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Ország-világ együtt ünnepelte velünk 
a magyar szabadságharcot 

Az országgyűlés törvénybe iktatta 1848 emlékét 
Káprázatos ünnepségek a fővárosban 

Többszázezres tömeget moz-
gatott meg a centenáris már-
cius 15 Budapesten. De 1948 
március 15 nemcsak; a magyar 
nép ünnepe volt — jelentő-
sége messze tul emelkedett 
egyetlen nemzet ünnepnapján 
A világ valamennyi szabadság-
szerető demokratikus országa 
— élén a Szovjetunióval — 
együtt' ünnepelt a magyarság-
gal, minden békeszerető nem-
zet elküldte hozzánk képvi-

selőit, hogy megjelenésükkel 
is kifejezzék a világszabad-
ság és világbéke oszthatatlan-
ságínak gondolalát. 

Március 15-én délben TiWy 
Zoltán köztársasági elnök fo-
gadta a külföldit kiküldötteket. 
A köztársasági elnöktől a kül-
földi vendégek a Nemzeti Mu-
zeumba vonultak át, ahol az 
»Emlék és ereklye?, valamint 
a sajtókiállitás ünnepélyes 
megnyitására került sor. 

Ax országgyűlés ünnepi ülése 
Ti l órakor kezdődött meg 

az országgyűlés ünnepi ülése, 
amelyben törvénybe iktatták 
az 1848—49-es forradalom és 
szabadságharc emlékének a 
megörökilését. 

Nagy Imre megnyitó' beszé-
de ulán Bévai József ország-
gyűlési képviselő, a törvény-
javaslat előadója .emelkedett 
szólásra. 

— Száz esztendővel ez-
előtt történelmünkben első-
Ízben forrt össze a nemzeti 
fttftgel lenség és a felszabadí-
tás ügye. Elsőizben vállak 
tört én elmünkben a dol-
gozó tömegek társadalmi és 
nemzeti harcok mozgató 
erőivé és nyomták rá bélye-
güké I az ország politikai ve-
zetésére. 

Győzni akkor még nem tud-
tak, de kitűzték a célt egy 
évszázadra az Áchim Andrá-
soknak és Bajc.si-Zsilinsz.ky 
Endréknek, a Károlyi Mi Irá-
lyoknak és a Schönhercz Zol-
tánoknak. 

Révai József beszédét befe-

jezve, a törvényjavaslat elfo-
gadását kérte az országgyű-
léstől. Ezután Dinnyés I.ajos 
miniszterelnök emelkedett 
szólásra, kinek beszéde ulán 
a képviselők felállva, szűnni 
nem akaró nagy tapssal, egy-
hangúlag elfogadták a tör-
vényjavaslatot. Ekkor, lépett 
az ülésterembe világoskék tár 
bornagyi díszben Vorosilov 
marsall, a Szovjetunió mi-
niszterelnökhelyeltese. Az elő-
adói emelvényre sietett és a 
Szovjetunió nevében üdvözöl-
te a magyar népet. 

Gyilasz Milován, a jugo-
szláv kormányküldöttség ve-
zetője szólt ezután az or-
szággyüléshez. Stefin Vojlec 
a román népi köztársaság. 
Anion Korziczkj a lengyel 
nép, Anfon Jugov bolgár bel-
ügyminiszter Bulgária, Zde-
nek Fiieriinger csehszlovák 
iparügyi miniszter a csehszlo-
vák kormány üdvözletét tol-
mácsolta. Tuk Jakova albán 
iparügyi miniszter beszéde 
ulán Nagv Imre elnök a tör-

vényjavaslatot átadta Dinv-
nyés Lajos miniszterelnöknek, 
aki az ülésterem közepén he-
lyet foglaló Tildy Zottánhoz 
vitte. Az államfő az ország-
gyűlés jelenlétében nyomban 
aláirta az elfogadott tör-
vényjavaslatot. 

Százezrek 
a Kossuth Lajos-téren 
Mialatt a parlamentben még 

tartott a nemzetgyűlés ünnepi 
ülése, a Kossuth Lajos-téren 
megkezdődött a főváros né-

pének felvonulása. 
Félegykor üdvözölte Szaka-

sits Árpád a külföldi kikül-
dötteket. Major Tamás sza-
valta a Nemzeti Dalt, majd 
Tildy Zoltán köztársasági el-
nök mondott ünnepi beszédet. 

