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A szovjet film m űvészet klasszikus alkotása a Csapajev Tornyópuszta készül az építkezésekre

„A "szovjet ̂ hatalom önöktől olyan 
filmeket“ vár, mint a Csapa jev" — mon
dotta Sztálin elvtárs a film művészei
hez 1935-ben írt levelében, „Sztálin 
elvtárs legkedvesebb filmje” — így 
beszélnek, róla, szerte, a Szovjetunió
ban. Mintegy tizennyolc éve annak, 
hogy ai Csapajev-et bemutatták a 
szovjet filmszínházak. Tizennyolc év 
— nagy idő a filmek életében. Csak 
az időtálló, örökértékű, klasszikus al
kotások érik meg, hogy ilyen hosszú 
idő után is ne csak emlékezzék rá a 
közönség, hanem friss, eleven élményt 
jelentsen harmadszori, vagy negyed
szeri megnézése is.

A szovjet filmművészet hozott létre 
először ilyen filmeket, amelyek mint 
a kultúra valóban klasszikus alkotásai 
’— állják az idők viharát, népszerű
ségüket, szépségüket semmi sem veszi 
él. Ilyen film a Csapajev is.

Vájjon mi teszi lehetővé, hogy ez 
a film még ma is egyike a szovjet 
filmszínházak legsikeresebb műsorai
nak, hogy nemcsak a Szovjetunióban, 
hanem bárhol a világon, ahol levetítet
ték, mindenütt hatalmas lelkesítő erő-

Két hónappal ezelőtt alakult meg Ta
tabányán ,az első fodrászszövetkezet. 
Azóta eltelt időben Tatabánya dolgozó; 
megismerték a szövetkezet munkáját. 
Különbséget tudnak tenni a magán- 
és a szocialista szektor munkája kö
zött. Ötéves tervünk célkitűzése előtt 
nagy szerepet játszik az is, hogy a 
gyenge kisipari üzemeket szocialista 
szektorokká, szövetkezetekké alakítja 
át, ahol nincs kizsákmányolási lehető
ség és minden a dolgozók érdekében 
történik. A becsületes kisiparosok lát
ják ezt a fejlődést, látják, hogy pár
tunk, népi demokráciánk segíti a szö
vetkezetek munkáját. Ezért már ezrek 
és ezrek léptek a szövetkezés útjára.

A kisiparosság terén még mindig 
fennáll a múlt rendszer maradványa, 
a kontárkodás. Különösen fennáll ez 
a fodrásziparban. A múltban a kisipa
ros, úgy a fodrász kisiparos is, nehéz 
körülmények között élt. Sokszor kény
telen volt kontárkodással tengetni éle
tét. Ma azonban a. helyzet nem ilyen. 
Mindenkit munkája szerint fizetnek, 
mégis el kell mondanunk, hogy Tata
bányán sokkal több kontár dolgozik a 
lodrásziparban, mint valaha. Tatabá-

vel bírt — lelkesítette és lelkesíti a 
szabad és aiz elnyomott népeket egy
aránt? Mi ez a nagyszerű erő, amely 
a filmből sugárzik?

Ez az erő: a legyőzhetetlen nép 
ereje. Csapajev alakja és jelképe, a 
nép, a föld szülöttének, akikből a párt 
emberformáló ereje faragott és nevelt 
hadvezért, hőst, bolsévik vezetőt, aki 
képes arra, hogy százezreket vigyen 
harcba a proletariátus nagy ügyéért, 
aki egyike a Forradalom győzelemre- 
vivőinek. Nagyszerű erő árad Csapa- 
jevből s ez az erő azt mondja: Nem 
győzhetik le soha azt ái népet, amely
nek ilyen fiai vannak!

Ez az erő acélozza meg az elnyo
mott országok dolgozóinak izmait: 
segít felkészülni elnyomóik elleni 
harcra. De ez adja nekünk is az erőt 
mindennapi küzdelmünk megvívásá
hoz: a szocializmus győzelmének és 
békeharcunk nagy ügyének megvédé
séhez.

A Csapajev, amelyet most a szovjet 
film ünnepe alkalmából mutatnak be 
a filmszínházaink, jó fegyverünk lesz 
ebben a harcban.

nyán számtalan üzemben dolgoznak 
ezek a kontárok. Adót nem fizetnek, 
megkárosítják ezzel az államot, dolgo
zó népünket. Tatabánya dolgozói ve
gyék fel a harcot, leplezzék le a kon
tárokat, annál is inkább, mert a mun
kájuk terjesztője lehet minden fertő- 
Zéses bőrbetegségnek.

