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Körülöli és üzemi titkárok 
értekezlete csütörtökön, ápri-
lis 1-én 5 órakor Kálvin-tér 

A pedagógus elvtársak ked-
den este elmaradt közös szemi-
náriuma csütörtökön, április 
1-én este háromnegyedl 7 óra-
kor a szokott helyen lesz meg-
tartva. Előadó Perjési Károly. 

Ujabb MNDS*-
Csoport alakult 

A Ma©ar Nők Demokra-
tikus Szövetségéhez ismételten 
e© olyan csoport csatlako-
zott, amely belátta, h o © ' a 
demokratikus Magyarország 
újjáépítésében részt kell, hogy 
ve©en ós ezért megalakult a 
Ma©ar Nők Demokratikus 
Szövetségének Színházi Cso-
portja, 110 taglétszámmal. 

örömmel üdvözöljük a sze-
gedi Állami Nemzeti Színház 
Üzemi Bizottságát és a Nő-
szövetség Színházi- Csoport-
jának Vezetőségét, amely tanr 

nu jelét adta a demokrácia 
iránti hűségnek. Reméljük, 
h o© ez a létszám a közeljö-
vőbon növekedni fog és azok 
is, akik eddig; nem gondoltak 
arra, ho© csak összefogássál 
lehet e© boldog békés Ma-
gyarországot felépíteni, csat-
lakozni fognak n Ma©a'- Nők 
Demokratikus Szövetségéhez. 

1 nagyfai rabgazdasftg 
v i s s z á ss ága i nak 

megtorlása 
A rabgazd'aságban tartott vá-

ratLan vizsgálat alatt észlelt sú-
lyos szaluilytalapságokat a re-
pülőbiziottság, étén d!r. Zolnai 
Kálmán miniszteri tanácsos, a 
börtönügyosztály vezetőjével 
haladéktalanul megtorolta. Amig 
a nagyfai gazdaság vezetőségét 
és őréit leváltják, valameny-
nyiűket súlyos pénzbüntetésre 
Ítélték, amit Magyarország va-
lamennyi büntetőintézetében há-
rom héten át napiparancsban 
közhírré kéli tenni. 

Les%nrta társát 

egy locsolkodá legény 
Véres dráma játszódott le hét-

főn délelőtt Forráskut-közpon-
ton. Gyurieza István 20 éves 
legény és régi haragosa, Repkó 
Antal 26 éves gaz<láikodÓ lo-
csolkodui ment. Az egyik tanyá-
ban psszelalállkoztalk, ahol az 
udvaron „szóváltásba kevered-
lek, majd kimentek és a tanya 
előtt bicskát rántva egymásnak 
mentek. Gyuricza együk szúrása 
sziventalália Repkót, alá a hely-
színen meghalt. A menekülést 
kísértő legényt a szegedi rend1-
•rcsoport elíogta és letartóz-
tatta. A helyszint szemlén meg-
ál'tapitottáK, hogy mindkét le-
gény ittas állapotban volt. Gyu-
ricziát átadták az ügyészségnek. 

KüszüreiayilvánTfüa. 
Mindazon rokonoknak, 

ióbarátoknak, a MÁV. 
Hazánk Dalkörének, a 
Faragó Társulatnak, akik 
Felejthetetlen haloltunk 

14 Veszelovszkv Anlalné 
sz. Szabó fttetka 

temetésén résztvettek, ko-
szorú- és virágadomá-
nyaikkai fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, fo-
gadják ezúton hálás kö-
szönetünkéi. 

A gyászoló család. 

rabsa punknak vege márl 

A kapitalista kizsákmányolástól 
felszabadultan 

ünnepélyesen iktatták be Dorozsmán az aj munkásigazgatót 

Mosolygó fiatal ©ár i mun-
kásleányok, megilletődött ar-
cú munkások tolongtak e©-
más hegyén-liálán a Kunsági 
Szövő©ár előkészítő termé-
ben. Valamennyiüket áthatot-
ta az a felemelő érzést, h o© 
munkásigazgatót avat a Kun-
sági Szövő©ár a demokrácia 
húsvéti ajándékaképpen. Meg-
illetődött stt mindén dolgozó, 
fizikai és szellemi e©aránt, 
mert tudják, h o © az uj veze-
téssel uj szellem is kerül 
Na©mihály Gáspár örökébe. 
A ©'árat a régi vezetőség szin-

