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Á szocialista társadalomban a tudomány 
annyit ér, amennyiben hozzájárni 

a szocializmus építéséhez 
Egyetemi pártkonferenciát tartottak vasárnap a Szegedi 

Tudományegyetem kommunis ta aktívái 
Fordulópontot jelentett a szegedi Tudományegyetem, Szeged 

tudományos életében vasárnap délelőtt a Központi Egyetem au 
Iájában megtartott első egyetemi pártkonferencia. A szegedi tu-
dományos élet, az egyetem, a főiskola kommunista fizikai és szel. 
lemi dolgozói gyűltek össze, hogy lefektessék munkájuk szer. 
vezeti és politikai alapjait, hogy megbeszéljék, hogyan tudják ki-
küszöbölni eddigi hibáikat s munkájuk megjavításával hogyan 
tudják megoldani az ötéves tervben a tudomány dolgozóira vá-
ró hatalmas feladatokat. A pártkonferencia mind külső megnyil-
vánulásaiban, mind tartalmában és hangulatában biztató igéret 
volf arra, hogy Pártunk vezetésével, az egyelemi pártszervezet 
megerősödésével szervezettebbé, céltudatosabbá és eredményeseb-
bé válik a szegedi tudományos élet dolgozóinak munkája. 

A küldöttek nagy érdeklődés-
sel várták a párt konferencia 
megnyitását. A Lenini-Sztálin 

és Rákosi elvtársak képeivel 
feldíszített aulában ott láthattuk 
a szegedi tudósok, a tudomá-
nyos intézetek, a klinikák, a fi-
zikai dolgozók, az ifjúság kül-
dötteit. Résztvett a konferencián 
Gerő Ei-nöné elvtársnő is. 

A pártkonferencia a Köztár-
sasági Induló eléneklésével kez-
dődött, majd Sós Ferenc elvtárs 
üdvözlő szavai után Trencsényi-
Waldapfel Imre elvtárs, a sze-
gedi Tudományegyetem rektora 
mondott megnyitó beszédet. 
• Rámutatott arra, hogy ez a 

nap fordulópontot jelent a sze-
gedi egyetem és a Pedagógiai 
Főiskola életében. Ezután visz-
szapillantást vetett az elmúlt 
esztendők munkájára, eredmé-

nyeire ég hibáira. 

Az igazi tudomány a bókét 
szolgálja 

-— Az egyetem pártszervezeté-
hek nagy szerepe van abban, 
hogy a szegedi egyetemből, a 

egyeteme lett — mondotta. A 
jövő feladataira vonatkozólag 
megállapította, hogy az egyetemi 
pártszervezet döntő feladata lesz 
tudatosítani a párttagságban és 
az egyetem minden dolgosójá-
ban, hogy az igazi tudomány a 
békét szolgálja és az igazi tu 
domány a béke biztositéka. 

Ezután ifj. Komócsin Mihály 
elvtárs, a Nagyszegedi Pártbi-
zottság titkára tartott politikai 
beszámolót. 

— Minden józan gondolkodású 
ember megállapíthatja — mon. 
dotta — hogy ma a haladás és 
a béke erői egyre erősödnek. A 
béketábor győzelmei az utóbb-
időben sorozatosan, egymásután 
következnek és súlyos csapáso-
kat mérnek az imperialistákra. 
A béketábor győzelmei közül 
messze kimagaslik a Kínai Nép-
köztársaság győzelme. 

— Az elnyomott népmilliók 
hatalmas srvőzelme a kinai 
nai dolgozó népnek a kommu-
nisták vezetésével kivívott győ-
zelme — mondotta. Ezzel ismét 
450 millió sorakozott fel a bé-

reakció egyik fellegvárából a nép ketáborba. 

Komócsin elvtárs: 
Minél előbbre haladunk, annál inkább fokozódik 

a nap ellenségeinek dühe 

nak a szocialista társadalomban 
új értékmérője van. A szocialis-
ta társadalomban a tudomány 
annyit ér. amennyiben hozzájá-
rul a szocializmus építéséhez. Az 
ötéves terv sikere igen nagymér-
tékben függ a tudomány cselekvő 
támogatásától. Van egy tudo-
mányág, amelynek ismerete köte 
lező, ez „ marxista-leninista tu-
domány. Ha ennek ismeretével 
rendelkezünk, akkor a szakmánk-
ban is eredményesebb munkát 
tudunk végezni. Ünnepélyesen 
megfogadjuk — mondotta — 
hogy minden erőnkkel szolgáljuk 
ötéves tervünk sikerét. 

