
<t Szegedi Kcnderfonő 71 éves bt igádmunkása is tudja: 

Valóság lesz a Terv, 
mert mellettünk a Párt 

« órgő orsók, tug'ó gépek. Csak ez a Szegedi Kender fonó?, 
Nem! A legfontosabb az ember, aki a gépek mellett termel. 
Mert tőlük függ minden. Tudják ezt a fonások és ezért ugy hatá-
roztak egy héttel ezelőtt megtartóit tervértekezletükön, hogy a 
hároméves terv utolsó > hathónapos szakaszának előírásait ma-
radéktalanul teljesitik. 'Mindenki a saját posztján. 

Es a munkahelyükön megbé-
kéléseket tartottak. Minden 
izerarész tudja már, mennyit 
teli termelni, mit kell tenni, 
tiogv a Terv időelőtt valóság 
legyen. A Párt megmutatta az 
Irányt! 

Egy hét nem nagy idö. De 
t tervértekezlet óta már van-
lak eredmények. Az iizemré-
izek minden nap pontos ered-
aaénykimutatást készítenek. Ezt 
iz üzemgazdásznak adják át. 
Most már igy nem gyártanak 
ttlyan félkész' árut. nuiilvői bő-
rén van tartalék. A munka foly-
tonosságában, a gépek jó ki-
használásában nem lehet hüm. 
Most dolgozzák ki, hogy miiyen 
répen, mit a leggazdaságosabb 
termelni. 

A Rosnyákovics brigád 
Az üzem megjavította a mí-

»őségét és termelésük az egy 
iét alatt J.2 százalékkal töhb. 
1 selejr la kevesebb lett. A bri-
rádok járnak élen a munkában. 
& normát mindig túlteljesítik. 
Bomyákovics Dezső brigádja 
példá itt a pimitóosztályoü 42 
szásalékkai termel többet. A bri-
gádban dolgozik a 71 éves Miró 
Lajos. Nem marad el társai-
tól, csupa akarat és lelkesedés 
»z arca. Néha mondogatja: 
•Valóság lesz a terv, mert mind-
annyian akarjuk. A Párt mellet-
tünk vont® A brigádvezető be-
izfili el, hogy háromszor nyer-
ték ,el egymásután az üzemi ver-
seny zászlót. I 

— Szép az eredményük — 
mondja —, de ha lehet, még 
Ultthct akarunk tenni a három-
íves tervért. 

Kél gépen egyszerre 
Tóth TT1. Mária dolgozott elő-

ször két gépen a gillfonóhan. 
Kezdetten ezt az üzem mun-
kásai közül sokan szinte rosszal-
lással figyelték. De lassan már 
mindenki leszokott ezekről a 
szavakról: »Mit akar ez a Mária, 
mit törtet.® Es ma Tóth III. 
Máriát mindenki becsüli. 

A gillfonóssal beszélgetünk. 
Szerényen válaszol: 

— Kezdetben nehéz volt két 
zépen dolgozni. Nélia el is estig 
gedtem... De ir.ost ntár könv-
nyen mecjv a mnnka. Miért dol-
gozok kél gépen? Hát igy teszik 
a Tervünkért. 

S Tóth III. Mária példáját 

követve a Kenderfonóban már 
töblien dolgoznak két gépen. 
Szebeni Mátyásné például a 
kártolóosztAlyon. 

— Az önköltségcsökkentésért 
teszem — beszéli. — ügyesnek 
kell lenni. Már megyek a te-
rembe — válik aggódóvá arca 

—, mert Já isó Máriát ogyedűl 
hagytam, ő most tanul dolgozni 
— két gépen. 

Ma hány százalék volt? 
Két óra. A 71 éves Miró 

Lajos ruganyos léptekkel indul 
a kapu felé. Fiatal muhkáa for-
dul feléje. 

— Lajos bácsi, ma hány szá-
zalék volt? 

