
Világ proletáriai egyesüljetek 1 

m a g f a « M M U N í P A R 

Kerületi, üzemi és falusi szervezetek 

f igyelem! 
Kedden délután Kovács István elv-

társ, a központi szervezési osztály veze-
tője a rádióban Budapest I. hullámhosszán 
/Tagkönvvcs ere* címen előadást tart. Fel-
hívjuk az elvtársak figyelmét, hogy szer-
vezzék meg az előadás tömeges hallga-
tását. 
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Hz egyetemi ifluság 
a demokrácia frontján 

A Szegedi Egyetemi Napok 
•fiatalinas megmozdulása or-
szágos jelentőségű üggyé nö-
vekedett. Az egyéves fejlő-
•dést méltóan tetőzi be a Na-
pok hatalmas tömegsikere és 
kulturális visszhangja. Ezzel 
a döntőjelentőségü kezdemé-
nyezéssel a szegedi egyetemi' 
ifjúság politikailag és kultu-
rálisan egyaránt felzárkózott 
a haladó erőkhöz. A magyar 
népi nemokrácia vezetői meg-
változott értelmiségi if júsággal 
találkozhattak. Szegeden a sze-
gedi napok biztos előjele an-
nak, hogy értelmiségi fiatal-
jaink megértik feladatukat: a 
nóp szolgálói ps nem a feu-
ítáJkapitalista urak kiszolgá-
lói akarnak lenni. Ennek a 
fejlődésnek, amelyet a szege-
di egyetem az utolsó eszten-
dőben mulatóit és amelynek 
végső kicsendülése a Napok 
demokratikus tömegmegmoz-
dulása, szívesen megy elébe 
a magyar demokrácia és an-
nak vezető pórija, a Magyar 
Kommunista Párt. E Napok 
nyomán joggal változik meg 
az eddigi kép a szegedi egye-
temi ifjúságról. Az egyetemi 
nagygyűlés a régi passzív 
megalkudó ifjúság helyett, ha-
l a i é '«u :c> ifjúságról .tel' 
bizonyságok Megváltoztak a 
szerepek. Az ifjúság haladó-
szellemű része a demokrati-
kusan gondolkodó egyetemi 
tnal Igalók támogatásával fel-
számolta a régi állapotot, 
amelyben szinte illegalitásba 
szorult a különböző reakciós 
csoportokkal szemben. A /Ta-
nulj többet*-mozgalom. /Elő-
re a diákönkormányzatért* és 
• Arccal a társadalom felé« 
konstruktív jelszavaival és 
konkrét tervéivel a haladó if-
júság vette át á vezetést. A 
gyűlés lelkes hangidala, tö-
roegsákere bizonyltja azt, 
hogv az ifjúság soraiban nem 
népszerűtlen a haladás gondo-
lata. A diákönkormányzat ki-
terjesztésének Célkitűzéséhez 
például óriási lelkesedéssel 
csatlakozott az egyetemi if-
juaíg egésk tömege. A diák-
önkormányzat! al kancso'a'-
ban Szalai Bé1a a MEFESz 

SsakasSfs és Révai a munfráseqyséqröl 

Szakosíts: A peyerizmus mételye megfertőzte 
mozgalmunk egységes szellemét 
Uj roütadt kownrsszum korvonala! bontakoznak k! 

a szociáldemokrata pártban 

elnöke véglegesen megfogal-
mazta 
és legtermészetesebb jogát: 
egyetem autonómiáig nem-
csak a professzorok, hanem 
a hallgatók önrendelkezési jo- A vasárnapi sajtó uj fontos 
gát is jelenti, vagyis az ifjú- nyilatkozatokkal vitte előbbre a 
ság az autonómián belül van., Szociáldemokrata Pártoan dúló 
A diákság mindenütt elhalá- \ válság tisztázásának és a mun-
rozó szóval akar résztvenni, kásegységnek az ügyét. Szaka 

ahol sorsáról döntenek. Nagy 
hatású volt Hetényi profesz-
szornak a bejelentése, aki 
mint a tanár-diák vegyesbi-
zottság elnöke, az orvoskari 
centenáriumi munkaverseny! 
hirdette meg, melyben a ta-
nár-diák közösségi munka 
eredményességét érlékelte ki. 
Ez a diákság helyes* utja, mu-
tatott rá nyomatékkal Orlu-
tav kultuszminiszter a Men-
za-Medica avatóünnepségén. 
A fáklyás felvonuláson mint-
egy háromezer szegedi fia-
tal követelte az /ifjúsági egy-
séget* és /demokrata egye-
temet* és hitet tett' a népi de-
mokrácia célkitűzései melleit. 
A díszhangverseny az egye-
temi ifjúság demonstrációját 
jelentette a szovjet-magyar 
barátság és kulturális kapcso-
latok mellett. Ugyanakkor ez 
az est — mint Ortutay kul-
tuszminiszter mondotta -— tiij-
nő művészi esemény szem-
pontjából az ország határain. 

