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Az egyetemi napok eté 
A magyar demokrácia fejlő- j Általában megállapítható, 

dérével párhuzamosan az utóbbi! hogy a fokozott társadalmi er-
ősítendő aiall Szeged tudomá 
iivos központja, az egyelem is 
lialalmas fejlődést mutat. Két-
ségtelen, hogy a magmozditha-
tallannak tünő kolosszus 1947. 
esztendőben elindult é.s nagy lé-
péseket lelt korszerűbb és ma-
gasabb tudományos színvonal, 
konkrétebb és eredményesebb 
pedagógiai módszerek ' felé. 
Ugyanakkor a tudomány képvi-
selői, az egyetemi tanárok és 
az ifjúság viszonyában jelentős 
Változások történtek, megtört a 
íj ég, feloldódott egyes tanárok 
furcsa, arisztokratikus magatar-
tása és bár egyelőre halvány 
körvonalú, de pontosan megál-
lapítható közösségi szellem kezd 
Általánossá válni, a szegedi 
egyetemen. 

Ilyen irányú fejlődés mellett 
természetes, hogv az egyetemi 
tömegek közelebb kerülnek az 
éleihez, a mai valósághoz. Hall-
galök és professzorok egyaránt 
sokkal nagyobb érdeklődést la-
nusitanak a társadalom és a po-
litika döntő kérdései iránt, 
mint eddig bármikor. A problé-
mákat tudomásul veszik, vitat-
koznak róluk, az egyetem szo-
ciális kérdések döntő tényezői-
ben szánté közmegegyezés* ala-
kult ki. Ilyen például az egye-
temi hallgatók multrendszerbeli 
számlázási aránytalansága, sőt 
jelenlegi keavezotién statisztiká-
ja (azegyetem es a parasztság fia!i 
csunán 5—7 százalékban vannak 
képviselve), amelynek sürgős 
megváltoztatásában ma már 
mindenki egyetért. Ugyanúgy, a 

• diákönkormányzatról, a 18-as 
munkaverseny hatalmas feladat-
ván alá sár öl is nagyjában egysé-
gesen pozitív a vélemény. 

Összegezve a két szektornak, 
a Itallgatök és professzorok pro-
gresszív irányú fejlődérét, meg-
állapíthatjuk,* hogy ma már a 
szegedi egyetemen határozottan 

.a haladás légköre az uralkodó. 
, Természetesen az ut hosszít 
volt. Az öntudatra ébredés nem 
rövkitávlalu feladat. Még min-
dig folyamatban van és ha az 
Egyetemi Napok előtt az elért 
eredmények vázlatos kiértéke-
lésére vállalkozunk, ezzel is 
csupán a további fejlődést sze-
retnénk szolgálni; megmutatni 
art, hogy egyéves munkánk mi-
lyen eredményeket hozott. Az 
egyéves terminus a kari szer-
vek és a Szegedi Egyetemi If-
júsági Szövetség megalakulásá-
tól számítódik. A SzEISz és a 

dekiődésscl párhuzamosan atu-3 
dománvos munka is olyan j sén fölytallák a batixitbányá-
irányt vesz, amelynek eszmé-j szat és az ahununiumterme-
nye a közösségi foglalkoztatás! lés íilamosilásáról szóló tör-
szeminánumokon tanuló körö-i vényjavasla'c tárgyalását 
kon, versenyvizsgákon, falujára-5 
sokon, stb. keresztül. Az a cél," Bán Anlal iparügyi minisz-
hogv ami megoldható közösségi j ter emelkedett elsőnek szó-
fogiaíkoztatással, azt így oldjuk jjlisra. Hangoztatta, amikor az 
meg és ne bontsunk szukségtele- s , . . , , , . , 
nüi csoportokat egy aktív íclö- ] alumíniumgyártást es leriue-
adó) és egv passzív (hallgató) ] le«t allamosiitiuk, ez azt jc-
részre. ' Menti, hogy ez a ,nemzeli kincs 

így indul az egyetemi ifjúság \ is a magyar nép kezébe ke-
és professzori kar a centená- j rül. Az íllamosilás az ország 

egész gazdasági éleiében ko-
moly fordulópontot jelent. 