te étüllcr BáLintot, majd az 
egybe©ültekhez szólt. Ez az 
üzem — mondotta — mind-
örökre az önök tulajdonába 
ment át. Eddlgja dolgozóknak 
csak a verejték jutott mun-
kájukért s a haszon a tulaj-
donosok zsebébe vándorolt. A 
ma! naptól az állam tulajdo-
nába ment át/(cz a © á r is, a© 
az e©formán tulajdonalfa dol-
gozóknak és az államnak s 
ezuTán az összmunkásság jó-
létét fogja szolgálni. Beszéde 
során kiemelte annak a mély-
reható jelentőségét, h o© a 

te halálra ítélte. Minden dől- munkások sorából került a 
go7/6 tudta éri várta az íllamo- vállalat étére Mutter Bálint 
silást, mert a Kunsági Szövő- eu'árs, az MKP érdemes tag-
©áron' már csak az segilhe- ja, aki nemcsak jóképcsségü 

' munkás, hanem erkölcsilegés 
politikailag is megbízható. 

telt 
MüIIer Bálint, az uj igazga-

tó nemcsak régi harcos tagja 
a munkásmozgalomnak, de 
izig-vérig szakember is, aki 
birja a munkások bizalmát. 
Kemény munkában megizmo-
sodott alakját szerető szemek 
simogatják s na© tapssal és 
éljcnzéssel fogadják, aho© el-
foglalja helyét kipirult arcú 
munkástársaival szemben. 

Varga Kálmán elvtárs a 
©á r üzemi bizottsága nevé-
ben nyi'otta meglta bensőséges 
házi ünnepséget és hangoztat-
ta, l io© valamennyien" teljes 
erővel támogatják az uj igaz-
gatót a dolgozók jobb jövőjé-
ért. 

Lukács Mária elvtársnő ha-
talmas cserép virággal a ke-
zében tett fogadalmat az uj 
igazgatónak a munkásság ne-
vében, ho© fokozott erővel 
dolgoznak az állam erdőké-
ben. 

A szellemi dolgozók nevé-
ben Péterfi Gyula elvtárs biz-
tositolta Müller Bálintigazga-
tót a legteljesebb támogatás-
ról. 

Ma©ar Mátyás elvtárs, a 
textilmunkások szakszerveze-
tének titkára hangsúlyozta, 
ho© Müller Bálintban olyan 
vezetőt kapott a'Kunsági Szö-
vő©ár, aki a\©ár rentabilitá-
sát a munkásokkal karöltve 
helyre tudja hozni, hogy ne 
mindig anyagi nehézségek, 
küzköidések szintere le©erj az 
üzem, hanem valamennyi dol-
gozónak gazdasági, kulturális 
és szociális felemelkedését biz-
tosítsa. 

Komócsin Zoltán elvtárs az 
MKP na©szegedi végrehajló 
bizottsága nevében üdvözöl-

LEGJORR ÉLELMISZER, 

csemegeáru, cukorka, vá-
gói (baromfi és kenyer* Ieg-
csóbban 

F o d o r i t é n á l 
Kárász-u. 8. Ro«m«m-híx. 

flliiMten jegyes árul k'szolgáloli! 

B e v á f A s M o z | 

Ma utoljára 

STAN és PAN 
Tengeri kalózok 

és a í 

Nyugat hőse 
továbbá az utolérhetetlen 

2 T O R R C S 
a színpadon. 

Eléariések: fél 4, tél 6, fél 8. 
Pénztár délelőtt 11—12 és 
és az előadás előtt félórával 

Csütörtökön: 

ür^ny Nabas 
METRÓ vígjáték és 

AN MA BELLA 
a kígyótestű nó a színpadon. 

Felhívta a dolgozókj'fi©elmét 
a munkaversenyre s biztosí-
totta őket arról,, ho© azfiMKP 
teljes erejével áll a vállalat 
ós Müller elvtárs metié. 

