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Magyar-szovjet 
barátsági nap Rúzsán 

Tegnap magyar—szovjet zott, s részt vett a községi 
barátsági napot szervezett magyar—szovjet barátsági 
Rúzsán a Hazafias Népfront nap programjában. A rú-
megyei és szegedi járási el- zsai pártházban tartott vita-
nöksége. Délelőtt Szegeden indító előadást Buczko Sztye-
Molnár Sándor, a népfront pan Sztyepanovics a szovjet 
megyei titkára fogadta Bucz-
ko Sztyepán Sztyepanovicsot, 
a kémiai tudományok kandi-
dátusát, egyetemi docenst 
a budapesti Szovjet Tudo-
mány és Kultúra Háza tu-
dományos és műszaki osztá-
lyának főelőadóját, akivel 
időszerű kérdésekről folytat-

mezőgazdaságról mezőgaz-
dasági szakemberek előtt 
melyet baráti beszélgetés kö-
vetett. Ezt követően magyar 
—szovjet barátsági találkozó-
ra került sor, melyen a köz-
ség lakói szép számmal vet-
tek részt. Az eseményen a 
szovjet vendég a két nép 

tak beszélgetést. Délután a barátságának fejlődéséről 
szovjet tudós Rúzsára uta- tartott előadást 

Osztálytalálkozó 
ket — ma már 
meglett család-
apákat család-
anyákat — kö-
szöntötte. Ennek 
az osztálynak tag-
jai szavaltak an-

Bensőséges há-
Eiünnepség szín-
helye volt a kis-
kundorozsmai ál-
talános iskola, hu-
szonöt év után ta-
lálkoztak az öreg 
diákok, akik 1949- nak idején aSza-
ben elsőként vé- bad Föld téli esté-
gezték itt a nyol- ken, táncoltak, 
cadik általános is- szórakoztatták a 
kólát. A Móra Fe- község öregjeit 
renc úttörőcsoport fiataljait « mi-
a felszabadulás kor az iskola 
utáni első úttörő- énekkara első dí-

jat nyert Szege-
den, az elismerő 
oklevelet Ortutay 
Gyula miniszter 
adta át. Az egy-
kori diákokból, pe-
dagógusok, mér-
nökök, katona-
tisztek, osztály-
vezetők és kiváló 

szakmunkások 
lettek. A találko-
zó kellemes han-
gulatban elköltött 
vacsorával ért vé-
get. 

Érték és értékelés 
Bizottsági köszönet az olajipar dolgozóinak 

Hétoldalas, sűrűn gépelt vei a terjedelem nemcsak a 
jelentés foglalja össze a beszámoló készítőit korlátoz-

Tanácsi szervezésben vég 
zett társadalmi munkáik kö-

Nagyalföldi Kőolaj- és Föld- za, aligha lehet most minden zül kiemelkedő részvételük 
gáztermelő Vállalat szegedi eredményükről beszámolni, 
üzeme dolgozóinak idén vég- ám mozaikként 
zett társadalmi munkáját. A mond néhány, a 
beszámolóban — amelyet Ju- összefüggéseiből 

a tarjáni csónakázótó építé-
is sokat sében, ahol mintegy 4500 

beszámoló köbméter földet mozgattak 

ratovics Aladár üzemvezető adat. Üzemen belül elsősor-
mérnök, országgyűlési képvi- ban a karbantartásban, a 
selő irt alá — már az első munkahelyek kulturáltabbá 

kiemelt meg és szállítottak el a bri-
gádok. Ásotthalmon a könyv-
tár építésében segédkeztek, 
a 400 órás segédmunkán ki-

oldalon szemet szúr egy tételében dolgoznak társa- vül elvégezve a körülbelül 
mondat, amely szerint a je- dalmi munkában a brigádok. 95 ezer forint értékű villany-
len tésben csak a nagyobb A gépészeti üzemegység 110 szerelést is. Algyőn rendbe-
munkák szerepelnek, mivel dolgozója szabad szombaton hozták az óvoda udvarát, se-
94 brigád egész éves munká- például 550 órában nagyta- gítettek a városrész útjai-
járól részleteiben beszámolni karítást végzett a munkahe- nak javításában, s a rossz 
néhány oldalon aligha lehet, lyeken, s elvégezte a gépek, időjárás következtében nehéz 