Fodrász Szövetkezet 
vezetősége.

A tatabányai Autóbuszüzemhez női 
munkaerőt gépkocsira jegykezelőnek 
sürgősen felveszünk. Jelentkezni lehet 
18 évtől 40-ig.
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rasztjai vállalták, hoigty jó felvilágo
sító munkával ez év első félévi hízott
sertés- és vágómarhabeadási tervüket 
június 10-ig maradéktalanul teljesítik- 
Vállalták, hogy az új begyűjtési tör
vény széleskörű ismertetésével 'közsé
gükben az egész évi begyűjtést győ
zelemre viszik.

A DADI FÖLDMÜVESSZÖVETKEZET á l
tal indított versenym ozqalom  keretében  
szép  eredm ények születtek . A duna- 
szentm iklósi fö ldm űvesszövetkezet ja 
nuár havi begyűjtési tervét 130 száza
lékra, február havi tervét pedig 135.7 
százalékra teljesítetne. Lendületesen ha
lad a b egyű jtés Tatabányán is, ahol a 
fö ldm űvesszövetkezet 116 százalékot ért 
el a tojásbegyüjtésnél.

MEG YENK TERÜLÉTÉN a MÉSZÖV 
és a Baromfi Felvásárló Vállalat „Egy 
tyúk és 40 tojás mozgalmat" indított. 
A mozgalom célja, hogy azok a dol
gozó parasztok, akiknek évi beadása 
nem több, mint 2.40 kg baromfi és 
40 darab tojás, már most egyszerre 
eleget tehetnek beadási kötelezettsé
güknek.

TATABANYÁN MEGALAKULT a 
Komárommegyei Villamossági Szerelő 
Vállalat. A vállalat belső szerelési 
munkálatokat fog végezni.

„A TATABÁNYAI TANÁCS KERESKE
DELMI osztálya értesíti a lakosságot, 
hogy a jövőben a havi k irakodóvásáro
kat m inden hó 18 át követő vasárnap  
tartják. A m árciusi, júniusi, szeptem ber  
havi kirakodóvásárok országos je lle 
gűek . Az állatvásárokat folyó év ápri
lis 30 án, október 1-én tartják, III. kér., 
Ujpiac téren .”

ÍTÉLT A BÍRÓSÁG: Az esztergomi 
járásbíróság Takács Erzsébet piszkei 
lakost, mert munkahelyéről több eset
ben igazolatlanul hiányzott, négyhó
napi javító-nevelő munkára és 15 szá
zalékos munkabércsökkentésre ítélte.

AZ ESZTERGOMI JARASBIRÖSAG 
Muszela József esévi lakost 1500 fo
rint pénzbüntetésre ítélte engedély- 
nélküli sertésvágásért-

RÓZMANN JÓZSEF ESZTERGOMI 
lakost szénfeket-ézés-ért 6 hónapi bör
tönre és 3 évi iközügyektől való eltil
tásra ítélte a bíróság.

A tornyát erdő hatalmas fái között 
fekszik a tornyópusztai állami gazda
ság. Dolgozóit már napok óta nem 
hagyta nyugodni az a gondólat, hogy 
befullad a 700 hold vetés a jég alatt. 
Oda a sok gabona, hiábavaló volt a 
munka, — mondogatták. — Mit 
tegyünk — tették fel a kérdést az 
agronómusnak. — A fég három réteg
gel szigeteli el a vetést a levegőtől, 
fogattal nem lehet megtörni, mert a 
lovak besüppednek a hóba. Majd az 
agronómus tanácsára a gazdaság férfi 
és nő tagjai hozzáfogtak a vetés leve
gőhöz való juttatásához. Némely he
lyen majdnem derékig érő hóba süp
pedtek, de ez sem tántorította el őket. 
mert egyetlen cél lebegett előttük, a 
vetések megmentése.

Erezték és tudták a dolgozók, hogy 
ha a gabonában nagyobb kár esik, a 
■tervet — amely az idén megváltoztatja 
Tornyópuszta képét — nem tudják tel
jesíteni.

