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7 ílLMHIR H 
A »l c* Lettre* Francaiscs®-

hen GeorgeB Sudoul, a kiváló 
filmkritikus ós filmesztéta a 
•Magyar film születése* cimmel 
cikket irt. A /Valahol Európá-
ban® kimerítő kritikája ntán 
meleg szavakkal emlékezik meg 
a /Talpalatnyi fülil*-r«l- amely 
— irja — a magyar kritika 
hangjai ntán ítélve még Kadvá-
uyi Géza filmjénél is mngueahh 
rendű művészi alkotás. 

* 

A sztálingrádi stúdió rövide-sen befejezi a uNagy erő* cimü 
filmjét, melyet Tádzsikisztán 
asszonyainak ajánlott. 

* 

Kilmrevi.-zik n grnz ének- és 
táncegyüttes műsorát a Szovjet 
Knltnra Hónapja - cimü rövid-
film számára. A rövidfilm ope-
ratörje a film forgatása során 
— Galyatetőre is elkísérte n 
szovjet művészeket, hogy meg-
örökit*o pihenőnapjukat, me-
lyet az ott üdülő élmnnkások-
kul valő megismerkedésnek 
szenteltek. 

* 

A Ránk Filmgyár/ó Társaság 
500 munkása tnnle!ett az ame-
rikai filmgyártás angliai káros 
hatása ellen és követelte, hogy 
az összes leáltiloll stúdiókat he-
lyezzék újra üzembe, 

* 
Négy nj magyar kisfilm ké-

szül. A /Tiszta (ej®, /Cukor*. 
/Robbanó motor* és > Hernyó-
selyem® rövidesen n közönség 
elé kerül-

* 

A Novoszibirszki Stúdió fil-
met készített a föld mélyében a 
legújabb olajkul-fnrógépek 
ilzcmbe helyezésé rőt. A népsze-
rű tudományos filmek nemcsak 
a • mozik vásznain. Iiuncm az 
UltíjYminkások elölt >s tCoelilik 
országszerte, hogy az uj fúrás: 
eljárást, mely lényegesen meg-
föcidl/l és megkönnyíti a ne-
héz munkál, nrnderifelé hamar 
elsajátítsák. 

* 

A holland közvélemény nyo-
mására a kormány elreudcltc 
n /Vasfüggöny* cimü. a Szov-
jetuniót rágalmazó film hetit 
iását 

Az idén holdra eme/iük 

) 'ái öntözött teriiletek nagyságát ( 
A szélsőséges magyar éghaj-

lat óriási károkat okozhat me-
zőgazdaságiinknak. Elég, ha a 
felszabadulás után egymást kö-
vető három aszályos esztendőre, 
emlékeztetünk. A magyar me-
zőgazdaság belterjessé tételének 
tehát egyik alapja, hogy a lc-

i r 

kozott behatóan, csak kirakat-
öntözőrendszereket létesített, 
ezeket is természetesen olt, 
•ahol az a nagybirtok érdekeinek 
megfelelt. 

A hároméves terv cfső esz-
tendejében 28 millió forintot 
Irányoztunk e'ő öntözési célok-
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hcíőség szerint mentesítsük az 
időjárás viszontagságaitóf. A 
legfontosabb ezen a téren a 
mcgfilelő öntözőrendszerek ki-
cpiiésc. Horthy ék Magyarorszá-
g i ezzel a kérdéssel sem foglal* 

ra, de látva az öntözés óriási 
jelentőségét, ezt 231 százalékra 
teljesítettük, vagyis végered-
ményben 61.7 millió forintot 
l'orditotiunk öntözési és csator-
naépítési munkálatokra. Az 

eredmény nem is maradt el, a 
felszabadulás pillanatában 18 
ezer kat. holdat tudtunk öntöz-
ni, jelenleg pedig már 31.0A0-et. 
A tervbevett 11 öntözőrendszer 
helyett 16 öntözőrendszer épí-
tését lettük folyamatba. 

Az első tervév öntözési mun-
kálatainak sikerét legjobban 
rizstermelésünk eredménye bl-
zonyitja. Az előirányzóit 15.000 
hold helyett 21.000 holdat vé-
teliünk be rizzsel és több mint 
300.000 mázsás termésről szá-
molhatunk he. 

