzenét ismertető előadá-
sok megrendezését is, Az 
egyetemi diákklubban egy-
hetes kiállítást tartanak, 
amelyen Szeged közönségét a 
csehszlovák kultúra kima-
gasló alkotásaival, tízéves 
fejlődésével, az ország föld-
rajzi szépségeivel ismertetik 
meg. 

R SZOT Elnökségének határozata a 20 budapesti 
ipari vállalat felhívásával kapcsolatban 

Húsz fővárosi nagyüzem i 
munkásai, műszaki, gazda-
sági vezetői és alkalmazottai 
felhívással fordultak az or-
szág minden dolgozójához: 
teljesítsék az 1955. évi ter-
vet minden részletében ha-
táridő előtt. 

A SZOT Elnöksége mele-
gen üdvözli az élenjáró vál-
lalatok nagyszerű kezdemé-
nyezését. 

A szocializmus építése, a 
lakosság jólétének növekedé-
se, biztonságunk, függetlensé-
günk, békénk megőrzése 
csakis a termelés emelésével, 
a munka termelékenységé-
nek fokozásával, az önköltség 
csökkentésével, a minőség 
javításával, az exporttervek 
határidőre történő teljesíté-
sével valósítható meg. 

Ennek döntő eszköze a 
szocialista munkaverseny 
továbbfejlesztése, a mun-
kások, a mérnökök, a 
technikusok, a művezetők 
és alkalmazottak termelési 
aktivitásának, alkotó kez-
deményezőkészségének fo-
kozása. 

Hazánk felszabadulásának 
tiszteletére kibontakozott tö-
megméretű verseny és ennek 
nyomán.elért kezdeti ered-
ményeink már megmutatták: 

dolgozó népünk lelkesen 
helyesli és követi pártunk 
Központi Vezetőségének 
márciusi határozatát —. 
A márciusi határozatok 
maradéktalan végrehajtá-

sáért Indult harc jut kife-

jezésre a húsz élenjáró 

üzem dolgozóinak felhívá-

sában is. A felajánlások 

teljesítése, a termelékeny-

ség emelése, az önköltség 

csökkentése, a minőség ja-

vulása: ez a biztosítéka a 

Központi Vezetőség hatá-

rozata végrehajtásának, a 

szocializmus építésében 

való előrehaladásnak. 

A SZOT Elnöksége felhív-

ja a bizalmiakat, a műhely-

és üzemi bizottságokat, a te-

rületi bizottságokat, a szak-

szervezetek megyei tanácsait, 

a szakszervezetek központi 

vezetőségeit és valamennyi 

szakszervezeti aktívát, hogy 

magyarázzák meg a dolgo-

zóknak az éves tervek ha-

táridő előtti teljesítésére 

induló verseny jelentősé-

gét, segítsék őket vállalá-

saik megtételében, támo-

gassák őket ezek teljesíté-

sében, terjesszék az élen-

járók tapasztalatait. 

Szervezett dolgozók! In-

duljatok harcba a tervek túl-

teljesítéséért, a munkafegye-

lem megszilárdításáért! Elő-

re az 1955. évi tervek min-

den részletében való, ha-

táridő előtti teljesítéséért! 

Szakszervezetek Országos 

Tanácsának Elnöksége 

Moszkva (TASZSZ). A 

Kremlben április 27-én K. J . 

Vorosilov, a Szovjetunió Leg-

felső Tanácsa Elnökségének 

elnöke fogadta a Szovjetunió 

újonpan kinevezett marsall-

jait és tengernagyait, hogy 

előléptetésük alkalmából át-

nyújtsa nekik a Szovjetunió 

legfelső Tanácsa Elnökségé-

nek marsaili rangjelzéseit és 

az erről szóló okmányokat. 

