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T A N É V N Y I T Ó 
A mai napon ünnepélyes ke. 

ret&k között kezdődik meg a sze-
gedi egyetemen és a pedagógiai 
főiskolán a tanév. Az egyetemi 
es főiskolai tanévnyitónak az 
idén különös jelentősége van. Az 
egyetemi és főiskolai munka 
ugyanis azoknak a hatalmas vál-
tozásoknak a jegyében kezdődik 
meg, amelyek felsőoktatásunk-
ban a Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetőségének március 
29-i határozata óta végbemen-
tek. 

A nyár folyamán a Párt hatá-
rozatának útmutatásai szerint el-
készült az egyetemi és főiskolai 
reform. Ez a reform kijavította 
azokat a súlyos hibákat, ame-
lyekre Pártunk rámutatott. Az 
elmúlt tanév elején egyetemeink 
és főiskoláink még magukon hor. 
dozták a burzsoá-egyetemek sok 
jellemvonását. Az ellenség is tu-
datosan igyekezett megakadá-
lyozni, hogy felsőoktatási intéz-
ményeink a szocializmus építését 
szolgálják. Egyetemeink nem 
voltak eléggé kapcsolatban az 
eleven élettel, a termeléssel. Nem 
adtak eléggé '•orszerü szakkép-
zést és megfelelő számú szak-
embert üzemeinknek, az állam-
szervezetnek, kulturális építő, 
munkánknak, és közegészség-
ügyünknek. Egyetemeink tan-
rendjét a maximai izmust jellemez-
te, túlterhelték a hallgatókat, de 
ugyanakkor a szükséges szak. 
képzettséget és műveltséget nem 
biztosították. Jelentős befolyást 
gyakorolt a tanításban a burzsoá 
ideológia és különösen a kleri-
kális reakció. 

Az ú j reform mindenekelőtt a 
Szovjetunió felsőoktatásának a 
tapasztalatait tartja szem előtt. 
A reform alapvető feladatként a 
dolgozó nép gyermekeinek lehető 
legjobb szakmai kiképzését jelöli 
meg. Kiküszöbölte a maximaliz-
must, azoknak a felesleges tár-
gyaknak a hallgatását, amelyek, 
nek semmi kapcsolatuk nem volt 
azzal a gyakorlati céllal, amelyért 
az egyetemi oktatásnak folynia 
kell. Ugyanakkor lényegesen 
emelkedik azoknak a tárgyaknak 
a színvonala, amelyeknek a hall-
gatók az egyetem és a főiskola 
elvégzése után a gyakorlati élet-
ben a legtöbb hasznát veszik. 

A reform döntő gondot fordít 
a politikai színvonal emelésére, 
a marxizmus-leninizmus elveinak 
fokozott érvényesítésére, a reak-
ciós és idealista elméletek elleni 
fokozott harcra. Ennek megfele-
lően a marxizmus-leninizmus fő-
tárgyként szerepel, bevezetést ad 
a politikai gazdaságtanba, meg. 
tanítja a marxizmus-leninizmus 
alapjait a párttörténet alapján, 
biztosítja a dialektikus és törté-
nelmi materializmus megismeré-
sét. A marxista-leninista oktatás 
természetes kiegészítéseképpen 
hangsúlyozza a reform az orosz 
nyelv tanulásának fontosságát. 
Az új tanévben rz egyetemek és 
főiskolák hallgatói számára köte-
lező az orosz nyelv tanulása-

A mi ereetemünk és főiskolánk 
előtt most az a döntő feladat áll. 
hogv a paoíron meglévő egyetemi 
ró fci. '3-eVi r e f o r m o t a z é-Mbe 

átültessék. Reméljük, ez sikerül-
ni is fog, annál is inkább, mert 
egyetemünk és főiskolánk taná 
rai a reform elkészítésében tevé. 
keny részt veftek. 

De nemcsak az egyetemi ét 
főiskolai reform teszi jelentőssé 
az ezévi tanévnyitást. Jelentősst 
teszi az a körülmény is, hogy 
az új tanévben összetételében 
más hallgatóság lép be egyete-
meink és főiskolánk kapuin, mint 
az elmúlt esztendőben. A hallga-
tók létszáma is jelentősen emel 
kedett, a szocialista ország ep!. 
tése ugyanis egyre több felse 
vezetökádert igényel, egyre több 
mérnököt, tanárt, orvost, termé, 
szettudományi szakembert. A rn' 
egyetemünkön megszűnt a veit 
uralkodó osztályok műveltségi 
monopóliuma ró a munkások 
dolgozó parasztok gyermekeibő' 
teljesen új, szocialista értelmiség 
van kialakulóban. 