Néps?erűsiten ; kell a szovjet 
tudomány eredményeit 

Dr Ivanovics György elvtárs. 
Kossuth-díjas professzor, hozzá-
szólásában kifejtette, hogy az öt-
éves tervben a tudomány dolgozói 
fel akarnak sorakozni az élenjáró 
szovjet tudományhoz. A tudo-
mány fejlődésének elsőrendű fel-
tétele a megfelelő szakkáderek 
kiképzése s ezt is elősegíti a Ma-
gyar Dolgozók Pártja. 

Fenyvesi Imréné elvtársnő, az 
egyetem dolgozó női nevében szó-
lott. Dr. Meggyesi Endre elvtárs 
pedig ismertette azokat a hatafl-
mas beruházásokat, melyeket tu-
dóan ányos és egészségügyi téren 
az ötéves tervben hajtanak végre 
Szegeden. 

Bárányi Hona eflvtársnő hozzá-
szólásában beszámolt arról, mi-
lyen szép eredményeket értek el 
n tanulásban az eqyetem munkás-
éi dolgozó paraszt hallgatói. 

Helmlt Géziné elvtársnő után 
Geréb Tibor elvtárs szólalt fel. 
Hangsúlyozta, hogy a mi eredmé-
nyeink fokozása érdekében nép-
szerűsíteni kell a szovjet tudo-
mány eredményeit. Rámutatott a 
nyugati tudomány túlbecsülésének 
veszélyeire. A tudományos ered-
ményeket nem dogmatikusán .keH 
átvenni, hanean szervesen bele 

— Nem szabad azonban, hogy 
a győzelmek egy pillanatra is 
elfeledtessék velünk az előttünk 
álló feladatokat, nem szabad le-
becsülnünk az ellenség erejét — 
mondotta a továbbiakban. Az 
imperialisták igyekeznek fokoz-
ni n háborús veszélyt. Állandóan 
növelni kell erőnket és erősíteni 
hazánkat, mint a béke erős bás-
tyáját. 

Komócsin elvtárs ezután rámu-
tatott arra, hogy hároméves ter-
vünk megvalósítása elsősorban 
a Szovjetuniónak köszönhető, 
amely mindenben támogatta dol. 
gozó népünket. Megváltozott a 
dolgozó nép viszonya Pártunk-
hoz, népi demokráciánkhoz és a 
munkához. A munkaverseny ta-
laján kifejlődött a Sztahánov. 
mozgalom, amely új erőforráso-
kat tárt fel. Ezzel meggyorsítjuk 
építőmunkánkat és elősegítjük 
életszinvonalunk emelését. A to-
vábbiakban beszámolt Komócsin 
elvtárs ötéves tervünk megindu-
lásáról és az azóta elér: eredme. 
nyekről. Rámutatott arra, hogy 
a közalkalmazottak illetményé-
nek rendezése nagy jelentőségű 
az egyetem dolgozói számára is. 

Eredményeinket kemény har-
cok árán vívtuk ki, kemény har-
cot kellitt folytatnunk a belső 

és külső ellenségeinkkel szem. 
ben. Népünk győzelmeskedett 
ezekben a harcokban, mert har-
cát a marxista-leninista elmélet-
tel felfegyverzett Párt, a Magyar 
Dolgozók Pártja vezeti. Számos 
nehészég áll előttünk és ezeket 
nem szabad lebecsülnünk. Nem 
szabad elfelejteni, hogy minél 
előbbre haladunk, annál inkább 
fokozódik a nép ellenségeinek 
dühe. 

Beszéde befejező részébem a 
pártépítés időszerű kérdéseiről 
számolt be. Rámutatott arra, 
hogy további győzelmeink sike-
reinek záloga Pártunk. Elsősor. 
ban tehát Pártunkat kell erősí-
teni, méginkább megszilárdítani 
egységéi és emelni' kell Pártunk 
elméleti színvonalát. 

Ma már Pártunk irányítása ki. 
terjed az élet minden területére 
— mondotta. Feladatunk, hogy 
egészséges szervezeti életet te 
remisünk és mozgósítsuk „ párt-
tagságot az építő munkára. 

