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Képes hiradó 

Épül az új juhhodály a Felszabadulás isz-ben 

TT aizegeu-uaktói Felszabadulás termclőszövelkczetben az építő 
munkacsapat vállalta, hogy a kongresszus megkezdéséig felhúzzák a 
29 méter hosszú és 10 méter széles u j juhhodály falát. Adott szavuk-
nak becsülettel eleget tettek, sőt három nappal a vállalt határidő 
előtt felhúzták a juhhodály falát. Képünk a falfelhúzás közben ábrá-
zolja a tsz építő munkacsapatát. 

A kongresszus első napja után 
—- a Táncsics tsz-ben 

Hétfőn kora reggeltől kezdve se-
rényen dolgoztak a földeken a sze-
gedi Táncsics termelőszövetkezet 
tagjai: asszonyok és férfiak. A nö-
vénytermelésben hétfőn 48 tag vett 
részt és elvégezték 4 hold cukor-
répa, takarmányrépa egyelését, s 
ezzel együtt harmadik kapálását is. 
A fűszerpaprika talaját is előké-
szítették a palánták kiültetéséhez; 
amelyre hamarosan sor kerül. A 
kertészetben is tovább végezték/ a 
növényápolást és a többi között a 
kalarábé táblát lókapával gyomta-
lanították. Elvégezték a burgonya-
föld ekézését is. Hétfőre Sziráki 
Péter építő munkacsapata befejez-
te a 34 mérteres ú j kocsiszín épí-
tését. * 

Hétfőn a kongresszus első 
nap ján — jelentősen előrehaladt a 
növényápolás. Este — a jól végzett 
munka után — sokan a szövetke-
zeti tagok közül kultúrházukban 
gyűltek össze és a rádióból meg-
hallgatták az M D P Központi Veze-
tőségének beszámolóját, Rákosi Má-
tyás elvtárs beszédét. 

A Központi Vezetőség beszá-
molóját ismertetve Rákosi elv-
társ beszéde rámulatott arra is: 
©El kell érni, hogy a szövetke-
zet tagjainak jövedelme meg-
haladja az átlagos középparaszti 

jövedelmet©. 
Egyre mélyül a Táncsics tagjaiban 
annak felismerése: rajtuk, a mun-
ká jukon jórészt múl ik , hogy mi-
lyen a jövedelem. S éppen a kon-
gresszus első nap ján vált szilárd 
meggyőződésükké, nagyon helyes 
volt, hogy külön ellenőrzik és ve-
zetik az egyes üzemágak munká-
ját, s figyelik, mennyi munkáva l 
milyen jövedelmet ad. Ezután azt 
az üzemágat fejlesztik a legerőtel-
jesebben, amely a legtöbb jövedel-
met adja. Kószó István elvtárs, a 
növénytermelési brigád vezetője is 
megállapította: a jó növényápolás-
sal biztosítani k íván juk a jó ter-

mést s ezen keresztül a megfelelő 
jövedelmet. 

©Mindent meg kell tenni az-
ért, hogy az egyénileg dolgozó 
parasztok és a termelőszövet-
kezet tagjai között egészséges, 
jó, baráti legyen a viszony© — 
állapította meg a Központi Ve-

zetőség beszámolója. 
A Táncsics tsz az egyéni gazdák-
nak segítséget ad. Rácz István, 
Huszta Péter egyéni dolgozó pa-
rasztoknak például vetőgépet is ad-
lak kölcsön. Vetőgéppel segítették 
Barna Ferenc munká já t is, aki az 
elmúlt év őszén kilépett a szövet-
kezetből. Kétségtelen eredmények 
ezek, de a kongresszus első r a j ja 
után világosabban lát ják a Tán-
csics tagjai is: szükséges a még 
elevenebb, szorosabb baráti kapcso-
lat szövetkezetük és az egyéni gáz-
dák között. Miért ne hívhatnak 
meg a szövetkezet munká jának , 
földjeinek megtekintésére az egvé-
ni gazdákat? Könnyen lehetsé-
ges ez! 

A Központi Vezetőség beszámo-
lójának meghallgatása után Szél-
pál István elvtárs, a tsz párttitkára 
megállapította: 

©Ezután úgy dolgozunk, hogy 
jobb legyen a politikai felvilá-
gosító munka, cs minden kom-

munista példát mutasson©. 
Erre szükség is van, mert megtör-
tént például a herevágásnál is, 
hogy nem vett részt abban a mun-
kában két kommunista. 

