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A Magyar Függetlenségi Nép-

front nagyszegedi bizottsága 
kedden délután nagyfontosságú 
ülést tartott. Ifj. Komócsin Mi-
hály elvtárs, a bizottság elnöke 
kiértékelte a Népfront kon. 
g csszus eseményeit és rész-
letesen foglalkozott Rákosi elv-
társ beszédével. Ugyancsak fog-
lalkozott Dobi és Erdei felszóla-
lásával. Vázolta a bizottság 
tagjai előtt a Népfront országos 
és különösen helyi feladata t. 
Rámutatott arra, hogyf milyen 
nagyjclenlősége van a Népfront 
t rogram széleskörű ismertetésé-
nek és a dolgozó tömegek moz-
gósításának a Népfront széllé-
mében. 

Tó'.h Antal, a Független Kis. 
gnzdapárt nagyszegedi elnöke 
felszólalásában kihangsúlyozta, 
n munkásosztály és a Magyar 
l> Jgozók Pártja vezető szere-
pét. amelyet a nagg Népfront 
kongresszuson ts érezhették a 
jetentévők. „Rákosi Mátyás 
nemcsak a Magvar Dolgozók 
Pártjának, hanem az egész ma. 
gyar népnek is a vezére? — 
mondotta. — Felszólalása to-
vábbi részében rámutatott ar-
ra, liogy még mindig vannak a 
Kisgazdapártban, akik inkább-a 
reakció szekerét szeretnék tol-
ni. mint a szocializmust építe-
ni. De ezeket a legnagyobb 
eréllyel seprík ki a pártból és 
»nemcsal} a kulákokaf, hanem a 
kn 'á '.szellemet ts ggökcrCsen ki-
írtjuk•« — fejezte be hozzászó-
lását Tóth Antal. 

Nagy István, a Nemzeti Pa-
rasztpárt megyei titkára han-
goztatta, hogy a dolgozó pa. 
raszlság mindenült érzi az or-
szág vezetőerejének: a magyar 

Műszaki képesi tésüek 
je lentkezése 

A polgármester közli, hogy 
a műszaki és természettudomá-
nyi szakképesítéssel rendelkező 
személyek bejelentés megtételé-
hez s.üksé es »kérdciv k< Fér-
ház, II. em. 19. sz. a. (Bárány 
Pálné iro 'atisztnél) átvehetők. 

munkásosztálynak támogatásit 
és hálával fordul nagy szövetsé-
gese felé. A dolgozó parasztság 
életszínvonalának emeléséért 
különösen hálásan fordul Rá-
kosi Mátyás felé, akinek bölcs 
vezetése biztosította minden 
dolgozó boldogabb jövőjét. 

Ezután a bizottság a követ-
kező határozatokat hozta: 

I . Helyesli a bizottság az el-
nöki beszámolót 

2. A Népfront népi bizottsá-
gainak egy héten belül ölést 
kell tartamok, ahol a nagy-
szegedi Népfront-bizottság egy 
tagjának résztvétclével megtár-
gyalják a Népfront-kongresszus 
tapasztalatait é® a Népfront 
elölt álló feladatokat. 

8. A pártokon As n tömegszer-
vezeteken keresztül a dolgozók 
széles tömegei előtt ismertetik 
a Népfrontot és célkitűzéseit. 
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lásl ünnepélyeket a Magyar 
Dolgozók Pártja vezetésével 

a Népfront rendezi. 
5- Azokat, akiket valamelyik 

párt kizárt, a többi párt nem 
veheti fel soraiba. 

6. A Független Kisgazdapárt 
és a Nemzeti Parasztpárt a 
inár megkezdett tisztogatási 
munkát az eddiginél is nagyobb 
eréllyel folytatja és a beférkő-
zött, ínég ir.ost is szervezeteik-
ben meghúzódó knlákokat és re-

Az április 4-i felszabadó- akciósokat végleg eltávolítja. 

IPARI SZAKSZERVEZET ALAKULT 
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A DEM A-ban és a Lemezgyárban 
Megválasztották az első u] üzemi bizottságokat Szegeden 

A -Délmagyarországi Cipőgyár hosszú géptermében százhat-
vannégy munkás ült össze az uj üzemi bizottság megválasztá-
sára. 

Magatartásukból, viselkedésükből észre lehetett venni, hogy 
nem mindennapi esemény előtt állnak. A választás, ameiy egyben 
az üzemi szervezet megalakulását is jelenti, egész izgalomba 
hozta őket. 

A gyűlést Bozóki Ferenc nyi-
totta meg. 

Kamarás Mártonné elvtársnő 
ismertette az üzemi szakszerve-
zet működését, az uj üzemi bi-
zottság feladatát, majd Bozóki 
Ferenc számolt be a szavazás 
menetéről. 

Az üzemet három csoportra 
osztották, majd szavazólappal a 
kezébe megindult a munkásság 
a három szavazófülke felé. 