Az országgyűlés megszavazta az aluminium-
termelés államosításáról szóló törvényjavaslatot 

A miniszter felszólalása i iár idő meghosszabbításáról 
ulán az országgyűlés a tör- szóló törvényjavaslatot tör-
vényjavaslatot általánosság- gyallák, amelyet a Ház boz-

Az országgyűlés pénteki ülé-

rium megünneplése felé, mun-
kával és az uj öntudat kifejlesz-
tésével hódolva negyvennyolcas 
szellemének. 

Mindezt el kell mondani az-
ért, hogy az Egyetemi Napok 
hatalmas megmozdulását kellő-
képpen értékelhessük. 

Az egyetem nagyjából rende-
zi belső ügyeit és most kilép 
a város és áz ország elé. hogy 
dokumentálja munkakészségét, a 
demokrácia épitőmunká jában 
való lelkes bekapcsolódását, a 
tudomány szereletét és az uj kö-
zösségi öntudatot, amely hála 
Isten, konkrét jelekben.és ma-
gatartásban mutatkozik meg. 

Szombaton 10 órakor az egye-
temi ifjúság nagygyűlést tart, 
amelynek előadói Veres Péter 
honvédelmi miniszter és Sza-
iay Béla, a Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Egyesületek Szö-
vetségének elnöke. A nagygyű-
lésen megtárgyalják: mit* keli 
tennie az ifjúságnak saját fej-
lődése, a tudomány és a de-
mokrácia fejlesztésére az egye-
tem szociális kérdéseinek meg-
oldása tekintetében. 

Szombaton 6 órakor a ma-
gyar kultúrpolitika legmagasabb 
képviselője a Kultuszminiszter, 
a szegedi tudományos élet kép-
viseletében nz egyetem Rek-
tora é.s az ifjúság lelkes talál-
kozásának ieíict tanuja Szeged 
népe. 

Szombaton 4 órakor Losonez.v 
Géza elvtárs, országgyűlési kép-
viselő, a Szabad Nép szerkesz-
tőjének beszédét hallgatja meg 
az egyelem ifjúsága és profesz-
szori kara. Ez áz előadás a 
demokrácia és tudomány közös 
érdekeit és együttműködésének 
szükségességét lesz hivatva ki-
mutatni. 

A díszhangverseny a művé-
szet, a népi délután a népkul-
túra eszményeinek liszlelelét és 

benne egyesült kari szervek K?'JeiW"müvelését dokumentálja, 
munkát végeztek. Az egyes kan 
szervek munkájának kiértékelé 
réce itt nincs terünk, de ki 
kell emelnünk a Medikus Kört, 
amely hatalmas tömegszer-
vezetié nőtt és amely szo-
ciális és tanulmányi vonalon 
ís a legnagyobb eredményeket 
érte el. Hasonló fejlődés mutat-
kozik a Nevelőképző Főiskolán 
Is, ahoi a pozitivabb tudomá-
nyos és nevelési módszerek 
alapján folyik a munka. 

Teimésze lesen a kari szer-
vezeteken kivül is működnek 
lelkes ós öntudatos csoportok, 
mint például az Egyetemi Szin-

Ítszó közösség, a ' különböző 
iujáró- és iizemlátogatócso-

portok. 

A Móra-emlékmü felavatása 
Szeged irodalmi nagyjainak 
megbecsülése. 

Az egyetem a Napok hatal-
mas megmozQulásával ki akar 
lépni viszonylagos elszigeteltsé-
géből és eleven mozgatója. irá-
nyítója akar lenni a tudományos 
éleinek, a közvéleménynek, és 
az ifjúság országos programja 
szellemében > arccal a társada-
lom felé« kiván fordulni. 

Örömmel üdvözöljük a sze-
gedi egyelem országosarányu és 
jelentőségű mozgalmát. Meg 
vagyunk győződve róla, bogy az 
egyetem á Napok szellemében 
betölti hivalúsát. 

Tóth Sándor. 

ban elfogadta, majd megkezd-
te a részletes tárgyaffist. Ez-
után a részletes vita követ-
kezett, amelynek során töb-
ben szólallak fel, majd az 
előadó válasza ulán a Ház a 
t őr vény j ava slal o l vállozla I ás 
nélkül elfogadta. 

