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Három vármegye diákságának
Az ország népe sürgeti
a nagy demokratikus tömegszervezetet Kétnapos konferenciát rendezett Szegeden

Rajk,

Szakosíts,

Révai

elvtársak

nagy

A belpolitikai élet egyre mozgalmasabbá válik. Vasárnap az országban sorozatosan nagygyűléseket tartottak és
azokon fontos kijelentések! hangzottak el. A különböző pártállása szónokok kivétel nélkül a nemzeti
függetlenségi
front kiépítését szorgalmazták. Ez az egység nemcsak a
politikai Vezetők kívánsága, hanem a népbői törnek fel a
sürgetések. Különösen jelentős a Vasárnapi; események közül Szabolosmegye koalíciós pártjainak értekezlete, ahol a
szabolcsi koalíciós pártok és demokratikus szervezetek legteljesebh együttműködését határozták el.
Fejérmegye parasztsága vasárnap délben nagygyűlést tartott Székesfehérvárott, melyen
Rajk László elvtársi, belügyminiszter mondott beszédét.
Rájk elvtárs vázolta az elmúlt három esztendő gazdásági eredményeit, a demokrácia sikereit és hangsúlyozta,
hogy mindezt saját erőnkből,
külföldi kölcsönök nélkül értük el.
Hangsúlyozta Rajk elvtárs,
hogy

minden adlottsájgj megvan,
hogy a koalíciós pártokai
magában tömörítő Nemzeti
Függetlenségi Front átalakuljon a nép nagy demokratikus lÖmegázervezelévé.
Célkitűzésűnk, hogy ezt az
•egységes • lömegszerv ezetel
mielőbb létrehozzuk.
Rámutatott Rajk elvtárs,
hogy a katolikusj egyházon belül is mind többen belátják,
hogy égyes egyházfők demokráoiaellenes magatartása az
ország és népe ellen van.
Rajk elvtárs beszédét az
'Egybegyűlt tömeg nagy lelkesedéssel fogadta.

magyar jelenség. Sürgős
mává vált Csehországban és Lengyelországban is, nemi is beszélve Romániáról és Bulgáriáról.

A hibákat egyszer jóvá
lehet fenni
— Az egyesülés nem lesz
az erőik szimpla összeadást
művelete.

beszédei

a Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége

Csongrád', Békés, Csanád vár1919-ben ettől koldult a mun- megye középiskolás dliákkíikülkásmozgalom.
dőttei, lanármcgbizottai gyűltek
Az egyesülés összefonás lesz össze vasárnap délelőtt a szeünközös elmélet, közös v'Iágné- gedi Zenefconzfervatórhnn
nepi díszbe öltözött nagytermézet és közös harc alapján.
Mindkét fél tanul egymástól, ben A Magyar Diákok Nemzeti
Nem inasok és mesterek talál- Szövetsége tartotta itt első kétkoznak, hanem harcoló mun- napos konferenciáját a' szegtedi
tankerüleiben.
A falon nagykások tanulják meg közösen, ho- betűs tábla hirdette a diákmungyan 'kélt győznie a munkás- kaprogramot:
»TannlJ jobban
osztálynak.
magad, nemzeted Javára!«
— A pártból valói kizárások
A szegedi állama Szent Ernem jelentenek felesleges mézsébet leánygimnázium
énekszárlást. Egyáltalán
kara nyitotta meg a konferennem az a véleményünk, hogy ciát a Himnusszal, m a j d R é t i
a valamikor elkövetett Mbá- E r V i n ü l g y v e z e t ő elnök mondott
kai
többé '. bevezető
h
9 l senk"
cmiTíI*: sem
cntm leheli
f * h n91 tílhlié
,
. „*-*-'
. . A. konferencia
.
szavakat.
Jóvá.
elnökségének
megválasztására
Még a vezetők ügyét ís meg- került ezután sor, amelynek nevizsgál jnk. Mi örülünk legjob- vében elsőnek! dr. P á t i Ferenc
ban azoknak, akik belátva hibá- tankerületi főigazgató üdvözölte
jukat beállnak harcolni ,aZ uj a megijelentekét, m a j d G y á n i
munkáspárt soraiba.
Imre főispán, D é n e s Leó pol-

Haflat üzenünk a nyomornak fis szenvedésnek

Hoi egyesülitek és szakszervezetek tagjai,
orvosok, apácák és egy plébános vallják
a hároméves terv egészségügyi célkitűzéseit

