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Induljon meg a harc a kozmopolitizmus, az áltudományosság 
ellen a szegedi egyetemen is 

Az egyetemi intézetekbe járó folyóiratok sürgős felülvizsgálására van szükség 

A Szegedi Egyetem pártbizott-
sága a közelmúltban megvizsgál-
ta az egyetemre járó külföldi 
folyóiratok kérdését. A vizsgá-
lat tapasztalatai azt mutatták, 
bogy a szegedi egyetemen még 
mindig erős a burzsoá ideológia, 
a kozmopolitizmus befolyása, 
amely a háborús uszitó imperia-
listák egyik eszköze. Az impe-
rialisták és hűséges kiszolgálóik, 
a jobboldali szociáldemokraták, a 
klerikális reakció ügynökei a tu-
domány lieple alatt azt akarják 
elhitetni, hogy a népeknek le 
kell mondaniok nemzeti függet-
lenségükről a minél szorosabb 
együttműködés érdekében 

A kozmopolltlzmua 

burzsoá elmék te azoknak a „tu-
dósoknak" is hivatalos program-
ja, akik a „nemzetköziség", 
„humanizmus", „világállam" ha-
mis jelszavainak hangoztatásá-
val igyekeznek segítséget nyúj-
tani a világuralomra törő an-
gol-amerikai imperialistáknak, a 
Szovjetunió által vezetett béke-
tábor ellen. 

A szegedi egyetem különböző 
intézeteibe járó folyóiratok 
nagyrésze éppen ennek a koz-
mopolita és burzsoá ideológiá-
nak szócsöve. Baj van az ará-
nyokkal is, mert a folyóiratok-
nak csupán egyhatoda képviseli 
a szocializmus világnézetet, a 
többi viszont az angol-amerikai 
imperialisták szelemét tükrözi 
vissza. A szocializmus világné-
zetét képviselő egyhatod részbe 
is a szovjet folyóiratokon kivül 
beletartoznak a népi demokrá-
ciák államaiban, valamint a tő-
kés országokban megjelenő 
marxista-leninista, vagy egyéb 
haladószellemü folyóiratok. 

Ezen a kirivó helyzeten, ezen 
az aránytalanságon sürgősen 
változtam kell! A szegedi egye-
temi intézetek vezetőiknek is 
meg keű érten iök, hogy ma a 
marxizmus-leninizmus élenjáró 
elmélete áll szemben a burzsoá-
zia áltudományával és élelmek-
teivel. 

Harcról van szó, 

amelyből ki keli venniök részü-
ket tudósainknak is, dolgozó né-
pünk, de egyben saját fejlődé-
sük, haladásuk érdekében is. A 
Szovjetúnió példája a tudomá-
nyos élet terén világosan meg-
mutatja, hogy az igazi tudomány-

nak és képviselőinek miként kell 
összekapcsolódnia a néppel, mi-
ként kell szolgálnia a dolgozó 
népet. Sztálin elvtárs tanítása 
arra figyelmeztet, hogy az igazi 
tudomány nem tart ja távol ma-
gát a néptől, hanem mindig a 
népet szolgálja és minden ered-
ményét a dolgozó nép rendelke-
zésére bocsátja. Tudósaink csak 
a marxizmus-leninizmusnak, mint 
az egyetlen tudományos és kö-
vetkezetesen forradalmi világné-
zetnek a birtokában szolgálhat-
ják hűségesen népünk érdekeit, a 
Párt. útmutatása mellett és ér-
hetnek el az eddigieknél sokkal 
nagyobb, átfogóbb eredménye-
ket. A Szovjetunióban is ez biz-
tosította a micsurini biológia 
győzelmét a reakciós idealista 
weigmarmizmus felett. 

Honnan meríthetnék azonban a 
szükséges tapasztalatokat és ú j 
módszereket tudósaink, ha csak 
ilyen csekély arányban járatják 
és még kevésbbé olvassák a 
marxista-leninista szellemű fo-
lyóiratokat. Ezeknek a folyóira-
toknak pedig igen rendkívüli a 
jelentősége, hiszen 

a legidőszerűbb 

felszámolnunk. Nem mellékes az 
a szempont sem, hogy kik érté-
kelik á t a burzsoá folyóiratokat. 