A köztársasági elnök hatal-
mas tapssal fogadott bcszéd'e 
ulán Rákosi Mátyás mimisz-
lerelnökhelyeltes lépett a mik-
rofonhoz. Beszéde során töb-
bek között a "következőket 
mondotta: 

— Mi, a népi köztársaság 

demokratái tanultunk a 48-
as forradatonit eseményei-
ből, amikor Hitler rablóhá-
hornjának legsötétebb évei-
be Kossuth hagyományaí-
nak megfelelően újra fel-
vetettük hazánk független-
ségének és lalpraállilásának 
érdekében a nemzeti össze-
fogás kérdéséL 

Beszédét a következő sza-
vakkal fejezte be: 

— Nekünk jutott ájtörténel-
mi feladat, hQgy valóravált-
suk mindazt, amiért az 1818-
as forradalom hősei küzdöt-
tek. Megvédjük 1818 hagyaté-
kát: a szabad, boldog magya-
rok független," virágzó köztár-
saságát. 

A népgyűlés résztvevői hosz-
szasan ünnepelték Rákosi Má-
tyást, majd vidáman dalolva, 
zeneszóval vonultak haza az 
ünneplő Budapest utcáin. 

A nyugati impsra ? isqnn nyilt sisakkal jelen*ke»Ik 

A nyugati katonai tömbbe Németországot 
és Spanyolországot is bekapcsolták 

Párizsban 16 ország részvé-
telével konferencia kezdődött, 
amelyen előreláthatólag a 
Marshall-tervben résztvevő ál-
lamok lícm csali gazdasági 
együttműködést beszélnek 
még, hanem kifejezetten ka-
tonai tömböt is létrehoznak. 
A legtöbb résztvevő államot 

külügyminisztere képviselte. 
Az első értekezletet Bevin nyi-
totta meg. Az angolszász megh 
szállás alatt lévő német zó-
nák képviselői egyelőre nem 
vesznek részi, de Clay tábor-
nok már kijelentette, hogy a 
három nagyhatalom, Anglia, 
Franciaország és az USA, va-

Szegeden is megalakult 
a Szabadságharcos Szövetség 

Zsúfolásig megtelt a város-
háza közgyűlési terme vasár-
nap délelőtt a Szabadsághar-
cos Szövetség csongrádmegyeii 
szervezetének alakuló közgyű-
lésére, amelyen megválasztot-
ták a Szabadságharcos Szö-
vetség szegedi csoportjának 
vezetőségét. Elnök Diezfalus-
sy Ferenc rendőrvezérőrnagy, 
alelnök dr. Antalffy György 

h. polgármester, titkár dr. 
Kiss Dezső táblabíró, ellenőr 
dr. Fábián Ferenc, a Szegedi 
Hirlap felelős szerkesztője. A 
választmányban a fizikai dol-
gozóié, parasztság és értelmi-
ség egyaránt képviselve van. 

A tisztikar megválasztása 
után a szövetség tagjai meg-
koszorúzták a Kossuth-szpb-
rot. 

Közigazgatási munkaverseny 
indul Szegeden 

Három nagyvárost hivott ki Szeged a versenyre 
Dénes Leó elvtárs, polgármes-

ter a város tanácsa nevében 
táviratot intézett Hódmezővá-
sárhely, Debrecen, Kecskemét j 
városvezelö'hez és ebben kőz-
ngazsanis' niuitkaversenvre hív-
ta fc* önel. Á városot közötti 
munkaverseny elbírálásánál az 
egyes városok közhivatalain be-
lül lebonyolítandó munkaver-
senyek eredményeit vetnék: ősz-" 
sze. Ez a kérdés szorosan ösz-
szefügg a már előbb megkezde-
dett racionalizálási munkával is. 
Jelentős részi kapnak a verse-
nyen belül az egyes hivatalno-
kok, t'sztviselők egyéni teljesít-

ménye, ötlelei' és különösen ér-
tékelik az egyéni kezdeménye-
zést Ezen bélüi udvariasság' 
versenyre fs sor kerül, amely-
nek főszempontja, hogy az ügy-
felek ügyes-bajos dolgait minél 
gyorsabban és pontosabban in-
tézzék el. Ezen a téren külön-
böző ügyosztályok is versenyez-
nek egymással. 

