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DELMAGYARORSZAG 
A M A G Y A R K O M M U N I S T A P A R T D É L M A G Y A R O R S Z A G1 N A P I L A P J A 

Molnár Erik elvtárs és Keresztury kultuszminiszter 
az egyetemista vezetők szegedi találkozóján 

Előadást tartottak az értelmiségi fiatalság problémáiról 
(Szegedi, május 28.) Kedden délután 

a Szegedi Egyetemi es Főiskolai Hall-
gatók Szabad Szervezetének' megbi-
vására Kétnapos országos diákvezetői 
értekezletre Szegedre érkezett a Ma. 
gyár Egyetemi es Föisko.ai Egyesüle-
wík SzővetségeneK küldöttsége Jonas 
Pai elvtárs, MEFESa-einök veze lese-
vei'. Veiük érkeztek Vatai László es 
Kiss Sándor ktüiuszmimsztériumi ta-
nácsosok is. 

Este az egyetemi és főiskolai ifjú 
ság az aznap megnyílt Boidogasszony-
sugárut 2. szám aiatti ottbonátoai vonul-
tak. Az Otthont dr. Purjesz Béla rek-
tor nyitotta meg, majd Péter László, a 
szervezel elnöke vette át az ifjúsági ne-
veben és egyben megnyitotta a szegedi 
találkozót. Rövid megbeszélés után az 
áUiaimi kollégium udvarán az ifjúság 

éa a vendlégek hangulatos 
vettek részű táborttizön 

A szerdai értekezlet 
Vatai László egyetemi magjántanár, 

miniszteri tanácsos előadásával kezdő-
dött „Demokrácia az egyetemen" ci-
men. Hangsúlyozta, hogy azj egyetemi 
fiatalságnak elsősorban a gondolatsza-
badságért kell küzdenie az egyetemen 
is, hogy a gondolat demokráciájának 
megvalósításával megvalósuljon teljes 
egészében a demokrácia gondolata is. 

Az előadást követő értékes vita után 
Kiss Sándor miniszteri tanáesösv a kul-
tuszminisztérium szociális osztályának 
vezetője nyújtott tájékoztatót' az egye-
teini ifjúság szociális kérdéseivel kap-
csolatban. Közben 

megérkezett a konferenciára Molnár Erik elvtárs, 
népjóléti miniszter 

Bed Péter elvtárssal, a MEFESz ok-
tatási szakosztályvezetőjével. Rövid 
megbeszélés után megkezdte előadását 
„Az értelmiségi ifjúság szerepe a de-
mokráciában" cimen. Bevezetőjében 
vazolta a magyar értelmiség múltját 
Petői;tői napiairkio, m«jü megvilágí-
totta, hogy. mit várnát és mit adhat a 
mai magyai- ifjúság a népi demokrá-
ciának. 

Ezután közelebbről rámutatott az 
értelmiségi, különösen az egyetemi és 
főiskolai ifjúságra váró feladatokra'. 

— Le kell számolnia az ifjúságnak 
— mondotta — az elmúlt rendszerben 
beléoltott előítéletekkel. Le kell szá-
molnia először is a sovinizmussal, 
vagyis azzal a gondolattal, hogy a Du-
nai-medencében a miénk legyen a ve-
zető szerep. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy nem akarjuk a legszorosabb 
kapcsolatokat fenntartani azokkal a 
.magyar testvéreinkkel, akik idegen po-
litikai rendszerekben élnek. A külpoli-
tikai kérdésekben is azonban a reali-
tás talajára kell lépnünk. Ugyancsak 
le kell számolnunk az antiszemitizmus-

sal is, amely csal; arra volt jó, hogy 
Magyarországot a német fasizmushoz 
kapcsolja. A magyarországi demokrácia 
a feltétlen vallásszabadság álláspontján 
áll. 

Végül rámutatott Molnár Erik elv-
tára aira, hogy a mai ir„gyar értelmi-
ség válaszúton áll, de bízik benne, 
hogy rátalál majd a helyes útra: a 
népi demokrácia útjára. 

Molnár Erik elvtárs beszédét 
» . 

termékeny vita 
követte, majd megbeszélés formájában 
sor került az egyetemi és főiskolai if-
júság szociális, gazdasági kérdéseinek 
megbeszélésére. Az előadáson, xésztvett 
Dénes Leó elvtárs, polgármester is és 
dr. Kanyó Béla professzor, az egyetemi 
szociális telep igazgatója. 

Molnár elvtárs, népjóléti miniszter 
ezután megtekintette a klinikákat és az 
ifjúsági menzát, majd dr. Purjesz Béla 
rektorral és az ifjúsággal közös ebé-
den vett részi a női klinikán. 

