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Elvitathatatlan a szovjet művészet 
elsőbbsége 

ií«tárH»P délelőtt igen nagy ér-
, S s mellett nyílt meg Sze. 
jTa Magyar-Szovjet Társaság 

f tházában a „Szovjet Grafika" 
-Hitás A z ünnepélyes megnyi-

nágv számban megjelent 
% dolgozók között ott vol. 
1 «zeged képzőművészei " is. 

t tanuljanak az élenjáró 
rniri grafikusoktól. A rövid 

s'pj,vitó ünnepségen a Vasútas 
£kar a magyar és szovjet him-

játszó ta. majd Salamon 
jjtírs az MSzT titkára mondott 
megnyit beszéde'. _ 

__ A Szovjetunió segítségével 
"in megnyíló kiállítás szorosan 

Zcso'ódik fejlődésünk jelenlegi 
Xíitthoi. - mondó ta Sala-
món elvtárs. - V t at mutat ez a 
mi lós.  u t a t  m i i  a' dolgozóink. 
a
ar'ra, hogy bátran lépjék át 
Altira minden területének kii-

vóbét és győződjenek meg arról. 
Ím e; '0' Jti kultúra. az igazi 
niúszet közérthető, tehát nem 
l:0m azzal n néptől idegen, el-
ímlkozatott. hanyatló művé. 
cel/íl. amellyel az urak kérked-
^ miközben kijelentettél;, hogy 
,,'egyszerű munkás nem ért a 
ritésze'hez. Elvitathatatlan a 
itnjtt művészet elsőbbsége min. 
ía művészet fölött. Kivi athatat-
bn a szociálisa realizmusnak « 
jtmiahni pártossága és elsőbb. 
jíjc, amivel „ szocia'ista va,ósá-
got ábrázol ja. 

„Ez a kiálliás az eddigieknél 
inasabbon és elmélyültebben is. 
merteti meg dolgozóinkkal a 
Szovjetuniót i s. Legyen tehá. 1 ez  n  

tiiilitás dicsőséges hirdetője a 
Szovjetunió élenjáró művésze"én 
Imdül a szoriaiizmus legyőzhe-
lelkiségének, legyen eszköze an. 

nalc. hogy Pártunk és Rákosi elv-
tat s ze mutatásait követő dolgo -
zoink gyarapítsák tapasztalatú-

e s müvei ségüket a szocia 
lizmusert vívott harcban. Legyen 
ez a kiá/Htá-s n magyar-szóvjcl 
barasag ápolásának és elmélyü-
lésének hatalmas állomása ahon-
nat» a szegedi húszezres tagság 
e>erese után újabb tömeaek be 
kapcsolásáért indulunk el n ma-
gyar-szovjet barasag szerveze-
tébe. 

Salamon elvtárs steavai közben 
es utána is a dogozók lelkesen 
ünnepelték a Szovjetuniót Pár 
tunknt, Sztálin és Rákosi elvtár-
sakar, majd elénekelték az In er-
nacionálét és sorra, hosszan néz-
ték vééig a kiállított grafikai 
a'kotásokat. 

A kiállítás első része azt mu. 
tatja be hogv a szovjet grafikus 
művészek milyen mélységes sze-
retőt el fogalalkoznak nagy vezé-
reink 

Lenin és Sztálin alakjával. 
A képeken megragadó erővel lát-
hatók a nagy Októberi Forrada. 
lom vezetői, a szocialista társa-
dalom mega.lapi.0i és építői, 
majd Sztálinnal az élen. a nagy 
Honvédő Háború vfjzérej. Zsukov, 
Kibrik. Vasziljev és Finogenov 
képein. Ugyanebben a teremben 
Gernszimoy Gogo'v iIllusztrációi. 
— köztük különösen a Bulyba 
Tarasz lendületes, markáns áb-

ssJü? ^sttfU TSilLJt tórfket. o „ b „ pcdiE « „resz | 
nep harcos szettemét tükrözik • • • • - - -

nek jeleneteit megrázó realitással 
ábrázoló képei mellett ott játhat 
juk a győzelmet kivívó harcoso. 
kat, katonákat és partizánokat", 
va'amint a győzelmet biztosító 
hátonszág, köztük « hős szovjet 
asszonyok, lányok, fáradhatatlan 
munkáját ábrázoló képeket. Ber-
lin kapi ulálásón'ak ábrázolásával 
záródik a háborús sorozot. amely 
után 

az alkotó munka nagyszerű 
jelenetei, 

az alkotás derűs erejével átszőtt 

képek, az ipari termelés, a szo-

cialista mezőgazdaság, a kolhoz-

éle t ábrázolásai következnek. 

