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Szorosabb mutikás&gység felé 
Belpolitikánkban v iszonytago-

san nyugalom uralkodik. "Nagy 
harcunkat az ameriucai impe-
rializmus és az ujfasizmus első-
számú ügynökeivel, a Donáth— 
Nagy Ferenc—Sulyok—Pfeiffer -
léie reakcióval megvívtuk ex 
szabaddá lettük az utat a népi 
demokratikus fejlődés előtt. 
Végre előférbe kerül hettek az 
újjáépítés, a hároméves terv, 
a többtermelés kérdései, sike-
rült — egyetértésben az ország 
lakosságának nagy többségével 

— külpolitikánkat'szervesen be-
ágyaznunk a béke nagy és egyre 
gyarapodó nemzetközi táborának 
törekvéseibe, hiba volna azon-
ban, ha népi demokráciánk si-
kerei csökkentenék éliersógün-
kel a belpolitikai élet sikján. 
Nem volnánk marxisták, lia nem 
tudatósitanánk magunkban, hogy 
a megállás belpolitikai fejlődé-
sünkben egyértelmű voina a 
visszaeséssel, ha nem látnánk, 
hogy az erőeltolódások egyik 
vagy másik demokratikus párt-
ban komoly hatással lehetnek 
egész demokráciánk fejlődésére. 

A legközvetlenebbül érínü 
népi demokráciánk fejlődését az 
a forrongás, mondhatnánk tisz-
tulási folyamat, ami a Szociál-
demokrata Pártban megy végbe. 
Unos-uníalan hangoztatott, de 
soha eléggé nem méltányolt 
alapigazsága belpolitikai har-
cainknak, hogy a két munkás-
párt együttműködése tartó-
oszlopa demokráciánknak és ezt 
a tartóoszlopot erősítenünk kell, 
hogy elbirja népi demokráciánk 
egyre hatalmasabb építményéi. 
A Szociáldemokrata pártban dúló 
harc a bal- és jobboldal között 
ennek az oszlopnak a teherbí-
rását érinti. Népi demokráciánk 
(egészséges alapzatára, a mun-
kásosztály növekvő öntudatoso-
dására mutat, hogy a Szociál-
demokrata Pártban folyó küz-
delemben a baloldal egyre na-
gyobb tért hódit, sőt ma már 

— nyugodtan állíthatjuk — döntő 
fölényben van. 

Jelentős esemény volt ebből 
a szempontból a szociáldemo-
krata nagyipari munkásság ál-
lásfoglalása, becsületes osztály-
harcos politika követelése, a 
harmadik ut politikájának eré-
lyes visszautasítása, a munkás-
egység melletti határozott ki-
állás, a Szovjetunió Pékepolbi-
kájának helyeslése és az a kö-
vetelés, hogy a március elején 
megtartandó országos kongrpsz-
szus olyan vezetőséget vnlasz-
szon, amely ezt a politikát leszi 
magáévá. A nagyipari munkás-
ság memorandumát aláirták az 
összes nagyobb ipari központok 
szociáldemokrata szervezetei. Ez 
az állásfoglalás megdönti azt a 
téves beállítást, hogy Budapest 
külvárosainak szociáldemokrata 
munkássága Széligct és társait 

folyamán — ha szabad ezt a 
szót használni — határozatlan-
ságnak és ingadozásnak voltunk 
a tanúi. A párlvezetőség nem 
tudott vagy nem akart egyértel-
műen állást foglalni a vitában. 
A külső megnyilvánulások során 
hallottuk Antailfy György he-
lyettes polgármester megnyilat-
kozásait a szorosabb munkás-
egység és a következeles balol-
dali külpolitika mellett, ugyan-
ekkor olvashattuk a Szegedi 
Népszavában Kéthly Anna alsó-
központi beszédét, amelyben 
igyekezett elkendőzni á Szociál-
demokrata Párt bciső ellenté-
teit és a vita kirobbanlásával 
az -MKP-t vádolta meg. Ennek 
az ingadozásnak veletl véget — 
erősen reméljük — a szegedi 
szociáldemokrata vasutasok csü-
törtöki állásfoglalása. Határo-
zati javaslatuk kimondja: „A 
február '5-én megtartott szegedi 
üzemvezetőségi és területi össz-
vezetőségi ülés magáévá teszi az 
1948 január 1-én ismeretessé 
vált. fővárosi végrehajtóbizott-
sági határozatot. Örömmel üd-
vözöljük a fővárosi üzemek és 
szakszervezetei; vezetőinek a 

1 „fanuli t i b l e i gondolat legyében zapoft le 
a szigedi egyetemi napok első része 

az egész nap munkában elfog-
lalt dolgozó szülők gyermekei-
nek. K'kindai Eivira mondott 
megnyitót, majd Lcvendel 
Lászlöné elvlársnő, a napközi 
otthon megszervezésének egyik 