Alighanem mindenki tudja, berendezések karbantartását, helyzetbe került mezőgazda-
hogy az olajipar, amely alig Másszor a karbantartó cso- ság 
néhány esztendeje eresztett port és a műszerészek 450 
gyökeret Szegeden, egyike óra társadalmi munkát vé-
azon vállalatoknak, amelyek geztek az új műszerészmű- 1400 óra társadalmi munkát 
a legtöbbet teszik a városért, hely építésénél. A termelési végeztek. Idei összes teljesít-
Alig akad olyan társadalmi üzemegység dolgozói mintegy ményük 14 és fél ezer társa-
munka a tarjáni csónakázó- 550 óra társadalmi munkát dalmi munkaóra, 
tó építésétől az óvodák segí- végeztek vezetékek építésé-
téséig, amelynek kapcsán ne nél. De hasonló adatokat le- beszélnek, 
kellene megemlíteni az olaj- hetne felsorolni a többi legföljebb 
ipar brigádjait, dolgozóit, üzemegységről, a gázüzem-
Ezért is döntött úgy a váró- ről, az építési és szállítási, 
si tanács vb társadalmi valamint a szállítási és ter 
munkát szervező szakbizott- melési üzemek 
sága, hogy tegnapi, pénteki brigádjairól. 

a v á " a l » t algyői köz- S o k a t d o l g o z n a k a b r i g á _ 
ponti irodaházában tartja. , , , f . _ * — , - -

A napirenden szereplő be- d o k a varosban is. Szegeden n y e k építésére adtak a vá-
számoló három fejezetben 15 gyermekintézménnyel, a rosnak. Eredményeiket érté-
foglalta össze az olajipari múzeummal, s az algyői ta- kelve a társadalmi munkát 
dolgozók társadalmi munká- n ó c s l k,rendeltséggel kötöt- szakbizottság hatá-
jat: mit végeztek üzemen . , . . . . ®® . . , . rozatban köszönte meg az 
belül, mit a városban, s mit tek szerződést abrigádok. A olajipari dolgozók társadal-
a tanácsi szervezésben. Mi -->-— 

megsegítésére négyszer 
szerveztek társadalmi mun-
kaakciót, amelyben közel 

Eredményeik magukért 
Magyarázatként 

annyit érdemes 
hozzátenni, hogy 1100-an 
vesznek részt a vállalatnál a 
szocialista brigádmozgalom-

szocialista ban. Munkájuk értéke leg-
alább egymillió forint, nem 
is számítva azt a másfél mil-
liót, amit a gyermekintézmé-

Hószokodás 
saiban. Mert a Hószakadás Ítélet — Dózsa Györgynek 
olyan film, mely egyesíti a és a magyar parasztság 1514-
költészetet, a képzőművészet, es nagy háborújának monu-
a filmművészet, a színház mentális tablója. Nem lát-
legmarkánsabb jegyeit. ványos, történelmi köntösbe 

S ami a leglényegesebb, vi- öltöztetett szórakozás, hanem 
Félelmetesen abszurd kép- sell az alkotók elkötelezett- súlyos, kiélezett mondandó, 

sorral kezdődik a Kósa— ségének, történelemszereteté- elemző történelemszemlélet a 
Csoóri—Sára alkotótriász nek következetes és letöröl- művészet boncasztalán. Majd 
legújabb filmje, a Hószaka- hetetlen bélyegeit. Mint a Nincs idő — a hetvenes 
dás. Katonák rohannak tü- ahogy a kortárs magyar évek idegrendszerével a hú-
dejüket kiköpve, egymás ar- filmművészet legjobbjai a szas esztendők ellenforradal-
cába taposva, teljes menet- történelem prizmáján keresz- mi terrorjára rezonálnak az 
felszerelésben a húsz kilómé- tül szólnak hajdani esemé- alkotók, az emberi helytál-
teres, harcászati akadályok- nyékről és mai valóságunk- lásra, a tragikus és groteszk 
kai nehezített terepfutóver- ról, úgy küldi üzenetét a történelmi szituációkra, a 
senyen a Kárpátok vörhe- Hószakadás alkotói közössé- súlyos társadalmi-emberi 
nyesbarna gyűrődései között. £e is. Gondoljunk csak Jan- fordulókra összpontosítanak. 
Miért vagy mi elöl futnak? eső Miklós eddigi életművé-
A terepverseny célja: bemu- re, Kovács András filmjeire, 
tatni egy vesztett háború vagy a legutóbbi termésből 
utolsó felvonásának előesté- például Gyöngyössy Imre 

