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Bo-dogan néznek jövőjük elé

H a nyílik meg Szegeden a DÉFOSz
gyümölcs, szol 6 és virágkiállítása
Ma, vasárnap délelőtt 9 órakor nyílik meg a Hungáriaszálló emeleli nagytermében a
nagyszegedi DÉFOSz gyümölcs-,
szőlő- és virágkiállítása.
Szeged környékéről a dolgozó
parasztság legszebb
terméseit
hozta be a kiállításra, amely
valóban élményt jelent
majd
nemcsak azoknak, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, de minden látogatónak.
fl l l í l i i ást Kerekes János elvtárs, mezőgazdasági igazg itó

nyitja meg ünnepélyes keretek
közölt. Még a mai napon kiadják a dicsérő oklevelet is azoknak, akiket a bírálóbizottság erre érdemesnek talál.
Ebből az alkalomból egyébként a mai napon több mint 500
dolgozó paraszt jön Szegedre a
DÉFOSz meghívására. Délután
közösen vesznek részt a szegeddi
Nemzeti Szinház .János vitéz*
előadásán. Este 8 órai kezdettel
nagy szüreti bállal fejezi be a
DÉFOSz a napot.

280 százalékot ért el
a szegedi Egyenruhaipari JS V
egyik dolgozója
(üzemi
tudósítónktól.)
Rákosi elvtárs legutóbbi, a termelés kérdése ivei
foglalkozó
beszéde után ú j lendülettel indult meg a munka a szegedi
B'yenruhadpari NV-nél. Napl a p után íEiro'.nek ú j a b b
és
újabb termelési eredmények.
Baráth Mihály újító nagyszerű eredményt
ért él, az
elmúlt héten normáját 280 százalékban teljesítette.
A termelése még most is
emelkedik.
Kiváló eredményeket
értek el:
Kertész Endre normáját
162,
Dudovics Jánosné 162, Kállay
Vii'nwwr.é 161, Hődör
Mariát
139, ifjú Ábrahám József 172,

Oláh Dezeőné 142 százalékban
teljesítette*
Valamerfriyien
egyéni
versenyben
doígoznak.
De a faoíffelctív munkacsoportok
is jó eredményeket érnek
eL
Például a Huszka Sándor elvtárs által vezetett szalag 154
százalékot ért el. A többi dolgozóik is megállják helyüket a
•ertnKJésben.
Természetesen
akad
még
visszásság az üzembe®, de ' a
kiküszöböli' sük
folyamaiban
van. Ezt bizonyítja az a tény,
hogy az üzem áltagos termelési eredménye 120 százalék.
fPópiív Laios)

a szocialista munka leendő hősei
140 fiatal szegedi és szeged környéki leány megy fel Budapestte
a 3. öthónapos fonótanfolyamra
A szakszervezti székház egyik
terméből hangos éneksző hallatszik. Száznegyven szegedi és
szegedkörnyéki fiatal leány gyúlt
itt össze, akik rövid időn belül
Budapestre mennek föl öthónapos foBÓtanfolyamra, Kezdetét
veszi a gyűlés. A Textilszakszervezet és az épülő kombinát kiküldötte röviden vázolja a tanfolyam jelentőségét. Nyilasi Péter elvtárs, a Nagyszegedi Pártbizottság nevében szól az egybegyűltekhez.
— A Párt és

Rákosi elvtárs
irányításával
tudtuk azt elérni, hogy a közeli
napokban ismét 140 fiatal elvtársnőt küldhetünk föl Budapestre és ott öthónapi komoly és
odaadó gyakorlati és elméleti
tudás elsajátítása után az ország, de a Szovjetunió üzemeinek kivételével a világ egyik
legkorszerűbb üzemének, az épülő textilkombinátnak lesznek a
becsületes és öntudatos dolgozói,
akik a korszerű gépekkel jelentősen veszik ki részüket az öt-