>i. — 

Növendékhangversenyt tart 
hétfőn, május 2-án, délután 
5-kar a szegedi zenepedagó-
gus munkacsoport iskolája a 
Zenekonzervatóriumban. Je-
gyek a helyszínen kaphatók, 

A szegedi Nemzeti Szín-
ház május 4-én, szerdán dél-
után 5 órai kezdettel mutat-
ja be a Kőszívű ember fiait 
ifjúsági előadáséban. 5-én és 
7-én, este 7 órai kezdettel 
közkívánatra a Shakespeare 
•kerestetik című vígjátékot 
játsszák. 

össztánc lesz szombaton 
este 8 órakor a Móra Ferenc 
Kultúrotthonban a városszer-
te kedvelt Zádori zenekar 
közreműködésével. 

Úszentivánon vendégszere-
pel május 6-án, pénteken es-
te fél 8-kor a szegedi Nem-
zeti Színház Ben Jonson: 
Volpone című ötfelvomásos 
vígjátékával. 

A TTIT csongrád megyei 
szervezete filozófiai szakosz-
tálya rendezésében április 
29-én, pénteken este 8 óra-
kor a társulat Horváth Mi-
hály utca 3. szám alatti 
klubhelyiségében klubest 
Ie6z, ahol Mál ia i László, a 
filozófiai tudományok dok-
tora, a Magi ar Tudományos 
Akadémia I ' . osztályának 
titkára tart előadást *Az ész 
trónfosztása* címmel, Az 
előadás előtt Berki Imre 
gimnáziumi igazgató, a filo-
zófiai szakosztály elnöke 
mond megnyitót. 

— A Konzervgyárban a 
tisztasági hónap során há-
rom üzemrészt kifestettek, 
megkezdték a gépek átfes-
tését. A MEZŐKER-nél hat 
raktárt meszeltek ki. A Kö-
tél- és Hálógyárban 16 dok-
gozó társadalmi munkában 
az üzemhelyiségeket, műhe-
lyeket felsúrolta, lemosták az 
összes tároló polcokat is. 

— Egymillió -Sztálinváros-
elnevezésű, különleges, jó-
minőségű cigarettát gyárt a 
Dohány jövedék a 
rosi vásár alkalmából, 

A DISZ kulturális seregszemléjéről 
Bizonyára fel lehetne de-

ríteni, hogy Szegeden a 
felszabadulás után hol, mi-
kor volt az első olyan mű-
sor, melyen műkedvelő 
együttes résztvett, s hogy 
melyik volt ez a csoport. 
De ezt a kutatást mellőzve 
is biztosan megállapíthat-
juk, hogy messze Jutottunk 
az indulástól. S hogy meny-
nyire jutottunk, azt elárul-
ja a tizedik szabad tavasz 
ifjúsági — a DISZ által 
meghirdetett — kulturális 
seregszemléje Is. Biztos, 
hogy az eddigi eredmények 
jobbak is lehetnének. 
Mégis: szép eredmények. 
Kezdve a József Attila sza-

. valóversenyen, folytatva a 
mult vasárnapi seregszem-
lén, s május elsejével zár-
va e sort, amikor a városi 
verseny végetér, s megálla-
pítják az eredményeket. 
De mindjárt ú j sort nyitva 
május 3-nak, mikor a me-
gyei döntő lesz, amikor a 
megye ifjúságának nagy 
tavaszi seregszemléje: bé-
ketalálkozója lesz Szege-
den. Szép s biztató ered-
mények mutatkoztak — 
különösen a népi tánco-
soknál — az elmúlt vasár-
nap is. A színjátszóknál 
sincs hiány tehetségben, 
igyekezetben. De a színját-
szócsoportok fejlesztésével 
még többet is kell törőd-
nünk, annál is inkább, 
mert az ő munkájuk a kul-
túresoportok működésének 
gerince. 