Most pedig a munkatár-
sak ötödik közös filmje, a 
közös ügyre szövetkezett mű-
vészek ötödik alkotása, a jén a német tábornok előtt a költői alkotására, A szarva- Hószakadós. Emberi ^aga 
tartástormák és döntések ta-
núi lehetünk a háború tor-

magyar katonák harci ked- sokká vált fiúkra, amely a 
vét. A háttér: a verseny előtt sátoraljaújhelyi börtönláza-
kihirdették hogy a győztes- dásnak állít nagyszerű filmes £ £ íükrében. Tudatosan "öt-
nek ket het jutalomszabad- emieket. 
ság jár, a többiek másnap Történelem és elkötelezett- v<««lik a bartóki példa, a 
Indulnak a frontra.. . Né- ség, művészet és politika magyar népballadák képi-
hány perces képsor — művé- kart karba öltve, egymást se- gondolati világa, a kortárs 
sz: vélemény vallomás, Ítélet gítve jelennek meg ezen al- m ű v é s z e k gondolataival, a 
— a háborúról. kotók műveiben. Ebből a _ , . , . , 

így kezdődik a Hószakadás szempontból érdemes a Kó- m o d e r n filmművészet kor-
című filmballada. Igazi üze- sa—Csoóri—Sára alkotóhár- szerű formanyelvével, 
nete pusztán szavakkal nem mas eddigi munkásságának A kegyetlen, tragikus és 
fejezhető ki. Lényege, való- mérföldköveire néhány pil- gr ote Szk terepfutás győztese 
di tartalma ott bújik a mon- lantást vetni. Tízezer nap — a s z a badságos katona nagy-
datok mögött, a tájban, a a magyar parasztság har- anyjával elindul a hegyre A 
szereplők arcán, ott bújik a minc évének, óriási életfor- f jd a d o n j c s atában elve-
hegyvonulatok, e „méregzöld mavaltásának gyönyörű film- s z e t t n ek hitt apját, nagyany-
tömlöc. . . hajdani szabadié- je, tízeZer lángoló nap, sűrű ja pecjig fiát keresi a csúcso-
gények édesanyja" Sára Sán- dráma, tragédia — a .külö- k o n o t t j a h o l „fölágaskodik 
dor által felfedezett arcán, a nösség igazsága. A Feldobott a hegy", „ahonnan a csend-
szabadságos katona kemény kö... emberi sorsába süri- őrlovas is lefordulna" A 
fából faragott tekintetén, a tett-summázott va'óságlátás, b a r i a n g h o z igyekeznek, 
hegvi tábor föhainagy-pa- a történelem sodrában élő m e i y n e k egyik bejáratához 
rancsnokának ideges voná- ember helye és feladata, halni járnak a medvék, a 

másik bejáratához pedig 
azok az emberek, akikre 
„lent" már nincs szükség. A 
hegy, a végtelen rengeteg, az 
erdő, mely Bartók Cantata 
profanájában még a szabad-
ság jelképe, most, itt méreg-
zöld tömlöccé válik, ahol 
egyszerre keres menedéket a 
háború véres angyala elől 
szökött katona, a bátor-ge-
rinces tiszt, búvóhelyet par-
tizánlány, pásztor és filozó-
fus, óvóhelyet gyerek és 
öregasszony. Keresve a túl-
élés lehetőségét, várva és 
vállalva a legszebb halált, a 
hószakadást, mely betakar 
fehéren, tisztán, puhán. Ami-
kor már hiába ropog Csor-
ba Márton kezében a parti-
zánok villogó-köhögő gép-
pisztolya. 