A népi délután ujabb sikere 
a szegedi egyetem fiataljai-
nak," bizonyítván azt, hogy 
kulluráljs fejlődésünk alap-
jául az egyetemi ifjúság lel-
kesen fogadja el a népi kul-
turált. Meg kell emlékeznünk 
még az egyetemi napok szer-
vezőiről, akik az egyetem pro-
gresszív fiataljaiból kerüllek 
ki és a megmozdulás sikerén 
keresztül bizonyságát adtak 
fel készültségüknél;/,, kultúrá-
juknak, ezáltal annak, hogy 
az egyetemi ifjúság méltó és 
alkalmas vezetőket .állított 
szervezetei élére. A Szegedi 
Napok nemcsak az egyetem, 
nemcsak Szeged, hanem az 
egész demokrácia hatalmas 
sikere is. E kezdeményezés 
példamutató az egész ország 
ifjúsága felé.. 

Tóth Sándor 

sits Árpád /Miért harcolunk* 
cim alatt a budapesti Népszava 
vezércikkében foglalkozik a Szo-
ciáldemokrata Fart belső ellen-
téteinek ügyével. Megállapítja, 
hogy a két munkáspárt közötti 
súrlódások egyre gyakoriabbak 
lettek és igazságtalan volna, ha 
a Szociáldemokrata Párt részét 
kétségbe vonnánk. 

Gondoljunk csat arra — h-ja 
—, hogv- a peverizmus mételye 
fiogvan fertőzte mt* mozrát-
mnn'i addig egységes szelle-
mét és milyen nehezen tud-
tunk ettől a mételytől meg-
szabadulni. 

Veszedelmes fertőzés volt és 
mondjuk meg őszintén, nem 
szálltunk szembe vele elég ha-
tározott és hatékony eréllyel. A 
pártegységcl féltettük. Es vájjon 
mire jutottunk ezzel a féltéssel?' 
Pártunk organizációs egysége 
kétségtelenül megmaradt, a pe-
yerizmust egyiaőre elföldel lük, 
dfe állithatjuk-e, hogy mozgal-
munk ideológiai és' cselekvés-

a demokrácia és a munkásosz-
tály szemponljából egyaránt 
létfontosságú kérdésben nem 
tudtunk dűlőre jutni. Ez kétség-
kívül nem segítette elő a másik 
munkáspárttal a bizalomteljes 
együttmüköáést. 

Szakasits Árpád fclméríielet-
lewnek mondja azt a vesztesé-
get, amit az elvakult és lelkiis-
meretlen jobboldaj okozott a 
Szociáldemokrata Pártnak. A 
jobboldalt megtörtük — irja és 
bejelenti, hogy még a kongresz-
szus előtt eltávolítják a fon to-
pább pozíciókból azokat, akik 
vétettek a munkásegység és a 
párt ellen. 

Révai József, a Szabad Nép-
ben irt vezércikkének a követ-
kező mondatot adta cimül: »Egy 
lépés előre, kettő hátra*. Rá-
mutatott arra a kinos ellent-
mondásra, ami a /Népszava* 
február 4-i számában a /nagy-
üzemekben dolgozó szociálde-
mokraták nevében* irt levél 
tartalma, és jobboldali aláirói 
között van és több óvatosságra 
int az állítólag /megtért® bű-
nösökkel szemben. A /Népsza-
va* keblére öleli őket anélkül, 
hogy Ticgkövelelte volna tőlük 
a livilTOnos öiih'rá latot. Tilta-

beli egysege nem szenvedeti j kozasat fejezi ki* Révai elvtfirs 
csorbát? Nem, nem állíthatjuk! az ellen, hogv Jancsecz Imre, 
A jobboldaliság beférkőzött so-
rainkba és magival ragadta még 
a vezető funkcionáriusok egy 
részét is. Emiatt egyre gyak-
rabban esett meg,*hogy fontos 

