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hagy a munkásosztály két uton 
nem haladhat. ígérjük, hogy a 
hároméves tervet két és féléven 
.beiül hajijuk végre. 

Nyolcszáz kar lendül 
a magasba 

Ezután elérkezett a pillanat, 
amikor Törüli Gábor elvtárs sza-
vazásra lette fel a (kérdést: akar 
jáld-e « gyár dolgozná az egye-
sülést. Nyolcszáz és egynéhány 
kar lendült egyszerre ' a ma-
gasba. Hosszantartó tapssal üd-
vözülték: a gyár dolgozói a bol-
dog pillanatot. Rákosi Mátyást, 
Szakasits Árpádot, a munkás-
egységet éltették. A nagy pil-
lanat sokaknak örömkönnyet 
esatt a szemébe. 

Ezután az uj vezetőség meg-
választása következett. Elnök: 
NaftiyttyUrgy Mária, titkár: To-
kaji János, propagandavezető: 
Vastag István, tömegszervező: 
Ágéra'; János, kádervezető: Gás-
pár István, gazdasági vezető: 
HáiMloky János, az oktatás ve-
zetője: 15urna János, nőinegbi-
zotl: Bosnyáíkovc* Dezsőné, if-
júsági megbízott: Gelc® Miklós. 

Nagygvőrgv Mária elnöki szék-
foglalójában az egyesítő taggyű-
lés elé határozati javaslatot 
tárt, amely helyesli a népi de-
mokrácia megvalósítása érdeké-
ben a nagyüzemek államosítá-
sát ós a munkás vállalatvezetők 
kinevezését, de kéri ezeknek 
egyúttal igazgatóvá való kineve-
zését is. Az üzemek éléről tá-
volítsák el mindazon régi igaz-
gatósági tagokat, akik a tőké-
sek szolgálatában állottak és 
nem tudnak a népi; demokrácia 
talajára helyezkedve együtt dol-
gozná a munkássággal. Mi a 

Szegedi Kenderfonó munkásai 
most már az egyesilett pártok 
vezetőségével, egyesült erővel 
mindent elkövetünk a három-
éves terv megvalósítása érde 
kében a munkaverseny utián és 
arra törekszünk, hogy azt két és 
fét esztendő alatt meg tudjuk 
valósítani. [ 

Ezután az elnölklő Nagygyörgy 
Máfiia felolvasta a kecskeméti 
konzervgyár üdvözlő táviratát 
ós bejelentette a hallgatóság lel-
kes helyeslése mellett, hogy az 
egyesülés alkalmából táviratilag 
üdvözlik Rákosi és Szakasits elv-
társakat. — A mai naptól kezdve 
— szól a távirat — egyesült 
erővel küzdünk országunk .fel-
virágoztatásáért szerelett veze-
tőink utmutatása alapján. 

Gelcx Miklós hatásosan sza 
valt egy Petőfi-költeményt, majd 
megválasztották a május J9-S 
nagyszegedi egységkonferencia 
kiküldötteit, akiknek sorába az 
uj vezetőség tagjain kívül dr. 
Zöld Sándor országgyűlési kép-
viselő és Török Gábor elvtárs 
került be. 

A külsőségeiben is impozáns 
egyesítő taggyűlés végén az 
üzemi dalárda" az »Acélbrigád* 
munkásindulót énekelte, majd 
NaHySyörity Mária zárószavai 
után az Internacionálé elónefc-
lésévei ért véget. 

A Kenderfonó dolgozód azzai 
az örömteljes tudattal távoztak 
el a megszokott, de ma sokkal 
szebbnek látott gyár épületéből, 
hogy nem Lesznek többé villon-
gások munkás és munkás között 
és mint egy pártnak egy célért 
küzdő tagjai, dolgozhatnak ma-
guk, gyermekeik, az ország szebb 
jövőjéért. 

Ujabb félmillió ember kéri 
Wailace elnökké választását 

Miint a moszkvai rádió jelenti, a »Wallacet elnöknek* 
mozgalom vezetősége ujabb nagyjelentőségű eredményt éri 
el. Kaliforniában sikerült összegyűjteni a Wailace jelölé-
séhez szükséges 500.000 aláírást. Ez az eredmény annál 
figyelemreméltóbb, mert a mozgalom ellen a reakciós saj-
tó állandó uszító hadjáratot folytat. 

Elitéit gabonateketézffk 
Pirenegy vádlottja volt a 

köddi munkásbirósági tárgyalás-
nak. Ez a társaság ifj. ,Deak Sán-
dor vásárhelyi papucskcszitö 
segéd és K. Varga János vásár-
helyi motorszerelő irányításával 
1'8 mázsa búzát vásárolt feketén 
és a kiőrölt lisztet is a hatósági 
árnál jóval drágábban árusí-
totta. Deák és Varga azonkívül 
mások nevére szóló őrlési en-
gedélyeiket vásárolt, meghamisí-
totta és a búzát amiak segítsé-
gévet őröltette ki. A munkás-
bliróság előtt valamennyien be-
ismerték bűnösségüket és nyo-
morukra hivatkoztak. 