Szeged egyetemi ifjúsága szombaton két napra letette a 
tollat, ceruzát, hogy részlvegyen az egyetemi napokon . . . Igy 
akartuk kezdeni beszámolónkat, de örömmel tapasztaltuk, hogy 
a szegedi egyetemi napog programja nem az ünneplések hosz-
szu sorából áll. hanem valóban azt a célt szolgálja, hogy egye-
temünk fiatalsága megvitassa problémáit, ezalatt is tanuljon, 
művelődjön, világosabban lásson. Ezt hirdette mindjárt az jtevékeny tagja hangsúlyozta, 
a felirat is, amely a nemzetiszínű zászlókkal diszitett Ady-j hogy a" mai értelmiségi ifjúság 
téri egyetem bejáratánál ötlött a szemünkbe: »Tanulj többel!* :igazi kötelességél akarták a 
Ezt a gondolatot akarja tpdatositam az ifjúságban az egye- j napközi otthon létesítésével tel-
temi napok rendezősége, azzal a másik két gondolattal együtt, 1 jesitenl. A mai ifjúság igazi fel-
amit a zsúfolásig megtöltött nagy előadóterem falain olvashat- adata ugyanis nPnéJ (SU aranka 
tunk még: »Arccal a társadalom felé!* és »Előre a diákautoné- a nép' demokrácia Jnhh élel-
miéért!* 

A Szegedi Egyetemi Ifjúsági 
Szövetség (SzEISz) vezetői mái-
korán reggel értekezletre üllek 
össze diákotthonukban Szabii 
Bélával, a Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Egyesületek Szövetsé-
gének (MEFESz) elnökével és a 
diákság legfontosabb kulturális, 
szociális kérdéseit beszélték 
meg. Tiz órára azután minden 
padsor, minden hely, de még 
a sorközök is megtelteik a 
SzEISz nagygyűlésére a nagy 
előadóteremben. Az egyetemi 

pestkörnyéki ipari munkásság- énekkar,nyitotta itt meg a Ilfon-
hoz intézett felhívását, ameiv busszal a gyűlést, majd Dávid 

' Kata bölcsészhallgató, a SzEISz 
elnöke köszöntölte a megjelen-
tekel és felolvasta a MEFESz-

egyhanguan megállapította, hogy 
a baloldali Szociáldemokrata 
Párl záloga annak, hogy minél 
előbb megvalósuljon a szocializ-
mus. Kíméletlen elvi harcot kö-
vetel a jobboldali gondolat és 
annak vezetői elten.« 

örömmel üdvözöljük mi is ezt V?rr. Péter I 

tői, a MIOT-tól és a NéKOSz-
lól kapott üdvözlő táviratokat. 

A megnyitószavak után a 
nagygyűlés ünnepi szónoka, 

a fejlődési a szegedi szociálde-
mokrata pártszervezetben. Ilyen 
értehnü várakozásunkat fejezte 
ki Zöld Sándor elvtárs pártunk 
mull vasárnapi nagyszegedi kon-
ferenciáján is. Üdvözöljük ezt az 
állásfoglalást azért is, mert ön-
kritikával párosul és rámulat 
arra, hogv a szociáldemokrata 
vasutasok a közelmúltban hibá-
kat is elkövettek ezen a té-
ren. Nem kivánunk most ennek 
az önbirálatnak a lónvegével 
foglalkozni, mégis szükséges itt 
leszögezni, hogv a baloldal győ-
zelme a Szociáldemokrata Párt-
ban akkor lesz teljes, a Szociál-
demokrata pár) akkor lesz egy-
séges és erős. ha nemcsak elvi-
leg, de személy szerint is fele-
lőssé teszi a jobboldali szociál-
demokratákat elkövetett hi-
báikért és minimális követelés-
ként állítja fel vciük szemben 
az önbírálat végrehajtását. 

A jobboldali elemektől meg-
tisztított, egyértelműen a szo 

minisz-
ter emelkedett szólásra. Beve-
zetőjében hangsúlyozta, azzal 
becsüljük meg legjobban ma-
gunkat, ha ezen a gyűlésen a 
riemzet legfontosabb, sorskérdé-
seiről szólunk. Előadásában ez-
ért a 'földkérdésről beszélt rész-
letesen . 

Az egyetemi fiatalság nagy 
érdeklődéssel kísérte Veres Pé-
ternek legtöbbjük számára ed-
dig ismeretlen területen mozgó 
előadását, amelynek végén arra 
kérte a jelenlevő fiatal egye-
temi értelmiséget, hogy higyjen 
a munkában, a földben, az ég-
ben, de különösen a népben, 
a nemzetben. 