Az állami gazdaság területén új 
épületek építését kezdik meg, ha az idő 
jobbra fordul. Többek között egy 100 
férőhelyes, fürdőszobával, korszerű 
ebédlővel ellátott legényszállást, több 
új munkáslakást, új istállókat építenek. 
Mindezek úgy megváltoztatják a gaz
daság képét, hogy a régi grófi pusztára 
rá sem lehet ismerni. Itt, ahol a fel- 
szabadulás előtt a munkások pihenés 
nélkül dolgoztak, most 8—10 órai 
munka után pihenni, szórakozni, men
nek. Itt, ahol régen fáztak, éheztek a 
munkások, ma megelégedettek és bol
dog mosoly sugárzik arcukról.

K o v á c s  István föagronómus el
mondja, hogy az állatállomány kicse
rélése mellett az idei tervek is sok 
gondot okoznak, nagy munkát igé
nyelnek.

— Az idén fel kell építenünk a 300

A nagyigmándi gépállomás dolgo
zói 60.063 forintot takarítottak m-e|g 
a téli nagyjavítások alkalmával. A

férőhelyes tehénistállót, mert az állat
állományt több mint kétszeresése akar
juk emelni. A takarmányt már bizto
sítottuk az állatok számára. A várható 
nagy állatszaporulatra már most ké
szülünk, tehenészeink állandóan tanul
mányozzák a szovjet agrotechnikát, az 
egyedi takarmányozást, a háromszori 
fejest.

Egyik legfontosabb feladatunk az új 
istállók tüiitatóval való ellátása, mert 
az itatás most még komoly nehézsé
geket okoz. A gazdaság területére be
vezetjük a villanyt, hogy a viUanyfejő- 
gép segítsen munkánkban. Nagyon 
fontos, hogy az állatok mellett olyan 
gondozók legyenek, akik szeretik az 
állatokat. Ez az alapja a nevelésnek 
és a gondos, tiszta ápolásnak. Ez ná
lunk meg is van — mondotta.

Az állatgondozók továbbtanulásáról 
is gondoskodik a gazdaság. Többen 
voltak már iskolán így Szabó József 
is. Beszélgetni kezdek S z a b ó  bácsi
val. — „Nem szerettem én tanulni 
sohasem" — mondja. — „Már öreg 
vagyok, nehezen megy a tanulás, de 
azért erre az iskolára mégis elmentem. 
Nem is bántam meg, mert sok újat 
tanultam ott. Olyant, amiről azelőtt 
még sohasem hallottam."

A gazdaságban nemcsak a tehén
tenyészetet, fejlesztik ki ebben az év
ben, hanem a fehérhúsú sertéstenyész
tést is megkezdik. Az idén kétezer da
rab sertés tartására rendezkednek be. 
Alig várják már a jó időt, hogy fel
építhessék a kétezer férőhelyes disznó
istállót. A fiaztatók építését már el
kezdték.

Boldogabb, jobb élet felé haladnak a 
Tornyópuszta dolgozói. Tudják, hogy 
amit építenek az egész dolgozó népé, 
köztük az övéké is. Tudják, hogy 
gyermekeik és saját maguk jobb éle
tét alapozzák meg.

nagyigmándi gépállomás megyénk 
egyik legkorszerűbb gépállomása. A 
gépállomás dolgozóinak mintegy nyolc
van százaléka ifjúmunkás, DISZ-tag. 
A fiatal traktorosok Rákosi elvtárs 60. 
születésnapja * tiszteletére vállalták, 
bogy február 28-a helyett, február
20-ra elvégzik a gépek javítását és a 
javítások alkalmával ötezer forint ér
tékű anyagmeglakarítást érnek el. Vál
lalásukat becsülettel teljesítették. A gé
pek javításával 20-ra elkészültek, sät 
10 cséplőgépet és 2 traktor .generálja
vítását is elvégezték terven felül. Ezt 
az eredményt elősegítette az, hogy 
szalagszerben osztották be a munkát. 
A brigádokat két csoportba osztották 
be a brigádvezetők, Az egyik csoport 
az alkatrészek kijavítását végezte, a 
másik csoport pedig a gépek felsze
relését és tisztogatását.

