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AZ ANGOL-MAGYAR JUTAFONÓ IS 
Iféíiőn ünnepelték az államosítást az üzem dolgozói 

JUeniff* lépéssel haladtak elő-
re ismét Szeged dolgozói a szo-
cialista építés terén. A dolgozó 
nép kezébe került nz Angol-Ma-
gvnr Jutalonógyár is. 

Hétfőn délután ünnepelték 
meg az üzem dolgozói a gyár 
államosításának, nagy esemé-
nyét, Zsúfolásig megtöltötték a 
kultúrtermet és nagy figyelem-
mel hallgatták Nyilam " Péter 
elvtársat," aki nz 'MDP nagy-
szegedi pártbizottsága nevében 
szólt hozzájuk. Nagy lelkesedés, 
kisérte szavait, amikor kijelen-
tette, hogy ez a gyár többé 
nem nz angol kapitalisták, ha-
nem n magyar dolgozó nép ér-
d-keit szolgálja. 

Hosszantartó tapsokkal kö-
szöntötték ezután a gyár u j 
muiifcúsipazgn,tóját. Barna Já-
nos elvtársat, aki közvetlen 
hangon szólt n dolgozókhoz. 

— Megmutatjuk — jelentette 
ki Barna élvtárs általános he-
lyeslés közepette —, liogy ahol 
a dolgozók vezetik az üzemet 
növekszik a termelés, jobb lesz 
a munkateljesítmény, kevesebb 
a selejt. 
' Az államosítási ünnepségről a 

gyár valamennyi dolgozója ne-

vében meleghangú fldvözlótáv-
iratot küldtek Kossá István elv-
társ, iparügyi miniszternek és 
ebben köszönetet mondanak az 
államosításért és az MÜP segít-
ségéért, amely lehetővé tette, 
hogy ez »z üzem is a dolgozóké 
legyen. 

Végül Bárkányi Ferenc elv-
társ, helyettes üzemvezető üd-
vözölte a dolgozókat, majd a 
szövőlányok ügyes kulturgár-
dája ál l t élő. "József Attila-, 
Juhász Gyula-vers ié t szt^-al-

tok és népi táncokat mutattak 
be. 

Az ünnepség méltó befejezése 
volt az a fogadalom, amelyet 
mindannyian egyenlő nagy lel-
kesedéssel mondtak ki, hogy az 
eddig 99 százalékra teljesített 
normát ezentúl 102 százalékra 
teljesitik. Tudják ugyanis vala-
mennyien, hogy most már övék 
a gyár, maguknak dolgoznak 
benne és jobb munkájukkal min-
den dolgozó életszínvonalát 
emelik. 

Közérdekű Hírszolgálat 
A hóközponton 

M ö s ' é í é v i börtönt 
kapói t a munkásnyuzó 

Kádár Mihály, a csongrádi 
gőzmalom főgépésze 30 éven á t 
a legrosszabbul bánt munká-
saival. A felszabadulás óta ál 
landóan izgatott a demokrácia 
ellen. A szegedi népbiróság más-
félévi börtönre éa fél vagyo-
ninak elkobzására ítélte. 

Izgatók a népináson 
Solti Molnár István szegedi 

lakost,-aki 1846-ig hivatásos szá-
za los volt, a szegedi népbiróság 
t e-Tiokrádaellencs izgatásért két-
é i lörlönre ítélte. Solti Molnár 
István nyugatra akart szökni, 
rrotiban elfogták s a budapesti 
hadbíróság hűtlenségért "tizen-
néryevi fegyházra ítélte. — Mir-
kny Sándor szegedi lakos, akii 
c'enokrá Jae.'lenes izgatásért már 
egy ízben nyolchónapi börtönre 
Béliek, levelet intézett Bartha 
J nos lelkészőrnagyhoz, amely-
nek minden sora izgatás népi 
demokráciánk ellen, "fl szegedi 
r.éi i i óság Mirkov Sándort egy-
<• i börtönre cs ötévi hivatali és 
politikai jogvesztésre Ítélte. — 
Ördög András szegedi lakost iz-
gatásért tizhóiiapí börtönre, fél 
vagyonárak elkobzására, kétezer 
fői int pénzbüntetésre és ötévi hi-
vatali és politikai jogvesztésre 
ítélte a szegedi népbiróság. 

fl staíáriális tanács elítélte 
a 

A pára t lan kegyetlenséggel 
Borotán meggyilkolt Kiss 
Sándor gyilkosai — Milan-

hovics István, Busa János, 
Ladányi Mihály, Szabó Fe-
renc és Tamási J ános — 
szombaton ál lot tak a ba ja i 
rögtönítélő bíróság előtt. 

