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liifufé szegedi egyetemi és főiskolai 
if júság megválasztotta vezetőit 

Zsúfolásig megtelt pénteken délután ez Ady-téri egyetem 
nagyterme, még a padsorok között és a folyosón is as egye-
teml 'tik és a főiskolások százai álltak. A magyar egyetemisták magyar egyetemisták 
és főiskolások egységes szervezetének szegedi csoportja tar-
totta ezidei választó nagygyűlését. 

A délelőtt folyamán a kari vezetőségek megválasztására 
került sor, délután pedig a központi vezetőség megválasztá-
sára gyűltek össze. »Jobb tanulással- építjük a szocializmust!*: 
— olvashattuk a demokratikus jelszavakkal és zászlókkal fel-
díszített terem főhelyén. Munkásindulók és népdalok hangja 
verte fel az egyetem csendjét, majd a Himnusszá] kezdődött 
a íorróhangulatu gyűlés. 

A megjelenteket I/ívendel 
László üdvözölte. Amikor az 
MDP nogyszegedi pórtbizottsá-
gának kiküldöttét, Dénes Leó 
elvtárs, polgármestert üdvözülte, 

valamennyien felállva hosszan 
éljenezték a Magyar Dolgozók 
Pártját ée Rákosi elvtársat. 

Üdvözölte ezután a MINSz ki-
küldötteit és a megjelent ha-
ladószellemü professzorokat, is. 

A mult éri vezetőség nevében 
Barek István beszélt. Hangoz-
tatta, hogy a múltban azért le-
hetett félrevezetni az egyetemi 
ifjúság nagy részét, mert nem 
foglalkoztak a társadalom pro-. 
Márnáival. Ma tisztán kell az-
ért látni, hogy mik a végre-
hajtásra váró feladatok. 

VJlógos;,n kell látni ft demo-
krácia döntő kérdéseit. 

Világosan kell látni, hogy az a 
politika, amelyet Magyarorszá-
gon a klerikális reakció folytat 
Windszenty vezetésével, a pusz-
tulást hozza. 

— Akik nrm hajlandók ve-
lünk együtt építeni a népi de-
mokráciát — mondotta —, 
nem lehetnek tagjai a népi 
denioKmtikns egyetemnek. A 
társadalom többi dolgozóival 
együtt csak épitftinuiikávnl 
kapcsolódhatunk bele a demo-
krácia újjászületésébe. 
Hatalmas taps zúgott fel és 

a beszéd közben is többször 
felhangzott a tüntetés Mind-
srontv ellen. 

Nem lehet semleges 
a z pgyetemi ifjúság 

Domonkos György szavalta 
Kassák Mesteremterek cimü 
versét, majd a MEFESz buda-
pesti kiküldötte, Dávid Kata 
szólalt fel. 

— A magyar értelmiség jö-
vője eddig "soha nem látott 
perspektívát mutat — mondotta. 

Meg kell teremteni nzt az 
egyetemet, amely nj értelmi-
Béget ad a megujnlt szocia-
lista Magyarországnak. Az 
egyetemi ifjúság nem lehet 
seuijeges a világ nagy kérdé-
seivel szemben. Példaképünk 
n Komszomol és útmutatónk 
« szocialista Szovjrtnnió. 
Egyszerre pattant fel minden-

ki helyéről és felhangzott az 
ütemes éljenzés: 

— Éljen Sztálin! — Lenin, 
Sztálin. Rákosi! 

Lcvendel László lemondott ez-
atán a mult évi vezetőség ne-
vében és javaslatot tett a 
MEFESz uj'központi vezetősé-
gének megválasztására. Az elő-
íer jeszt ett neveket egyhangú 
rugó éljenzés fogadta és ellen-
vetés nélkül fogadták el őket. 

Elnök Király József lett. ol-
elnöK Barek István, titkár 
Sznhá Gyula, a vezetőség 
tajriai pedig Abafnlvv Vera, 
Bartók István. Bérezi György, 
Bíró JÓE-sef. Jo-ep hus Sándor, 
Kcrfé-z Dez'ó. KUtpil Sándor, 
Komáromi József, LőKös Zol-
tán, Móniri Zoltán. Pau'inyi 
Zoltán. Pintér Gizella. 

Levél a püspökikarhvz 
Király József elnök beszélt az 

ttj vezetőség nevében és ígé-
retet tett arra., hogy eleget tesz-
nek a megnyilatkozott bizalom-
nak. 