Fokozni és javítani kell a tö-
megszervezetekkel kapcsolatos 
munkánkait is. Különösképpen 
meg kell erősíteni a Magyar-
Szovjet Társaságot, amely a 
két nép közötti kapcsolat elmé-
lyítését szolgálja minden téren. 

kell illeszteni a mi munkánkba, 
A szovjet tudomány megtanít ar-
ra is. hogy meg kell becsülnünk 
a saját munkánkat. Minden haj-
b'ikoíás a nyugati tudomány 
előtt, a béketábort gyengíti. 

Schwarz Lajos elvtárs a káde-
rekkel való fokozottab foglalko-
zás szükségességére mutatott rá. 
Erdődi József elvtárs a Magyar-
Szovjet Társaság nevében üdvö-
zölte a pártkonferenciát. 

Az ifjúsági mozgalomnak 
meg keil szerveznie a tanulás 

munkáját 
.Dr Ágoston György elvtárs 

hozzászólásaiban a tanulás fon-
tosságáról beszélt Az ifjúság fel-
adata, hogy sokkalta komolyab-
ban tanuljon — mondotta. Az if-
júsági mozgalomnak alá kell 'tá-
masztania és meg kell szerveznie 
a tanulás munkáját. A pártszer-
vezet elsőrendű feladata, hogy a 
tanulásra is nagyobb gondot for-
dítson. A továbbiakban felhívta 
a figyelmet „ marxista-leninista 
képzés fontosságára és arra. hogy 
ezen a téren az egyetemen ée 
főiskolán nagy hiányosságok 
tapasztalhatók. Biztosak vagyunk 
benne, — mondotta —, hogy eze-
ket a hibákat a pártszervezet se-
gítségével ki tudjuk küszöbölni 

Tottlca Bálint elvtárs, az orvos 
egészségügyi szakszervezet fizikai 
dolgozói nevében üdvözölte a 
pártkonferenciát. 

Molnár János elvtárs az egye-
temen folyó szocialista munka-
verseny kérdésével foglalkozott. 
Elmondotta, hogy a pártszervezet 
eddig nem foglalkozott eleget a 
versennyel. Ötéves tervünket csak 
úgy tudjuk végrehajtani, ha hi-
báinkat felszámolva a konkrét 
munkára térünk át. 

Krajkó András elvtárs. a MF,-
FESz titkára felszólalásában el-
mondotta. hogv az ifjúság mun-
kája az elmúlt évben jelentő* 
mértékben megjavult s ez annak 
köszönhető, hogy a pártszervezet 
és a MEFESz között szorosabbá 
vált az együttműködés. A lövő-
ben még szorosabbra fűzzük kap-
csolatainkat a pártszervezettel, 
mert ez biztosítja munkánk to-
vábbi -sikerét. 

Szabó Gyula elvtárs kijelentet-
te; nincs az egyetemi munkának 
egyetlen területe sem, amelyre ne 
Íratna termékenyítő hatással a 
pártszervezet — igy a kollégiu-

mokra is A kollégiumok szelle-
mének, munkájának további meg-
javításában nagy segítséget vá-
runk az egyetemi pártszervezet-
től. 

tíarele István elvtárs hozzászó-
lásában a klerikális reakció tény-
kedéseiről számolt be az egyete-
men, amellyel gátat akarnak gör-
díteni az ifjúság eredményes 
munkája elé. Rámutatott az éber-
ség fontosságára, 

A jelenlévők ezután megválasz-
tották a 25 tagú pártvál aszt-
mán vt 

Tudjuk, hogy ránk kommunistákra 
tokozott felelüsseg hárul 

A párt konferencia résztvevői 
ezután nagy lelkesedéssel fogad-
ták ól a határozati javaslatot. A 
határozati javaslat a többi kö-
zött kimondja, hogy egyetemi 
pártszervezet elsőrendű feladata 
b'ztositani az ötéves tervnek az 
egyetemre és főiskolára eső ré-
szét mind a tudományos munka, 
mind „ szakkáderek nevelése 'te-
rén. tíi oktatásban és a tudomá-
nyos kutatásban is ki kell dom-
borodnia4 hogy a Szovjetúnió a 
tudomány terén is a világ élén 
halad. Rámutat a határozat ar-
ra. hogv a béke ügyét csak ak-
kor szolgálhatjuk eredményesen, 
ha következetes harcot folyta-
tunk a reakció és annak minden, 
álcázott változata ellen. Az ifjú-
sági mozgalom központi kérdésfl 
a tanulmányi színvonal emelése 
ós a teljes ifjúsági egység poli-
tikai előkészitéise. 