? M d i Léim 

Tapéták 
— egyes típusokból — 

50 százalékos árengedménnyel 
kaphatók a mX3 

szaküzletében: 
VÁLLALAT 
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amíg a készlet tart! 
Udvarias kiszolgálás! Bővebb felvilágosítás 

a szaküzletben! 

szerződések alapján jétéko- ml munkáját, s a Hazafias 
kat készítenek, tartanak Népfront városi bizottsága 
rendben, s az épületeken is emléklapot adományozott az 
elvégeznek kisebb szakipari öt leeiobban dolgozó brigád-
munkákat. De szerződés nél- nak. De munkájukat az ells-
kül is segítenek, például a méréstől függetlenül ls érté-
dorozsmai és a Madách ut- kelik az általuk létrehozott 
cai iskoláknak. Méghozzá értékek. 
nem is keveset. S z . L 

Diáklátogatóban 
Békésből 
Békés megye szakember-

ellátottságának javítása, a 
káderpolitikai elvek eredmé-
nyes megvalósítása érdeké-
ben az MSZMP Békés me-

tajékoztattá a hallgatóságot 
Nemcsak az adottságokról, 
lehetőségekről, eredmények-
ről számolt be, a gondokról 
is szólt. Felhívta a figyelmet 

gyei bizottsága és a megyei azokra a problémákra, ame-
tanács végrehajtó bizottsága lyeknek orvoslása a fiatal, 
tegnap, pénteken Békés me- tanult szakemberek feladata 
gyei napot rendezett Szege- lesz. Különösen az orvos- és 
den, a József Attila Tudo- a pedagógushiány fölszámo-
mányegyetem központi épü- lásában számítanak a Szege-
letének aulájában. A tanács- den tanuló fiatalokra. Ak-
kozáson részt vettek Békés tuális gazdasági, kulturális 
megye párt-, állami és kul- témát érintő filmeket vetí-
turális életének vezetői, a tettek, délután többek között 
JATE és a SZOTE tanárai, Nagy Jánosnak, Békés nic-
az egyetemi párt- és KISZ- gye tanácselnök-helyettcsé-
szervezetek vezetői, valamint nek előadása hangzott el. 
a szegedi felsőfokú oktatási összefoglalta a rendezvény 
Intézményekben tanuló Bé- tanulságait, ismertette az U-
kés megyei fiatalok. képzeteseket, melyek szerint 

Békés megye gazdasági, a megye határain túl telsí-
kulturális és társadalmi éle- fokú tanulmányokat folytató 
tének helyzetéről Enyedi G. hallgatókkal a jövőben rend-
Sándor, az MSZMP Békés szeres kapcsolatot akarnak 
megyei bizottságának titkára teremteni. 

Spanyol 
műszaki 

hét 
Első alkalommal kerül ha-

zánkban megrendezésre spa-
nyol műszaki hét. A hétfőn 
kezdődő eseménysorozatról 
pénteken sajtótájékoztatót 
tartottak a magyar és a 
spanyol kereskedelmi kama-
ra képviselői a Technika Há-
zában. Pedro de Ussia, a 
spanyol kamarák legfelsőbb 
tanácsa magyar tagozatának 
elnöke elmondotta: a mosta-
ni műszaki hét alkalmával a 
spanyol üzletemberek igye-
keznek megismertetni a ma-
gyar szakemberekkel a hű-
tőipar, a textil- és a csem-
pegyártás gépelt, berendezé-
seit, s audiovizuális oktatási 
rendszereket. 

Jubileumi 
kiállítás-

sorozat 
ö t országos művészeti ki-

állítás gazdagítja a felsza-
badulás 30. évfordulóját kö-
szöntő rendezvények sorát a 
következő évben. Mint a Mű-
csarnok — a nagyszabású 
jubileumi tárlatok rendezésé-
vel megbízott intézmény — 
vezetői elmondták, az első 
országos kiállításra január 
25. és február 23-a kőzött 
kerül sor a Műcsarnok ösz-
szes termeiben. „Köztulaj-
don" címmel az utolsó há-
rom évtized során született 
köztéri szobrokat, közösségi 
épületeket díszítő alkotáso-
kat, vagy azok fényképeit 
mutatják be. E gyűjteményes 
kiállítás után — március 22. 
és április 20. között — • 
magyar plakátművészet leg-
frissebb termését láthatjuk 
majd a Szépművészeti Mú-
zeumban. Ezt követi a jubi-
leumi képzőművészeti kiállí-
tás, a legutóbbi nemzeti tár-
lat óta készült festészeti, 
szobrászati, grafikai alkotá-
sok seregszemléje, amelyet 
április 2-án, a felszabadulás 
évfordulójának előestéjén 
nyitnak meg 