„EGY ASSZONY ELINDUL"
de egy Upéssel

sem viszi előre az uj magyar

Két szereli filmszínház, a magukat az ilyen mérnökbékKorzó és a Belvárosi egyidölbícn kel 'és ilyen mérnökökkel, mini
tűzte műsorra és játssza
az j a film szereplői. Nem azonositasszony elimlül*
cimü ják magukat az ilyen fellaláló1949-ben készült u j magyar Til- val, aki nyugatról tért haza,
met. A film látványos szép ké- aki az ujjáépilés iránt közömpekben bővelkedő ,sok érzelmi' bös és eredményeivel szemben
feszültségen és megható jelene- j értelmetlenül álló, könnyű életlen keresztül szőri a történetet, jre vágyó és pénzhajhászó mérOíyan törlénst, amely ncr»
a nök.
munkást és nemt a
parasztot
Nincsenek egv véleményen az
tartia korunk hősének, hanem ilyen fellalálóv.'l aki lalálmáaz ingadozó értelmiségei. Olyan nyát külföldre akarja vinni, elasszonyt mulat be. akinek férje hagyva családját.
nyugatos katonatiszt, mérnök, ö
Ugyanakkor
maga pedig kőzve'len a "háború harcainak
elcsendéscdlése
valószerűtlen is
Btáui a Balatonról fordít! vissza.
a
film
megoldása,
mert aligha
A fitm'örlénet ennek a p o l (Síri jómódhoz szokott asszóny- ? k a d vagy akadt volna még alja
z az 1időben
Q
is uolyan
nak .beilleszkedett* tárgyalja ' ban
° T , n 15
lT
Jdtsszi-T
néni
ó t e ' Z ^ FEz
* tálasra, szökésre kesz mérnök,
m n W n t í n t
népi *demokráciánk
é'e'.ábe.
akinek rövid' pár mondatban
az asszony azonban
mondják el az épülő u j élet lénem lel egzetesen nyegét, tartalmát és mindjárt
megváltoztatja dönlő elhatároertelmiségi
zását, és visszatér
elhagyott
Bő, hanem egy budai . u n asz* családjához.
v , QL-SI
azony.,
akit ntAKhf
utóbb aa
sízükséq
A munkásság nemcsak hogy
•isz a gyárba. — Volt • á z
tartási alkalmazottja tárnoka* j nem
^ ^ ^ismeri
m l ^ elt az
T fííven
i t a értelmi
Xá"tásával rövidesen olthon érzi
zol, hanem tiltakozik — éppen
magát az üzemben és ez a „
, , „ , .
. .
múltban könnyű, lóba éleíe! él",
is"-az eÍlen'hS
asszony nemcsak megváltozik, ; ^
«
&n ! '
fl,
hanem könnyen m ű s z e r e i , az nek. Ebben g z M c ] m h é a i a y
•rkotó munkát és telkes ciolgo- egyellen
magyar
dolgozó,
8óvá válik.
egyetlen munkás sem ismeri fel
Széllépett hidakat,
romba- azt és azokat, akik vele egyült
tfölt házakat, a fasiszta pusz- járták a falut, rongyos r u h á b a n
títás iszonyú képét lárja elénk télen és nyáron e y a r á n t . Azo• film.
kat, akikkeí eeyült világosította
A magyar haladó értelmiségi- fel a falu dolgozó parasztságát
ek, akik ezcWjen az
időkben és népney élőmunkájával támoegyütt éheztek, fáztak a fizikai qalta mindennapi é'etét.. Nem
dolgozókkal, azok
ismeri ef, mert ezek nem az
képviselői a mai magyar
nem érzik egynek, igazi
értelmiségnek ,azoknak, aKikmég csak hasonlónak sem ma- ről nemcsak lehet, hanem kell
ijukat a film alakjaival. Értel- is filmet csinálni.
írjségünk közül a
legjobbak,
Felvetődik tehát a kérdés,
mérnökök, technikai szákembekinek csinálták
rek és orvosok ,— akik az első
perctől kezelve a munkásosz- ezt a filmet 'felszabadulásunk
tállyal együtt foglak hozzá épí- ötödik esztendejében, az orszá
teni a jobb jövőt, —
semmi gunfcat romokból "felépítő háesetre sem érzik
hasonlónak roméves tervünk utolsó évében,

filmgyártást

éves terv, ezen keresztül pedig kocsit húztam és a gyerekkel
a szocializmus építésében.
kellett foglalkoznom szakmai taA sorokban ülők valamennyien nulás helyett:
Ez volt a múlt.
l e i k o s t a p s s a l Rákosi elvtárs vezetésével a felszabadulás óta ilj világban élünk
adták tanújelét annak, hogy és ezt munkánkkal még szebbé
Nyilasi elvtárs szavai után meg- akarjuk tenni.
értették mindazt, amit az elkö
A / t . h o g v ifi t a r l u n k ,
vetkezendő öt hónap alatt el
kell sajátítaniok:
ideológialag az élmunkásoknak és a kiváló
képezni magukat és szakmailag munkásoknak is köszönhetjük —
százszázaiéhig tisztában lenni a mondja Alexin Hona. — ök sefonáipar minden ágával.
gíl ettek többtermelésükkel ahhoz,
A gyűlés után lelkes hangulat- hogy fölépülhessen a kombinát
ban távoztak el és örömmel tár- és mi is rövidesen dolgozhassunk.
gyalták jövőjüket.
Ezt mi is megháláljuk nekik.
— Lehet hinni és építeni
— Igazi szocialisfa munkássá
akarunk lenni — szól közbe Pósa
a P á r t s z a v á r a Júlia. — Az új gépek mellett
— mondják néhányan kifelé me- új erővel és öntudatos munkával
net. — Amit megígért, azt mind állunk be azoknak a soraiba,
valóra váltotta, sót még többet akik a szocializmus épiiésóben
is kaptunk már a Párttól,
A öntudatosan veszik ki részüket.
— Én is úgy fogok dolgozni
terem első soraiban még mindig
— mondja a tizenhétéves Bérélázasan beszélgetnek öten.
— Nem is tudok kifejezést nyi Ilona,
adni örömömnek —
mondja
hogy meghálálhassam
Nagy Mária —, hogy szakmái
mindn/t,
tanulhatok és utána dolgozhatok
ebben a modern üzemben. Ugy amit eddig és az öthónapi tanufogok dolgozni, hogy rövidesen lásunk ideje alatt kapunk a de.
én is élmunkás legyek,
mokráciától.
— Bizony, nincs nagyobb
Aztán megindulnak kifelé. Viöröm annál, mint az, amikor az dáman és mosolyogva beszélgetember résztvehet a szocializmus nek még mindig és boldogan gonépítésében — kapcsolódik be a dolnak arra az időre, amikor a
beszélgetésbe Klement Magda is ' alványzöldre
festett, kitűnő
— És ráadásul a tanfolyam alatt szovjet fonógépek bugása közben
kosztot, ellátást, sót még fize- dalolva végzik munkájukat egy
tést is kapunk. Emlékszem, ami- szebb világot építve.