Nem lenne teljes a kép 
azonban, ha a kulturális 
seregszemlének csak az 
eredményeit sorolnánk. Be-
szélni kell a hibákról is, 
melyek következtében a 
verseny jelentőségéhez 
nem teljesen méltó módon 
zajlott le a mult vasárna-
pon, s nem járhatott a le-
hetőségekből kínálkozó 
eredménnyel. Az okok rö-
viden: rossz szervezés, 

tervszerütlenség. A DISZ 
későn fogott hozzá, s a tö-
megszervezetek — így » 
szakszervezet is — nem tá-
mogatták. Legtöbb segítsc-
get a Tanács népművelé-i 
osztályától kapta. Az emlí-
tett hibákat még növeiie, 
hogy néhány nappal a va-
sárnapi verseny előtt egé-
szen megváltoztatták a ter-
vet — a csoportoknak a 
bárom kultúrotthonban va-
ló elosztását — is, pedig 
már kiment több értesítés. 

Ezek a hibák olyan ta-
nulsággal kell, hogy szol-
gáljanak, hogy a program 
sikerét jobb munkával keli 
segíteni. Ez most a feladat: 
május elsején, ezen a nagy 
ünnepen, s majd azután 
nyolcadikán, a megyei dön-
tőn, a megyei ifjúság béke-
harcos seregszemléjén va-
lóban nagy jelentőségéhez 
méltóan folyjon a verseny 
fokozódó sikerrel. Ennek 
erdekében a legteljesebb 
mértékben segíteniük keli 
— nem utolsó pillanatokban 
támogatni, s még kevésbé 
félrehúzódni — a DISZ-t 
a tömegszervezeteknek, 
mindig idejekorán fogva a 
munkához. Az időben kez-
dés, a tervszerűség, szerve-
zettebb munka e téren a 
DISZ városi bizottságáuá! 
is éppúgy nélkülözhetetlen, 
mint a többi szervezetek-
nek. « 

A hibák okulásul szolgál-
hatnak, s elsején még 
szebb eredményeket vá-
runk. Nemcsak a csoportok 
részéről, hanem a minél 
nagyobb közönség: bevoná-
sával is. Hiszen végül Is c 
seregszemlének tíz szabad 
évünk megünneplése s 
eredményeink bemutatása 
mellett döntő feladata, hogy 
a magyar Ifjúság legszéle-
sebb tömegeit állítsa tán-
toríthatatlanul, fiatalos lel-
kesedéssel a párt zászlói 
alá. 

H o l n a p n y i t j á k m e g 
a ü z t á l i n v á r o s i M á j u s i V á s á r t 

Befejezéshez közelednek az 
első nagyszabású sztálinvá-
rosi Májusi Vásár előkészü-
letei. A vásárra érkező ven-
dégeket gazdag szórakozási 
lehetőségek, sok-sok vidám-
ság várja. A vásár szabadtéri 
színpadán ruhabemutató lesz. 

Sztálinra- j Kazincbarcika és Komlo 
J kultúrmunkásai i» fellépnek 

a vásár alatt. Itt rendezik 
meg a Fejér megyei tenisz-
bajnokságot, a középiskolá-
sok tornabemutatóját, kézi-
labda villámtornát, ökölvívó 
versenyt, az első dunai ka-
jakversenyt. a Budapesti Va-
sas NB l-es csapatának a 
Sztálinvárost Vasassal való 
barátságos találkozóját. 

A MEGHÍVÓN ez állt: be-
mutatkozó hangverseny. 

A Szegedi Egyetemek Ének-
karának minden évben be 
kell mutatkoznia. Tagjai év-
ről évre változnak, cseré-
lődnek, ahogy a hallgatók is 
változnak, cserélődtek az 
egyetemek karain, így a kó-
rus összetétele, hanganyaga, 
színezete is minden évben 
más és más. 