N a © éljenzés éstlelkes tap-
sok közt emelkedett szólásra 
Müller Bálint, az uj igazgató, 
aki meghatottan mondott kö-
szönetet a Ma©ar Kommu-
nista Pártnak és a szakszer-
vezetnek eddigi támogatásé-, 
ért. Hiszem — mondotta be-
fejezésül —,, h o© a szaktár-
sak hatványozott mértékben 
dolgoznak az államosított © á r 
érdekében, h o© megteremt-
hessük a dolgozók szocialis-
ta társadalmát. 

A bensőséges ünnepség az 
Internacionálé hangjaival ért 
véget. „ 

Both Béla került a Szegedi 
Állami Nemzeti Szinház élére 

A közoktatásügyi miniszterki-1 a téren Both Béla Lehárf, Kát-
nevezte Both Béla kulluszmi- j mánt, Offcnbachot és Strausst 
nisztériumd osztálytanácsos elv-
társat a szegeai Altami Nem-
zeti Szánház mindkét tagozatá-
nak éléro. Both Bélával, a fő-
városi Nemzeti Színház főren-
dezőjével olyan embert került 
Szegedire, akiben megvan min-
den garancia arra, hogy prózai 
vonalon is fővárosi nivóra fej-
leszti színházunkat és egyben 
müsorpoiitikájában az épdtó de-
mokrácia éraékedt fogja szol-
gálni. 

Both Béla hétfői sajtófogadá-
sán határozott ígéretet lett arra, 
ho© az elhanyagolt prózát Sze-
geden rehabilitálja, naladö vi-
lágnézetű és a lehetőségeikhez 
képest színvonalas színházat te-
remt. Ez a program nem jelenti 
azonban azt, hogy az eddigi 
igazgató, Vaszy Viktor által ki-
tűnően kiépített, maga sszin vo-
nalú operát elhanyagolja. Sze-
gedén van az ország második 
operaegyüttes© és a fejlődós 
iránya 'az, hogy Szeged lássa 
el Dél magvar országot jő opera-
előadásokkal, mig a fővárosi 
opera főleg az ország északi vi-
dékein teszi u©anezt. A sze- Karczag Imre elvtárs, ipar 
gpdi opcrae©üttes felkeresheti. Ü©.} államtitkár nyilatkozott 
előadásaival a rövadesen alla: a sa j tónak aztfállamositott üze-

S S t ^ 6 5 | mekkel kapcsolatod néhány 

Az operett vonatán a légnehte- kérdésről. Ennek során kije-
zebb a helyzet, mert niUcsenetlc lentette, ho© a munkások, 
uj, elfogadható darabok. Ezen műszakiak, tisztviselők az ál-

A Szociáldemokrata Párt 
dorozsmai végrehajtóbizottságát 

felfüggesztették 

kívánja favorizálni. Ez a poli-
tika biztosítani fogja Szegednek 
a nivós operetteloadásokat is. 

A prózában volt eddig is leg-
több kívánnivaló, pedig ezen a 
téren tehet a legtöbbet tenni 
a haladó világnézet terjesztése 
szempontjából. Both Béta 
Shakespeare felfogását teszi ma-
gáévá. A prózai darabokban tük-
röt keh tartani a társadalom 
elé. Meg kell mutatni a jót és 
a rosszat a társadalomban és 
ezen keresztül nevetni a közön-
séget. ígéretet tett a szegedi 
közönségnek, hogy minden sze-
zonban szinrehozza a klasszikus 
drámairodalom egy eredeti be-
mutatóját. 

A munkásmozgalom 
régi harcosai 
a szegedi üzemek élén 

Na © © ő r © /Mária mun-
káscsaládból származik, (ifa 
zenkétéves korában kerüli 
a Szegedi Kender fonóba. 
Dolgozol! az üzem összes 
osztályain. 1931 óta aktív 
résztvevő a munkásniozga-
lomban, a Szociáldemokra-
ta Párt végrehajtó bizottsá-
gának már 1941-ben tagja 
volt. A felszabadulás ulán a 
szakszervezel ben, főleg kul-
turális vonatkozásban tevé-
kenykedett. A felszabadulás 
ulán az MKP-ben folytatta 
politikai munkásságát és a 
legutóbbi választásokon 

képviselőjelölt is volt. 
* 

Triscliler Ferenc színién 
munkáscsaládból szárma-
zik. Tizenkélévcs korától 
dolgozik a kcndcrszakmá-i 
ban. Részivel! a forrada-
lomban, mint a vörös ka-
tonák századparancsnoka. 
A Horthy-rendszer alatt 
kb. busz évig hatósági fel-
ü©elet alatt élt. Több he-
lyen dolgozolL mig az uj-
szegedi kenderbe került, 
ahonnan a másodikfvilághá-
boru idait a kalomti pa-
rancsnok eltávolította. A 
háború végén bünlelőosx-
tagba sorozlak, ahonnan a 
szovjet hadsereg szabadí-
totta ki. 