— Az üzemi bizottságba je-
lölt társaink Idáig jól végezték 
munkájukat — lobogtatja a hi-
vatalos listát Huszka István. — 
Reméljük, mindenki rájuk sza-
vaz. 

— Most, hogy az üzemi szak-
szervezeti csoport megalakult, a* 
uj üzemi bizottságnak más less 
a feladata, mint az előbbinek — 
mondja Ménesi Júlia szavazás 
előtt. — ók már nem a tőkéssel 
harcolnak, hanem a szocialista 
termelés megszilárdításáért.. . 

— Ezért többet is várok as 
üzemi bizottságtól — fejezi be 
s siet szavazni. 

Közös irói napot rendez 
a „Csillag" és a„Tíszatáj" 

Szegeden 
Vasárnap nagy irodalmi ese-

ménye lesz Szegednek: a 
„Csillag. 

munkatársai utaznak 
ide. Szegedre jön Szabó Pál 
iró a „Talpalatnyi föld. szer-
zője, Mérai Tibor a „Csillaga 
szerkesztője, Aczól Tamás Kos-
suth-dijas iró, Kuczka Péter 
költő é s Debreceni Ferenc a 
kultuszminisztérium művészeti 
osztályának vezetője. Vasárnap 
délelőtt a Dolgozók Klubjá-
ban tartanak közös megbeszé-
lést a „Tiszaatáj. irói munka-
közösség tagjaival. Délután 5 
órakor a városháza közgyű-
lési termében rendeznek ér-
dekesnek ígérkező irodalmi 
délutánt. Ezen Szabó Pál, va-
lamint Nagy .lándor é s Aczél 

Tamás Kossuth-díjas irók no-
veiláiLól olvasnak fel, Mérai 
Tibor a mai magyar irói tár-
sadalomról, dr. Erdődi József 
pedig a „Tiszatáj. irói mun-
kaközösségről beszél, Kuczka 
Féle:- verseiből olvas íöi, a 
szegedi fiatal költők közül pe-
dig Tafeáts István é s Lődy 
Ferenc ad e lő verseiből. Az 
irodalmi délutánra belépődíj 
nincs és minden érdeklődőt 
szivesen Iáinak. 

A dolgozók gyorsan, fegyel-
mezetten helyezték szavazataikat 
az urnába. A szavazás után a hat 
tagból álló szavazatszedő bizott-
ság szaporán munkához látott és 
megkezdte a kiértékelést. 

Az üzem dolgozói némán, de 
nagy izgalommal telve vártak 
a végeredményre. 

Este 8 óra előtt néhány perc-
cel végre megszületett az ered-
mény: Bozóki Ferenc, Pusztai 
Andor, Alexin Mihály, Szelesi 
László, Pádi Imre, Törköly Ró-
zsi, Bánfi Károly, Olasz Mária, 

Hoffner Ferencné, Becski Ist-
vánné és Laczfcó Margit került 
a Délmagyarországi Cipógyár uj 
üzemi bizottságába. 

Kamarás Mártonné még sok 
szerencsét kivánt az u]onnan 
megválasztott bizottságnak, 
majd a munkások elégedetten 
indultak hazafelé. 

Az éjjelre beosztott munkások 
pedig szorgalmasan végezték 
munkájukat és két-három elv-
társ ajkáról vidáman csendült 
fel az induló utolsó sora: . . . él-
(jen a Köztársasági * 

A Szegedi Lemezgyárban 
ugyancsak kedden alakult meg 
az iizemi szakszervezeti csoport, 
nvajd utána üzemi bizottságot 
választottak. 

Az alakuló gyűlésen Dani Já-
nos és Sarnyai Vendel elvtár-
sak rzólaltak fel. 

Gálád fasiszta merénylet Parisban 
a francia-szovjet művelődési társaság 

helyiségei ellen 
Párizsi fasiszta banditák 

keddre virradóra felgyújtották 
a francia-szovjet művelődési 
társaság negyedik kerületi he-
lyiségét. Az " ott felhalmozott 

könyvek és kiadványok a lán-
gok martalékaivá tettek- A fa-
siszta merénylők már negyed-
szer törtek be ugyanebbe u he-
lyiségbe. 

A várostanyai dolgozó parasztok 
lát ják, mit jetont 

a munkás-paraszt szövetség 

— A FCS/FRKISKERESKE-
DŐK szakosztálya csütörtökön 
délután 6 órakor Lecliner-tér 
G. szám alatt gazdasági érte-
kezdetet tart Megjelenés kö-
telezői 

Március 15-én kellemes meg-
lepetésben részesültek a városta-
nyai dolgozó parasztok — amint 
arról akkor beszámoltunk. — A 
szegedi Gazdasági Vasút dolgo-
zói teljesen újjáépített és feldí-
szített kocsit küldtek ki Városta-
nyára. A várostanyai dolgozó pa-
rasztok ezen a vadonatúj, szé-
pen feldíszített kocsin jöhettek 
be Szegedre, hogy résztvegye-
nek március 15-ike megünnep-
lésében. 