Ifj. Deák Sándort és K. Varga 
Jánost fejenkint két és félévi 
fagyliázra, ölévi jogvesztésre 
ítélték, a többi vádlott kisebb 
börtön- és fogházbiíntetést ka-
pott. 

Értesítem hittestvéreimet, 
hogy előjegyzést KÓSER 

p e s z a c h l h ú s r a 
Bsirra szerda délig elfoga-
dok UNGAR. 

Rövid pihenőre utazóit 
a köztársasági elnök 

Tildy Zoltán köztársasági 
elnök családjával kedden reg-
gel rövid pihenőre a jugo-
szláv tengerpartra utazott. Az 
elnököt utazására elkísérte 
Mihályfi Ernő minisztert a 
köztársasági elnöki hivatal fő-
nöke is. 

Elutazása előft fogadta Naigy 
(Imrét, a Ház elnökét, 

M f l f l R -
Széchenyi 

Filmszínház 
S z e g e d Telefon: 4 9 Q 

Ma utoljára adjuk az utó-
szezon legjobb zenés 
idilljét: 

Csókos tengerész 
JIMl DURRANTE 

hriiliáns főszereplésével. 
4—6—8 óraikor. 

Csütörtöktől - a francia 
tilmgyártás remekbe si-
került filmaikiptása 

Test ördöge 
Erre a filmre nyomatéko-
san hívjuk fel a közön-
ség figyelmét. 

— A háború továbbfolytatá-
sára uszított 1944-ben Roko-
nai Béla alsóközponti segéd-
lelkész. Beszédeiben a néme-
teket dicsőitette és az! oroszo-
kat gyalázta. A felszabadulás 
ulán távollétében hozott Íté-
letet a néphiróság és hatévi 
kényszermunkára ilélte. A 
volt alsóközponti segédlel-
kész eddig különböző helye-
ken bujkált,- de a közelmúlt-
ban előmerészkedett. Az or-
szágos körözés alapján felis-
Imerték, elfogták s á távollété-
ben hozott ítélet alapján meg-
kezdte büntetése kitöltését. 

— Ilalhóriapi bort ön bűn le-
lésre ítélte a szegedi! népbiró-
ság Aradi Áron vásárhelyi ke-
reskedősegédet, mert 1944-ben 
önként belépett az SS-be. 

Szövetet, selymet 
Győrffytől 

Klamái-tér 8.* volt Bloch cég. 

Zsidó husvélra 

Vágott b a r o m f i 
Fodornéná l 

RARASZ-UTCA 8„ 

(Rownann ház.) 

S*tnhix*Füm •Művészet 

Nevelő Májas a Szegedi Ma-
gyar Múzsa bemutatkozó ka-
barémüsorának cime. A műso-
ron szereplő tréfák és jelenelek 
szerződ a Ludas Matyi ország-
szerte népszerű humoristái. Első 
előadás a már megadott időpont 
helyett 24-ón, szombaton dél-
után pontosan 5 órákor a do-
hánygyár kultúrtermében. Je-
gyek egységesen 90 filléres ár-
ban a Délmagyarország kiadó-
hivatalában kaphatók. 

Collegfium Miistonm IX. bér-
leti hangversenye április 23-án, 
pénteken este "fél 8 órakor a 
Konzervatóriumban. Műsoron: 
Mozart fuvós-zongora quintettje, 
közreműködik dr. Bárányi Já-
nos. Beethoven septeltje és 
Debussy fuvola-brácsa-hárfa 
triója, közreműködik Papp Ro-
mán (hárfa), Biró Lajos (fu-
vola), Várnagy Lajos (brácsa). 
A ritkán hallható műsoron sze-
replő müvek és az esemény-
sszámba menő hangverseny iránt 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. 
Jegyek 2 forint tót a Konzer-
vatóriumban válthatók. 

— Román-szovjet barálság-
házat avatlak fel Marosvásár-
helyen. Marosvásárhelyen ün-
nepélyes keretek közölt fel-
avattak a román-szovjet ba-
rátság házát. Az ünnepély al-
kalmával dr. Takács' Lajos 
nemzetiségi aiminiszler han-
goztatta, hogy a legutóbbi két 
óv eredményei azt mutatják, 
hogy a román nép és a vele 
együttélő nemzetiségek test-
véri egyetértésben haladnak 
a, boldogabb jövő felé. 