» 

Müller Bálint, a Kunsági 
Szövő©ár vállalat vezetője 
1910-ben szülelett Aradon, 
ahol a lextilszakmát tanuL 
la. 1940-ben Szegedre ke-
rüli, mini szövőmester és 
1948-ban került Dorozsmá-
ra. ahol rögtön megválás*-
lollák üzemi bizottsági el-
nöknek. 1935 61a szervezeit 
munkás és a munkásmozga-
lom tevékeny tagja. 

Papdi GyöT© elvtárs, me-
©-ei titkár azonnali hatály-
lyal felfüggesztette a kiskun-
dorozsmai végrehajtótaizottsá-
got és helyébe ihéttagu intéző-
bizottság került. Az intéző-
bizottság tagjai a következők: 
Borbély Mihály, Nyári János, 
Jenei István, Nemes N a © Mi-
hály, dr. Osvár József, Na©' 

Az államosított üzemek te l jes 
e r ő v e l beállnak a munkaver-

senyekbe 
Karczag Imre elvtári, iparügyi államtitkár nyilat-

kozata 

lamositott üzemekben tovább-
ra is a'kollekliv szerződés elő-
írásai szerint kapják fizetésü-
ket. Az első bérfizetések meg 
is történtek már simán. Elbo-
csátást az államosítás sem a 
fizikai, sem a szellemi dolgo-
zók soraiban pem jelent. Ki-
vételek természetesen azok a 
vállalatvezetők és alkalmazot-
tak, akik a köz érdekével el-
lentétben összejátszottak a tő-
késekkel és szabotálni i©e-
keztek a termelést. Valótla-
nak azok á híresztelések, hogy 
az állami üzemek alkalmazot-
tai in©enes vasúti je©et kap-
tak. Az uj vezetés azt jelenti,, 
h o© az áílamositotl .üzemeket 
teljes erővel be kell átiitani 
a munkaversenybe. Aki töb-
bet termel, többet is keres ez-
által. A külföldi tőkeérdeketi-
ségeket, amennyiben azok kül-
földi származása igazolható, 
tisztéletben tartják. 

Béla, K i s s Gyula. Megalakult 
KiskundorozsmAn az e©ség-
bizottság is, amelynek tagjai 
a két munkáspártból a kővet-
kezők: Bodor Károly, Maróti 
Sándor, Borbély Mihály, Ko-
csis Imre, Nyári János, Szi-
lágyi István, Jenei István, Tú-
ri József es Horváth Imre 
elvtársak. 

AzOrszágos Tervhivatal jóváhagyta 
a szegedi celluloze-gyár létisilését 

Jelentettük, h o © a város 
oeltuloze©ár létesítésének a 
gondolatával foglalkozik, a 
melyben a kender©ár hulla-
dékanyagait használnák fel. 
Az országos tervhivatal jóvá-
ha©ta a Botló András elv-
társ, szegedi mérnök terved 
alapján készült elgondolást, 
e © budapesti cég pedig haj-
landó lenne saját költségén 
berendezni a létesítendő ©ár-

telepet. A bérleménynek felét 
fizetné a város, másik felét 
u©ancsak a cég vállalná ma-
gára, csupán a készített pa-
piralapanyag husz százalékát 
tartaná meg saját hasznosítá-
sa céljaira a berendezés el-

i lenértékeként. A város taná-
jcsa kedden hozzájárult az 
ajánlathoz, de az ü©et még 

I a belügyminisztériumba ter-
ijesztik fel. 

MUNKAVERSENNYEL 
A HÁROMÉVES TERV 
GYŐZELMÉÉRT! 

K e z d ő d i k 
az uf 

Oszlálysorsjtfék! 
Sorsjegyek: 

PETŐ-nél 
HuzáS: április 9. 