A közigazgatási munikaverseny 
részletes megbeszélésére szom-
baton egy-egy küldöttség érkezik 
Debrecenből, Kecskemétről és 
Hódmezővásárhelyről, amikoris 
pontosan körvonalazzák a ver-
seny időpontját és feltételeit. 

P R Á G A : 

Csehszlovákra és Magyarország baráti 
érzelmeiket kézzelfogható formába öntik 

Csehszlovák hivatalos körök magukévá teszik Fierlin-

ger miniszternek a szorosabb magyar-csehszlovák együtt-

működésről elhangzott szavait. Rámutatnak arra, hogy a 

gazdasági együttműködést politikai kapcsolatok fogják kö-

vetni, amelyeket eddig a reakció olyan sokszor megakadá-

lyozott mindkét országban. Általános felfogás szerint semmi 

sem állja útját a kölcsönös baráti érzelmeknek kézzelfog-

ható formában való megnyilatkozásának, amikor Magyar-

ország és Csehszlovákia kormánya az-időpontot erre alka 

Imasnak véli. 

Sztálin, Molofov, Svernlk üdvözlete 
a m á r c u s i ünnepségek alkalmából 

intézte a magyar köztársaság 
elnökéhez: 

Svernik, a Szovjetunió leg-
felsőbb tanácsa elnökségének 
elnöke a következő táviratot 

Kérem önt Elnök ur, fogatlia sxerencsékivánalaimat Ma-
gyarország nemzeti ünnepe alkalmából, Ugyanakkor kül-
döm a magyar nép és az ön személyes jólclére és boldog-
ságára irányuló jókívánságaimat. 

Sztálin miniszterelnök a kő- I uyés Lajos miniszterelnök-
vetkező táviratot intézte Diny-1 höz: 

Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából küldöm ön-
nek Miniszterelnök ur és a magyar kormánynak szeren-
csékivánalaimal. Kívánom az uj, demokratikus Magyaror-
szágnak további sikerét az! építő munkában. 

táviratot intézne Molnár Erik 
külügyminiszterhez: 

Molotov, a Szovjetunió mi-
niszterelnökhelyettese és kül-
ügyminisztere a következő 

Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából fogadja Mi-
niszter ur a magyar demokratikus köztársaság1 felvirágzá-
sára, úgyszintén az országaink közötti barátság és egyiiIl-
in üködés további megszilárdítására irányuló jókívánságai-
mat. 

lamint a Benelux államok 
hozzájárultak Nyugatnémet-
ország bekapcsolásához. Ha 
a többi állam is elfogadja ezt, 
mondja Clay lábor.nok, né-
met gazdasági szakértők utaz-
nák Párizsba. Frankfurtban 
egyébként megvitatták már 
Trizonia véglegesítését, sőt a 
jövő héten egységes, ál fogó 
német kormány megalakítását 
is előkészítik. Az angölszász 
politika fellebbentette a fá-
tyolt szándékairól. Véglegesen 
bekapcsolják a lérdrekénysze-
ritett néipeteket imnerialista 
csoportosulásukba. Ezen felül 
liirek terjengnek, hogy Fran-
co bekapcsolására is módot 
keresnek. 

I közfftrsisáqi elnök 
osztotta kl a Kossu'h-rfilat 

Tildy Zoltán köztársasági el-
nök a centenáriumi ünnepségeik 
keretében hétfőn délután kiosz-
totta a "Kossuth-dSjat 109 kitün-
tetett között, akik a szellemi é.s 
fizikai munka terén kimagasló 
eredményeket érlex el s ezzel 
bebizonyították: élenjáró, alkotó 
munkásai a magyar demokrá-
ciának. 

-

Megalakult a z egységes 
paraszlifjusági s z e r v e z e t 

Kedden összeült Budapes-

ten a paraszlifjusági kon-

gresszus, amelyen megjelent 

Tildy Zollán köztársasági el-

nök is és beszédet mondott. 

A kongresszuson egybegyűlt 

paraszlifjak megalakították az 

Egységes Paraszlifjusági Szer-

vezetek Országos Szövetségét, 

az EPOSz-t. Felhivást is bo-

csátottak ki, amelyben a töb-

bi közölt a Magyar Ifjúság 

Nemzeti Szövetségének, mint 

egységes ifjúsági szervezetnek 

a megalakítását sürgetik. 