— Ma negyvenhárom száza-
lékkal teljesítettük tul a normát 
— válaszol és ujjával csettint-
ve már indul is tovább. 

(My.) 

Párlhirek 
Nagyszeged alapfokú és haladó szeminárium 

hallgatóinak figyelmébe 
kőzzünk ért a XI. fejezett* for-
dítsunk két hetet i ' 1 

Nagy súly* keJl helyeznünk 
as olvasással egyidejű jegyzet-
készítésre. Jegyzetünkben* a 
könyv vázlatát és fontoeabb 
megállapításait jegyezzük fel 
és egyúttal azt is, hogy az olva-
sottakbői milyen tanulságokat 
vonunk le a mag var vonatkozású 
időszerű politikai kérdésekkel 
kapcsolatban. 

Ősszel, a szcrninífiriumok meg-
indulása előtt tt pártszerveze-
tekben konferenciák lesznek a 
tanult anyagból 

A legjobb eredményt felmu-
tató elvtársak Asszál a középfo-
kú szemináriumokon: a Bolsevik 
Párt Történetét fogják tanulmá-
nyozni. 

Magyar DolgozflK I^rt ja 
Központi Vezetőségi; 
Oktatási Osztály. 

Káderetek figyelem! PénfeHen 
délután fél é órakor összevont 
kátderes értekezlete* tartunk 
Batthyány-utca 4. szám alatt. 

Pénteken délután 6 őrakor 
falujárófelelősők részéi* érte-
kezletet tartunk a Kálvin-téri 
székházban. Párttagsági köny-
vét és meghívóját minden elv-
társ hozza magával 

Kerületi, üzemi ért hivatali 
sajfófclclőeök! Ma délután 6 
órakor a Kilvin-téri székház 
nagytermében értekezletet tar-
tunk. Megjelenés kötelező. 

Az 1948—49-63 évben folyó 
szemináriumok munkáját juniua 
végén befejeztük és ujabb sze-
mináriumokat csak ősszel indí-
tunk. Szükséges azonban, hogy 
elvtársaink a nyár folyamán is 
tanuljanak, fejlesszék marxista-
leninista tudásukat, mert csak 
igy tudjuk az előttünk álló fel-
adatokat eredményesen megol-
dani. A marxizmus-leninizmus 
klasszikus munkáinak tanulmá-
nyozása, az elméleti felkészült-
ség növelése fegyver minden 
kommunista kezében a szocia-
lizmus építéséért vívott küzde-
lemben, fegyver az imperialis-
ták és troekista ügynökeikkel 
szemben folytatott harcban. Ez-
ért a nyári időszakra szeminá-
riumi hallgatóink számára ta-
nulmányozás céljából »J. T. 
Sztálin." Rövid életrajz® cimü 
könyvet jelöljük meg. Sztálin 
elvtárs élete és munkája elvá-
laszthatatlanul össze van kap-
csolva a nagy Bolsevik Párt 
hnroával és a szocializmus fel-
építésével a Szovjetunióban. 
Sztálin elvtárs élete a Pártboe 
és a munkásosztályhoz való hű-
sége példakép minden kommu-
nista számára. Sztálin elvtárs 
életének, tevékenységének meg-
tsmerese segítséget nyújt szocia-
lizmust épitő munkánkban, a bel-
ső és külső ellenség ellen folyó 
harcunkban és ntmutafást ad 
jövő feladataink megoldásához. 

'A tanulás módszere. 
A J . V. Sztálin. Rövid élet-

rajz cimü (megjelent Szkira ki-
adásben 1949) tanulmányozásá-
hoz tervszerű é*s rendszeres 
munkára van szükség. Julius 
10-től október l - ig: 12 héten 
át dolgozzuk fel a könyv 11 fe-
jezetét olymódon, hogy heten-
ként egy-egy fejezettel foglal-

Ml TÖRTÉNT Í S M i T Ö R T É N I K ! 