Ezután a szénbányászat ál-
lamosításával kapcsolatos 
kár la! ani I ási törvény javasla t 
benyújtására megszabott ha-

zászólás nélkül elfogadod. 
Az egészségügyi világszer-

vezet alkotmányának iiecjk-
kelyezéséről szóló törvényja-
vaslat következelt. A javas-
lat ismertetése ulán egy fel-
szólalás volt, majd a Ház ál-
talánosságban és részleteiben 
is elfogadta a "javaslatot. 

Az országgyűlés legközeleb-
bi ülését kedden larlja, na-
pirenden az 1947—48. évi 
költségvetés vitája. 

A finn kommunista párt 
csatlakozott a Kominformhoz 

A finn kommunista párl Kominform többi tagjai: 
csütörtökön ugy határozott, Oroszország, Lengyelország, 
csatlakozik a kominformhoz. Románia, Bulgária, Magyar-
Néhány napon belül várják p ország, Jugoszlávia, Cseliszlo-
halíro'zat nyilvánosságraho- vákia, Franciaország és Olasz-
zs'al&t hivatalos formában. A 1 ország. 

A nyugati kis államok idegenkednek 
Bevin hlokkalakitási tervétől 

Rövideseim megalakul Trizonia — Svédek, dánok, belgák, hol-
landok nem kötik le magukat az angolszászok mellett — Ame-

r i k ábó l diktálják a francia külpolitikát 

Az angolszászok most már 
véglegesen tető alá hozzák a 
külön német .államot, amely 
szabad területe lesz.az ame-
rikai lökének. Clay és Ro-
bertson tábornokok, az ame-
rikai és angol övezetek kor-
mányzói Berlinben pénteken 
aláirták ez ogvesltsit etapok-

ba ütközik. A tervezők nem 
számítottak azzal, hogy a'kis-
államok má|r! rendelkeznek 
annyi politikai előrelátással 
és nem kívánják- magukat a 
•Churchill-•- Bevin —'Marshall 

manyl. a »B;izoma-Chartát«. [ külpolitikai Szentháromság 
Robertson ugyanakkor beje- . útvesztőkön járó polilikájá-
lentelte, hogy t hoz kötni. Legutóbb 

Trizonia megalakítása már; a skandináv államok jelen-

rült a Bevjn által javasolt I "körvonalazza élesebben a brit 
külön blokk kérdése.' Az el-' külügyminiszter javaslatának 
gondolás azonban akadályok-11"é?z!€Uí_i.tí_- .Spaak ugyancsak 

csak napok kérdése 

és ezzel a francia, megszállási 
övezetet is felszámolják. 

Ugyanakkor előkészilik a 
német bábkormány megala-
kítását is. Az United Press 
jelenlése szerint néhány hé-
ten belül ' 

Frankfurt az uj kormány 
székhelye lesz. 

A szövetségesek az akciót 
* német gazdasági adminisztra-
tív szerv« fedőnév alatt foly-
tatják le, de senki sem kétel-
kedik abban, hogy ez a szerv 
végeredményben a német kor-
mányt jelenti. 

felék ki, hogy nemlN-e^znck 
részi semmiféle blokkalaki-
fásban. 

Unden svéd külügyminiszter 
szerint országa meg akarja 
őrizni semlegességét. A dán 
rqjnisztcrclnök csütörtökön 
délután ugyancsak kijelentet-
te. hogv 

Dánia sem csatlakozik Be-
vlnék terveihez. 

Dánia egyedül az UNO tag-
állama akar lenni — mon-
dotta. 

Spaak belga miniszterelnök 
— mint a Reuter-iroda tudósi-
tásn mondja — azt kérte az 
unió ügyében /utazgató* Mac 