A professzori kar nevében 
Trencséni-Wnldapfel Imre és 
Barőti Dezső köszöntötte az if-
Mságot, amely a több tanulás 
és a szocialista épités szellemé-
ben akarja végezni munkáját. 
Melegen ünnepelték a fiatalok 
bnladószellemü professzoraikat, 
majd Csórta tójos orvostan-
halkmtó állt fel és javaslatára 
levelet intéztek Hamvas Endre 
megyéspüspökhöz és' rajta ke-

resztül a püspöki karhoz. Eb-
ben közlik, hogy 

a szegedi MEFESz, a kato-
likus egyetemisták egyhan-
gúan állást foglalta* Mind-
szenty Krsek-prlmás reakciós 
politikája ellen. Követeli az 
egyetemi ifjúság, hogy Mind-
Bwnty és a katolikus eeyház 
hagyjon tel az Imperializmus 
érdekeinek kiszolgáláséval, ne 
gátolja népi demokráciánk fel-
lődését. 

— Vesszen Mindszentyl — 
hangzott percekig a teremben. 

Fóris Sándor javaslatára az 
MDP-nek, Diószeghy András ja-

vaslatára pedig a MEFESz bu-
dapesti központjának küldtek 
üdvözlő táviratot és a köztár-
sasági induló eléneklésével ért 
véget a nagygyűlés. 

A püspökt palotában 
A mintegy ezer főnyi egye-

temista és főiskolás tömeg "ren-
dezett sorokban, nót&szóval vo-
nult el az épületből. Az uj 
vezetőség őt tagja személyesen 
vitte el a mindszentysta uszí-
tás ellen tiltakozó levelet 
püspöki palotái KI. 

Hamvas püspökkel közölték a 
nagygyűlés egységes állásfogla-
lását, átnyújtották a levelet és 
hosszabban időztek nála. Köz-
ben az egyetemi ifjúság sűrű 
csoportokban a püspöki palota 

Given vidék! nagyvárosban tartanak 
beszámoto! 

a nemzetközi nbkongresszusra érkező 
külfiSldi kiküldőitek 

A világ demokratikus erői 
éles harcban állnak az 

imperialista háborús uszítókkal. 
Fontos állomása lesz ennek a 
küzdelemnek a Budapesten de-, 
cemberben megtartandó Nem-
zetközi Nflkongreaszue. Ezen a 
kongresszuson az egész világ 
demokratikus asszonyai emelik 
fel szavakat az imperialista lá-
zítók ellen, akik veszélyeztetik 
gyermekeik jövőjét. Elég volt! 
kiáltják ezek az asszonyok — 
a világ anyái már nem sokáig 
tűrik Bevinek és Tmmanok sö-
tét üzelmeit a világbéke meg-
bontására. 

Kik ezek az asszonyok, akik 
a nemzetközi kongresszuson 

tüntetett Mindszenty ellen. 
A püspöki palota ablakai 

megremegtek a hangra, az ifjú-
ság pedig miután kifejezést 
adott állásfoglalásának, szétszé-
ledt, hogy fokozottabb munká-
val, tanulással épitse az uj vi-
lágot a dolgozó nép országát... 

Éljen a munkásság és dolgozó parasztság 

megbonthatatlan szövetségei 

lág demokratikus asszonyait 
akiknek szava, határozata erős 
támasza lesz a békéért küzdő 
demokratikus népeknek. 

Hogy Gsak néhányat emiit-
sünk Közülük, ott lesz a fran-
cia asszonyok képviseletében 
Maria-Clandn Vaülant-Cou-
tourier, a Nemzetkőzi Demo-
kratikus Nőszövetség főtitkára, 
aki résztvett a francia ellenál-
lásban, együtt dolgozott a par-

a nők eciyenioguságának biztosítására 
Fontos haározaíok a mtaiszferianács pénteki ülésén 

Pénteken a kormány Diny-
nvés Lajos miniszterelnök 
elnökletével minisztertaná-
csot tartott. 