Nagy Pál Jenő. Laborcz István 
jobboldali szociá I demokraták 
kétszínű pálfordulását ugy tün-
tessék fel, mintha a nagyüzemi 
munkásság térne vissza a 

munkásosztály szocialista útjá-
ra. A /Népszava* a jobboldali 
szociáldemokraták kezére akar 
járni. Amikor szociáldemokrata 
baloldali elvtársaink megindítot-
ták harcukat a jobboldal ellen 
— irja Révai elvtárs — a jelszó 
az volt: ezuttai nem lesz rot-
hadt kompromisszum. A harc 
megindulása után néhány héttel 

az nj rothadt kompromisszum 
körvonalai egyre v'Iágosab-
ban bontakoznak ki. 

A kompromisszum ezuttai még 
rolhadtabbnak Ígérkezik. A jobb-
oldal szint változtat, /átáll* a 
baloldalra, vagv /átmenetileg* 
visszavonul, a baloldal pecíig 
formálisan teljes győzelmet 
arat, hiszen jobboldal," amelyet 
nyjlt politikai elvi harcban le 
kell küzdeni, már nincs is. 
Nincs jobboldal? Hát hová lett' 
Bűvészmutatványokkal politikai 
irányzatokat és csoportokat az 
ellenség ügynökségét saját so-
rainkban nem lehet /eltüntetni*. 

Nem áll. hogy a Jobboldal 
múr meg van verve, eltűnt. 
Nem tűnt eb csak taktikát 
változtatott: kitért a nyílt 
harc elől. a mimikri eszközét 
alkalmazza. 

A szociáldemokrata jobboldal 
kéiszinü megtérési nyilatkbza 
tnival szemben demokratikus 
bizalmatlanságra és éberségre 
van szükség, nem pedig af-ra, 
hogy megbocsátóan keblünkre 
öleljük őket — fejeződik be 
Révai József vezércikke. 

Markosz csapatai Athéni ágyúzzák 
A dolgozók tiltakozása ellenére megtiyHoüák a francia-spanyol határi 

Megvalósul Nagyszeged terve 
Sveged város környékén 

sióhiny olyan község van, 
amely gazdasági szempontból 
teljesen Szegedre van utalva. 
Ilyenek Kískundorozsma, Tá-
pé és Szőreg községek JSnnek 
ellenére ezek a községek ed-
dig községrendezési szem-
pontból mint teljesen önálló 
helységek jöttek számításba. 
Ez természetesen sok hát-
ránnyal járt a három község 
számára. Ezen a helyzeten 
változtatott most Darvas Jó-
zsef építés- és közmunkaügyi 
miniszter, amikor elrendelte, 

hogy 

A görög szabadcsapatok egy-
ségei Athén körzetében is fel-
bukkanlak. Markosz tábornok 
csapatai Athéntől 20 kilomé-
terre támadást intézlek két köz-
ség ellen. A szabadcsapatok tü-
zérsége megkezdte működését 
és több éirán keretiül sikerült 
a görög fővárost, A Mént lőnie. 

A szanad görög rádió leg-
újabb jelentése szerint a sza-
badcsapatok felvonulása Athén 
irányában tovább tart. A fővá-
rostol 15 kilométerre fekvő Par-
nilhas körzetélien tovább foly-
nak a harcok. Az egyre súlyos-
bodó katonai helyzetre való* te-
kintettel a monarebo-fasiszta ka-
tonai körök bevezették a ka-
tonai jellegű hirek és hírma-
gyarázatok cenzúráját. 

Rumélia körzetében is fellán-
gollak a harcok. A szabad görög 

ellenség, ellen. 
A francia kormány vasárnap 

este hivatalosan bejelentette, 
bogy a francia es spanyol kor-
mány Között megállapodás Jött 
főivé a halár megnyitásáról. 
Február 10-tőI kezdődöleg meg-
nyitják. a rendes utas- és cső-
magforgalmat a két ország kö-
zött, azonkívül teljesen helyre-

állítják a posta-, távírda- és 
telefonösszeköttetést. A francia' 
közvélemény megdöbbenéssel 
fogadta ezt a nirt. A francia-
spanyol batárt két évvel ez-
előtt" ugyancsak a közvélemény 
nyomására kellett lezárni. A 
francia kormány politikájának 
teljes jobbratölódásál bizo-
nyítja ez a megállapodás. 