— Kapcsolődtosi hele ni'n-
denk' a magyar sorsisér késekbe 
— mondotta '—, a nemzet sorsá-
nak Intézésébe) a jövő gonrt-
ia'Ua, meri a demokrácia ak-
kor vál3í boldoggá, ha a ma-
gvar nemzet túlnyomó többsége 
elevenen és minden nap foglal-
kozik a nemzet mindennapi és 

ros munkásegység szellemében ' jövendő sorsával-
és kormányunk következetes i Veres Péter előadását megkö-
békepolltikája mellett állá'stfog-f szönő hosszú tapsok ulán Srala! 
Iaió szegcdi szociáldemokraták; Béla. a MEFESz elnöke szólalt 
országosan is fontos szerepet! fel. Érintette az egyetemi fialal-
löllhelnek be. Kongresszusi kül-jság minden időszerű kérdését 
dötteikkei hozzájárulnak majd í és kijelentette, az egyetemi if-
az egész magyar Szociáldemo-5 juságnak minél többel kell dol- az egyetemi napok résztvevői. 

o (krata Párt, a munkásegység és i goznia, tanulnia a hároméves Áldozatos munkával a Medikus 
támogatna! egyben jelentős fi-'a népa demokrácia megerősité- terv szolgálatában, meri az a Kör létesített itt napközi otthont 
lyeimezlelés mindama szoeiál-! séhez s ezúton ab hoz is, hogy 

legjobb magyar? aki a legtöb-
bel dolgozik az országért, a 
népért. Ez a hazafiság igazi, 
helyes értelmezése. 

— Sokan tanácsolják az egye-
temi ifjúságnak, hogy ne politi-
záljon — mondotta. — Éjek 
azonban idegen érdekeket szol-
gálnak és egyben az egyetemi 
hallgatóság ellenségei. Azt akar-
ják. hogv az egyetemi haliga-
tóság orránál fogva vezethető 
legyén és ne legyen a nemzet 
egészéhez szorosan hozzátartozó 
rész. Az egyetemi ifjúságnak 
ezzel szemben foglalkoznia kell 
saját kérdéseivel, szociális, kul-
turális- gazdaságii problémáival 
és az egész magyar nemzet, 
magyar nép kérdéseivel. 

Áz egyetem autonómiájáról 
szólva hangsúlyozta, hogy ebbe 
az autonómiába a diákságnak 
is szervesen bele kell tartoznia,. 
Az ösztöndíjak és egyéb segé-
lyek szétosztásánál különösen 
érvényesülnie kell az ifjúsági 
szervezetek szavának, annál i's 
inkább, mert a fialalok jobban 
ismerik diáktársaik helyzetét, 
mini* a professzorok. Beszédét 
a következő szavakkal fejezte 
be: 

— A 48-as ifjúságnak két 
feladatot keltett megoldania: a 
Habsburg és. a földesúri iga 
lerázását. Ha méltók akarunk 
lenni nagy elődeinkhez, akkor 
ma ismét kettős feladató! kell 
végrehajtanunk: népünk gazda-
sági es 'kulturális felemelését. 

Hetényi Géza orvosprofesszor 
hirdette ki ezután a Medikus 
Kör -Tanulj többel* mozgatom 
keretében megindított centená-
riumi munka versen vét. Ennek 
keretében a verseny pontjait a 
kötelező vizsgák, szigorlatok 
pontos, eredményes Letétele és 
a diákközösségi munkák végzése 
jelenti. A legjobban dolgozókat 
pénzjutalommal és emlékplaket-
tel tüntetik ki. 

A mindvégig lelkes hangulatu 
nagygyűlés a Szózattal ért vé-
get. 

Délben két órakor az alsó-
városi iskolában gyűltek össze 

demokrata vezetőknek, akik azt közelebb kerüljünk a munkás-
hiszik, liogy -a magyar mun- j osztály végcéljához, a szocializ-
kásságot le Jehet téríteni a : mushoz. Országunk mai hely-
Enunkasegység útjáról. 

A szegedi szociáldemokrata 
pártszervezetben a párlválság 

zelében nyilván ez a legfonto-
sabb politikai követelmény. 

F. L. 

i köztársasági elnök aláirta 
a magyar-román barátsági szerződésről 

széfé törvényt 

Szakasifs Árpád nyilatkozott 
a Szociáldemokrata Pártban 

történt változásokról 

Tildy Zoltán köztársasági 

elnök február 7-én, szomba-

ton aláirta a magyar-román 

barátsági és kölcsönös se-

gélynyújtási szerződést becík-

kelyező törvény szövegét. Ily-

tnődon alig két héttel a ro-

mán kormányküldöttség láto-

gatása után véglegesítettük 

ezt a nagyjelentőségű nemzet-

közi szerződést, amely a két 

nép sok évtizedes szemben-

állását a barátsággá for-

málta. 