— Minlagazdák termelési 
versenye. A csengelei minta-
i gazdák elhatározták, hogy ga-
lona- és szőlőlermelési, Va-
! amint sertéshizlalási ve: senyt 
indítanak. Elhatározásukat 
már be is jelen lelték: illetékes 
íelyen ós hozzáfogtak a ver-

senyponlok kidolgozásához. 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság Klauzál-lér 3. 
II. emeleti helyiségeiben csü-
törtökön, április 22-én pon-
tosan fél 6 órakor' Majakovsz-
kij Vladimír szovjet költő; ha-
"álának 14-ik évfordulója al-
kalmából emlékeslet rendez, 
melyen tagjait, vendégeiket és 
az érdeklődőket szívesen lát-
ják. Belépés díjtalan. Elő-
adást tart dr. Erdődi József 
egyet, tanársegéd, a MSzMT 
üv. elnöke. Eme előadást il-
lusztrálja Gáti Pál, a Nemzeti 
Színház művésze és Dávid 
Kata szigorló tanárnő, a 
SzEISz elnöke. 

— A Stíl' rókus' szervezete 
csütörtökön este 7 órakor a ró-
kusi kultúrházban alakuló nagy-
gyűlést tart. Előadók: Varga 
Pál és Sárvári György. Minden-
kit szívesen látunk. 

— Az algyői tanyákon jár-
lak Vasárnap dé'uüán £ tani ói 
iuotthon úttörői. Jól sikerült 
műsort rendeztek, belépődíj 
nélkül. A műsor után1 a hálás 
falusi gyermekek megvendé-
gelték a városi uttörőket. 
— Nagysikerű Jogász tsmer-

Itedésfi est. A szegedi jogászi fju-
ság vasárnap este az egyetemi 
szakszervezeti otthonban, a 
szemklinikán jólsikerült ismer-
kedési estet rendezett, amelyen 
a jogi kar professzorai, a kar 
tudományos és egyéb segédsze-
mélyzete a meghívottakkal együtt' 
a kora reggeli órákig a legvidá-
mabb és íegfesztelenebb hangu-
latban szórakozott a joghallga-
tókkal és munkás jogászokkal. Az 
est első részét nagysikerű, szín-
vonalas műsor töltötte ki, ame-
lyen az alakuló jogász kultur-
g'árda Szabó Dezső Feltámadás 
Makucskán cimü politikai sza- j 
líráját mutatta be. 

H í r e h 

TÖBBFELÉ ZAPOBESö 
Mérsékelt délkeleti, déli szél, változó felhőzet, délután 

vagy este többfelé záporeső, egy-két helyen zivatarral, h*_ 
(yenként esetleg jégesővel. A hőmérséklet alig változS®. — 
Két-három napon belül az idő hűvösebbre fordul. 

A Tisza Szegednél 39® (55). Vizének hőmérséklete 14 lob) 

NAPIREND 
Szerda, április 21. 

Nemzett Színház este 7-kor: 
Idegen gyerek. 

Széchenyi Filmszínház 4, 6, 8: 
Csókos tengerész. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt 10 órától délután 3 óráig 
folytatólagos előadások. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor: 
A 3 jaztzkliráiy. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: 
Az uj földesúr. ' 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Szolgálat** gyógyszertár**: 

Barcsay Károly: Tisza Lajos-
körut 32; Bulcsu Barna: Kál-
vária-tér 7: dr. Löbl örök. B. 
Lázár Jenő: Kiebelsberg-lér 4; 
Seimeczí Béla: Somogyi telep IX. 
utca 489. 

— A hároméves lerv ke-
relében épült, újjáépített, 
vagy helyreállított épülete-
ket színes kerámia' táblá-
val jelölik meg. A lábiákon 
a 48-as magyar cimer kö-
rül eZ a felírás lesz: »Épí-
tette a magyar köztársaság 
a hároméves1 terv kereté-
ben.* 

— Palániák' kaphatók a vá-
rosnál. A városi kertészetben 
már kaphatók az idei elsó 
friss palánták, mégpedig ka-
larábé, káposzta & karfiol. 
Rövidesen várhatók a para-
dicsompalánták is. 

x Legújabb napszemüveg-
modellek megérkeztek a 47 
éves Sandherg-eégliez (Szé-
chenyi-tér 17.). 

— A szegedi pedagógusok 
továbbképző tanfolyamán csü-
törtökön, április 22-én dél-
után 3 órakor dr. Berky Imre 
áll. leánygimnáziumi igazgató 
•Történelemfilozófia*, pénte-
ken, április 23-án pedig dr. 
Straub Brúnó egyetemi ny. 
r. tanár »Az élettudomány 
mai eredményei*, illetve Ta-
kács Béla tanitóképzőintézeti 
igazgató »Irodalomtanitás az 
általános iskolában* cimmeí 
tart előadást a Klauzál Gá-
x>r-gimnáziumban. 