Lelkes hangulatban folyt le az egészségügyi munkaértekezlet
Megválasztották

a

női

egységkongresszas

részt
kívánnak
Hadat üzenünk a nyomornak munkájában
>
és a sztenvedésnefc — hirdeti venni.
Egymást váltják a felszólalók;,
a városháza feldíszített közgyűlési termében egy
hatalmas a hallgatóság feszülten figyel,
transzparens. A népjóléti mi- sürün csattan a taps.
— Mit sem ér a szociális
nisztérium, Szeged város hatósági orvosi kara és szociális munka, ha az csak karitatív seszolgálata az MNDSZ-szel kar- gítségre épit — mondotta dr.
öltve munkaügyi
értekezletet Tariska István miniszteri osztartott vasárnap délelőtt. Raj- tályfőnök, a népjóléti minisz1
tuk kívül nagy számban jelen- térium küldöttje. — A háromMegkezdjük
szociálpolitikai
és
meg a koalíciós pártok asz- éves terv
a szocializmus építését itek
programjának
szonyaá,
orvosok,
védőnők, közegészségügyi
Vasárnap délelőtt et Magyar UFOSzh, FÉKOSZ-asszonyok és kimunkálásához és végrehajtáÉpítőipari Munkások Országos mindazok, akik' a hároméves sához valamennyiünknek össze
Szövetsége tartott nagyyálaszt- terv szbciáüs és egészségügyi keli fogni.
tnányl ülést Budapesten, ahol
Szakasits Antai is felszélalt. BeA szegedi nők rohammunkát,
vállaltak
szédében többek között hangozAngyal Mária a szegcdi MNDSz sZinte láttuk aZ épülő napkőzi
tatta :
,
i
. t •
X magyar nép' demokrácia nevében tapsokkai sürün félbe- otthonokat, a fásításokat, a kórelő- házi ágyakat, segítséget a népi
legtömörebb rétege, az 'part szakított beszámolójában
munkásság íeli'smerte, hogy a adta, hogy a nőszövetség, a kollégiumoknak s mindáz't, amit
történelem! olyan pcr'odnsába köaliciós pártok asszonyai, a re- a hároméves terv keretében a
érkeztünk, aiitikor meg telt formátus, izraelita nők, magán- nőszövetség magára vállalt.
keiden' a szociaF/uiiis építé- orvosok, védőnők, védőnőképző
fizikai
munkái
intézet, szakmaközi nőhizottság, Plébános
siét.
{
'
az' orvost szakszervezet nőbivégez
A nyomdaipari munkjásság Va- Zottsága, a szegedi újságírók1 ottLclkeseblmcl-lel'kfesebb hozzásárnap
Budapesten
országos hona nőbizlottsága, a volt hadiszólások hangzottak el testülekonferenciát rendezett,
ahol foglyok bajtársi szövetsége ró- tek', intézmények, orvosok', maRévai József országgyűlési kép- kusi csoportja felajánlásával 975 gánosok részéről. Kitörő taps foViselő, a Szabad Nép főszerkesz- munkanapot és 205 napi fuvart gadta egy szegedkőrnyéki plébátője is felszólalt.
Beszédében Vállaltak a Szegeden létesítendő nos hozzászólását, akli ötnapos
többek közölt a következőket tbc. -szanatórium, egészségházak, fizikai munktít ajánlott fel szamondotta:
tanyai orvosi lakások, óvodák, bad' idejéből az MNDSz szociál— A nyuikáspártok egyesülé- kultúrházak' felépítéséhez, kar- politikai munkásságának támosének kérdése nem
speciális bantartásához. Szavai nyomán gatására. Két szegedi apáca azZai jelentkezett, hogy ebből a
'gyönyörű programból okvetlenül résZt kér. ökf is elő akarják1 segíteni a hároméves terv
szociálpolitikájának megvalósítását.
A munkaügyi értekezlet felKm amerikai munkásság a há- núsítanak és vagy teljesen visz- rázta az eddig távolmaradókat;
ború befejezése óta immár har- szautasitják a béremelést vagy hitetleneket, s valamennyien a
madik izben kénytelen volt bér- csak kisebb emelést lennének legtöretlenebb egységben tettek
emelésért harcolni. A két előző hajlandók adni. A küzdelem min- hitet a hároméves terv szociálbérharcban elért eredményeket den valószínűség szerint sztrájk- politikai és közegészségügyi proaz áremelés
megsemmisítette. ra vezet. Máris 600.000 munkás gramjának megvalósítására. A
Ezúttal 25—35 százalékos óra- sztrájkot az: Egyesűit Államok- nagysikerű értekezlet dk. Drégely Józsefné MNDSZ-einök zábéremelést, valamint a nyugdíj és biztosítási alapok emelé- ban, köztük 100.000 csomagoló- rósZavaivai ért véget.
sét követelik. Ez a CIO követe- munkás március 16. óta. Félő,
Az UFOSz és FÉKOSz: küldöttlése, míg az FL követelése 15 hogy a sztrájk letörésére Tru- jeit délben a Forum Club hivta
cent órabéremetés. A nagyvál- man a Tafft—Hartley-törvény- meg ebédre, ahol dr. Sztodolnik
lalatok elutasító magatartást ta- htezi nyul.
i
. i
, ; László törvényszéki elnök fo-

Hatszázezer munkás sztrájkol
Amerikában

\

szegedi

kiküldötteit

gadta a tizenhárom tanyai aszszonytársat. A meghívottak kitűnően érezték magukat a clubban és jóleső' érzéssel emlékeztek meg a Forum vendégszeretebérői'.