NAPIREND 
Péntek, julius 8. 

Nemzeti Szánház: Nincs elő-
adás. i i 1 i í ; 

Belvárosi Mozi: fél 7 fél 9-kor 
Csibészek. 1 ' -J ! " • 

Korzó Mozi: fél 7, fél 9-kor 
Krisztina hadnagy. 1 ' 

Széchenyi Mozi: Nyári szünet. 
Az MSzT mozija pénteken dél-

után 4 őrakor az AVI-ban ját-
szik. 

Nyári Szolgálat ft Somogyi-
könyvtárban és a muzeumban. 
Julius és augusztus hónapban a 
"önyvtár nyitva van hétköznap 

1—14 óráig; a muzeum nyitva-

KRISZTINA HADNAGY 
(Korzó Mozi) 

' A harmincéves háborít vége 
felé játszódik a történek Né. 
metországban. A császárt zsol-
dos csapo/ok megrészegedve a 
mistlitás, a zsákmányolás má-
morában, Merian ezredes ve. 
zelésével állandó portyázáso-
kkal rettegésben tarifák a bé" 
kés parasztokat. A háborúk 
erkölcsromboló hatása megtet-
te a mayáét: a katonák nem 
tudják miért, kiért harcolriak, 
csak parancsnokaiknak enge-
delmeskednek. 

Abban a légkörben ncitetke-
dett a svéd származású Krisz-
tina egy némc1 kolostorban. 
Egy allatommal Merian meg-
mentetle a 'gyermek Krisztinát 
a marlalócoK hetéből s a le. 
dny a tála is várta megszaba-
dít úját. Meriant legyeilen, erő-
szakos embernek tartják, kö-
zeledésének hírére a lakosság 
$s*tveszve menekül, csak 
Krisztina várja be és finruhá-
ba bújva apród jóul szegődik. 

Scnlét sem sejti, hogy at Opr 
ródból rövidesen hadnaggyá 
előlépő katona, gZ ezredes leg-
kedvesebb tisztje — leány-
Krisztina fokról-fokra látja, 
hogy egykori »eszményképe* 

leike mélyéig romlott ember, 
de a férfi *ránt értett szerel-
me megakadályozta abban, 
hogy szembeforduljon aljas 
terveivel. 

Mikor aztán személyesen 
győződik meg róla, hogy az 
ezredes ártatlan parasztokat 
kinoZ és 'gyitkoé, Összetűz vele. 
Párbajra kerül a sor, ekkor 
tudja meg Merian a meglepő 
valóságot Krisztináról.. 

A harmincéves háborúk 
hírhedt korában, éppen ugy 
mint ma. nem a nép volt az, 
ameltjik a háborút kívánta, 
hanem annak vámszedői. Az 
érdekes történelmi hátiérbe 
ágyazott filmet, a s Vidám kí-
sérleti rendezője, Rabonali 
készítette-

A Ri inlaiazdák és szőve 'kezet i 
vezeték készítik a g ^ á l l o m á s o k k a l 

Kötendő szerződéseket 
Július 9-én, szombaton df l -

felőtt a DÉFOSa budapesti kő® 
pontjában összegyűlnek az 
ogyéni 'gazdálkodók legjobbjai, 
hogy megbeszéljék a jövő gaz-
dásági évben a mezőgazdasági 
gépállomásokkal kötendő szer-
ződést. Az értekezleten a fi-
zetendő összeget, a munka mi-
nőségét és mindén egyéb rész-
letkérdést megbeszélnek. 

Julius 10-én, vasárnap dél-
előtt a földmüvelésügyi mi-
nisztérium szövetkezeti főosz-
tályán a termelőszövetkezeti 
csoport elnökei, illetve a szö-
vetkezetek megbízottai dolgoz-
zák ki a gépállomás és a ter-
melőcsoportók közötti — agaz-
dasági év gépi munkáira vo-
natkozó szerződést. 