A Svfytdi E^tlimtU éntkUaiáHalc 

HcufjftUtmí UaMjue-iMHtyc 

Ülést tartott a Hazafias Népfront 

városi bizottsága 

Csütörtökön délután ülést 
tartott a Hazafias Népfront 
városi bizottsága a Hazafias 
Népfront városi irodájának 
nagytermében. Az ülést Tom-
bácz Imre elvtárs, a Haza-
fias Népfront városi bizott-
ságának elnökhelyettese nyi-
totta meg. majd Vereska 
András elvtárs, a Városi 
Pártbizottság titkára mon-
dott beszámolót a Hazafias 
Népfront munkájáról, fela-
datairól. 

A beszámolóhoz számosan 
szóltak hozzá a bizottság tag-
jai közül, majd Móricz Bé-
láné elvtársnő, a Hazafias 
Népfront városi titkára is-
mertette a bizottság második 
negyedévi munkatervét. 

Vereska András elvtárs be-
számolóját és a munkatervet 
a bizottság tagjai egyhangú-
lag elfogadták. 

A beszámolót későbbi szá-
munkban közöljük. 

Az 'Aulában rendezett áp-
rilis 27-i hangverseny azon-
ban sokkal több volt, mini 
egy szokásos bemutatkozás• 
Ez a műsor azt bizonyította, 
hogy sok nekibuzdulás és el-
lankadds, a nagy számban 
tornyosult nehézségek le-
küzdése után igen jelentős 
művészeti hagyományaihoz 
híven talpraállt a Szegedi 
Egyetemek Énekkara, s 
hogy országos viszonylatban 
ismét figyelemreméltó knl-
túrszervvé fejlődött. 

'A kórus munkájában a 
legszembetűnőbb a gyors 
fejlődés. Az énekkar szinte 
napok alatt hatalmasat lé-
pett előre. Megerősödött 
hanganyagában, rendkívül 
sokat fejlődött fogékonyság-
ban, muzikalitásban, kris-
tálytiszta, tömör szálam-
hangzásban és a szép szö-
vegkiejtésben. E gyorsütemű 
és nagyléptü fejlődés mű-
vészi megnyilatkozása volt 
ez a bemutatkozó hangver-
seny, amelyet nflgy tetszés-
nyilvánítással fogadott az 
Aula lelkes közönsége és 
a közönség széksoraiban he 
lyetfoglaló vendégek, a 
túrkapcsolatok Intézete és a 
Népművelési Minisztérium 
látogatóba érkezett szali-
emberei. 

IGEN SZERENCSÉS volt 
a koncert műsorának össze-
állítása, Műsorpolitikájukban 
f elhasznál tál: Szvesnyikov 
professzornak, a Szovjetunió 
Állami Énekkara nagyhírű 
vezetőjének tanácsát, hogy 
egy kórus műsorban, hang-
színben, stílusban, minél 
sokszínűbb és gazdagabb le-
gyen. A műsort bevezető 
klasszikus ós preklasszikus 
művek stílusban és hang-
zásban elsőrendüek voltak, 
Monteverdi ötszólamú, alig 
ismert operarészlete, az 
Ariadné panasza — amelyet 
a kórus olaszul énekelt — 
a kórusmüvészet olyan meg-
nyilatkozása volt. amelyben 
ritkán részesül hallgató. De 
hasonlóan szépen szóltak a 
stílusban és karakterben 
eaészen más Csajkovszkij• 
Kodály és Bartók-dalok. Az 
„Esti dal", vagy ^A szabad-
ság himnusza", karmesteri 
felfogása és a hangzása 
mintaszerű lehet más kóru-
sok számára is. 'A Szovjet-
unió és a szomszédos népi 
demokráciák dalkultúráját 
Sztrannoljubszkij és Su-
chon dalai képviselték, a 
műsort frappánsan zárták 
Szabó, Tardos, Sárkőzy tö-
megdalai, amelyek mai éle-
lünkről. a szabadságról, o 
munkáról, a felszabadult 

I nép boldog 
l ne- i ,,, , 

XuI_| szóltak. 