Szakasíts Árpád, a Szociál-
demokrata Párt főtilkára, az 
egyik budapesti lapnak nyi-
latkozatot adott, milyen vál-
tozások történnek a Szociál-
demokrata Pártban. Nyilat-
kozata során a következőket 
mondta: 

— Kétségtelen, hogy elvi 
vitát folytatunk és nem sze-
mélyek ellen harcolunk. De 
az sem kétséges, hogy bizo-
nyos politikai irányok szemé-
lyeken keresztül jutnak kife-
jezésre s igy a döntés elke-

rülhetetlenül érint személye-
ket, érinti egyes — s nem is 
kevés — ember eddigi szere-
pét. 

Majd később igy folytatta: 

— Kétségtelen, hogy azok, 
akik eddig rossznak bizonyult 
politikai felfogást képvisel-
tek, azok a kongresszus után, 
a megváltozott és kitisztázott 
helyzetben sem magas, sem 
alacsonyabb funkcióban nem 
tölthetnek be irányító szere-
pet. 

lehetőségedet. Dr. Balizfalvy 
János elvtárs, egyetemi tanár 
ígérte meg ezután az orvos-
professzorok további támogatá-
sát, majd Dénes Leó elvtárs, 
polgármester mondott köszöne-
tet a Medixus Körnek és a 
nagy segítséget nyújtó Apnthy 
István népi kollégistáknak. Vé-
gül Havaterz Istvánné elvtárs-
nő az MNDSz nevében az uj, 
demokratikus tankönyveket 
nyújtotta át az iskola úttörő 
csapatának. Egyben megígérte, 
liogy ezentúl is támogatják a 
Medikus Kört szociális' munká-
jában. 

Fáklyás felvonulás 
A kora délutáni órákban Ve-

res Péter .a" Móricz Zsigmond 
kollégiumba látogatott et, ahol 
az oda összegyűlt népi kollé-
gistákkal beszélgetett és a bé-
késcsabai Batsányi táucvrecpcrt 
mulatott be néjú táncokat.' 

Délután 4 érakor a város-
háza közgyűlési termében Lo-
sonczy Géza elvtárs, a Szabad 
Nép szerkesztője tartott nagy 
érdeklődéssel kisért előadást. 
Erről lapunk más helyén szá-
molunk be részletesen. 

Este a központi egyetem au-
lájában az egyetemi tanács ren-
dezett fogadást az egyetemi na-
pokén megjelent vendégek ré-
szére. Ezen résztvett a közben 
megérkezett Ortutay Gyula kul-
tuszminiszter is. 

Résztvett a fogadáson az 
egyetemi napokra Szegedre ér-
kezett szovjet küldöttség is 
Szmirnov kuíturaltasé vezetésé-
vel, valamint Gyám Imre fő-
ispán és Denes Leó elvtárs, 
polgármesterrel az óién a város 
vezetői, továbbá Hamvas Endre 
megyéspüspök, valamint a pár-
tok, társadalmi egyesületek és 
tudományos életünk képviselői. 
A Magyar Kommunista Pártot 
dr. Zöld Sándor elvtárs, ország-
gyűlési képviselő és Komócsin 
Zoltán elvtárs képviselte. 

Az egyetemen rendezett foga-
dás alatt Szeged demokratikus 
ifjúsága gyülekezett a városháza 
előtt, maj'd bosszú sorban kí-
gyózva vonult fel az egyetem 
elé. A töobezer főnyi fiatal so-
raiban fáklyákkal a kezükben 
ott mentek' a' MaDISz, NISz, 
SzIM, l'ISz, SzIT, NéKOSz tag-
jai, valamint a cserkészek, út-
törők és az egyetemi ifjúság 
nagy csapata. Közben ütemes 
kiáltások hangzottak fel: "Ifjú-
sági egységet!* — "Demokrata 
egyetemet I* 

Az egyetem elé érve a Him-
nuszt énekelték, majd az egye-
tem ablakából Ortutay Gyula 
kultuszminiszter szólt hozzájuk: 

— Amit mi megálmodtunk — 
mondotta a többi' között —, azt 
ti valósítsátok meg a magyar 
jövendő számára. Veletek együtt 
(kívánom a magyar nép felemel-
kedését a magyar szabadságért, 
tehát a magyar demokrácia jö-
vendőjéért. Éljen az ifjúság 
egységei Éljen a magyar demo-
krácia! 

Az ifjúság impozáns tömege 
ezután elénekel le a Kossuth-
nótát és még több. népdalt st 

vendégek tiszteletére. • 