Karonkénti bizott-

ságok szervezése 

tudománya nyagot 

tartalmazzák. Ezért a szegedi 
egyetemre minél nagyobb szám-
mal kell járnia ezeknek a folyó-
iratoknak, hogy az egyetem 
dolgozói felvértezhessék magu-
kat a szocializmus minden rendű-
rangú ellenségeivel szemben, kü-
lönösen az imperializmus szolgád 
latába szegődött jobboldali szo-
ciáldemokraták áltudományos, 
álszooialista megnyilvánulásaival 
szemben. Nem engedhető meg. 
hogv a dolgozók drága pénzén 
olyan folyóiratokat vásárol iá-
nak. amelyek csak látszólagos 
szakfolyóiratok és hamis elméle-
teket igyekeznek terjeszteni. 
Nincs szükségünk azokra a fo-
lyóiratokra. amelyek azt akarják 
elhitetni, hogy a kapitalizmus 
örökkévaló és igazságos rend. 

Természetesen szó sincs arról, 

hogy a szegedi egyetemen szá-

moljuk fel valamennyi nyugati 

eredetű folyóiratot. Lenin elv-

társ arra tanít, hogv az ellenség 

legyőzéséhez meg is kell ismer-

nünk az ellenséget. Sürgősen 

meg kell azonban szüntetnünk a 

folyóiratok közötti aránytalan-

ságot és a burzsoá kozmopolitiz-

must terjesztő folyóiratokat kell 

szükséges megfelelő szakkáde-
rek bevonásával annak felülvizs-
gálására. hogy egy-egy folyóirat 
járjon-e az intézetbbe vagy sem. 
Igy például a jogi karon semmi 
szükség nincs a Vatikán hivata-
los lapjának: az Acta Sedis 
Apostolicae-nak járatására. Sür-
gősen változtatni kell azon is, 
hogy az orvostudományi kar fo-
lyóiratának csak egy tizede kép-
viselje a haladó szocialista tudo-
mányt. A természettudományi 
karon hasonló a helyzet. A böl-
csészeti karon valamivel jobb el-
osztás mutatkozik, mert ott a fo-
lyóiratok egyharmada szovjet 
eredetű. Igaz ugyan, hogy ezt az 
arányt az orosz intézetbe járó 
folyóiratok teszik kedvezőbbé. 

Feltétlenül szükséges, hogv a 
szegedi tudományegyeten vál-
toztasson ezen a kirívó helyzeten. 
A külföldi folyóiratokat irányító 
és kezelő szerveknek is kevesebb 
bürokráciával, több tanácsadás-
sal és tájékoztatással kell az 
egyes tudományos intézkedések 
rendelkezésére állnia. 

Az orosz nyelv 

mind szélesebbkörű elsajátítása 
is hozzájárul ahhoz, hogy a tu-
domány terén a szegedi egyete-
men is kérlelhetetlen harc indul-
jon meg a kozmopolitizmus elle-
ni küzdelemben. Komoly segítsé-
get nyúj t majd ezen a téren a 
dokumentációs központnak az 
egyetemi orosz intézet mellett 
most szervezés alatt álló kiren-
deltsége, amely lehetővé teszi, 
a szovjet folyóiratok gvcrs és 
korszerű fordítását. Komoly fel-
adat vár a Magyar-Szovjet Tár. 
saság egyetemi szervezetére is 
ezen a téren. 

Határozott küzdelemnek kell 
megindulnia a szegedi tudo-
mányegyetemen az ellenséges 
ideológia befolyása ellen, a Párt 
vezetésével. Arra van szükség, 
hogy — amint arra Rákosi elv-
társ a DISz kongresszuson mon-
dott beszédében is figyelmezte-
tett —, hogy időben felismerjük 
az ellenséget, még ha a tudomá-
nyosság álarca mögé rejtőzik is 
és leplezzük le, vegyük fel vele a 
harcot dolgozó népünk érdeké-
ben. 