Május 17. és június 22. 
között országos karikatúra-
kiállításon 15—17 művész 
rajzait tárják a közönség 
nlé. Végül a jubileumi tár'at-
sorozat iparművészeti kiállí-
tással zárul. Június 7. és jú-
lus 13. között a Műcsarnok 
termeiben a mai magyar 
toarművészetről nyűUanak 
átfocó képet a kiállításra 
kerülő modern használati és 
dísztárgyak. 

Találkozások Tadeusz Szokollal 
A Somogyi-könjrv- roska ma már nagy-

tár szőregi és móra- üzemekkel rendelke-
városi fiókkönjrvtá- ző, 80 000 lakosú kö-
rában ma, novem- zépváros, híres te-
ber 30-án találkozá- hera^tógyárral, 
sokra került sor: Ta-
deusz Szokol lengyel Lengyel vendég-

US3, ssisssres 
di olvasók. A szőre- — Édesanyám vi-
gl rendhagyó iroda- dám, nótásajkú asz-
lomóra és a móravá- szony volt, tőle 
rosi író-olvasó talál- örököltem dalsze-
kozó keretében sző- retetemet, édesapám-
regi úttörők adnak tói pedig a betű 
elő a lengyel költő imádatát, s a ter-
— Simái Mihály ál- mészét, az állat- és 
tal magyarra átülte- növényvilág iránti 
tett — verseiből, Séra vonzalmamat — vall- országon megjelenő 
Éva tanárnő irányi- ja magáról Taudeusz lengyel újságok kiö-
tásával. Szokol. A német meg-

A Szegeden mű- szállás idején merő 
fordító-ösztöndíjas- bujdosás a sorsa, 

ként tartózkodó len- Gdanszk után rövid 
gyei költő és növel, varsói tartózkodás 
lista 1920-ban szü- következik, majd 
letett Sztrahovicé- Bécsben köt ki. In-
ben. A költő gyer- nen is tovább buj-
mekkorában 7000 dosik, a sok-sok ezer 
lakost számláló vá- lengyelnek menedé-

ket adó Magyaror-
szágra 

— 1942-ben kerül-
tem Budapestre, ahol 
antifasiszta hivatal-
nokok — Antal Jó-
zseffel az élen — me-
nedékjogot biztosí-
tottak ekkoriban a 
nácizmus sok ezer 
üldözöttjének — me-
séli a költő. 

Tadeusz Szokol is 
Antal József segítsé-
gével került Bala-
tonboglárra, a len-
gyel tannyelvű gim-
náziumba. Itt érett-
ségizett, s Magyar-

zölték első verseit. 
Költőnk 1945 tava-

szán utazhatott haza, 
kalandos és tragikus 
körülmények között 
Otthon szinészmes-
terséget tanult, majd 
a rádiónál helyez-
kedett el Krakkóban 

két verseskötetet 
publikált, s novel-
lákat jelentetett meg. 
Jelenleg Zsesovban, 
egy tartományi szék-
helyen a rádió iro-
dalmi részlegének 
szerkesztője, szépiro-
dalmi műsorok ösz-
szeállítója. Harma-
dik verseskötete és 
novelláskötete meg-
jelenés előtt áll. Most 
arra vállalkozott, 
hogy ösztöndíjas író-
ként hónapokon át 
Szegeden tökélete-
sítse nyelvtudását, • 
később — otthon —>• 
műfordításokat ké-
szít majd — magyar-
ról lengyel nyelvre. 
Ifjúkora tálaira 
örömmel Jött visz-
sza, hiszen, amint 
mondja, a testvéri 
magyar nép fiait 
annak idején örökre 
szívébe zárta. 

Dér Endre 