A rögtönítélő bíróság Mi-
lankovics Is tvánt 15 évi, 
Busa János t és Ladányi Mi-
hály t 12—12 évi, Szabó Fe-
renc és Tamási János t 10— 
30 évi fegyházra ítélte. 

Alsőközponton a kellemes 
tavaszi vasárnap délelőttön 
különösképen megélénkült az 
élet. ünneplőbe öltözött dol-
gozó parasztok sétálnak a fö~ 
tér felé. Itt van a község 
apraja-nagyja. Mindenki vár-
ja már, hogy a Közérdekű 
Hírszolgálat megkezdje adá-
sát. 

Tóth Ferenc, a Hírszolgálat 
vezetője először a belügymi-
niszteri rendeleteket ismerte-

•ti. Azután rátér a helyi kér-
déseiere, ismerteti• Alsóköz-

pont dolgozó parasztságának, 
a község életének időszerű 
kérdéseit. A község dolgozói 
élénk figyelemmel, egyre na-
gyobb érdeklődéssel hallgat-
ják. 

— Nagyon nagy szolgála-
tot tesz nekünk ez a vasár-
napi hírközlés — mondja a» 
egyik új gazda. — Eddig a 
kulákok százféle rémhírrel 
traktálták a falut. Most már 
nem vezethetnek félre senkit. 

— Sőt, tanácsot ad, ho-
gyan harcoljunk a feketéző 
kulákok ellen. Kipellengére-

zi őket. A mi munkánkat pe-
dig elismeri — veti közbe 
a másik űjgazda. 

— Olyan ez, mint az újság 
• szól közbe egy harmadik. 

Éppen most hallottam, 
hogy az országban mindenütt 
működik a Közérdekű Hír-
szolgálat. Szeged környékén 
hat helyen. 

Amikor már mindent el 
mondott a Hírszolgálat, cso-
portokba verődnek Alsóköz-
pont dolgozó parasztjai és 
elbeszélgetnek róla, hogy mit 

hallották. Azután lassan ha-
za indulnak, de még. útköz-
ben is vitáznák, beszélgetnek, 
Tudják, hogy a Közérdekű 
Hírszolgálat fontos szerepet 
tölt be a község életében. 
Felvilágosít, tanácsot ad, le-
leplezi a kulákság bűneit és 
rémhíreit. 

MEGTISZTULT 
a sándorialvi szövetkezet 

Kulákokat , szesztőzdést , ma lmos t , lókupece t 
zár tak k i a do lgozó k is- 65 középparasztok 

Közel 800 főnyi dolgozó 
paraszt ve t t részt vasá rnap 
Sándorfa lván az á l ta lános 
szövetkezet demokratizáló 
nagygyűléséin. A gyűlésen a 
szövetkezet t a g a s á g a köve-
telte több kulák és reakciós 
kizárását . A kizárási javas-
latokhoz igen sokan szóltak 
hozzá é s felsorol ták a kizá-
rá s ra javasol tak bűneit . 

A gyűlésen a t agság a kö-
vetkezőket zá r t a k i : Hód5 

László szeszfőzdést és felesé-
gét, akik kizsákmányolták 
munkásaikat , becsakták a 
kis- és középparasztokat és 
fasiszta maga t a r t á s t tanúsí-
tot tak, György András reak-
ciós lókupecet, Fehér Is tván 
volt ügyvezetőt, akit vissza-
élései m ia t t be is börtönöz-
tek, Már ta Ferenc volt elnö-
köt, Árvái Sándor kizsákmá-
nyoló malmost , Sutus Rókust., 
Gelc Sándor kulákot, Leppei 
Emil' plébánost, aki a sze-
gény parasztoknak még a 
halot t t i t som volt ha j landó 
ingyen eltemetni. A kizár tak 

között van Vedres Lász ló 
nyugatos ezredes, Bihal Gyu* 
la cséplőgépes és F a r k a s Fe-
renc kulák, aki tcséplés i visz-
szaélések, mia t t börtönöztek 
be. 