Gazdag portrésorozat is szerepel 

a kiállításon, főként az emeleti el-

ső teremben. A Szovjetunióban kü-

lönleges fejlődést biztosított a por-

tré műfa jnak a festészetben, szob-

rászatban és grafikában egyaránt a 

szovjet hazafiság, a szocialista hu-

manizmus. Verejszkij k i tűnő arcké-

peihez méltón csatlakoznak Laktyi-

onov, Rodionov, Kravcsenkó rajzai, 

több népi művészről. Ezek a 

portrék egyben bizonyítják, hogy a 

szovjet társadalom mennyire megbe 

csüli a szovjet kulturát teremtő ér-

telmiséget, amelyben kimagasló sze 

repet töltenek be a művészek. A ki-

állítás Moszkva és Leningrád látké 

peivet folytatódik, a negyedik 

Pártpolitikai munka a szovhozban" 

A második teremben a Nagy 
Honvédő Háború. a fasiszták 
pusztításainak ós kegyetlenségei 

Á S z e g e d v i d é k i T é g l a g y á r a k NV 
Kálvária-úti fe lepének dolgozói 

csatlakoztak a versenykihíváshoz 
A Szegedvidékj Téglagyárak NV 

íolgozói a Rákosi Mátyás Vas- és 
Fémművek dolgozóinak vcrsenyfel-
hívását és az újszegcdi Magyar 
Kender csatlakozási versenyfelhívá-
sát örömmel fogadták el és crat-
láoztak a versenyhez. 
A versenyben vállalták, hogy az 

ötéves terv első évének tervét fél-
kész áruban október 15-ig teljesí-
'flt az önköltséget öt százalékkal 
csökkentik- A minőségi selejtet fél-
kész árunál 15, készárunál 1 szá-
nkkal' csökkentik. Vállalták azt is, 
% ebben a szezonban a munka-
wsenyben dolgozókat az összes 

rendet tartanak, a munkagépeiket 
ápolják és tisztántartják. 

Ugyanakkor vállalták azt is, 
hogy tanulással emelik a dolgozók 
ideológiai tudását és a munkafe-
gyelmet megszjlárdítják, hogy az 
ötéves terv első évét minél sike-
resebben hajtsák végre. Vállalásuk 
ban szerepel az is, hogy üzemükben 
legrövidebb időn belül megalakítják 
a Magyar-Szovjet Társaságot, hogy 
ezáltal is közelebb kerüljenek a 
Szovje'unjóhoz, megismerjék a 
szovjet dolgozókat, mert tudják 

azt, hogy ezzel még jelentősebben 

édiozók létszámának ötven szá-1 vehetik ki részüket a szocializmus 

*ára emelik, a gyár területén I építéséből. 

Üzemi munkások, honvédek 
együtt emlékeztek meg József Attiláról 
é honvédparancsnokság kul-túr- jelenlévők szűnni nem akaró tapssal 

ismételtették meg az énekszámokat. 
A műsor után együtt szórakoztak, 

táncoltak a honvédség tisztjei, le-
génysége és az üzem dolgozói. Az a 
válaszfal. ami a honvédség és az 
üzemi dolgozók között a múltban 
fennállt, ma már teljesen ledőlt. Az. 
hogy a műsoros esten mindenki fe-
szélyezettség nélkül jól érezte ma-
gát, azt bizonyltja, hogy a néphad-
sereg tényleg a népé és a honvéd-
ség egyre szorosabbra vonja kap-
csolatait a dolgozó tömegekkel, a 
közős cél, a szocializmus építése és 
a béke megvédése érdekében. 

a honvédség és a Szegedi 
dolgozói műsorral és tánc-

Ca ̂ ybekötött József Attila emlék-
®el rendeztek. József Attila éle-

küzdelmeit és harcait a kapita-
ellen Endrefi Lóránt föhad-

% ismertette közben több honvéd 
ltars.k bajtársnő József Attila 

> verseiből szavalt néhá-
nüsorból különösen kiemel-

v » Szegedi Kender SzIT kó-

il.
inalt énekszámai. A SzIT kórus 
ISPar hete alakult újjá. de máris 

hl | "erepel't és nagy sikert 
• a»'t az is bizonyít, hogv a 

°yat. A 

Ilitek 

tovább folynak a városrendezési 
munkálatok 

Az ö -
lel eves Terv jelentős összege-

a város rendezésére. A 
összegeket azok a mun-"ütok 

. em«ztik fel, melyek azt 
lel. I ' megszűnjék a város 

Iliiig, "kerülete között kiáltó 
'iláí.v'f. J ó utakat, vízellátást és 

«tcáí 
Hint 

:lta*t ka, Pjanak a peremrészek 
a á.talában úgy szépészeti, 

liejjeni
eSzsé«üáyi tekintetben csck-

l)ek a
 azol( a különbségek, me-

«(jyei ,-^'város" és a „külvárosi 
Ezt ., közö tt vanak. 