amikor a magyar munkásság
a dolgozó parasztsággal és a
néphez hü értelmiséggel szövet- kor varrodába jártam, bizony
ségben
ilyen
felmérhetetlen
eredményeket ért et együttes
munkával. Ennek a filmnek az
alakjaiban ugyanis egyetlen magyar dolgozó sem ismert 'önmagára, ez a film igy egyetlen
magyar dolgozóhoz sem szól.
fl tavasz folyamán löbbszáz
Hogyan készülhet még ma is
lápéi nincstelen parasztnak jutilyen film, amikor olyan ra- tattak Tápé és Petöfi-telep hatágyogó példaként állnak
előt- rában házhelyeket, flz uj házhetünk a filmkészítés terén a nap lyeket szombaton sorsolták ki,
mint nap megjelenő
200 tápéi dolgozó paraszt kapta meg a neki juttatott három-

.kürti)

Kétszáz táoai kisparaszt
k a o o l t h^znelyet

uj szovjet

filmek,

amelyek utat mutatnak a magyar fiirajátszásnak. Meg kell
látni filmgyártóinknak a szovjet filmek." ragyogó példáit és
ezeket követve olyan filmeket
adhatnak a magyar dolgozó népnek, amelyet "minden magyar
dolgozó szívesen fogad és néz
meg. Ha ezt a példát követjük, akkor a filmtéma, mint
ahogy ezt az »Egy asszony elindul« témája mutatja, nem törpili el a rendező és a színészek dicséretes jő munkáját és
nem homályosítja el a filmfényképezés munkáját sem, amit
külön elismerés illet.
Nagy Tál

Ffrtrwi io§«tl«éías

M r t s r t s á e i i e ? ttc ja teljes
garanciával Ba§Wzbtttá Sí»'tWlbnr. Megkeresések „házgondnok" jelicére Leonold
Kornél Hirdető
Irodába,
Budnoest, Teréz-körut 3.

és négyszáznégyszögöles házhelyeket. fl házhelykisorsolást Tápé község vezetősége, a földmüvesszövetkezet kiküldöttjei és
a földhivatal megbízottjai hétfőn tovább folytatják.

Példát mutatnak az élmunkások
a szegedi Gáz- és Villany telepen
ÍÜzemi

tudósítónktól.) ben a hónapban három gépái-

A VILLANYTELEP üzemf nrvtartó brigádja. Szűcs Gyiörgy
élmunkás ef.vtárs vezetésével a
négyes és a hatos kazánt rohammunkával javította ki. A
hatos kazántól 118, a négyes
kazántól pedig 136 százalékban teljesítették az előír árt. A
brigádban do'.iöozik Hancsurek
Mihály
élmunkás elvtárs is,
aki a Párt
segítségével lett
szakmunkássá, továbbá Kliadek
János és Fiiág Ignác. A brigád tagjai wknondotaáik. hogv
eredményeiket aaért érték
el,
mert követték a szovjet sztahanovistákat
A jatuviliamositó

brigád

eb-

' ajtóst riLltamsítotit rohaimimuow
kával.
A gázmérő hitelesítő
brigád szintén jó eredményeket
óit el. László Pál 117, Teodoe
László 110 és Seemerédi
János 108 százalékban teljesítette aiz előirámyzaitot.
A transzformátor
műhelybe*
Puszta elvtárs újított, amelynek a segiteéglével j ilcntős ftnkö'.itségcsökikerj'ést
értek
eL
Eddig a transzformátorokat Budapesten javítottták és a m u n ka. o d a . és visszaszállítás hat
hónapot vett igénybe.
Mórt
Puszta élvíárs újításával harrunc nap akutt két transzformátort javítanak: meg.

ÍMisán Gvörtrv)

Harminc éve fennáüó Lévai utóda

cég
Bélésiroboít
özletét Tisza Lajos-körot 39.
Jelenleg Szövet, Posztó,
szám alói

a vili K«ncsev-féle izleibe s "ur"- hdvszte áf.
Régi személyzettel, dos válaszi ékkal áll továbbra is
a fogyasztók rendelkezésére