Az ú j vezetőséget m á r • 
megtisztult szövetkezet t ag-
ja i vá lasz to t ták meg. Ennefe 
nek soraiban m á r nem fog-
laltak helyet a kulákok é® 
a reakciósok. Az igazgatóság 
t ag j a i le t tek : Dékány Mi-
hály, Körösi Ferenc, Seres 
Sándorné , ' özv. Pe t rán Fe-
rencné, V a r g a Lajosné, Ter-
hes Imre, Dékány János, 
Bat ta i Antal , Honti I s tván , 
Kovács András. A szövetke-
zet intézőbizottságának tag-
jai a következők le t tek : 
Balogh István, Nagy Péter-
né, Pa tak i Sándor, Király Jó-
zsef, Németh János é3 Dar-
vas János . 

A demokratizáló gyűlésen 
igen n a g y számban vet tek 
részt az asszonyok és a fah i 
középparasztjai , 

Szeged környékén is megafakulíak 
a DÉFOSz első földmunkás tagozatai 

— 15. bemutató. Csütörtö-
kön kerül sor az idei színi 
évad 15. bemutatójára. Ez al-
kalommal /A szabin nők el-
rablása t c. zenés bohózat sze-
repel a színház műsorán. Fő-
szerepeit Rajz János, Sugár 
Mihály, Süli Manyi. Pelur Ilka, 
Károlyi István, Márky Géza. 
Rajnav Elly, Káldor Jenő. Eg-
ressy Magda és Herceg Vilmos 
játszák. Rendező: Daniss Győ-
ző. 

HIRDESSEN 
a 

Dél m 39 yarország ̂ an 

A dorozsmai DÉFOSz vezető-
sége vasárnap délelőtt közgyű-
lést .hívott össze, hogy a legsür. 
gösebb teendőjét, a földmunkás 
tagozat megalakítását végre-
hajthassa. 

A dorozsmai mozi helyiségé-
ben mintegy 680 földmunkás s 
szegényparaszt előtt Ambrus 
István elvtárs, a szegedi DEFOSz 
kiküldöttje tartott előadást a 
a földmunkástagozat megalaki-
sának szükségességéről és je-
lentőségéről. 

Ambrus elvtárs előadása után 
a jelenlévők megválasztották a 
földmunkástagozat bizalmijait: 
Síalai Józsefet, Báliint Kálmánt, 
Nagy Ferencet, Szabó Mihályt 
és Takáls János DÉFOSz iro-
davezetőt. 

— Miután a földmunkástago-
zat bizalmiai közé beválasztot-
tak, — mondotta Szalai József 
52 éves kubikos elvtárs — tn-
flom, hogy a többi kubikos, 
nincstelen és szegényparaszt 
társaim iránt kötelezettségei 
vállaltam| s ígérem, hogy elegei 
fogok (enni mindaz ö éiiá'ekük-
ben, mind pedig a szocializmus 
érdekében. , 

— örülök, hogy a tagság en-
gem is megbízott azzal, hogy 
érdekét képviseljem, — mondta 
Nagy Ferenc elvtárs. —. Sze-
retném, ha a földmunkástago-
zat valóban gerince lenne a 
DÉFOSz-nak és mielőbb győ-
zelemre vigye a kulákság elleni 
harcban a szocialista termelés 
híveinekf a zászlaját, vállvetve a 
középparaszlsággal. 

A DÉFOSz-ban a földmuri* 
káslagozatot már régen meg 
kellelt volna alakítani, hangoz, 
talta Gyuris József elvtárs, k£t-
holdas szegényparaszt, —jmert 
eddig bizony nagyon keveset 
foglalkoztak velünk. Igaz, hogy 
a hiba talán olt volt, hogy a 

közigazgatásban olyan elemek is 
voltak, akik nem igen tekintet-
ték szívügynek a mi ügyünket, 
hanem inkább a kulákok felé 
húztak. Tudom, hogy mostmár 
a földmunkástagozat megalakí-
tásával Rákosi elvtárs ígérete 
szerint megkapunk minden tá-
mogatást. 