Nézzük meg. hogy növekedett 
az elsőéves egyetemisták és fő-
iskolások létszáma. Tavaly af 
orvoskarra 116 hallgatót vettek 
fel, az idén 165 öt. A természet-
tudományi karon a tavalyi 13C 
hallgatóval szemben 356 hallga-
tót vettek fel, a bölcsészkaron a 
tavalyi 61-ei szemben 165 hall. 
gatót, a jogi karon 80-al szom-
ben 94 hallgatót, a pedagógia: 
főiskolán 172-vel szemben 358 
hallgatót. Ez annyit jelent, hogy 
egyetemünkön és főiskolánkon 
az idén 579-ei több hallgató lesz 
mint tavaly, A szociális összeté-
tel is jelentős javulást mutat a 
tavalyihoz viszonyítva. A böl 
csészkaron például a tavalyi 4i 
százalék munkás és szegénypa. 
raszt hallgatóval szemben 70 szá-
zalék; az elsőéves hallgatók kö-
zül a munkás és szegényparaszt 
hallgatók aránya. A jogi karon 
ez az arány 34.9 százalékról 58.4 
százalékra növekedett, a pedagó 
giai főiskolán 52 százalékról 57.4 
százalékra. 

A fenti számok azt mutatják 
hogv a mi egyetemünk és a m ! 

főiskolánk is az új beiskolázás, 
sal valóban a nép kezébe került 
Tisztában kell lennünk azzal 
hogy az ellenség ennek az ered-
ménynek láttán mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy aka 
dályozza az egyetemi munkát és 
elriassza ifjúságunkat a tanulás 
tói. Az egyetemi reform megva-
lósítása tehát nem egyszerű fel-
adat. hanem harci feladat mi"'.7 

a tanárok, mind a diákok számá 
ra, A tanároknak azzal kell vá-
laszolniok a reakció törekvései-
re. hogv alaposan, minél jobbár 
megtanítsák a tananyagot diák-
jainknak. Személyes lelkesedé 
síikkel és példaadásukkal is hoz 
zá kell járulniok ahhoz, hogv fia-
talságunk a reá háruló feladato-
kat meg tudja oldani. 

Az ifjúságnak pedig az les-
méltó válasza a reakció felé. hr 
mindent meetesz az eredményes 
tanulás érdekében. Ahofy az rós 
ri munkásság a termelés vonalár 
harcol a békéért, az ötéves tc-v 
megvalósításáért, a szocializnut 
sért, úgy az egyetemi ifiúság r 
jobb tanulással, a tanárok a ioh1-
tanítáasal harcolnak uevanezek-
r>ak a eálrknak ez éiVekáh-in. 

0 tervkölcsön győztese a magyar dolgozó nép 
Megkezdődött az Ötéves Tervkölcsön nyereménykötvényeinek sorsolása 

Magyarország belépeti 

xapottermelo országok sorába 

Ami t n ' a nemrég hihetetlennek 

tt in': a magyar mezőgazdasági szo-

cialista szekío-ban ma m á r lobb-

i zás holdas táblákon terem meg a 

gyapot —1 ez a trópusi növény. 

A nemesített ve tömagfa j t áka t a 

Szovjetunióból kaptuk. A termés-

eredmény és a m inőség a kedve-

zőtlen idő járás ellenére is jó . 

Ezzel — bár v iszonylag k '» te-

rületen folyik még a gvapotterme-

lés — Magyarország ebben az év-

ben belépett a gyapot-termelő or-

szágok sorába. As 5 éves terv vé-

gére texti l iparunk szükségletét túl-

nyomóan hazai nyersanyaggal biz-

tosit juk. 