Keresztury kultuszminiszter előadása 
a szerda délutáni nagygyűlésen 

Szerdán délután az Ady-téri. egyete-
men rendeztek nagygyűlést a szegedi 
találkozó kenetében. A nagygyűlés elő-
adója Keresztury Dezső kultuszminisz-
ter volt. A kultuszminiszter délután 
érkezett meg Budapestről a találkozóra 
feleségével és Szabó Pál nemzetgyulesi 
képviselővel. A nagygyűlés előtt Ka-
t>ódy Sándor orvostanhallgató mon-
dotta el Vörösmarty „Szózat" cimu 
Joolteményét nagy hatással. Eloadasat 
a zsúfolásig megtöltött nagy. előadóte-
remben tartotta meg a miniszter az 
eg.yptemi és főiskolai ifjúság, az egye-
temi tanács és nagyszámú vendégi előtt. 
Kifejtette, hogy a magyar kozneveles 
minél előbbi szociális szempontbol való 
megreformálására van szükség. Minél 
előbb meg kell valósítani ennek erde-
kében a paraszt- és munkásfiaialsag na-
gyobb tömegben való egyetemre jutta-
tását és az ösztöndíjrendszer kibővíté-
st Emellett azonban nem szabad meg-
feledkezni a minőségről sem termesze-
tesen. 

— A magyar demokrácia kérdése, a 
magyar szellem fejlődésének kérdésé 
is - mondotta. A szabadság es köte-
lesség, jog és egyenlőség nagy erőjáté-
kában kell megállnia helyét a ma ifjú-
ságának és alkotó tagként kell _ reszt-
vennie az ország demokratikus ujjaepi-
tésében. Az u j magyar társadalompo-
litikát az uj magyar élet tarsadalmi 

Hidiy Franciskának, Hotti Évának, Ná-
das Tibornak, Kopasz Mártának, Kor-
mos Istvánnak, Gábor Arnoldnak, Gerő 
Dezsőnek, Lőkös Zoltánnak és Boschán 
Péternek. 

Este a miniszter megtekintette a 
Nemzeti Színházban a „Vihar" elő-
adását. 

Csökkentik az államtitkárok 
számát 

(Budapest, május 29) A kormány el-
határozta, hogy az államtitkárok szá-
mát 46-rói 36-ra csökkenti. Ennek 
alapján a Kisgazdapártnak 8, a Kom-
munista Pártnak 4, a Szociáldemo-
rata Pártnak 4 és a Nemzeti Paraszt-
pártnak 2 államtitkára lesz. A Kom-
munista Párt már kijelölte politikai 
államtitkárait, akiket már ki is ne-
veztek. 

Kállay Gyula, a tájékoztatási mi-
nisztérium államtitkára igy kimarad 
a kormányból. 

A közalkalmazottakra és nyugdijasokra 
is vonatkozik az eheti 200 százalékos 

fizetésemelés 
200 e z e r p e n g ő a k a l ó r i a 

(Budapest, május 29) A Gazdasági 
Főtanács a kalória megváltásának el-
lenértékét május 27-fki hatállyal 
Nagybudapest és mindazokban a hely-
ségekben, amelyekben az üzemel: a 
budapesti készpénzbérek 100 százaié-
kát kötelesek fizetni 200,000 pengői a», 
azokban a vidéki helységekben, ehoi 
95 százalékát fizetik 180,000, ahoi 90 
3zázalékát fizetik 160,000 és ahoi 35 
Százalékát fizetik 150,000 pengőben 

a lapította meg. 
A Gazdasági Főtanács a koilektiv-

Szerződések hatálya alá tartozó vala-
mnenyi munkavállalónál a május 
26-ika után teljesített munkáért 200 
száza'ékos béremelést állapított meg. 

Ugyancsak 200 százalékos béreme-
lésben részesülnek a KözaJkaimazo . 
taJk és a nyugdíjasok is május 31-től 
kezdődően. 

Hatalmas jobboldali terrorszervezetet 
lepleztek le Kecskeméten 

Robbantani é s gy i lko ln i a k a r t a k a f a s i s z t a b a n d i t á k 

szerkezetére, a paraszt-, munkás- és 
haladó értelmiség harcos szolidaritásá-
ra kell felépítenünk. Ennél; azonban 
érzelmi kapcsolatokon is kell nyugod-
nia. 

Befejezésül arról szólt ai kultusz-
miniszter, hogy mit vár a magyar de-
mokrácia az ifjúságtól. 

— Legyen hü a magyar értelmiségi 
ifjúság a magyar nép dolgozó tömegei-
hez — mondotta — és nie tartsa magát 
egy kiváltságos osztály képviselőjének. 
Vállalja a néppel való szolidaritást) és 
Legyen hü a néphez, a magyar pro-
gresszív hagyományokhoz. 