A szerződések megkötésénél 
minderikor a dolgozó paraszt-
ság munkájának megkönnyíté-
sén van a hangsúly. A mező-
gazdasági munka termelékeny-
ségének, az egész dolgozó nép 
életszínvonalának emelése a 
oélja és ezért a dolgozó pa-
rasztok — amiről a múltban 
soha nem lehetett szó — most 
maguk vitatják meg ezeket a 
problémákat. 

tartási ideje hétköznap 9—14 
éráig, vasár* és ünnepnap: 9— 
13 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Borbély őrök. b. ügry t : Ti-

sza Lajos-körut 20. Leskó Vil. 
mos: Újszeged, Vedres-utoa 1. 
Nagy őrok. k. dr. Hangay: Bol-
dogasszony-sngárut S í Zakar 
3. örök. k. Máthó Mihály: Va-
léria-tér t 
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A Délmagyarország 
kiadóhivatalét kéri olvasóinkat, 
ha szabadságra, nyaralásra 
mennek, agy azt jelentsék be 
keltő időben a Kiadóhivatalban, 
hogy a lap példányait utánuk 
lehessen küldeni. Áz elküldött 
lapok postai ctiját a kiadóhiva-
tal fedezi. 

' — KERTÉSZ LAJOS elv-
társ, a szegedi egvetem ének-
lektora ma, pénteken délután 
f a 3 órakor a Petőfi-rádió-
ban Halmos. Grecsaninov, Kna-
szov, Strauss, Liszt és Schu-
bert-dalokat énekel. "Zongorán 
Mséri Kertészné Kain Kató. 
— 'A MAGYAR-SZOVJET 

TÁRSASÁG a Jogász szövet-
séggel pénteken délután 6 
órai kezdetted előadást rendez 
a központi egyetem auIájá-
ban. Dr Villányi András mi-
niszteri osztálytanácsos tart 
élőadást a *Szovjetúnió pénz-
ügyi rendszerei címmel. Min-
den érdeklődőt szívesen lát 
a Magyar-Szovjet Társaság. 
Belépés díjtalan. 

— A CSATORNAHASZNA-
LATI DIJAT as eredeti közlés-
től eltérően január 1-től teli 
befizetni visszamenőleg a Viz-
mütelepnek. 

— KERÉKPARIGAZOL-
VANYT hamisított Verebi 
István makói lakos. A sze-
gedi munk áribíróság három 
hónapi fogházra ítélte. 

—A DÉFOSZ szegedi szer-
vezete felhívja tagjai t , hogy 
korpáért jelentkezzenek a 
Bánó Jőzsika-u. 2. szám alatt . 

— SZÖVETKEZETI SERTBS-
FELVÁSÁRLÓK ma reggel 9 
órakor értekezletet tartanak a 
szegedi belkereskedelmi igazga-
tóságon. Csongrád megye vala-
mennyi szövetkezeti sertésfelvá-
sárlója, valamint a népi szervek 
és a SzöVOSz kiküldöttei vesz-
nek ré3zt as értekezleten. 

— 6641 DARAB NAPOS csi-
bét osztott ld a szegedi Ba-
romfikeltető Nemzett Vállalat 
az elmúlt hónap folyamán a 
szegedkórnyéki falvak és U-
nyavídék dolgozó parasztsági 
kőzött 

— CSENGELSN vasárnap 
nagy aratási ünnepséget rendes-
nek. A község dolgozó paraszt-
sága lelkesen készül, hogy mél-
tóképpen vegye ki részét az ün-
nepségből. 

— SZÉPEN GYARAPSZIK a 
szegedi népegészségügyőri an 
szonyok vándorbabakelengya 
alapja. Ennek'az akciónak a tá-
mogatására már több kultur-
müsoros estet rendeztek. A leg-
utóbb tartott kulturmüsoruk al-
kalmával közel ezer forinttal 
gazdagodott ez az akció, mely 
bői rövidesen megvásárolják a 
díszes lás babakelengyéket és 
kölcsönadják a munkanélküli h 
mi s szegénysoron anyáknak. 