A kongresszusi versenyben élen-
járókkal, a munkában példamuta-
tókkal, az arra érdemesekkel foko-
zottabban erősíti sorait a Táncsics 
tsz pártszervezete. A most sorra-
kerülő taggyűlésen tárgyalja a tsz 
párttagsága Medgyesi Istvánné tag-
jelöltfelvételi kérelmét. Medgyesiné 
a kertészetben becsületes ás oda-
adó munkát végez — tetteivel bizo-
nyította, hogy harcol a párt politi-
ká jának megvalósításáért. 

Tudósítások a kongresszusi őrségről 
X/ X/ X/ 

Julalmaka', oklevelet 
kaplak a kiváló dolgozók 

Május 22-én ünnepelték a Cson-
grádmegyei Nyomda dolgozói hét 
dolgozótársuk munkásságának 25, 
40 és 50 éves jubileumát. Ebből az 
alkalombál hangulatos műsorral 
egybekötött vacsorát rendeztek. A 
vállalat igazgatója a dolgozók egy-
havi fizetésének megfelelően ju-
talomban részesítette az ünnepelte-
ket. Szőkefalvy Nagy Béla egyete-
mi nyilvános rendes tanár, a Tu-
dományos Akadémia nevében 1500 
forint jutalmat nyújtott át meleg 
szavak kíséretében a munkásságá-
nak 50 éves jubileumát ülő Ke-
resztúri Jenő matematikai szedő-
csoport vezető nek. 

A kongresszusi versenyből üze-
münk valamennyi dolgozója pél-
dásan vette ki részét. A lelkes ver-
seny eredményeként az üzem hat 
napi tervteljesítési átlaga 123 szá-
zalék volt. A gépszedö brigád 
a kongresszusi héten fejezte be ha-
táridő előtt IValdapfel József: „A 
magyar irodalom a felvilágosodás 
korában" cimű müvének szedését. 
Ugyancsak a kongresszusi héten 
fejezte be Kozma István sztahano-
vista tördelő 1954. évi tervét. A 
„kongresszusi verseny legjobb dol-
gozója" oklevelet osztályonként: 
Kozma István, Teleki István, Szé-
kely Károlyné, Vineze György vá-
gó, Neulander Béláné kaplák. 

A dolgozók elhatározták, hogy 
a kongresszus tartama alatt kon-
gresszusi örséget tartanak, melyen 
tovább fokozzák eredményeiket, 
hogy a I I . negyedév végére meg-
szerezzék üzemünk részére a büsz-
ke éliizem-jelvényt. 

G. J . 

A kongresszus első napján több és jobb 
munkát végzett Tóth József 

A Szegedi M Á V Felépítményi 
Vasanyagjavító Vállalat kovácsmű-
helyének dolgozói elhatároztak, hogy 
a kongresszusi héten elért kiváló 
teljesítményeik továbbfokozására a 
kongresszus ideje alatt kongresz-
szusi őrséget tartanak. A kovács-
műhely dolgozóinak kezdeményezé-
séhez csatlakoztak a többi üzemré-
szek munkásai is. 

A kongresszus első napján Tóth 
József, a kovácsműhely egyik leg-
jobb dolgozója vállalást tett, ho^y 

eddigi 130 százalékos átlagát a sin-

szeg kovácsolásánál 10 százalékkal 

túlteljesíti. Nagy szorgalommal io-

gott a munkához, hogy adott sza-

vát tettekre váltsa: a hétfői mű-

szak befejezésével 184 százalékot 

ért el. A második napon még na-

gyobb igyekezettel kezdett munká-

hoz, hogy fogadalmát túlteljesítse 

és ezzel fejezze ki a párt iránt ér-

zett szeretetét. 

Katona Lajos 

Többen már túlszárnyalták eddigi eredményeiket 
a kongresszusi őrségen az Újszegedi Xender-

Lenszövő Vállalatnál 

Az Újszegedi Kender-Lenszövő 

Vállalat dolgozói a kongresszus 

napján úgy dolgoztak, hogy előző 

eredményeiket is túlszárnyalják. 