Keresztury kultuszminiszter hosz-
ezantartó tapssal fogadott előadását 
Péter László elnök köszönte meg, majd 
Fehér Zsuzsa bölcsészhallgató szavalt, 
A nagygyűlés a Himnusszal ért véget. 

A nagygyűlés után a kultuszminisz-
ter és a szegedi találkozó résztvevői a 
zeneiskolába mentek. Itt Kollár Pál 
igazgató köszöntötte a vendégeket éa 
rámutatott a már kisgyermekkorban 
kezdődő zenei nevelés fontosságára. Ez-
után a 3—5 éves, 5—7 éves gyermek-
kar énekeit kitűnően, jó betanításban 
kórusszámokat a megjelent vendégek 
nagy tetszése mellett. 

A hangverseny után az Újságíró- és 
Müvészotthonban került sor a Móra-
dijak kiosztására, ahol Keresztury kul-
tuszminiszter adta át a Móra-dijakata 

(Budapest, május 29) A budapesti 
főkapitányság politikai rendészeti 
osztályának kecskeméti kirendeltsége 
hatalmas arányú terrorszervezete® 
leplezett le. A fasiszta terroristák cél-
ja az volt, hogy kézigránáttal és 
pokolgépekkel felrobbantsák a de-
mokratikus pártok székházait és azok 
vezető férfíait meggyilkolják és rend-
őröket gyilkoljanak le, hogy fegyver-
hez jussa iak- A rendőrség névtelen 
feljelentés alapján kezdett nyomozni 
és csakhamar kézrekeritetts a terror-

Szervezet három vezetőjét: Lendyai 
Ferencet, Molnár Lászlót és Gulyád 
Ferencet. Rejtekhelyükön nagymeny-
nyiségü lőszert, géppisztolyokat és go-
lyőszárokat taiaitaa- További letartóz-
tatások várhatók. 

A terrorszervezet ügyének nyomo-
zása során megállapították, hogy a 
szervezet tagjai főként Abonyban 
rejtegettek fegyvereket és sejtrénd* 
szerűen terror bandákat szerveztek. A 
szervezkedés tulajdonképpeni irányi-
tői még nem kerültek kézre. 

Államsegély a szegedi szeretetház 
és a napközi otthonok bővítésére 

B e s z é l g e t é s Molnár Erik e lvtárs , népjó lé t i miniszterre l , a k i 
IS évve l eze lőt t védő volt S z e g e d e n e g y kommunis ta perben 

(Szeged, május 29) Lapunk más he-
lyén jelentjük, hogy a szegedi egye-
temi és főiskolai hallgatók Szabad 
szervezetének országos diákvezetői 
értekezletére Szegedre érkezett MotöáC 
Erik elvtárs, népjóléti miniszter is. 
A Délmagyar.nSzág munkatársa be-
széige'ést folytatott a miniszterrel né-
hány időszerű kérdésről Először sze-
gedi kapcsolatairól érdeklődtünk. 
Momár elvtárs elmondotta, hogy leg-
utóbb 1932-ben járt Szegeden és az 
akkor illegalitásban működő Kommu-
nisia Párt megbízásából egy kommu-
nista politikai perben, mint védőügy-
véd Szerepeli. 

A továbbiakban a népjóléti mi-
nisztérium által megindított és Sze-
geden is eredményesen folytatott 
úgynevezett »A magyar gyermekért* 
akció céljáról és eredményeiről ér-
deklődtünk. 1 

— A társadalmi gyermek-akciót az 
telte szükségessé — mondotta nép-
jóléti miniszter —, hogy a mai nehéz I íás révén 
helyzetben az állam nem rendelkezik I miniszter 

szükséges eszközökkei, az állami I heiyek, valamint a gyerm- kruh ízási 

gyermekmenhelyek zavartalan mű-
ködésének biztosítására. Ezért kellett 
a társadalomhoz fordulni és ma már 
megállapítjuk, hogy az akciónak igen 
szép eredménye volt. Erről az ered-
ményről rövidesen a nyilvánosság 
előtt is beszámolunk, örömmel ál-
lapíthatjuk meg; hogy a munkásság 
és a parasztság is igen szépen ki-
vette részét ebbői az akcióból. Külön 
köszönettel keli megemlékezni a 
MaDlSz ifjakrói, akik leszálltak a bá-
nyákba és nemcsak az ipar céljaira, 
de a gyermekakció céljaira is termei-
tek szenet. 

A gyermekmenhelyek és napközi 
otthonok Szegeden is Ig.-n nagy gon-
dot okoznak, hiszen Szegeden is közs» 
háromezer gyermek á'i megfelelő ru-
házat es ellátás r éIKU«. A szegedi nap-
közi otthonoknak sürgős segítségre 
lenne szükségük, erre fordítjuk a Szót 

— Most kérünk hiteit a kormány 
pénzügyi hatóságaival való tárgya-

válaszolja a népjóléti 
az összes állami men-