hogy a gyakorlatban végre 
megvalósuit Nagyszeged' és a 
várossal összeépült*' h á r o m rádió az eredményes harcokra 
községet ezentúl egységes ; hivatkozással felhívást intézett 

terv Szerint rendezik és Pej- néphez *Ss a monnrcho-
. ... t-, . .„ , . . . •' lasiszta zsoldban-alío gorog ka-
lesztik. Ez az intézkedek nem tonákhoz. Felhívta őket, csat-
érinti sem Szeged, sem az lakozzanak a felszabadító had-
emlitett három község autó- sereghez és forduljanak a görög 
nómiáját. 'nép szabadságát veszélyeztető 

A kiiltieresicedeleiii ál'amosifásáró! 
beszéli Antos István elvtárs az MKP debreceni 

politikai akadémiáján 
Antos István pénzügyi állam-

titkár Debrecenben az MKP po-
Szegedet. Szőreget, Tápét és litikai akadómáján közötte, hogy 
Kiskundorozsma község©-1 a gyáripari termelés már elér le 

I a háború előtti 75 százalékát. 
Beszéde további részében el-

| mondta, hogy a kormány a kis-
j kereskedelmet és kisiparosságot 

Ez a rendelet annyit jelent, i minden erejével t támogatni 

kel városrendezési szem- j 
pontból egységesnek floell 
tekinteni. 

igyekszik. A Kifigyelem külke-
reskedelmünkre irányul. A de-' 
.mokratikus kormányzat a kül-
kereskedelem államosítására tö-
rekszik. Külkereskedelmünk 
mintegy 50 százalékát már is ál-
lamosított szergek bonyolítják le 
és a tapasztalatok alapján ezen 
az uton kell továbbhaladnunk.Erdődi Józsefnek és Erdélyi Ár-

A Szegedi Nemzeü S i l M z disziimqver-
seive e l ő r e v i t t e a szovjet-magyar 
IcuSlu kapcsolatok ügyét 

Szmirnov köveSségi titkár nyilatkozata 

Az Egyetemi Napok kereté-
ben megrendezett uiszhangver-
senven Szeged vendégül látta 
Szmirnov Micnail Vladimirovi-
csot, a Szovjetunió követségének 
elsó titkárát, aki erről a szov-
jet zenének nagyszabású ese-
ményéről nyilatkozatot adott a 
szegedi sajtónak. Sajnálatát fe-
jezte ki, hogy a díszhangverseny 
alkalmával nem volt módja kö-
szönetét kifejezni mindazért, 
amit hallott és látott azoknak az 
intézményeknek és személyek-
nek. akik a rendezésben részt-
vetlek. Ez az eset — mondotta 
Szmirnov követségi tiikár — je-
lentősen előrcvitle a szovjet 
kuliara ügyét Szegeden. Kérte a 
a szegcdi sajtói, hogy ebből 
az alkalomból üdvözletét tol 
mácsolják Ortutay Gyula Suí-
tuszminiszteruek. a Magyar-
Szovjet Művelődési Társasa íj jze-
gedi csoportja vezetöségenek, 
Dénes Leó polgármesternek, dr. 

pádnak. Nagyon örült annak, 
hogy az egyetemi ifjúságnál je-
lentős demokratikus fejlődést 
látott a tegnapi egyetemi nap 
folyamán. 

Á szeged, egyetemi Ifjúság 
demonstrációja a szovjet kul-
tura mellett nagyban hozzá-
járult a szovjet-magyar ba-
rátság megerősítéséhez. 

Reméli, hogy a jövőben a sze-
gedi intézmények még fokozot-
tabb mértékben fogják szentelni 
tevékenységüket a szovjet-ma-
gyar barátság é.s a szovjet, il-
letve orosz kulturkapcsolatok 
ápolásának. Ezután Szmirnov 
követségi titkár külön köszöne-
téi fejezte ki még Szántó Rezső-
nek, a Szovjet-Magvar Művelő-
dési Társaság országos vezető-
jének, Várady László karnagy-
nak és Vaszy Viktornak, a sze-
gedi Nemzeti Szinház igazgatójá-
nak a nagyszerű élményért, amit 
a koncert neki és kísérőinek: 
nyújtott. 