A fiatal traktorosok a Gazda-mozga
lomban való részvételükkel, az anvag- 
1 a ka ráköss ág terén is szép eredmé
nyeket értek el. A vállalt 5000 fo
rinttal szemben 60.063 forint megfaka- 
rítást értek el, úgyhogy a már kopott 
régi alkatrészeket, amit az elmúlt év 
során ócskavasak közé telte-k, autógén- 
heigiesztéssel föl újították. A gépek le
mosása után a gázolajat újból leszűr
ték és így többször felhasználhatták. A 
téli nagyjavítások alkalmával Szabó 
Károlv 7 fős DISZ-brigádia járt az 
élen. Február 15-ig befejezték a gépek 
javítását, sőt bárom darab ekével, 
egy silótöltővel és egv tárcsa kijavítá
sával túl is teljesítették az előirány
zatukat. Ennek a brigádnak a gépe*k 
kijavítására 25.000 forintot irányoztak 
elő. Ebből 4137 forintot vettek kény
be, vagvis Szabó Károly ifibrigádja 
20.862 forintot takarított meg nép
gazdaságunk számára.

Újabb 284 bányászlakást magábaioglaló 
3 darab háromemeletes épület 
alapozási munkáit kezdték meg 

a tatabányai újvárosrészen
'Az elmúlt, hetek hatalmas hóviharai 

ellenére is teljes ütemben folytak a 
tatabányai újvárosrészen a banyász- 
lakások építési munkálatai. A 128 két
szobás, összkomfortos családi lakást 
magukban foglaló „K", ,,L’’ és „Aí" 
épületekkel egyidöben a 220 iroda
helyiségből álló megyei tanács ' szék
hazának belső tatarozási munkáit, vég
zik.

Február elején kezdték meg a 144 
lakást magába foglaló „1" épület ala
pozási munkáit. A pincefalazások elké
szítése után a hóviharokkal dacolva, 
már a földszinti falazásokon dolgoznak.

Ezen a héten újabb két darab há
romemeletes lakóház építését kezdték 
meg. Ezekben szintén 140 bányász- 
család kap majd kényelmes, egészsé
ges lakást.

Ezenkívül folyamatban van a nyolc- 
tantermes, tornateremmel ellátott áltar 
tános iskola építési munkálata is.

Március elején kezdik meg az óvodát 
és a szülőotthon építését,

Részlet: Ötéves tervünk: Béketerv című könyvből

é p í t ő i p a r
Az az ország, amely háborút akar pénzének legnagyobb részét ágyúba, 

harckocsiba, bombázórepülögépek gyártásába fekteti.
Nemhogy új lakásokat építenének, de még a romokat sem takarítják el.
Angsában egyre súlyosabb a lakáshiány. Igen sok ház rombadőlt a 

háború alatt. Ennek ellenére 1950-ben csak feleannyi házat építettek, mint a 
háború előtti években.

Amerikában a koreai háború kitörése óta az építkezésekre fordított 
összegek tizenhat százalékkal csökkentek.

A mi hazánk tartós békét káván és- hatalmas összegű építkezésekbe kezd.
Az ötéves tervtörvény 45.2 milliárd forint értékű új építkezés meg

valósítását írja elő. Ha ezt az összeget kizárólag lakásépítésire fordítanánk, 
akikor 2 miliő 290 ezer egyszobás lakást építhetnénk, Csupán gömbvasból 
annyit használunk fel, amennyiből kitelne 1000 Duna-tengerjáró hajó teljes 
vasanyaga.

Ilyen feladat végrehajtásához építőiparunk további hatalmas méretű 
fej'esztése szükséges.

A magyar építőipar termelékenysége az ötéves terv idején 144.05
százalékkal nő.

Nem tűrjük meg magunk között 
az ellenséget

A 1 ábatlani Cement- és Mészművek legényszál'ójának becsületes dolgozói 
követelték, hogy távo'ítsák el a legényszállóból és az üzemből az olyan 
egyéneket, akik a munkafegyelem megszilárdítását és a szocia'izmus építését 
akadályozzák.

I'yen volt Q .yőri Sándor kovács is, aki a múltban arról volt híres, 
hogy két-bárom inassal és egy két segéddel dolgoztatott, ő maga pedig éjjel 
nappal csak a kocsmákat járta.