A hároméves terv ntolsó esz-
tendejében az öntözött terü'ctek 
nagysú; át 50.000 holdra emel-
jük. Csak a szivattyúk beszer-
zésére 7.5 millió forintot for-
dítunk. Az. öntözések belső be-
rendezéseinek költségei közel 16 
millió forintra rúgnak. Ez azon-
ban az 1010. évi beruházások-
nak csak egy része, hiszen csu-
pán a hortobágyi öntözőrend-
szer műtárgyai és földmunkái 
8,800.000 forint beruházást igé-
nyelnek. Az öntözések és egyéb 
vi/.i munkálatokra liTlO-bcn 
több mint 58 millió forinot 
fordítunk. 

üzemról-ÜZEMRE SZÁLL AZ ENEK 
Március 15-ig tízezer szegedi lielgozó tónuSja msg a legszebb mozdalmi indulókat 

— AZ MNDSz. belvárosi cso-
portja l l -én , péntek délután fél 

,5 órakor Nőnapot tart, melyre 
a műsort a Magyar-Szovjet Mű-
velődési Társaság adja vetített 
képekkel. Cime: »A Szovjet Em-
ber. Vendégeket szívesen látunk 
a Dolgozók Klubjában, berzse-
ny i-u. 2. szám. 

— Nincs a földéin gazdagabb, 
szebb ország, minden ember érzi, 
hogy szabad — Dunajevszkij 
gyönyörű indulóját énekli a vá-
góhíd kultúrtermében délután 4 
órakor wigy harminc munkás,.fér-
fiúié, nők, fiatalok, öregek ve-
gyesen. Száll az ének, vissz-
liangzanak a szürke falak és re-
megnek az ablaktáblák: min-
denki tele torokkal fujja a nótát. 

Urbáti Dezső kuHuryezető ve-
zényel, két keze serényen kari-
kázik a levegőben, a dalosok 
félszemmel a mozdulataira ka-
csintanak, félszemmel pedig a 
sokszorosított szöveget nézik. A 
szegedi általános munkás dalár-
da vezetői félrehúzódnak az ajtó 
tó mellé és hallgatják a hul-
lámzó, ivelö dallamot. 

— P o m p á s a n m e w már 

— lelke: edik Törköly Ferenc, a 
dalárda fiatal titkára —, március 

Megnyitó ünnepséget rendeztek 
a szegedi Révaí-ískolások 

A szegedi Pedagógiai Főiskola 
di.-ztenüébcn hétfőn esto negy-
ven ifjiununkáa t'iu és lány je-
lent meg: a most megnyíló Ré-
vai-iskola hallgatói. Vidám be-
szélgetéssel és nótázással terem-
lettek i tt meleg barátságot a 
József Atiila főiskolás népi kol-
légistákkal, akikkel ezentúl egy 
kollégiumban laknak. A ltévai-
iskola sikeres elvégzése után 
jövőre már ezek az. ifjiununká-
sok is a Pedagógiai Főiskola 
hallgatói lesznek s ezért fon-
tos, hogy már most megtalálják 
tt kapcsolatot a jelenlegi főisko-
lásokkal. 

A főiskola és a Révai-iskolá-
sok kapcsolatának fontosságá-
ról beszélt a hétfői megnyitó 
nürincps''-gcn Hegedűs Viktor 
elvtárs, a kollégium igazgatója 
és kijelentette, hogy mindenbe 
segítségükre lesznek a hozzá-
juk kerülő fiataloknak. 

A Magvar Dolgozók Tártja 
na.gyi.zee- di Pártbizottsága né-
vé tón J adinyi Benedek plvtúrs 
köszöntötte a Uévai-iskolásó-
kat és figyelmeztette őket, 
hogy nagy telelésst-ggel tartoz-
nak ocytillynknak é* oz MDP-
nek> amely tehetővé tette taná-
ri-likat. Ágoston György elv-

társ, a Pedagógiai skola 
igazgatója hangoztatta, hogy 
végieg meg klell szüntetni á 
műveltségi monopóliumot é* 
ezért minden haladószel lemü 
pedagógus segíteni fogja a 
muuká sliataJoka t t anulá sukl>an. 
9 Som fai I.ászló elvtárs, a Ré-
vai.iskola igazgatója rámutatott 
njrn, hogy ez nz első olyan ti-
pu*u Révai-iskola nz ország-
ban, amely Pedagógiai Főis-
kolára M/torit. szakérettségit. 
Hoffraan Károly köszönte meg. 
hogy az MDL' lehetőséget nynj-
lott számukra a tanuláshoz, 
ígéretet tett nrrn. hogy nem 
le ziu-k nii'liafhiunk n biznlóm-
ra és iijs/elleinii szocialista pe-
dagógusuk akarunk lenni. 