A várostanyai dolgozók most 
levelet intéztek az MDP nagy-
szegedi pártbizottságához és eb-
ben köszönetet mondanak a 
Pártnak és a Gazdasági Vasul 
dolgozóinak. 

— Mi, várostanyai dolgozó pa-
rasztok látjuk — irják — mit 
jelent országunkban a munkás-
pa a i / t s ö et ég. Minden erőnk-
kel és tudásunkkal 

mind araknak a feladatoknak el-
végzését, amelyek reánk hárul-
nak a szocializmus építésében. 

A meleghangú köszönőlevelet 
a helyi pártszervezet, a népi 
szervek vezetői, valamint közel 
száz dolgozó paraszt és paraszt-
asszony irta alá. 

Francia hiáV.itúa 
nyiU SzeQeden 

Ünnepélyes keretek között 
nyílt meg Szegeden a budapesti 
Francia Intézet rendezésében a 
háború utáni Franciaország ki-
állítása. A megnyitás alkalmá-
val M. Guy Turbet-Delof. a bu-
dapesti Tudományegyetem elő-
adója tartott előadást »Párizs a 
modern francia irodalomban? 
címmel, Mme Simoné Mercier 
a párizsi Konzervatórium tag-
ja irodalmi szemelvényeket adott 
elő. Madácsy László tanár a há-
ború utáni francia líráról tartott 
értékes előadást, Aragon Eluard 
és a haladó francia költészet 
több képviselőjének verseiből 
Molnár Zsuzsa bölcsészhallgató 
mondott még néhányat szép át-
érzéssel. A jólsikerült műsor után 
megnyílt az érdekes kiállítás, 
amely igen sok fényképben mu-
tatja be Franciaországot, vala-
mint ott láthatjuk a haladószel-
te nü f:a:cia szerzők mflvzit is. 
A killlitás minden nap délelőtt 
10—12 és délután 4—6 óra kö-
zött díjmentesen megtekinthető. 

A COLLEGIUM 
MUSICUM 
hétfői hangversenyének köre-
tében kamarazenekari müve-
ket hallottunk. A műsort 
B a c h liél tételes H-moll Szvit-
je vezette be. A konzervató-
rium tanári karúból é s a 
színház zenekarából alakult 
kamarazenekar Váradi László 
vezelésév elprecizen tolmá-
csolta ezt a színes, változa-
tos karakterű tételekből átlő 
miivel. Az igen problematikus 
fuvola szólót a kevés össTptő-
hák ellenére Kecskeméti Ist-
ván nagy technikai felkészült-
séggel játszotta. W c i n e r 
népzenei instrukciót mutató 
zongoraconve.'tinoját Bán Sán-
dor szólaltatta meg. Mély mu-
zikalitása. formakészsége. mű-
vészeti technikája különösen 
a mü derűs, liaangulalos vi-
vace-tételében érvénvesfilt, 
amelyét a közönség nagy tet-
szésnyilvánítással köszönt meg. 
H a y d n párisi szimfóniái kö-
zül a legnépszerűbbe!. a 
„Medve, melléiknevü c-dur 
szimfóniát hallottuk még. Az 
ulolsó tétel medvetáncoltató 
motívuma és jellege — amely-
ről a szimfónia a nevét kap-
ta — frappánsan zárta a ni . 
vós zeneest műsorát. Váradi 
László karnagy és a kamaraze-
nckar értékes produkcióval 
gazuagitották a Collegium Mn-
sieum koncertsorozatát. 

Királv Jíesef 

Munkásból leit 
* 

iktattak be 
Lelkes ünnepség keretében ik-

tatták t e az első munkásból lett 
járási főjegyzőt Bácsalmáson. 
Böjffis Antal elvtárs került a 
bácsalmási járás élére, akinek 
hi.atali be.ktatásán megjelent dr. 
Fábián László főispán, dr. Krey-
big Miklós elvtárs, alispán, Glied 
Kíroly elvtárs, az MDP megyei 
titkára, Welther Dániel elvtárs, 

vállaljuk megyei bizottsági tag, Mezei Ist-

járási főjegyzőt 
Bácskában 
vinné elvtársnő, valamint a pár-
tok, a szakszervezetek és a tö-
megszervezetek kiküldöttei. Eöj-
tös Antal elvtárs hivatali beikta-
tása után megtartott beszédében 
kijelentette: a dolgozó nép segí-
tője kiván lenni tisztségében, 
hogy a munkásság és paraszt-
ság testvéri összefogásban mi-
e'ő. b elérje a boldogabb jövőt, 
a szocializmust. 

a m a g y a r Értelmiség Nemzeti Bizottsága és az MNDSz 
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tiltakozásul az imperialisták háborús uszítása ellen 
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