A határozat végül a követke-
zőket mondja: „Büszkeséggel és 
boldogsággal tölt el bennünket az 
a tudat, hogy résztvehétliíhk ab-
ban „ harcban, amelyet a nagy 
Sztálin vezet a békéért és a szo-
cializmus győzelméért. Tudjuk, 
hogy ránk. kommunistákra foko-
zott felelősség hárul, de áthat a 
győzelem biztos tudata, mert a 
Párt által megszabott úton me-
gyünk tovább azon az úton, 
amelyet bölcs vezetőnk mutat ne-
künk. „ mi forrón szeretett Rá-
kosi Mátyás elvtársunk." 

A pártkonferencia résztvevői 
ezután táviratot intéztek a Köz-
ponti Vezetőséghez és Rákosi Má-
tyás elvtárshoz. 

Az egyetemi pártkonferencia á 
Párt és Rákosi elvtárs ünneplésé-
vel és az Internacionálé eléneklé-
sével ért véget. 

N A mi hazánk a világ másik feléhez tar toz ik . . . " 
A szegedi pedagógusok nagy örömmel fogadták Béki Ernő 
a pedagógus szab szervezet főtitkárának bessamoió/át 
a minisztertanács rendeletéről 

Vasárnap délelőtt a Szakszer. 1 most kiosztott Kiváló Munkás 
vezeti Székház ünnepélyesen fel- j érdemrendekre, amelyben 65 
díszített nagytermében • Szeged kartársunk nyerte el jó munká. 

A marx'zmus-lenin'zmus tudománya nélkülözhetetlen 
fegyver minden egyetemi dolgozó munkájahoz 

Komócsin elvtárs ezután is-
mertette az egyetem kom-
munista dolgozói előtt álló fel-
adatokat. Rámutatott a politi-
kai irányítás, a szervező és el-
lenőrző munka megjavításának 
fontosságára, a szakmai és poli-
tikai továbbképzés szükségessé-
gére. A marxizmus-leninizmus 
tudománya nélkülözhetetlen 
fegyver minden egyetemi dolgo-
zó munkájában. 

A beszéd után a hallgatóság 
percekig tartó tapssal ünnepel-
te Pártunkat és bölcs vezérét, 
Rákosi elvtársat. Ezután meg-
kezdődött a küldöttek felszóla-
lása. 

Simovics Mihály elvtárs hoz-
zászólásában az üzemek dolgo-
zóinak nevében üdvözölte a párt-
konferenciát. Az ipari és a tudo-
mányos dolgozók közös munká-
ja, ez a kölcsönös támogatás 
eredményezi azt — mondotta — 
hogy a munkásosztály vezetésé-
vel, a haladó értelmiség támoga-
tásával sokkal hamarabb meg 
teremthetjük az újtípusú szocia-
lista társadalmat. 

Dénes Leó elvtárs, polgármes-
ter Szeged város nevében üd-
vözletét tolmácsolta a pártkon. 
ferenciának. 

Dr Fodor Gábor elvtárs, egye-
temi t a n á r h o z z á s z ó l á s á b a n ki-
h a n g s ú l y o z t a , h o g y a t u d o m á n y -

pedagógusai előtt Béki Ernő, a 
Pedagógus Szakszervezet Orszá-
gos főtitkára, országgyűlési kép-
viselő számolt b e a Miniszterta. 
nács rendeletéről. 

A nagyszámú hallgatóság 
előtt dr Berki Imre, a szegedi 
Pedagógus Szakszervezet elnöke 
mondott megnyitóbeszédet, majd 
utána Béki Ernő emelkedett 
szólásra. 

Beszéde kezdetén Rákosi elv-
társ emlékezetes celldömölki be-
szédéből idézte a nevelőkre vo-
natkozó részt, amelyben Rákosi 
elvtárs a következőket mondot. 
ta: „Kormányzatunk, népi de-
mokráciánk erősödésével mind 
nagyobb mértékben veszi le a 
nevelők vállairól is a megélhe-
tésnek még rájuk nehezedő 
gondjait." 