A mindvégig lelkesen figye-
lő Révai-iskolások a felszólalá-
sokat többször mogsrakitntták 
viharos tapssal 'és éijouzéssef, 
amelyi k során nz MDl'-t, vala-
mint Rákosi és Révai elvtársa-
kat éltették. Végűt üdvözlő táv-
iratot Idillitek Révai József elv-
tár- országgyűlési képviselőnek, 
aki ennek az nj iskolatípusnak 
gondolatát felvetette. 

A szegedi Révai.iskola előadá. 
sai egyébként március második 
felében kezdődnek meg. 

15-én együtt énekeljük vala-
mennyien a Klauzál-téri ünne-
pélyen, mert az összes szegedi 
üzemekben ismerik már ezt az 
indulót. 

A szegedi kórusok résztvesz-
nek az Országos kulturális mun-
kaversenyben. Tizenöt énekkar 
dalosai terjesztik a zenei művelt-
séget a munkások között Szege-
den, a kollektív együttdolgozás 
fejlelt formájában: brigádban. A 
dalosok nyolc-t Ízes csoportokban 
járják a pártszervezeteket, az 
üzemeket, a tömegszervezeteket. 
Mindenütt megtanítják a dolgo-
zókat a mozgalmi indulókra, a 
legszebb népdalokra, azokat pe-
dig, akik jelentkeznek, beszer-
vezik valamelyik kórusba. 

— fiiig vétjük 

az elvtársakat — mondja Jenei 
Istvánná. — Már napokkal előbb 
felkészültünk a próbákra, jól esik 
igy munka után egy kis éneklés, 
fölfrissíti az embert — fejezi 
be mosolyogva és lapozgat a 
jegyzeteiben, mert a -karmes-
ter? már ujabb induló dirigá-
lására készül. 

Egymásután hangzanak fel a 
gyönyörű énekek, az /Acélbri-
gád?, a »Madrid védői?, az /Éb-
redj már Qunatáj? és végezetül 
néhány népdal, »A csitári be-
gyek alatt régen leesett a hó? 
éá" a legszebb szegedkörnyéki 
nóták. 

hon is megismert majd nemso-
kára minden dolgozó. 

Szere t jük e z e k e t 

az indulókat — mondja ördög 
Aulai elvtárs, vágóhídi munkás 
—, mert a mi nyelvünkön szál-
nak cs a mi érzéseinket feje-
zik ki. A\ost, a szocializmus épí-
tésének időszakában fontos az, 
hogy mindannyiunkban fokozott 
mértékben tudatosodjon ennek a 
fontossága. 

Több, mint egy óra hosszat 
énekelgettek a vágóhídi munká-
sok az -énekes-brigád? tagjaival, 
boldogan és vidáman, ö t óra táj-
ban, amikor befejezték, az egyik 
szekrényből előkerült egy jókora 
hentesszatyor és uzsonna, beszél 
getés következett. 

Ma kftress Vd maiiuKaS 

Rajtunk yen 
a munkásság szeme 
Amikor az MDP kiadta a jel-

szót: munkás gyerekeket az is-
kolába, az üzemek dolgozói ké-
pezzék magukat, tanuljanak to-
vább, Szeged és környéke üze-
meinek öntudatos munkásságc 
belátta a párt által kiadott jel-
szó fontosságát. Magukévá tet-
ték azt és áldozatot nem kímélet 
mindent elkövettek, hogy ezt » 
gyakorlatban meg is valósítsák. 
Ez tette lehetővé, hogy Szege-
den meginduljon az első ilyen 
iskola, az egyéves Gyermekgon-
dozónől tanfolyam. Igen nagy 
jelentősége van ennek az induló 
tanfolyamnak, mely 13-án, va-
sárnap délután 4 órakor tartja 
ünnepélyes megnyitóját az 
Apátliy kollégiumban. 30 taggal 
Indul, 39 munkűslánnyal, akik ki-
jöttek a gyárakbót, nagyüzemek-
ből, hogy egy év múlva ugyan-
oda visszamenjenek, de most máz 
a gyári és üzemtt bölcsődéket, 
napközi otthonokat vezessék, 
munkástársaik gyermekének az 
egészségére vigyázzanak, fejlődé-
sét, nevelését irányítsak, hogy 
azok nyugodtan dolgozhassanak, 
mert tudják, hogy gyermekeik 
lelkiismeretes, jó kezekre von-
nak bizva. 