— 30.800 FORINTOS vára* 
tervbitelből u) konyharészletei 
építették a Somogyi-telepi v á 
ros| központi konyhához. Emeh 
lett még az üzem fölszereléséi 
fa alaposan korszerűsítették 
3000 forint értékű edénykészlal 
tet is vásároltak. Az u j konyha 
most már lehetővé teszi, hogy 
az ötéves terv első évében föl-
állított ujabb iskolás napköri-
otthonokban felhasznált ételek 
fa itt készüljenek. 

— A SZEGEDI FÖLDMŰVES 
SZÖVETKEZET a Szent Mihálv 
utcából a Tisza Lajos-körut 54. 
szám alá költözött. A Szent Mi-
háJy-utoában marad továbbra is 
a* eladási osztály és a szövet-
kezet raktára. 

— ENGEDÉLY NÉLKÜLI 
határátlépésért és lopásért 
háromévi fegyházra ítélte a 
szegedi munkásbíróság Raffal 
Béla jugoszláv állampolgárt. 
I t t Szegeden több alkalommal 
tört be idegen lakássokba és 
vitt el onnan értékes ruha-
neműket. A lopott holmit 
Kolompár Géüa. RAs* Árpád 
és Iritz Mik** szegedi lako-
sok értékesítették. A mun-
kásbíróság Kolompár Gézát 
és Rácz Árpádot száz, I r l t j 
Miksát pedig kétszáz forint 
pénzbüntetésre ítélte. 

— A MAGYAR-SZOVJET 
TARSASAG szombaton esti 
fél 7 érakor taggyűlést t a r t 
Kérjük a tagok megjelenésé* 

A szegedkörnyéki EPOSz-isták 
csépíó-brigád oh ba tömörülnek 

Ezek acséplőgépbrigádok egy-A szegedkőrnyéki falvak és 
tanyaközpontok EPOSz-fíataljai 
nagy lelkesedéssel készülnek az 
augusztusi Világifjusági Ta-
lálkozó sikeresebbé és szebbé 
tételére. Jó munkájukkal, töké-
letesen megszervezett egységük-
kel teszik emlékezetessé ezt a 
hónapot őrszem-mozgalmakat 
indítottak, melyebnek a tagjai 
nagyrészben a pamsztleányok 
soraiból kerültek ki. Ennek a 
mozgalomnak a feladata az, 
hogy éberen őrködjenek a hely-
beli rendőrőrsökkel karöltve a 
falu kapitalistái fölött s le-
leplezze a csépléssel, aratással 
és magbegyüjtéssel kapcsolatos 
esetleges üzérkedéseket Ezen-
kívül a nagy szegedi EFOSz-nak 
tíz cséplőbrigádja van. Egy-egy 
brigád egy cséplőgép mellett 
szükséges emberi munkaerőt nd 

lien kulturbngádot is alkotni* 
és ebéd közben és a mapi műnk* 
után szines kultúrműsorokat ad-
nak a falusi dolgozóknak. Ezen* 
kívül az eposzisták közül is n©« 
kan elvégzik még ebben a hó* 
napbain a Munkára Harcra Késs 
próbát 

Százhúsz ifja munkást és t®. 
nnlót képeztek ki eddig » »Vi-
lágifj'nsági Találkozó tanfolyam*, 
ra előadónak. Rövidesen meg-
Rkezdődik minden if juaági alap-
szervezetben is az úgynevezett 
VIT-tanfolyam, ahol ennek a 
százhúsz ifjúmunkásnak a ve-
zetésével augusztus 11-re, a 
kongresszus első napjára, há-
romezer saegedi fiatert képeznek 
ki. 