Hozzájárult alihoz, hogy a 
miniszterelnök előlerjesztést 
tegyen a köztársaság elnö-
kenek dr. Alexits György 
egyetemi nyilvános rendes 
tanárnak a Magyar Tudo-
mányos Tanács ügyvezető 
titkárává való kinevezése 
iránt. >„ 

Hozzájárult ahhoz, hagy 
a miniszterelnök tör-
vényjavaslatot nyújtson 
be az országgyűléshez a 
nőkre nézve a közszol-
gálat körében és más 
életpályákon fennálló 
hátrányos helyzet meg-
szüntetéséről. A törvény-
javaslat célja, hogy a 
megváltozott társadalmi 
viszonyoknak megfelelő-
en a nők számára mind 

Katonai titok megsértése 
- hűtlenség, mely a honvédbi-
ráskodás hatáskörébe tartozik 

Legközelebb kedden ül össze a Ház 

Az országgyűlés pénteki 
ülésén a Ház vita nclkül, ál-
talánosságban és részletei-
ben elfogadta a honvéd-
ügyészségek felállításáról 
és megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslatot. A javaslat 
érteiméhen a jövőben 

a katonai titkok tekin-
tetében elkövetett hűt-
lenség büntette a hon-

védbíráskotiás hatáskö-
rébe tartozik tekintet 
nélkül arra, hogy a bűn-
cselekmény elkövetője 
katonai vagy polgári sze-

mély. 
A Ház a „törvényjavasla-

tot vita nélkül általánosság-
ban és részleteiben elfo-
gadta. 

Kedden ül össze a Ház. 

9 teliruár! események bebizonyították 
a csehszlovák kommün sia párt 

íejfetfségM 
Gotlwald elvtárs beszámolója a CsXP központi 

bizottságának ülésén 

A CsIÍP központi bizott-
sága szerdán és csütörtökön 
ülést tartott. Gottwalcf köz-
társasági elnök, a párt elnö-
ke politikai beszámolót mon-
dott. Kijelentette egyebek 
között, hogy a februári ese-
mények igazolták a párt he-
lyes politikáját 

A februárt események 
bebizonyították a cseh-
szlovák Kommunista 
Párt nagy politikai és 
szervezeti fejlettségét. 

Azért harcoltunk, hogy a 
munkásosztály vezetése az 
arra alkalmasok kezébe ke-
rüljön. Ezt elértük. Gott-

wald ezután részletesen be-
szélt a nemzeti arcvonal 
megújhodásáról és megálla-
pította, 

a februári események 
leifőbb eredménye, hogy 
szétzúzták azokat a ha-
talmas politikai és gaz-
daságpolitikai erőket, 
amelyek támogatták a 

reakciót. 

Befejezésül hangsúlyozta, 
hogy a Kommunista Párt-
nak meg van az elegendő 
ereje és megvannak a kellő 
eszközei feladatainak meg-
oldására. 

az állami szolgálatban, 
mind a többi életpályán 
a férfiakéval egyenlő jog-

állást biztositson. 
Kormányrendeletet foga* 

dott el a minisztertanács a 
műszaki újítások díjazásá-
ról. A kormányrendelet biz-
tosítja, hogy a munkaver-
sennyel és az észszerű moz-
galommal járó ujilók mun-
kája kellő és gyors dijazás-
bau részesüljön és eredmé-
nyeik felhasználásáyal jobb 
és olcsóbb termelést lehes-
sen elérni.. 

Ugyancsak elfogadta a mi-
nisztertanács az államnak 
felajánlóit találmányok szer-
zői jogvédelméről és díjazá-
sáról szóló rcndclettcrvcze-
zetet. 

A rendeta! sxerin! 
talá mányoknak keli 

tekinteni, 

azokat az eredeti és értékes 
újításokat, amelyeket jelen-
tőségük és a vílágtechnika 
ismert állásához viszonyít-
va ú jításaik alapján a most 
felállításra kerülő országos 
találmányhivatal találmány-
nak elismer, tekintet nélkül 
arra, hogy az ujitás szaba-
dalom védelme alatt állt. 
vagy áll. 

A pénzügyminiszter elő-
terjesztésére hozzájárult a 
minisztertanács ahljoz, hogy 

az állami zálogház és ár-
verési csarnok ingósá-
gok bizományi értékesí-
tésével is foglalkozzék 
A földmüvelésügyi minisz-

ter előterjesztésére elhatá-
rozta, hogy a gyapot! és 
egyéb különleges növények 
meghonosítására, nemesíté-
sére és termelésére gyapot-
termeltetési nemzeti vállala-
tot létesít. 