H á l j ,°zzák azok az útépítési 
^ n. , . . ' ®elyek most a máso 

íe í , —"jen IIJOSI a masn-
wadévben indultak meg. Uj- építenek. 

szegeden folytatják a kövezési mun-
kálatokat és kőburkolattal látják el 
a Bérkert-utcát és a Csíki utcái. 
Ugyancsak kikövezik a Fövámközt 
és majd a Petőfi-telep 11-es utcáját, 
Jellemző ezeknek a munkálatoknak 
a nagyságára, hogy 560.000 forintba 
kerülnek ezek a kövezési munkák. 

A második tervnegyedévben to-

vább folytalják a Móraváros vízte-

lenítését. A munkálatok most a Re-

mény-utcában folynak. Eri a célt 

szolgálja az a nagyteljesítményű szi-

vattyú is, melyet a Csendes-utcában 

lalnak el Gorkij műveinek illusztrú 
ciói, elsősorban Geraszimov és Dek-
lerev művészi keze nyomán. Scseg-
lov őszinte, meleg tónusban mulat 
ja be Fagyejev: „ I f jú Gárda" című 
regényének hős jelenetét. 

Prorolcov: „Ime Amerika" 
című sorozata drámai erővel, meg-
döbbentő jelenetekben tárja fel az 
imperialista Amerika valódi képét. 
Láthat juk azt az Amerikát, amely-
ben a munkások mil l iói munka nél 
kül kóborolnak és amely a szabad-
ságküzdelmek elnyomásával, a faji 
gyűlölet szításával és az ú j háború-
ra való készülődéssel próbál kijut-
ni a válságokból. Minden rajz egy-
egy leleplezés az amerikai imperia-
lizmusról és a magasrendű művé-
szi eszközökön túl, éles politikai 
mondanivalójával válik felejthetet-
lenné a kiállítás látogatói számára. 

A kiállítás látogatói művészi él-
ményekben rendkívül meggazdagod-
va és öntudatban is megerősödve 
távozhatnak erről a kiállításról, 
amely újabb bizonyítéka az élenjá-
ró Szovjetúnió erejének és egyben 
annak a mindjobban szélesedő bé-
ketábornak is, amelynek élén Sztá-
lin elvtárs vezetésével a szovjet nép 
halad a kommunizmus felé. 

Minden nap reggel 8-tól 
este 8-ig látogathatják a dolgozók 
díjmentesen a kiállítást. Ezenkívül 
a Magyar-Szovjet Társaság biztosí-
totta azt is, hogy vetítettképes elő-
adások keretében ismerhessék meg 
Szeged dolgozói is a Dudapesten ki 
emelkedő nagy sikert aratott Szov-
jet Képzőművészeti Kiállítás alko-
tásait. A vetíteltképes előadásokat 
ugyancsak díjmentesen a déli és a 
délutáni órákban rendezik meg. 

ff 

„Tanuljunk a szovjet agitáto-
roktól" cimű füzetsorozat negye-
dik számában jelent meg A. Koz 
lov: „Pártpolitikai munka a 
szovhozban" című cikke. 

Ez a füzet foglalkozik azok-
kal a hatalmas feladatokkal, 
amelyek állami gazdaságaink 
pártszervezetei előtt állanak. 
Ugyanakkor rávilágít arra, ho-
gyan oldhatjuk meg ezeket a 
problémákat. Szemléltetően és 
érthetően tárja elénk, hogy a 
szovhozok pártszervezetei ho 
gyan irányítják, hogyan bizto-
sítják a Párt vezető szerepét a 
gazdaság termelő munkájában, 
hogyan foglalkoznak a pártszer-
vezetek vezetői, az agitátorok és 
általában a kommunisták a gaz-
daság kérdéseivel, 

Részletesen foglalkozik a fü-
zet azzal a kérdéssel is, hogyan 
neveli a szovhoz pártszervezet a 
Párt tagjait. Milyen tökéletesen 
érvényesül a Párt belső demok-
ráciája, milyen nagy szerepe van 
a kommunista nevelésben és a 
kommunisták nevelő módszereiben 
a kritikának és az önkritikának. 