Sehol egy álló gépet, egy elszakadt 

szálat nem lehetett látni — olyan 

villámgyorsan dolgoztak a szövő-

nők, a cérnázók. Hétfőn reggel az 

üzemrészekben röpgyűlést tartottak 

és itt a dolgozók többen kongresz-

szusi őrséget vállaltak. Hődör 7e-

rencné stoppoló 100 százalékos mi-

nőségi munká t végzett a kongresz-

szusi őrség ideje alatt és 220 szá-

zalékra teljesített^ napi tervét. A' 
eérnázó üzemrészben Melegh Fe-
rencné 160 százalékos eredményt 
ért el 100 százalékos minőségi 
munka mellett. Hasonló teljesít-
ményt ért el Vörös Erzsébet, Papp 
L. Nándorné és Szegvári Lászlón é 
is. Á copszoló üzemrészben Szern-
már i Gyuláné és Bálint Jánosné 
egyhetes kongresszusi őrséget vál-
laltak és fogadalmat tettek: kifo-
gástalan munkát végeznek. Már az 
első napon mindkettőjük minőségi 
eredménye száz százalékos volt. 

Hegedűs Erziébet 

A kongresszusi verseny eredménye: 13 napi tervelönv 
A Szegedi Ecsetgyár dolgozói je-

lentik, hogy a Magyar Dolgozók 

Párt ja I I I . kongresszusának tiszte-

letére vállalt kötelezettségüket az 

elmúlt héten teljesítették. Ehhez 

hozzájárult a kongresszusi ver© 
seny eddigi szakasza is, és ha na-
pokra összeadjuk a tervtúlteljesité-
sünket, akkor a második negyed-
évben már 13 nap tervelőnyre tet-
tünk szert. Schwarcz Sándor 

Június 6: főiskolai nap Szegeden 
A főiskolai napon előadják Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus 

című művét 
A' Szegedi Pedagógiai Főiskola 

június 6-án. nagyszabású ünnepi 

főiskolai napot rendez, melyen a 

város dolgozói és az egész ország-

ból ideérkező vendégek előtt be 

akarják mutatni a Főiskolán folyó 

nevelő-, kul túr . és sportmunka 

eredményeit. A Pedagógiai Főisko-

lán az általános iskolai tanárkép-

zés évről-évro emelkedő szakmai 

és eszmei színvonalat ér el, s en-

nek a felfelé ívelő munkának külső 

reprezentálására a főiskola tanárai-

nak és hallgatóinak lelkes össze-

fogásából szép kezdeményezés vá-

lik valósággá. 

A főiskolai nap kiemelkedő ese-
ménye a délelőtti megnyitó ünnep-
ség less a nemzeti színházban, 
amelyen a főiskola énekkara, a 
két gyakorló iskola gyermekkara, a 
szegedi Kodály-kórus és a szegedi 
Filharmonikus Zenekar előadja a 
magyar zeneművészet leghatalma-
sabb alkotását. Kodály Zoltán 
Psalmus Hungaricus-át. A Psal-
mus Hungaricus első szegedi bemu-
tatóját országos jelentőségű ze-
nei eseménnyé avatja az a túny, 
hogy az előadáson személyesen meg-
jelenik Kodály Zoltán, a vi lág 
egyik legnagyobb ma élő zene-
szerzője, a magyar zenekultúrának 

nagy büszkesége. Országszerte 
nagy érdeklődéssel várják a Psal-
mus Hungaricus előadását azért 
is, mert a 260 tagú kórust és a 
szegcdi Filharmonikus Zenekart 
Fcrencsilc János Kossuth-dijas kar-
nagy, kiváló művész dirigálja. A 
tenorszólót Megyesi Pál, a szegedi 
Nemzeti Szinház tagja énekli. 

A kórus tagjai nagy lelkesedés-
sel, odaadó munkával készülnek a 
Tsalmus előadására. A főiskola 
ének-zeneszakos hallgatói érzik, 
hogy ebben az előadásban való 
részvételük olyan élménnyel gaz-
dagítja majd őket, mely kihat 
egész életük elkövetkező nevelő 
munkájára. Az ünnepség zenei mű-
sorában szerepel még Kodály: 
Kál la i kettős cimű müvének elő-
adása, melyben a főiskola népi 
táncegyüttese ls bemutatkozik. 
Előadásra kerül a főiskola tanárá-
nak, dr. Szeghy Endrének Csoda-
furulya című müve, melyben sze-
gedkörnyéki népi hagyományokat 
dolgozott fel. A gyakorló iskola 
énekkara és népi játékegyüttese 
Kodály: Lengyel László című mű-
vét adja elő. A főiskola szavaló 
versenyén győztes hallgatók Juhász 
Gyula és Radnóti Miklós verseit 
szavalják. A főiskola színjátszó 
együttese pedig Katona József: 

Bánk bán cimű drámájából ad elő 
három részletet. 