Szabadonbocsátották Nazim Hikmetet, 
a világhírű török költőt 

Nazim Hikmetet, a híres halad 

tálános amnesztiatörvény alapján — 

ken megszavazott — több, mint 12 

Az amnesztiatörvényről folyta 

ment raekciós többsége azt akarta, 

az amnesztia alól. Tekintettel a tör 

váló tiltakozásra Hikmet börtönben 

ték megakadályozni az amnesztiatör 

börtönben tartam a költőt. 

ószeUemű török költőt vasárnap ál-

amelyet a török parlament pónte* 

év{ rabság után szabadonengedték, 

tott parlamenti vita során a parlo* 

hogy Nazim Hikmetet kivételezzék 

ök közvéleményben egyre erősebbé 

tartása ellen, a hatóságok nem mer-

vény alkalmazását és továbbra is 

Változás az igazságügyminiszteri székben 
Dr. Ries István igazságügyminisz-

ter benyújtotta lemondását. A mi-
nisztertanács javasolta a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának a lemon-
dás elfogadását és az igazságügyi 
tárca ellátására dr. Molnár Eriket 
javasolta. 

'A' Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

elfogadta dr. Ries István lemondá-

sát és helyette dr. Molnár Eriket 

választotta meg igazságügyminisz-
ternek. 

Dr. Molnár Erik jogász, a mun-
kásmozgalom régi harcosa, már 
1928-ban titkára volt a kecskeméti 
Szociáldemokrata Pártszervezetnek, 
tagja volt, mint népjóléti minisz-
ter az 1944 december 21-én meg-
alakult ideiglenes kormánynak, 

1947-ben külügyminiszter lett, 
1948-ban moszkvai köve't. 

Haladéktalanul távolítsák el 

Hz amerikai bombázókat Angliából 
— k ö v e t e l t e D a v i e s m u n k á s p á r t i k é p v i s e l ő 

Davies, angol munkáspárti 
képviselő, választókerületében 
megbélyegezte az USA agresszív 
politikáját és hangsúlyozta, az 
Egyesült Államok szándékosan 
megsértette az ENSz alapokmá-
nyát azáltal, hogy haditámasz-
pontokat épített fel saját hatá-
rain kívül eső területeken. An-
gliában nemcsak amerikai repü-
lőegységek állomásoznak, hanem 
amerikai atombombázó repülő-
rajok is. 

— A leghatározottabban köve-
teljük — folytatta Davies — . 
hogy ezeket haladéktalanul tá-
volítsák el Anglia területéről. 
Határozottan és világosan ki kell 
jelenteni, hogy Anglia nem en-
gedi magát semmiféle háborúba 
belekeverni. 

Koreáról szólva, a képviselő 
kijelentette: „Minden lehetőt el-
követek, ho®v kerületemből 
egyetlen férfit vaev nőt ne von. 
janak be ebbe a háborúba". 

Júliusban ül össze a Béke Híveinek 
Állandó Bizottsága Prágában 

A Béke Hívei Állandó Bizott-
sága július 25-én ül össze Prá-
gában és a tárgyalások napi-
rendjén két lényeges pont szere-
pel: 1. A Béke Hivei Varsóban 
megtartandó n . világkongresszu-
sával kapcsolatos előkészületek, 

2. A stockholmi békehatározat 
aláírási akciójának kiértékelése. 

A Béke Hívei Állandó Bizott-

ságának prágai ülésén a világ-

békemozgalom 25 kiváló szemé-

lyisége vesz részt. 

A NÉPI D E M O K R Á C I Á K O R S Z Á G A I B Ó L 

Bartha József9 a lupényi bánya hőse 

Tarfsuk pontosan számon az uj iermési 
A szovjet földek kincse: 

az ú j termésű gabona, szakar 
datjan áradatban özönlik a 
beg.viijtőhelyekhez és elevár 
torokhoz- A szovjet paraszr 
toknak minden törekvése arra 
irányul , hogy határ idő előtt 
teljesíthessék az á l l ammal 
szembeni kötelezettségüket. 
Ebben az igyekezetben a Bol-
sevik Pár t és a szovjet kor-
mány iránti odaadó hűségük 
nyi lvánul meg. 