Küldöttvátasztó

gyűlés

Hasonló lelkesedést váltott ki
a
délutáni
MNDSZ
küldött
választó nagygyűlése is. A Himnusz: hangjai után Vass Istvánné
az MNDSz országos központja
nevében nagyhatású beszédben
mutatott r á a női egység megteremtésének
szükségességére.
— Mához1 egy hétre Budapesten nem az MNDSZ második találkozóját, hanemi a in agyar nők,
az egyetemes magyar női tábor
találkozóját tartják, ahol megbeszélik a jövő problémáit s
megszabják az irányt, amelyen
egységesen haladunk — mondotta Vass Istvánné.
A küldöttvátasztó nagygyűlés
résztvevői egyhangú lelkesedéssel választották meg az MNDSz
küldötteit Havalecz
Istvánné^
Angyal Mária, Márta Lajosné és
Na-j^r Endrén e személyében, kit
pesti] tapasztalataikról visszatérésük után gyűlések keretében
számolnak be.
A koalíciós pártok asszonyai,
magánosok, testületek, intézmények női csoportjai nevében
több hozzászólás hangzott el.
Valamennyien az egységes n ő i
tábor megteremtésében látják a
magyar nők jelenlegi legfonto
sabb feladatát, amit a budapesti nagygyűlés mond ki.
A jólsikerült nagygyűlés résztvevői sokat tapsollak a Nemzeti Színház művészeinek, Kőműves Erzsinek, aki Petőfi- és
Harmath-költeményeket sZavalt
nagy hatással, m a j d Majláth Máriának, aki székely népviseletben székely balladákkal ragadta
magávai a hallgatóságot.
Az: eredményes nagygyűlés a
Szózat hangjaival ért véget.
Este a Pillangókisasszony előadásában gyönyörködtek a tanyai asszonytársak, akik közül
többen először jártai: színházban.

'gármester a város és P e r j é s !
LásZló a Magyar Ifjúsági Népi
Szövetségé nevében köszöntötte
a konferenciát.
Az üdvözlő szavak után a konferencia első előadására került
sor, amelyet F e k e t e Sándor,
a Vasvári Pál Akadémia titkára
tartott meg »1848 tanulságai*
címmel. Értékes előadásában átfogó képét nyújtotta a 48-as magyarországi, valamint
európai
e sem éjiyefcnek.
Délután L u k á c s Sándor országgyűlési képviselő a pedagógusoknak a demokratikus köznevelésről tartott előadást, majd'
V i í r h e i g y i György, a Diákszövetség országos főtitkára a
szövetség munkaprogramját ismertette. AZ első napi megbeszéléseket népi est zárta a Hungáriában, dr. D r é g e l y József
rendőreZredes
rendezésében.
Ezen szerepelt aZ Általános Munkás Dalegylet, az egyetemi tánccsoport. a Lemezgyár népi tánccsoportja és színjátszód népi mesejátékokkal, valamint
B e 1 ov a £ János
vasesztergályos,
B á n ó Magda és
Turbucz
Tünde, a 48-as kul hírverseny
győztesei szavalatokkal.
Hétfőn délelőtt
Hollós
Gyula országos vezetőségi tag
szervezési feladatokról beszélt,
amely után igén élénk: vita, megbeszélés következett több mint
negyven diák felszólalóval.
A kétnapos eredményes konferencia hétfőn délután a Rákóczi Moziban tartott nagygyűléssel zárult. Itt is Hollós Gyula
szólt a mozit megtöltő diáíkifjusághoz, utána pedig az egyetemi
ifjusáíg üdvözletét
tolmácsolta
D á v i d Katalin, K SzEISz elnöke. Egyben külön szóit a katolikus diákokhoz és
kijelentette: »N«m; magyar és nem katolikus az a fiatal, akii ma Magyarországon nem épít* nem tanul jobban és többét, nem: dolgozik többet, nem vesz részt a
br'gáámunkákban, hanem valam i beteges Individualista passzivitásban éL«
Najgy tapsokkal fogadott szavai ulán elhatározták1, hogy üdvözlő táviratot küldőnek Ortutay
Gyula kultuszminiszternek, Non
Györgynek, a MINSz elnökének
és Révai József országgyűlési
képviselőnek. Végül nagy lelkesedéssel határozati javaslatot fogadott el az ifjúság, amelyben
üdvözlik a szegedi kongreganista
ifjúság memorandumát és felhívják á tankterület iskoláit csatlakozásra, üdVözlik a munkaversenyek hőseit, kapcsolatot teremtenek a munkás- és parasztifjúsággal, követelik a pedagógusok ujabb
státuSzrendezíését,
követelik a progresszív tandíjat
és egyéb fontos
diákszociális
kérdés megoldását.
A Szózattal záruló- nagygyűlés
után a »Fiuk a gáton® cjmü
nagysikerű szbvjet filmet nézték
végig.

Iz

osztrák kommunisták
a megszálló csapatok
távozását követelik

A Kommunista Párti osztrák
lapja vasárnap közölte a párt
központi bizottsága kiáltványát, amely felszólítja a lakosságot, hogy május 1-én
tüntessen a szövetséges csapatok azonnali távozása mellett, minden külföldi ellenőrzés és az államszerződés
szabolálói ellen.