Délután a Haladás sporttelepen 
változatos müsorú, színes sport-
ünnepély lesz, mely a gyakorló is-
kolásoktól kezdve a főiskolai hall-
gatókig átfogó képet ad a főiskola 
egész sportéletéről. 

Az esti műsor keretűben ezévben 
először kerül sor a főiskolát végző 
hallgatók iinnopélyes búcsúzta-
tására, hadd érezzék valamennyi-
en, hogy a főiskola meleg szeretet© 
tel bocsátja őket életük útjára, As 
esti műsorban az ének-zene szakos 
hallgatók kórusát most végző hall© 
gatók dirigál ják. 

Egész nap megtekinthetők lesz-
nek azok a kiállítások, melyeket a 
főiskola különböző tanszékei és 
a gyakorló iskolák rendeznek, s 
amelyek bemutatják a főiskola ele. 
venen lüktető tudományos, mű-
vészi életét, s a pedagógiai gya© 
korlati munkában elért legújabb 
eredményeket. 

A főiskolai nap megrendezését a 
főiskola évről-évre megismétlődő 
hagyománnyá kívánja fejleszteni, 
amely közösségformáló és munkára 
lelkesítő erejénél fogva, újabb 
lenditökereke lehet a főiskolai ok-
tató- és nevelömunka elkövetkező 
sikereinek. 

Erdős János 

Lehota László szerzői 
estje 

Szeged muzsikus köreiben nagy 
érdeklődés előzte meg Lehota 
László hétfő esti zeneszerzői be-
mutatkozó hangversenyét a Közal-
kalmazottak Szakszervezetének Kul© 
túrotthonában. Különösen nagy ér-
deklődést keltett az a körülmény, 
hogy Lehota László, min t a nagy-
bőgő kitűnő ismerője zeneszerzői 
munkásságát a nagybőgő szólóiro-
dalmának eddig teljesen elhanya-
golt területén fejti ki. A hangver-
seny előtt Lehota László munká-
jának jelentőségéről és eddigi ered-
ményeiről U j j József, a Nemzeti 
Színház karnagya beszélt. Lehota 
F-dúr nagybőgő versenyének má-
sodik és harmadik tételét gordon-
kán Csuka Béla gordonkaművész 
adta elő, zongorán kísért B. Rácz 
Lili. Ugyancsak gordonkán szólal-
tak meg Lehota Magyar bölcsődal 
és Kis verbunkos című művei is. 

A jelentősnek ígérkező kezdemé-
nyezés folytatásaként néhány hét 
anulva sorrakerülő hangversenyen a 
művek má r eredeti hagszerükön, 
nagybőgőn kerülnek bemutatásra. 

Megérkezett Izrae? 
magyarországi ügyvivője 

Katriel Katz Izrael ál lam ma-

gyarországi ügyvivője május 25-én 

megérkezett Budapestre, 

A NEMZETKÖZ I R E A K C I Ö ós 
a magyar reakció minden üldözése 
ellenére is a munkásmozgalom 
egyre erőteljesebben bontakozik k i 
a 20. század elején. Az 1905-ös orosz 
forradalmat sikerült ugyan el-
nyomni, de már 1912-ben a lénai 
vérengzés után az orosz munkás-
mozgalom a bolsevikok forradalmi 
harca nyomán ismét megerősödik. 
A magyar munkásmozgalom is a 
gazdasági válság, a tömegnyomor 
következtében nagy tömegmozgal-
makban bontakozott ki 1912-ben. 
Bécs kívánságára 1912 május 22-én 
Tisza István házelnök lett. Más-
nap, május 23-án százezrek vonul-
tak fel Budapesten Tisza ellen. 
Barrikádokat emeltek és közelhar-
cot folytattak a csendőrséggel és a 
rendőrséggel. Késő estig lolyl a 
küzdelem és a munkásság lefegy-
verezése csak a Szociáldemokrata 
Párt jobboldali vezetőinek árulása 
folytán sikerült, akik felszólították 
a munkásokat, hogy hagyják abba 
a küzdelmet. 

A MÁJUS 23-1 ©Vérvörös csü-

törtöknek© a hírei Szegeden mái-

délután ismertté váltak. A Szociál-

demokrata Párt vezetői a tömeg-

nyomás hatására másnap, péntek-

re tüntető felvonulásra és népgyű-

lésre kértek engedélyt, amelyet a 

rendőrség kénytelen volt megadni, 

— szintén a tömegnyomás követ-

keztében. Plakátok jelentek meg 

a falakon, amelyek Szeged népét 

A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő 
Társulat rovata 1 11 " • 

A szegedi „Vérvörös csütörtök" 
felszólították a tüntetésben való 
részvételre. 