Ismerteti azt, hogyan ellenőrzi 
a pártszervezet a szovhoz gazda-
sági életét és a pártszervezet jo-
gait az ellenőrzés gyakorlása te-
rén. De megjelöli a pártszer-
vezet kötelességét is a szovhozok 
hibátlan működésének biztosítá-
sa érdekében. A füzest foglalko-
zik a szovhoz pártszervezet po-
litikai tömegmunkájával, megje-
löli azokat a célokat, amelyeket 
feltétlen el kell érni a pártszer 
vezeteknek. Konkrét példákat 
hoz fel arra vonatkozólag, ho-
gyan hárítják el a szovjet agi-
tátorok, pártvezetők azokat az 
akadályokat, amelyek munkájuk-
ban akadályozzák őket s ezen 
keresztül hogyan érik el, hogy a 
szovhozok minden dolgozója sa-
ját ügyének érzi az egész terv 

teljesítését. A füzet megismerte-
ti velünk az igazi agitátort és 
érzékelteti velünk, milyen óriási 
ereje van a jó agitációs munká-
nak. 

A szovhoz pártszervezet poli-
tikai munkájának legfontosabb 
feladataként a szocialista mun-
kaverseny tömegmozgalommá té-
telét jelöli meg, amely a terme-
lési tervek teljesítésére és túl-
teljesítésére, a mezőgazdasági 
kultúrák terméshozamának és az 
állattenyésztés hozamának nö-
velésére irányul. A politikai tö-
megmunka megszervezésénél 
megjelöli azokat a feladatokat, 
amelyek a szovhoz ifjúmunkásai-
ra, vagyis a Komszomol szerve-
zet tagjaira várnak. Példát hoz 
ezzel kapcsolatban, hogyan dol-
gozik a „Kubány" szovhoz Kom-
szomol szervezete. Kifejti azt, 
mik az alapvető formái a kom-
munisták politikai nevelésének és 
hogyan kell megszervezni a ta-
nulást, s azt, hogy ezen keresz-
tül hogyan biztosítják a magas 
eszmei színvonalat. 

Hazánkban mind az Állami 
Gazdaságok pártszervezetei 
előtt, mind a falun dolgozó min-
den kommunista előtt nagysza-
bású halaszthatatlan nemzetgaz-
dasági feladat áll, amelyet sike-
resen keÜ végrehajtanunk és 
megoldanunk. A mezőgazdaság 
olyan fejlődését kell biztosítani, 
ami lehetővé teszi, hogy a leg-
rövidebb idő alatt lakosságunk 
számára élelmiszerbőséget, köny-
nyűiparunk számára sok nyers-
anyagot teremtsünk. Hogy ezt 
végre is tudjuk hajtani, szüksé-
ges, hogy a falusi és az Állami 
Gazdaságokban működő pártszer-
vezeteink jó munkát végezzenek. 
Ezt csak úgy érik el, ha figyel-
mesen tanulmányozzák át ezt a 
füzetet, amely kitűnő szovjet 
példákkal és módszerekkel kön-
nyíti meg munkájukat. 

Sikerrel teljesítik május elsejei munka-
felajánlásaikat a Szegedi Kender dolgozói 
A Szegedi Kender dolgozói élen-

járnak a május elsejej munkafei-
ajánlásokban és azok teljesítésében. 
Már eddig több mint 460-an mun-
kafelajánlást tettek és közülük már 
sokan teljesítik is vállalásaikat. 
Felajánlást leginkább a mennyiség 
fokozására és a minőség megjavítá-
sára tettek. A Szegedi Kender dol-
gozói tisztában vannak azzal, hogy 
a minőség javításával nagyban 
megkönnyítik a munkájuk áhal ve-
lük kapcsolatban lévő üzemek dol-
gozóinak munkáját és egyben nem-
zetgazdaságunk jövedelmét is eme-
lik. Éppen ezért gondolatukban ott 
él, hogy minden egyes kis darab, 
amjt megtakarítanak az anyagból, 
elősegíti az ötéves terv sikerét 

Ezt tartotta szem előtt a gépi 

teljesítményét is 8 százalékkal tel-
jesítette túl a legutolsó héten. Most 
vállasa, hogy a minőséget május 
elsejéig 15 százalékkal fokozza, a 
hulladékot pedig teljesen kiküszö-
bölj. 

Varga Róza a cérnázóban vállal-
ta május l-re. hogy tíz nappal 
előbb fejezi be áprilisi tervét, 
ugyanakkor minőségileg is javítja 
az általa előállított árut_ 

A szárazfonóban Gulicska Júlia 

májusi felajánlásában vállalta, hogy 
ezévi tervét 

október végére teltesiti, 
hogy az ötéves terv idő előtti sike-
res befejezését ezzel js elősegítse. 