Nyugaton újra előtérbe ke- Neil angol államminisztertől, 
a B 3 — 

Kelemen Gyula volt államtitkár 
ttiahb szahotázsáí leplezték le 

A Műszaki és Vegyimüvek Rt.-; dáui az ausztriai exporf meg 
,11 zAíi"T"V7T7 D T \ in̂ orfiAlnf indu II ' . f. ,, I ̂  ̂  ™ l » „ . nál (MÜVERT) vizsgálat indult 

meg, hogy megállapítsák, mi az 
oka a vállalat feltűnő ráfizeté-
sének. A vizsgálat megállapí-
totta, hogy Kelemen Gyula voll 
iparügyi aflamtilkár szándéko-
san szabotálta a MÜVERT ter-
melését. Megakadályozta, hogy 
a vállalat megfelelő munka-
szerződéseket kössön. Igv pél-

kötését addig halasztotta, amíg 
az egész kérdés időszerűtlen 
lelt. Ezzel elérte, hogy a 
MÜVERT leheletlen anyagi hely-
zetbe jutott és a vizsgálatot 
végző bizottság szerint ugy tönk-
rement, hogy nincs más megol-
dás, mint a vállalat felszámo-
lása. 

I magyar közalkalmazottak előtt 
még súlyos feladatok állanak 

Pénteken tartott konferenciát még 
az állami hivatalnokok kommu-
nista pártszervezete. Az érte-
kezleten Olt Károly népjóléti 
miniszter beszámolt az ország 
politikai és gazdasági helyze-
téről. 

Megemtitelte, hogy vannak 
ugyan még területek, amelye-
ket a demokrácia átformáló 
ereje nem formált át teljesen, 
mint például a közigazgatás és 
a közoktatás, ahol-a demokrácia 

ma-talál tennivalót. A 
gyar közalkalmazottak előtt e 
tekintetben még nagyon súlyos 
feladatok állanak. 

A köztisztviselőknek hozzá 
kell emelkedniük a magyar de-
mokrácia általános színvonalá-
hoz és az ipan és mezőgazda-
sági dolgozók öntudatához, ah-
hoz, hogy egyetlen utat lás-
son maga* előli - a magyar népi 
demokrácia útját. 

csütörtökön hangsúlyozottan ki-
jelentette, hogy 

Belgiumnak nincs szánkéká-
ban semmiféle szerződést sem' 
aláírni. 
A holland miniszterelnök 

ugyancsak csülörlökön nyilatko-
zott Hollandia álláspontjáról. 
Hollandia bekapcsolódik a Mar-
shall-tervbe — mondotta —, de 
ez 

nem jelenti, hogy csupán 
Nyugat fele fordul. 

így "tehát a Benelux-á Hámok is, 
amelyekre Bevin blokkalapilása 
elsősorban épül, idegenkednek, 
fáznak a sok homályosságot 
rejtő bevim elgondolásoktól. 

Franciaországban a frank de-
valválásával előidézett válság 
e g y r e tart. A politikai-pénzügyi 
helyzet kihat már a napi éleire 
is. "Párizsban például eltűnt a 
benziin. állnak a taxik. 
. A parlamentben Scüuman 

kormányának helyzete inog és 
a líoinmun'sla párt eddSg' el-
sz'gelcll helyzetéhen változá-
sok történtek-

A francia reakció egységfront-
ján szakadások következtek be 
és ez a parlamenti szavazások-
nál szépen mutatkozik. 

Ductos elvlárs pénzügy' ja-
vaslatait már 260 más párti 
képviselő is támogatta-
A köztisztviselői kar átszer-

vezéséről szóló vitában Schuma-
nékat sorozatos kudarcok érték. 
A módositó Indítványokat pél-
dául a parlament a kormány 
erős ellenkezésével szemben el-
fogadta. 

Feltünéslkellö nyilatkozat je-
lent meg egyébként a francia-
szovjet Viszony romlásának oká-
ról. Cathalas, a moszkvai, fran-
cia követség volt tájékoztatás-
ügyi attaséja kijelentette, hogy 

á Szovjettel való szakítás ter-
velt az Egyesült Államokban 
dolgozták kft és az amerikai 
stratégiai szempontok elfoga-
dásával a francia külpolitika 
felelőse' esallósánanimá siily-
Iyesz telték Frane'aországol. 

Azt" a szerepet vállalták, amit 
annakidején Laval és Antonoscu 
Németországgal szemben vállalt. 
A szovjctelienes politika Fran-
ciaországban állandóan fejlő-
dik, holott Franciaországnak 
életbevágóan fontos a Szovjet-
unió barátsága. 

i Ez a politika szerencsétlenebb, 
mi!,nl bármely más eddigi fran-
cia külpolitika 

— lejezle be nyilatkozatát 
Catlialas. 