Az igazságügyminiszter 
előterjesztésére elfogadta az 
1939. évi szeptember 2. nap-
ja és 1915. évi december 31. 
kőzött eltűnt személyek holt-
naknyltvánitására vonatkozó 
rendelettervezetet. Az uj 
rendelet a holtnaknyilváni-
lási eljárást egységesiti és 
egyszerűsíti. 

tizánokkal, majd amikor a Ges-
tapo börtöne után már hazake-
rülhetne, önkéntesen ott marad 
beteg harcostársai ápolására. A 
felszabadulás után az ellenál-
lásban kifejtett munkájáért és 
a német koncentrációs táborok-
ban való viselkedéseiért a Be-
csületrend lovagjává nevezték 
ki. Résztvett a háborús bűnösök 
nürnbergi tárgyalásán, mint a 
francia deportáltak tanúja. 

Egy másik francia küldött 
Jeannetfo Vermeer-ch. 

aki a francia Kommunista Párbt 
főtitkárának, Thorez elvtárs-
nak a felesége^ Egész fiatal 
kora óta résztvesz a munkás-
mozgalomban. Jeanette Ver-
meersch a francia nő jelképe, 
ahogy irják róla: »eleven és 
őszinte, az eszméket komolyan 
veszi és azt akarja, hogy a sza-
vak tettekké válianak«. Jean-
nette Vermeerseh. aki három 
gyermeknek az édesanyja, a 
francia Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottságának és a Nem-
zetközi Demokratikus Nőszövet-
ség Végrehajtó Bizottságának 
tagja. 

Rendkívül jelentős küldötte 
lesz a kongresszusnak TRUÍ 
Chang, a Nemzetközi Demo-
kratikus Nőszövetség alelnöke 
és Végrehajtó Bízott sági tayf-
ja, aki a Szabad Kina Nószö-
vetségének az elnöke. Ez a nő-
szervezet bnsz millió asszonyt 
egyesit magában a felszabadí-
tott területeken. Tsni asszony 
husz éve vezeti Kínában a nők 
felszabadító mozgalmát, 225 
millió kínai nő boldogságáért 
küzdve. Elment a gyárakba, le-
ment a legtávolabb fekvő fal-
vakba is, hogy öntudatra éb-
ressze asszonytársait és moz-
gósítsa őket á feudalizmus el-
len. rsai asszony, akit a kjn&i 

asszonyok »Nagy Tsai 
Nővér*-nek neveznek, most a 
felszabadított területeken meg-
alakult uj kínai demokrácia 
asszonvaiuak vezetője. Ebben az 
uj Kínában az a szabadságharc, 
melynek Tsai asszonv egész éle-
tét odaátdoztu, már kezdi meg-
hozni gyümölcseit. Tsai asz-
szony asszonytársai már a má-
gnk földjén dolgoznak. De a 
kinai asszonyok nem hagyják 
addig abba a küzdelmet, míg 
sokmillió kinai asszonytársaik-
nak is nem lesz olyan boldog 
és biztonságos az élete, mint az 
övék. Odaadják fiaikat, felál-
dozzák önmagukat, is abban a 
nagy hazafias háborúban, me-
lyet Csang-Kai-Rck reakciósai 
és az amerikai imperialisták el-
len folytatnak. 

Itt lesz még a kongresszuson 
Genc Weltflsch, aki szintén a 
Nemzetközi Demokratikus Nő-
szövetség alelnöke és az Ame-
rikai Nők Kongresszusának el-
nöke és aki 250 millió amerikai 
nő élén áll a békéért folytatott 
harctan. Gépe Weltfisch a vi-
tái* e<*yik legnagyobb egyetemé-
nek, a newyorki Colnmbia 
egyetemnek tanára. Mint tu-
dós és az emberi jogok harco-
sa, életét az oktalan faji üldö-
zések elleni tudományos küz-
delemnek áldozta. Az Egyesült 
Államokban mindenki ismén 
»Fajok és emberiség* cimü 
könyvét melyben kimutatta, 
hogy egyetlen egv faj él a ri-
lágon: az emberiség. 

Az egész országtan lázas 
készülődés folyik, az üze-

mekben és a vidéki szerreze-
tekben már készitik m ajándé-
kokat, amelyebet a külföldi kül-
dötteknek a nagygyűléseken ad-
nak át. ötven vidéki nagyvá-
rosba mennek el a kiküldöttek 
a kongresszus után, hogy be-
széljenek a magyar asszonyok-
hoz, hogy ismertessék országaik 
nőmozgalmait és a budapesti 
kongresszus határozatait. 

Fizess e l ő a 
D é l m a g y a r o r s z & g r a 