— A Magyar Szabadsághar-
cos Szövetség a május) 1-i ün-
nepségek keretén belül avat-
ja fel lőcsarnokát (Tisza vas-
utas lőtér), melyet szakosz-
tálya rohammunkával hozott 
rendbe. Ez alkalommal házi 
lóversenyt és tehetségkutató 
Versenyt is rendezünk, mely-
re bajtársainkat szerelettel 
várjuk. Tagsági könyvét min-
denki hozza igazolásul ma-
gával. Lövészet kezdete 14 
órakor. 

— SzIT-hirck, A mezei fu-
tóbajnokság, előző híradá-
sunktól eltérően, 24-én dél-
után 4 órakor kezdődik a ló-
versenytéren. A SzIT kerü-
leti, üzemi és szakmai titká-
rok, sport- és kulturvezelők 
csütörtökön este fél 7 órakor 
a május 1-i sport-kul (űrpro-
gram és a kéthetes balatoni 
üdülés megbeszélése végeit 
jelenjenek meg a SzIT'titkár-
ságán. 

— Forum Club Naptár. 
Szerdán, 21-én este 9 őrakoí 
Winkler László festőművész 
vetitettképes előadása: Demo-
krácia és a művészet. 

— Államosított .üzem-eb fe-
gyelmébe! A Szakmaközi Tit-
kárság felhívja az államosí-
tott vállalatok vezetőinek fi-

Selmét, hogy az Országos 

unkabór Megállapító Bizott-
ság az április 16-i 88. sí. hi-
vatalos közlönyben felhívási 
lett közzé, melynek értelmé-
ben az államosított üzemek 
a május elsejei ünnepségek 
költségeinek előirányzatját a 
legrövidebb időn belül az 
OMB titkárságának beterjesz-
teni kötelesek. Részleteket a 
fenti hivatalos közlöny kö-
zöl. ( 

— Jólsikerült műsoros es-
tet rendezlek a Szegeden1 tar-
tózkodó jugoszláviai magyar 
hadifoglyok vasárnap este a 
Szakszervezeti Székházban. 
Az előadott számok egytől-
egyig az oroszországi hadifo-
golytáborban születtek éz ta-
nulságot tettek az orosz ha-
difogoly táborokban uralko-
dó eleven kulturéletről. Kár 
volna itt neveket felsorolni* 
hiszen Valamennyi volt hadi-
fogoly egyformán nagy lelke-
sedéssel működött közre a 
műsorban, melynek számai 
hol megkönnyeztették, hol 
pedig megkacagtatlák a kö-
zönséget. 

x Ezüst evőszer 12 személy-
re, 4 klgram súlyban, mo-
dern fazon. Megbízásból igen 
olcsón eladó. Fischer éksze-
rész Szeged, Klauzál-tér 3. 

— Jóhikerűit ünnepség ke-
retében avatta fel uj helyisé-
gét az MNDSz móravárosl 
csoportja a koalíciós pártok 
asszonyainak közreműködésé-
Vei. Az ünnepség keretében 
-a móravárosi MNDSz négy 
párnát ajándékozott hftaattaí 
a Petőfi lanoncotthonnafei, a 
móravárosi kisiparos asszo-
nyok ugyancsak két párnál 
huzattal, mig a Dobó gumi-
szandálgyár 20 pár gumisaan-
dált adott át az MNDSz-nek) 
a legjobban rászorult .szegény 
gyermekek közti szétosztásra1. 
Kiiss Pálné ügyvezető meg-
nyitója után dr. Drégely Jó-
zsef né elnöknő vázolta a í 
MNDSz munkáját. Dr. DaloS 
Imréné kulturvezető előadá-
sa után a móravárosa elemi 
iskola növendékei népi játé-
kokat és néptáncokat" mutat-
tak be nagy sikerrel. Tarján 
Tibor iparügyi miniszteri biz-
tos üdvözlő szavai után Tóth 
Ilonka szavalt hatásosan. Be-
fejezésül Kardos Marika flzót-
lószámát tapsolták meg a í 
egybegyűllek. 

— Április 24-én este 0 érá-
itor a rókusi Konzervgyárban 
a budapesti Phőbus kultur-
gárdája ingyenes kultúrmű-
sort ad. A Phőbus gárdája 
akkor kezdte működését, ami-
kor még Budapest füstölgőt! 
és romokban hevert. A bu-
dapesti munkásszinjátaíőtó 
vendégszereplése a két város 
dolgozóit közelebb hoZza «gy-
máshoZ. 

S z e r d á n d é l u í á n 6 ó r a k o r a T i s z a s z á l l ó nagytermében 
a Szociáldemokrata Párt Belváros II. és a MKP. Belváros L 
ünnepélyes műsorral egybekötött 

egységesitő taggyűlést tart 