Valamennyien 

a j ó g a z d a s z e m ó v a l 

nézik a tormést és egyenként 
pontosan számontart ják kol-
hozuk vagyonát. Tud ják , 
hogy csak a pontos elszámo-
lás segítségével valósíthatják 
meg a jövedelemnek a mun-
ka arányában történő szocia-
lista elosztását. A termékek 
minden ki logramját és a kol-
hoz minden kopejká ját való-
ban úgy tart ják számon, mint 
személyes tulajdonukat. 

A termés betakarítása idő-
jén k i tűnő munkaszervezés-
sel, a gépesítés segítségével 
elkerülik a szomvesztcségeh 
A betakarítás ideje alatt vi-

E lsőnek lenni a s p o r t b a n , 
e l sőnek lenni a m u n k á b a n I 

Ehhez segit 
a z M H K -sportmozgalom I 

gyáznak minden szem gabo-
nára és minden kolhoz gon-
doskodik, hogy a gabona a 
cséplőgépektől 

v e s z t e s é g n é l k ü l 

jusson el a kolhozmagtárakba 
és ál lami begy Uj főhelyekre. 

A z ú j termés lemérésének 
és számontartásának minta-
szerű megszervezése a gép-
és traktorállomások vezetői-
nek kötelessége, ö k gondos-
kodnak arról , hogy a mérle-
gek idejében kint legyenek a 
szérűkön. A mázsálok munká-
j ának ellenőrzése a kolhoz-
számvevő feladata. 

A mázsá ló a gép- és trak-
traktorál lomás alkalmazottja 
és egyben az á l l am képvise-
lője a kolhozban. 

A kolhozok gondoskodnak 
a termés brigádok szerinti 
számontartásáról. Azt is meg-
nézik, melyik munkacsoport 
mi lyen növényeket gondozott. 
I gy biztosítják a kolhozok, 
valamint a gép- és traktorál-
lomások dolgozói keresetének 
pontos kiszámítását. 

Ki tűnően szervezték meg a 
termés őrzését K u b á n plasz-
toni kerületében lévő 

V ö r ö s C s i l l a g - k o l h o z 

szérűin és magtáraiban. Az 
kolhoz valamennyi dolgozója 
átérzi, hogy a kolhoz termé-
sének számontartása á l lami 

szempontból nagyon fontos. 
Jó] megőriznek minden szem 
gabonát, mert tud ják , hogy 
ez rendkívül fontos felada* 
abban a harcban, amelyet az 
á l lam iránt j kötelezettségeik 
teljesítéséért folytatnak. 

A Vörös Csillag-kolhozban 
á l landó őröket is ál l í tanak a 
termés megvédésére. A z őrök 
tudják, hogy a kicsépelt ga-
bonát egy percre sem szabad 

ő r i z e t l e n ü l h a g y n i . 

Forró, száraz napokban egy 
szikra is elég ahhoz, hogy 
lángra kapjon a tarló. Bár-
mennyire v igyáznak a szovjet 
parasztok termésükre, mégis 
történhet tűzkár. Az őrök 
legfontosabb feladata tehát 
arra ügyeln i : tűzveszély ne 
érje a féltelt gabonát. Minden 
eshetőségre felkészülve hatal-
mas v'.r tartályokat. fecskén 
dőket tartanak ezekben a he-
tekben a mezei tanyákon és 
szérűkön. 

A gondos, lelkiismeretes 
munkának és a szigorú ellen-
őrzésnek megvan az eredmé-
nye. A Vörös Csillag-kolhoz 
mezőiről egymásután indul-
nak az aranyszínű búzával 
megrakott gépkocsik, meg 
szekerek. A kocsikon ülő kol-
hozparasztok arcáról /boldog 
megelégedettség sugárzik, 
mert Sztálin elvtársnak tett 
ígéretüket vá l t j ák valóra. 

A hangszóró a korareggeli 
órákl>aii közölte: Bar tha József 
brigádi'a j ú n i u s 13-án bofejez)e 
az idei évre előirányzott termelési 
programot cs most már a követ-
kező év termelését végzi. 

A hír percek alatt terjedt cl 
Lupényben. Délelőtt m á r vörös 
zászló lengett a lupényi házakon. 
Az ö römh í r azonban nam maradt 
meg Lupény falai között. A tele-
fon csakhamar tovább vitte Bar-
tha József br igádiának győzelmi 
hírét az egész Zsil-völgyben. A 
petrozsényi járás i pártbizottság 
t i tkára nyomban Lupényba sietett, 
hogy kezet szorítson '-a kUünő 
brigád agjaival. 