Áldozatot követelt ez a lépés 
ezektől a munkáslányoktól. Ott-
hagyták munkapadjaikat, szövő-
székeiket, lemondtak állásukról, 
pedig öntudatos, lelkes munká-
jukkal ott ls a legjobbak közé 
tartoztak. Eddigi munkaasztalu-
kat felcserélték a tanulóasztal-
lal és b« fogják bizonyítani, 
hogy itt Is megállják a helyüket, 
itt is a legjobbak lesznek, mert 
tudják, hogy miért dolgoznak, 
miért tamilnak, mert egy a cél-
juk, a szocializmus minél előbbi 
felépítése. 

A munkásság szeretete, fi-
gyelme mellett fognak hozzá a 
lányok uj feladataik megoldásá-
hoz. De nemcsak ök hoztak ál-
dozatot, mikor az eddigi mun-
kahelyüket fetcserélték a tanu-
lás munkahelyével. Áldozatot hoz 
érdekükben az egész munkásság, 
amely a munkavcrsenyekkel, 
több és jobb termeléssel teszi 
lehetővé, hogy ma 30, később 
még több társuk tovább tanul-
hasson, kollégiumi lakást és el-
látást kapjon. A munkásosztály 
vállalja ezt az áldozatot is, mert 
tisztán látja, hogy az u) értel-
miség kialakulásához saját fialt 
kell adnia, ez pedig több mun-
kát, több harcot kiván tőle. 

Pintér Gizella. 

Enyeniöre csak 

azt vettük tervbe, hogy március 
15-ig négy tümegdalra megta-
nítunk legalább tízezer szege-
di dolgozót — mondja a munkás 
dalárda titkára —, de elhatároz-
tuk azt is, hogy nemsokára a 
legszebb ncpi kórusokra is rneg-
tanltjuk az üzemek munkásait. 

A Rartök Béla zene és ének-
szövetség kebelében működő sze-
gedi énekkarok szép munkát vé-
geztek .már eddig is s lia pro-
gramjukat megvalósítják, ínég 
szebbet végeznek ezután. A ma-
gyar zeneszerzők mozgalmi in-
dulóit, tömegdalalt, melyeket 
Spanyolországtól Kínáig énekel-
nek a felszabadult milliók. Ut-

az elvtársak — unszolták a »bri-
gádosokat? a munkások. A jó-
féle disznósajt, a felvágott és a 
ropogós friss kenyér is kellette 
magát. 

— Köszönjük! Köszönjük! —• 
hatódtak meg az énekesek a szi-
ves vendéglátástól cs hozzáláttak 
a falatozáshoz. Odakint vigan 
csorgott az eresz, olvadozott a 
hó, szerte az országban pedig 
milliónyi munkás, aki talán most 
indult váltásra, építeni a szo-
c i a l i z m u s t . 

- DR. I.UKACSFY ENDRE 
tisztviselő és dr. Kövecs B é k 
járási főjegyző jánoshalmi la-
kosok dcmokráciucllenes kije-
íentéseket lettek és izgattak a 
demokrácia egyik intézménye 
ellen. A népbirőság egyenként 
két és féléri börtönre, ötévi, po-
litikai és hivatali jogvesztéara 
és öthőnapi kitiltásra i1 élte őkot 

X Totó/ők figyelem! Mn este 
fél 7 órakor totómegbeszéléa a 
Hágiban. Minden érdeklődőt s*i. 
vesen látunk. 

Április t-én gyermekgondozónői 
tanfolyam indal 

munkás- és parasztlányok részére 
A népjóléti nrnisztérimn áp-

rilis 1-én az újpesti szociálpo-
litikai intézetben egvéves gyer-
mekgondozónői tanfolyamot in-
dít. A tanfolyam keretében a 
hallgatók megismerkednek 
mindazokkal a tudnivalókkal, 
amelyek a csecsemők gondo-
zásával és gyógykezelésével 
kapcsolatban szükségesek. Uj 
gyerniekgondozónökre azért van 
szükség, inert a bölcsődehálózat 
nagymértékben Id szélesedik. 

A népjóléti minisztérium erre 

a tanfolyamra hivja mindazokat 
a munkás, és parasztleányokat, 
akik élethivatásuknak tekintik a 
gyermekgondozást. A felvételt 
kérvényt március 13-ig kell el-
juttatni a népjóléti minisztéri-
um oktatási osztályához (Buda-
pest, Akadémia-u. 3. II. e*n. 
202.) Elsősorban munkás- és 
parasztleányok pályázhatnak 
17—30 éves korig. 

Fizess elő a 
D é l m a g y a r o r s z á i r o 