Dorozsmához hasonlóan még 
öt helyen a'akult meg a DÉFOSz 
földmunkás tagozata. 

SZEGEDEN a szakszervezeti 
székházban délelőtt Sarnyal Fe-
renc elviárs, a DÉFOSz nagy-
szegedi megyei titkára beszélt 
A gyűlésen többszáz dolgozó pa-
raszt vett részt és nagy lelkese, 
dégsel alakították meg a mun-
kástagozatot. 

TÁPÉN hasonló lelkesedéssel 
tartották meg a gvídést. Itt Ju-
hász János, a DÉFOSz termelési 
felelőse mondott beszédet. A 
gyűlésen több mint háromszáz 
tápéi dolgozó paraszt vett részt, 
akik soraikból mindjárt meg is 
választották a földmunkás tá-
g j á t bizalmijait. 

DESZKEN délulán négv óra-
kor több mint kétszáz résztve-
vő nagv érdeklődése mellett 
alakították mn(g a DÉFOSz föld. 
munkás tagozatát. A gyűlésen 
Bán Béla és Zsótér István elv. 
társak ismertették a földműn-
kás tagozat megalakulásának je-
lentőségét. 

AT.GYŐN közel kélszáz dót. 
gozó paraszt fogadta nagy lel-
kesedéssel Fodor Károly elv. 
járs beszédét, amelynek elhang-
zása ulán itt ls megalakították a 
földmunkás tagozatot. 

SZŐREGEN a mozi helyisé-
gében közel háromszáz föld. 
munkás és szegényparaszt gyűlt 
össze. Farkas Sándor beszéde 
ulán megválasztották a föld-
munkás tagozat bizalmiait. 

Vasárnap mintegy három-
ezer földmunkás és szegénypa-
raszti a DÉFOSz földmunkás ta-
gozatának megalakításával rá-
lépett arra az útra, amelyen si-
kerrel harcol a falu kizsákmá-
nyolói ellen és felépítheti falun 
is az nj kizsákmányolásmcntea 
társadalmi rendet. K. L. 

Béruzsorás f 
őszeszéki Ruták 

Nagy Sándoi 
sövényházi 
fiatalember 

Csányi Illés 
őszeszéki kn-
lákhoz szegő-
déit el még 
a mult év ja-
nuárjában. A 

kulák az első hónapban 80 fo-
rintot, majd 70, azután pediig. 
60 forintot fizetett Nagy Sán-
dornak. Ezenkívül állati sorban 
tartotta, büntetésképpen gyak-
ran az ételt is megvonta tőle. 
Nagy Sándor tegnap feljelen-
tette a aiuzsorázö Csányi ku-
lákot. A népi bízott-ág meg-
tette a lépéseket, hoay Csányi 
példás büntetést kapjon. 

Major Tamás Szegeden 
a , ,Tar lu l fe" -bcn 

Szombaton este és vasáxuap 
délután vcndégszereplőkkei ke-
rül sziure Moliére vígjátéka, a 
Tartuffe. Major Tamás elvtárs, 
a budapesti Nemzeti Szinháx 
igazgatója és kitűnő művésze, 
valamint Sulyok Mária, Olty 
Magda és Ilosvny Katalin, a 
budapesti Nemzeti Szinház mű-
vésznői lépnek lel. Ehnirát Su-
lyok Mária, Donnát Olty Mag-
da, Mariannát Ilosvny Katalin, 
'l'artuffe-t, az álszentet Major 
Tamás játssza. A bérletszünet-
ben megtartandó előadás iránt 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. 
A színház bérlőinek, bérletje-
gyük felmutatása mellett 25 

• százalék kedvezményt nyújt. 
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a Nemzeti színházban n a g y g y ű l é s t rendez a beke vedelmeben 
tiltakozásul az imperialisták háborús uszítása elten 
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