Délutánra nagy ünnepséggel 
köszöntölték a győztes brigádot. 
A sokaság a bánya udvarán gyü-
lekezett. A nők és f iatalok kezé-
ben virágcsokrok virítottak, — 
ezzel köszöntötték a bányából fel-
érkező brigádot. A pártszervezet 
vezetők a mérnökök, a hivatalok 
dolgozói is lelkes örömmel, meleg 
szeretettet köszöntötték Bar thá t 
és társait. 

Amikor a győztes brigád táv-
ját megjelentek a bánya bejára-
tánál szénportól feketén, ragyogó 
arccal, zene. éljenzés, srava'ókó-
rus csendült fel. Felejthetetlen 
nercek voltak ezek. 

Bari ha elvtáns az elhangzott 
köszöntésekre meghatottan és 
szerényen mondotta: 

— Elvtársak ez nem engem, a 
Pártot illeti az elismerés. A győ-
zelemre a Pár t vezetett bennün-
ket. . . 

Húsz évvel ezelőtt ugyan-
ilyen tömeg állt a bánya udva-
rán. Akkor azonban az arcok éh-
ségtől és nyomortól megkínzottak 
voltak. A bányászok kenyeret és 
emberj bánásmódot követellek. Az 
aisszonyok kar ján a ványadt gyer-
mekek csüngtek, elő vádiratként 
a kizsákmányoló rendszer ellen. 

Gépfegyverropogás volt a vá-
lasz akkor a bányászok kérésére. 
A lupényi vérengzés vértanúinak 
emlékét idézi most az az emlék-

tábla. ame ly a'att Ba r t ha elv-» 

társat, és társait forró szeretettel 

vár ták a dolgozók. 

Bar tha elvtárs kora gyermek-

korától érezte a burzsoá földes-' 

úri rendszer kegyetlenségét. Öröm, 

felen gyemrekéveinok legmaro-/ 

dandóbb emléke az a rengeteg 

üldözés és mcgalázás, amiben az 

iskolában volt része. Alig, hogy az 

iskolapadból kilónett. eeizmadia-

i nmnak ment. Má.lékenvér'-rt, sa-

vanyú káposztalevesért dolgozott!. 

A munkanélkül iség azonban á 

rsi'-madiia szakmából j„ elüldözte. 

Ekkor a fűrésztelepen lett napszá-

mos. 

Jött a háború. Beiekénys/zeritet-i 

lék Horthy hadseregébe. A di-/ 

esőséges Szovjet Hadsereg elő-

nyomulásakor Bartha és egész 

esanata csatlakozott, a Szovjet 

Hadsereghez. Harcolt a fasiszták 

megsemmisítéséért Magyaronszá-i 

gon é« Csehszlovákiában. Haza-

térve romokban találta a fűrész-

telepet. Cipész lett. Mind ig ú g y 

érezte azonban, hogy többet, job-

bat, t udn a termelni másut t . Egv 

rvanon elment a Zsp-völgvbe. 1918 

derem herében szállt le e'-őször a) 

tárnába. A Párt felismerve k ivá ló 

képességeit segíbet'e, t ámogat ta 

őt fejlődésében. Egyre felelősebhl 

munkakört kapott.. Abban a mun-

kacsoportban dolgo-ott. amelv eb-

ben a bányában először alkalmaz-

ta a gyorsfej lés szovjet módsze-

rét. Nyílt szemmel járt . Mindent 

meg aleart tanu ln i . Elsőnek vé-

gezte rí a szakiskolát. J anuá r 1-/ 

én m á r brigádvezető lett. 

A nyomor és nélkülözés keser-

ves ú t j á t jár ták br igádiának tag J 

jai , Balla József és Mueta Ale. 

xandru is. Mindketten a Párt se-/ 

gítségével lettek bányászok. És 

most romának és magyarok lest-

véri szeretetben, közös lelkesedés-

sel, a Párt iránti ragaszkodással! 

együtt dolgoznak, együtt viszik 

előre a termelés ügyét és együtt! 

osztoznak a dicsőségben. 