Bogár Antalné az előfonóban vál-

lalta, hogy a hulladékot 10 száza-
lékkal' csökkenti a munka ünnepére. 
Kar ar.es Ferenc né a gömbölyítő 

Egy hónap helyett két hét 
alatt végezték el 

a szentistvántéri fővezeték 
szerelési munkálatait a Gázgyár 

szerelői 
A Szegedi Gázgyár hálózati 

szerelőbrigádja a ' Szent ^ István-
téren a gázfőeső szerelését — 
ami azelőtt egy hónapig tartott 
— két hét alatt végezte el. Ezt 
a munkát a munka jó megszer-
vezésével tudták ilyen rövid idő 
alatt elvégezni. 

Szép eredményt értek el Csá-
nyi I. István élmunkás és Rébék 
Imre gázszénhordó elvtársak is, 
akik április negyedike óta nor-
májukat 137 százalékra teljesítet-
ték. Most május 1 méltó megün-
neplésére felajánlották, hogy ezt 
a teljesítményüket is öt száza-
lékkal emelik és az ísrv e'ért 142 
százalékos teljesítményüket má-
jus elseje után is megtartják, 
sőt továbbra is emelik ötéves 
tervünk minél sikeresebb végre-
haj tá" a érdekében. 

gerebenezöben Tóth III. Sándor, 

amikor felajánlotta, hogy az általa 
gerebenezet kender minőség i 50 ^riályon 0 szazalek mmosép Ja 

„mo.li Frt már eddie I vitást vaUalt május 1-ig és ezt mar 
eddig is teljesíti. 

A Szegedi Kender jfjúsága is lel-
kesen készül május elseje mé^ó 
megünneplésére és egyben az egye-
sülési kongresszusra is- Már eddig 

nyolc ifjúsági brigádot 
alakitoitak 

és jól megszervezett munkával 

százalékkal eme'i. Ezt már eddig 
több, mint 30 százalékra teljesítet-
te js. Ezt a felajánlását nemcsak 
május l-ig tartja, hanem tovább 
is, sőt azután is fokozni akarja. 

— A mult évben jöttem haza a 
Szovjetunióból — mondja Tóth III-
Sándor —, most töltöm itthon a 
második szabad május elsejét. Hu-
szonnégy évet dolgoztam már eb-
ben a gyárban. A felszabadulás 
előtt is készültünk május elsejét 
ünnepelni, persze szerényebben 
mint most, de még így is mindig 
rettegtünk, vájjon, megtarthaíjuk-e 
a munkásünnepet. 

Tóth Erzsébet is igyekszik ké-

pessége szerint kivenni részét a 
szocjalizmus építéséből. Május l-re 
vasalta, hogy második negyedévi 
tervét 

egy hónapual hamarabb, 
május 31-re befejezi. 

Május l-ig pedig e2V százalék-
kal fokozza a termelését. A mosta-
ni átlagteljesítménye 127—128 szá-
zalék. 

Teleki Margit az egyesnyújtó fo-

nóban május elsejére felajánlotta, 
hogy a jövő héttől kezdve két gé-
pen dolgozik. — Én is ki szeretném 
venni a részem a munkaversenybőí, 
hogy elősegítsem az ötéves tervet 
— mondja Teleki Margit. 

Gráf Nándor, a Szegedi Kender 
sztahánovistája a felszabadulás 

igyekeznek az ifjúmunkások a ma-
guk és az egész magyar dolgozó 
nép jövőjét építeni. A nyolc ifjúsá-
gi brigád között egy 200-as brigád 
is van. 

Az üzem dolgozónői osztályon-
ként különböző színű egyenruhá-
ban vonulnak fel' a május dseji ün-
nepségen. Az üzem és a kultúrte-
rem dekorációs tervét máris elké-
szítették. A dolgozók munkaielaján-
lásaikon kívül külsőségeiben is 
igyekeznek széppé és emlékezetessé 
tenni a nemzetközi munkásság nagy 
ünnepét, május elsejét. 

Ma délután 5 órakor 
kezdődik a sz inház 

A Szegedi ÁHamj Nemzeti Szin-
ház Igazgatósága közli, hogy a f. 
hó 18-ikára (keddi) este fél 8 órai 
kezdettel meghirdetett „Tamás bá-
tya kunyhója" bérletszünetj előadá-
sa déluán 5 órakor kezdődik Az 

előadásra a színház pénztára je-
gyeket már nem árusít, azokat a 
MINSz ifjúsági szervezete hozta 

évfordulójára végzett legmagasabb forgalomba. 