As ötéves tervköksönkütvé-

nyek nyereményeinek hatalmas 

érdeklődéssel vári első ünnepé-

lyes sorshúzását csütörtökön dél-

után 4 órai kezdettel a Zene. 

akadémia nagytermében tartot-

ták. A termet zsúfolásig megtöl-

tötte a dolgozók legjobbjainak 

tömege és a Zeneakadémia kör-

nyékén is ezrével izgatottan vár. 

tdk a dolgozók, mikor szólal meg 

az utcára felszerelt hangszóró. 

Az emelvényen a sorsolási bi-

zottság tagjai foglaltak helyet 

A várakozás feszült csendjei a 

pénzügyőrség zenekarának hang-

ja törte meg: a H'mnvszt l-'tsz-V-

ta el, majd Horváth Ferenc, a 

Állami tídnyásx-szinház igiPga 

tójának szavalata következett. 

Ezután Neményi István, a sor. 

solási bizottság elnöke üdvözölte 

a MDP Központi Vezetőségének 

megjelent tagjait. Dobi Istvánt, a 

minisztertanács elnökét, a kor-

mány, a baráti djamok diplomá-

ciai karúnak megjelent tagjait és 

megnyitotta az első ünnepélyes 

tervkölcsönsarsolást. 

Utána- Olt Károly elvtárs, pénz. 
ügy miniszter szóMt fel. 
Egy éve annak, hogy Népköztár-

saságunk kormánya az ötéves terv-

kölcsön jegyzésére hívta fel a ma-

gyar népet — kezdte beszédét Olt 

Károly elvtárs. — 'A' kormány fe l . 

hívására a dolgozók napok, szinte 

órák alatt a kölcsön 500 mi l l i ó fo . 

rin'iban kibocsátott összegét több 

mint 50 százalékkal túljegyezték, 

A tervkölcsön hatalmas sikere le-

hetővé tette, hogy az eredetileg 500 

mil l ió forintra 'tervezett kölcsönt a 

jegyzési határ idő letelte előtt 752, 

mil l ió 827.600 forint eredménnyel 

lezárjuk, A kölcsöpjegyzés sikere 

bizonyította, liogy dolgozó népünk 

összeforrt népi demokráciánkkal és 

a 2.5 mi j . ió kölcsönjcgyző száma 

tanúsítja, hogy „hazánk minden hű 

fia részt vett a kölcsönjegyzéshen. 

Dolgozóink előtt tudatossá vált, 

hogy minden feladat, amelynek 

megvalósítását népi demokráciánk 

napirendre 'tűzi. népünk javát szol-

gálja. 

a kölcsön,jegyzés sikere azt b l . 
zonyitotta, hogy a munkásosz-
tály és a dolgozó parasztság 

szövetsége mind szorosabbá ko . 
vácsolódik és a falusi dolgozók 
Is részt k ívánnak venni a terv. 
kölcsön Jegyzésével a szocializ-

mus építésében. 
Becsületes dolgozó népünk városban 
ós falun egyaránt hűen követi a 
szocializmus építését, annak vezető 
erejét, Pártunkat , a Magyar Dolgo-
zók Pártját . 

A kommunis ták étére álltak dol-
gozó népünknek, bizlak népünk 'te-
remtő munká j ában , a Szovjetunió 
baráti segítségében és megakadá . 
tyozták, hogy kül fö ld i kölcsön 
igénybevételéve. ú jbó l az imper ia . 
l istáknak adják el szorgalmasan dol-
gozó népünk verejtékes munká j á t . 

A tervkölcsön sikere elválasztha-
tatlan volt atiúl a harctói, amelyet 
népünk folytat: a belső ellenség, a 
jobboldali szociáldemokraták, az 
amerikai imperialisták ügynökei ei_ 
'•en. 

A kölesünjeg.vzés megerősítette 
a nép b iza ímál vezetői Iránt és 
megmutatta, liogv egységesen 
sorakozik fel az ál lam vezetői, 
a Pór i és saerelelt Pákosi elv-

társunk mögött , 
hogy határtalanul bízik az ő veze'é. 
síben és egyetért a szocialista épí-
tés pol i t ikájával . 

'a' kölcsönjegvzés még jobban 
megerősítette népünkbon azt a fclls. 
merést, hogy a megvalósult szocia-
lizmus országának, a Szovjetúnió 
pé ldá jának nyomán kell előrehalad, 
nunk. 