Január 25-én V a r g a  András a Szabadsáig Lapkiadó munkatársa fel
kereste a lábatíani legényszálló dolgozóit és javasolta, hogy alakítsanak 
„Szabad Nép olvasó köröket”. A dolgozók örömmel fogadták ezt a javas'atot, 
de G y ő r i  — aki minden fizetésnél egy-két műszakot hiányzott, mert berú
gott — kijelentette: „neki nem kell a Szabad Nép, mert nincs szüksége rá’1 
Munkatársai többször figyelmeztették a kimaradásokért, de nem használt neki

A legényszálló dolgozói gyűlésen tiltakoztak G y ő r i  erkö'cstelen 
magaviseleté eben. A dolgozók egyhangúlag követelték, hogy a munka,- 
fegye'em lazítókat közösítsük ki sorainkból. Ha r d i  Imre felszólalásában kérte 
szobatársai nevében a gyár vezetőségét, hogy azonnali hatállyal távolítsák el 
a szállóból és az üzemből G y ő r i  Sándo-rt. F. T ó t h  István a legényszálló 
gondnoka elmondta, hogy G y ő r i  mindig hanyag és piszkos volt és munka
társai figyelmeztetései nyomán sem javult meg.

A dolgozók kívánságára G y ő r i  Sándort elbocsátották. Ez annak a 
nevelőmunkának az eredménye, amit M a c k ó s  elvtárs, a pártszervezet titkára 
végzett. A lábatíani dolgozók minden esetben saját maguk ítélik el terv
teljesítésük akadályozóit és hasonló esetben ugyanígy járnak el.

FARNADI FERENC, 
a Dolgozók Lapja levelezője.

Miért nem a dolgozók érdekeinek megfelelően 
járnak a tokod-esztergomi autóbuszok

Nem kell nagyon megerősíteni az embernek magát, nem is kell rosszindu
latúnak lenni, hogy lássa azt, hogy a közlekedési vállalatok, főleg a MA VAUT, 
mintha járatait csak úgy állítaná be, hogy kedvezőtlen legyen a dolgozóknak. 
Az Esztergomi Szerszámgépgyár munkaideje 6—14 óráig tart. A Dorogon, To
kodon lakó dolgozók bejárása rendkívül nehézkes. Reggel ugyan Dorogról két 
járat indul, az egyik azonban túl korán, 5.15 órakor, a másik pedig későn, 
5.54 órakor. A másik járat még akkor is későn ér be, ha menetrend szerint ér
kezik. Kértük már a MAVAUT kirendeltségét, hogy az első járatot indítsák 
20 perccel később. A MAVAUT helyi kirendeltségétől azt a választ kaptuk, 
hogy a személyzetnek egy-egy út után el kell számolni és emiatt ált a kocsi 
Esztergomban 30—35 percig. Mi ezt megértjük, hogy el kell számolni a sze
mélyzetnek az úttal, csak azt nem, hogy az elszámolás miért tart 30—35 per
cig? Ha az elszámolást 10—15 percre csökkentenék és a kocsi nem Esztergom
ban állna 30—35 percig, hanem. Dorogról átmenne Tokodra, ott visszafordulna 
és felvenné a dorogiakat és a közbeesőket. így Esztergomban 5.45—5.50-re be
érne (még az elszámolást is elvégezhetnék) és a dolgozóknak ebben az eset
ben nem kellene 4.30-kor felkelni.

Indokoltabb ez annál is inkább, mivel a tokodi dolgozók igen gyakran kés
nek a vonattal és önhibájukon kívül kiesnek munkájukból. Meg kell itt je
gyeznem a délutáni járatok helytelenségét is. Esztergomból 14.16 órakor indul 
vissza és utána 18 óráig mennek a buszok. A 14 órással nem mehetnek el a 
dolgozók, rriert addig még nem jönnek ki az üzemből. A 16 órás járatra pedig 
egy-két órát kell várniok. Nem közömbös az, hogy becsületes dolgozóink ho
gyan és mikor juthatnak a jól megérdemelt pihenéshez. Ezért kérjük a 
MAVAUT vezetőségét, nézze meg, hogyan lehetne helyesen megváltoztatni az 
autóbusz,ok indulási idejét.

, MAGYAROVICS ANTAL
Esztergomi Szerszámgépgyár

Leplezzék le a kontárokat, 
mert megkárosítják hazánkat

Becsülettel helytállnak a nagyigmándi 
gépállomás dolgozói