Az Énekkar műsorát vál-
tozatossá és színessé tették 
a közreműködő szólisták 
dr. Kiss Arpddné szép és ért 

érzelemvilágáról 

Kékes népdalszámai, Szeg-
szárdy Tamás orvosegyetemi 
hallgató művészi fokot elért 
hegedűjátéka. Hámori János 
Bartók Rondájának előadása. 

Egészében véve az aulai 
bemutatkozó hangverseny 
méltó folytatása az Egye*e-
mek Énekkara jelentős mű-
vészi hagyományainak. A Bu-
dapesten 1948-ban rendezett 
első nemzetközi munkáskó-
rus-hangversenyen való rész-
vételre maga Rákosi elvtárs 
jelölte ki az Együttest. A kó-
rus joggal büszke arra, hogy 
a mai magyar zene legna-
gyobb mestere, Kodály Zol-
tán az elmúlt tanév végén a 
kórust meghallgatva elisme-
rését azzal, fejezte ki, hogy 
emlékkönyvükbe a követke-
ző szavakat irta: „A Szegedi 
Egyetemi Énekkarnak meg-
maradást és boldog életet kí-
vánok!" 

DE JOGOSAN büszke a 
kórus arra is, hogy néhány 
héttel ezelőtt meghallgatta a 
Sztálin-díjjal kitüntetett ki-
váló szovjet karnagy, Szves-
nyikov professzor. Amikor a 
Szovjetunió első kórusvezető-
je megtudta, hogy az énekkar 
tagjai bölcsész, jogász, mate-
matikus, orvos, vegyészhall-

szeti Főiskola nagytermében, 
még a Dunántúl legtávolabb 
eső városába, Nagykanizsá-
ra is eljutottak. Igen sok rá-
diószereplésük volt, A svájci 
rádióban a mai napig is 
játsszák azokat a lemezeket, 
amelyeken az Énekkar Bar-
tók és Kodály műveit szólal-
tatta meg. 

Az elmúlt évtizedekben 
nagy sikereket aratott az 
Egyetemi Énekkar külföldön 
is. nevét európai városokban 
emlékezetessé tette. Szere-
pelt Varsóban, Posnanban, 
Vilnoban, Lembergben. 
Krakkovban, Kattowiceben, 
1947-ben Bécsben, Salzburg-
ban, Innsbruckban, Neucha-
telben, Zürichben, és Basel-
ban. 

A Szegedi Egyetemek 
Énekkarát Kertész Lajos 25 
éve vezeti. Ebben az évben 
van negyedszázados jubileu-
ma annak, hogy a Szegedi 
Egyetemen megkezdte mű-
vészi munkáját. S hogy ez a 
művészi munka mennyire 
eredményes volt, azt mulat-
ják a fentebb felsorolt sike-
rek. De méltán mulatta a 27-i 
aulai hangverseny is, amely-
nek megérdemelt sikere egy 
többévtizedes művészi munka 
gyümölcse és elismerése volt. 

AZ AULAI HANCVER-
SENY legújabb állomása az 
Egyetemi Énekkar további si-
kerek és elismerések felé va-
ló menetelésében. Továbbra 

gatókból és az egyetem dol- I is segíteni és erősíteni kell a 
gozóiból — tehát nem zenei kórust, hogy további szerev-
szakemberekből - tevődik lésein méltó megnyilatkozása 
össze, igaz, meleg Őszinteség- legyen a kultúrforradalom-
gel és elismeréssel gratulált 
munkájukhoz. 

Az Egyetemi Énekkar évek 
óta állandóan szerepel ünnep-
ségeken. Sok önálló estet ad-
tak Budapesten a Zeneművé-

nak, méltó művészi képvise-
lete a Szegedi Egyetemeknek 
és messzehangzó megszólalta-
tója az új idők új dalainak 

KIRÁLY JÓZSEF 
egy. adjunktus 