©Pesten gyilkolnak a választójog 
ellenségei©. 

Munkások! Polgárok! 
Ami t tegnap még csak hittünk, 

az ma bekövetkezett. Pesten gyil-
kolják a népet, mert követelni meri 
jogait. Munkástársak, az a harc, 
amit a budapesti elvtársaink vív-
nak, az a mi harcunk is. Nem 
szabad tétlenül néznünk, mint mé-
szárolják le munkástestvéreinket, 
mert az elég bátor a tőle elrabolt 
jogokat visszakövetelni. 

Nekünk is csatlakozni kell hoz-
zájuk és a munká t az egész vona-
lon beszüntetni, s az utcára menni, 
amely a mienk, s ahol tüntetni s 
követelni kell az általános, egyenlő, 
titkos választójogot. 

Munkások! Aki nem gyáva, nem 

pipogya-ember, aki becsületesen 

érez munkástestvérei iránt, az 

pénteken reggel nem megy mun-

kába és megjelenik reggel 8 óra-

kor a Munkásotthonban és délelőtt 

9 órakor a nyilvános népgyűlésen, 

amit a Klauzál-téren tartunk tün-

tető felvonulással. Elvtársak! Pol-

gárok! Ott legyetek mindannyian. 

Üdvözlettel a szegedi Szociáldemo-
krata Párt©. 

CSÜTÖRTÖKÖN ESTE a Mik-
száth Kálmán-utcai Munkásotthon-
ban a pesti események hatása alatt 
körülbelül 600 munkás gyűlt ösz-
sze, hívás nélkül is. Bár eső volt 
és a nagyteremben nem fértek el, 
kint az udvaron álltak meg és úgy 
hallgatták a párttitkár ismertetését 
a pesti eseményekről. A beszédet 
azonban újból és újból félbeszakí-
totta a munkástömeg, amely viha-
rosan tüntetett Tisza István ellen. 
A gyűlés kimondotta a pénteki 
sztrájkot. Mielőtt széjjeloszlottak 
volna, valaki elkiáltotta magát: 
©Maradjunk együtt, men jünk az 
utcára és tüntessünk jogainkért©. 
A Marseilles-t énekelve megindult 
a tömeg a zuhogó eső ellenére a 
Széchenyi-tér felé. A tüntetők él-
tették az általános, titkos, demo-
kratikus választójogot. 

A helyi Szociáldemokrata Párt 
vezetősége követte a pesti mun-
kásárulók utasítását és a másnap 
reggeli gyülekezésnél már azzal 
igyekeztek a rendet biztosítani és 
a mozgalmat lecsendesíteni, hogy 
azt mondták: Pesten már a mun-
kások munkába állották. Azonban 

így is nagyméretűvé vált a, sztrájk. 
Felkeresték azokat a gyárakat is, 
ahol csak részleges munkaszünet 
volt és ezekből is sokan csatlakoz-/ 
tak a tüntetőkhöz, 
kás vesz részt a tünté 
son. Köztük nagyon 
asszony. A menet a K/ssuth 
borhoz vonult, ahol 
énekelt, majd pedig, 
lasztójogról tartotí elqád&st a 
pártvezetőség egyik tagja / Ezután 
visszavonultak a Muiütá/otthonba 
és miután a púrtvezétöségnek a 
pesti példára hivatkozvú sikerült 
félrevezetni a munkásokat, délután 
inár mindenütt munkába állottak. 

A SZOC IÁLDEMOKRATA PÁRT 
akarata ellenére is egyre jobban 
növekedett a munkásmozgalom 
Szegeden. Két hét múlva, június 
11-én még.hata lmasabb tömeg vett 
részt a nagygyűlésen. A gazdasági 
sztrájkok 1912-ben megélénkültek. 
A szakszervezeti tagok száma meg-
szaporodott. A ©Vérvörös csütör-
tök© egy forradalmi fellendülésnek 
a nagyszerű bizonyítéka. A Szoci-
áldemokrata Párt jobboldali veze-
tőinek árulása viszont azt mutatta, 
hogy a munkásmozgalomnak forra-
dalmi pártra és forradalmi elmé-
letre van szüksége. Az orosz Bol-
sevik Párt példája és ösztönző 
ereje már ekkor 1912-ben is harcra 
lelkesítette a magyar munkástö-
megeket is. 
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