Rákosi elvtára nem toldo-
zást-foldozást ígért — mondotta 
Béki Ernő — hanem rendezést. 
S ez szükségessé tette az egész 
bérrendszer átalakítását. Ha ösz-
szehasOnlRjuk a bejelentés óta 
eltelt idő tartamát a Horthy 
rendszer lassú, huzavona után 
megszületett látszat fizetéseme-
léseivel, amely csak két-három 
pengő emelkedést jelentett — 

jáért a dolgozóknak ezt a kitün 
tető elismerését. De feltétlenül 
jelentkezett jobb munkánk érté-
kelése a fizetésrendezés kérde 
sénél ia, 

— A népgazdaság szocialista 
szellemű átalakításával — mon. 
dotta továbbá Béki elvtárs, — a 
munka termelékenységének fo-
kozásával népi demokráciánk 
megerősödésével együttjár a dol-
gozók életszínvonalának áUandó 
emelése, amely maga után vonja 
a kuliura bázisának állandó ki. 
szélesedését és színvonalának 
emelkedését. Az új fizetésrende-
zésnél a mennyiségileg is jelen-
tős adatok előtt döntő az, hogy 
a rendeletben lefektetett tények 
forradalmi változást jeleo'enek. 
Ennél a fizetésrendezésnél ÍB ér. 
vényesül a Népköztársaságnak 
Alkotmányában lefektetett elv: 
Mindenkinek munkája szerint. 

A szocialista bérpolitika elvei-
nek érvényesítését jelenti az ia 
— mondotta továbbá — hogy 
biztosította szakszervezetünk & 
dolgozók érdekvédelmi szervé-
nek kezdeményező Indítványozó, 
a végrehajtásban ellenőrző sze-
repét. A mindenkinek munkája 
szerint elv alapján az új rende-

megállapíthatjuk, hog£ a népi zés megszünteti a falu és város 

feléhez tartozik — folytatta be-
szédében — amely Szabadságát 
és békéjét a nagy Szovjetunió. 
nak köszönhe.U és a Sztálin ve-
zette béketáborban áll. Nálunk 
a munkásosztály van uralmon és 
nm a monopolista burzsoázia. 
Minket nem a háborús uszítók 
vezetnek munkanélküliségbe, 
romlásba, pusztulásba, hanem a 
Magyar Dolgozók Pártja vezet 
a jobb, a boldogabb élet felé. 

Az új fizetésrendezés — fejez-
te be beszédét — jelzi Pártunk, 
nak és a dolgozó népnek belénk 
helyezett bizalmát és mi meg 
fogunk felelni a bizalomnak. 

A nagy tapssal fogadott be-
széd után Szeged pedagógusai 
percekig tartó viharos lelkese-
déssel ünnepelték a Pártot és 
Rákosi elvtársat, majd Pozsonyi 
Zoltán középiskolai igazgató ja-
vaslatára elhatározták, hogy kö-
szönőtáviratot intéznek Rákosi 
elvtársnak. 

A pedagógus nagygyűlés az in-
ternacionálé eléneklésével ért vé-
get. 

demokráciánk gyorsan oldotta 
meg ezt a kérdést is. 

A reakció természetesen ki-
használta ezt az időt. Rémhíre-
ket terjesztett, hogy megingás 
sa a nevelők bizalmát a Párt és 
Rákosi elvtárs iránt. Ez csak 
kismértékben sikerült a reakció-
nak, mert a nevelők döntő több. 
sége jó munkájával bebizonyí-
totta hűségét a dolgozók álla 
ma iránt. Gondolunk itt a sztá 
lini felajánlási mozgalomraJ a 

pedagógus dolgozói közötti in-
dokolatlan fizetéskülönbségekel 
is. 

Béki elvtárs beszédében ezután 
párhuzamot vont a kapitalista 
államok nevelőinek fizetése és a 
mi nevelőink fizetése között, s 
megállapította, hogy a nyugati 
államok nevelőinek fizetése szin. 
te elképzelhetetlenül alacsony a 
mi tanerőink fizetéséhez viszo-
nyítva. 

« A mi hazánk a világ másik 

A SzIT központi 
kulturcsoportja szerepelt 

Lengyelkdtpolnán 

A SzIT szegedi központi kul-
túresoportja vasárnap igen nagv 
sikerrel szierepelt Lengvelkápol-
nán. Velük együtt a MÁV szege-
di erinjátszócsoportja is felke-
reste a lengyelkápolnai dolgozó 
parasztokat. A vasutas színját-
szók Osztrovszkij: „Az acélt 
megedzik" című darabjából mu-
tattak be részletet A SzIT ének-
kar munkásindulókat énekelt., a 
rtépi tánccsoport pedig magyar é3 
oroaz táncokat mutatott be. — 