Olt Káro.y elvtárs ezután a köl-
csönjegvzés gazdasági eredményei-
ről, az ú j beruházásokról számat? 
be 

— A szocializmus felépítésének, 
függetlenségünk biztosításának ku l . 
csa. a nehézipari (ermoiés, az 1949. 
évinek jóval több mint kétszeresére 
emelkedik — mondotta a többi kö-
zött. — A mezőgazdaság lerü.etén 
cz nz időszak az. amely a legmé-
lyebb változást, a mezőgazdaság fo 
Uozatos szocialista átalakulását je-
lenti. 

A falu egyre Inkább tudatára 

ébred, hogy a kapitalista dt. a 
régi út, amelyen a múl tban jár t , 
a stabilizált nyomor ó l ja és a 
dolgosét parasztság részére a 
felemelkedés egyedül a nagy. 
Iizemi szövetkezeti gazdálkodá-

son keresztül vezet. 
Dolgozó parasztságunk a Párt és a 
Szovjetúnióban járt parasztküldötl-
ség felvilágosító munká j a nyomán 
egyre inkább felismeri ezt a tényt 
és ennek 'tudható be a termelőszö-
vetkezetekbe való tömeges jelentke. 
zés. A dolgozók növekvő öntudatá-
nak, áldozatkészségének segítségével, 
a termelés területén m ind inkább k i . 
fej lődő szocialista munkamódszerek-
kel és nem utolsó sorban az ötéves 
tervkölcsön eszközeivel az ötéves 
terv ismételten felemelt előirányza-
tait a gyáripar minden ágában 1950 
második negyedében is túlteljesítet-
ték. 

A gyáripar tervteljesítésc 105.4 

százalékos volt. amin beHtl a 

nehézipar 100.8 százalékra tel-

jesítette tervét 

Az építőipar gyorsütemű fe j lődé , 

sét bizonyltja, hogy a termelés az 

előző óv megfelelő időszakához ké-

pest a magasépítő iparban 251.6 

százalék, a mélyépítő iparban pedig 

337.1 százalékra emelkedett. 'A' me-

zőgazdaságban tudjuk, hogy a kalá-

szosoknál elért j ó termés eredmé-

nye és a begyűjtés politikailag és 

gazdaságilag egyaránt fontos sikere 

támasztja alá ez évi 'tervünk telje-

sítését. ,A közlekedés, az őszi csúcs-

forgalom. még a tervet is túlszár-

nyaló teljesítményeire szervezetten 

felkészül? á l lami kereskedelmünk, a 

még egyébként fennál ló hiányossá-

gok mellett, egyre szélesebb terület-

re terjeszti ki tevékenységét. Nép . 

gazdaságunk összes ágai a szociális, 

ta akkumulác iónak ú jabb és ú j abb 

forrásait nyit ják meg. jogosan épül 

tehát á l lami költségvetésünk a szo-

cialista Szovjetúnió példájára, dön-

tően a szocialista szektor adóbefi-

zetésére és nyereségére. 

Ezek az eredmények világossá te-

szik, hogy 

a tervkölcsön jegyzése j ó befek-

tetés volt. mert a ntunka front , 

j án vívott harc mellett hozzá-

járu l t a terv teljesítésének és 

túlteljesítésének biztosításához. 

Népünk megismerte a szocialista 

tr-rvkölcsön jellegét, mint a szocia-

lista építés, az egyéni takarékosság 

és a komoly egyéni nyereménytehe-

töségek eszközét. Megtanulta, hogy 

a mi kölcsönünk alapvetően külön-

bözik a kapitalista á i lam kölcsönei , 

tői. A mi népünk megértette, hogy 

az ötéves tervkölcsön, akár csak a 

Szovjetunió tervkölcsönci. n pa-

rasztsággal szövetséges munkásosz-

tály ura lmát erősíti és a külcsön-

jegyzésben való példaadás, nkár-

csak a munka front ján elért ered. 

menyek, a mi á . lantunkban a be-

csület és dicsőség dolga. 

Fej lődésünk eddigi eredményei 

bebizonyították, hogy a ml 

Pártunk szavára építeni lehet, 

akár a kősziklára. A nén álla 

ma ál l ja szavát és befizetett 

pénzét mindenki visszakapja és 

a dolgozók széles rétégé ko-

moly nyereményekhez Jut. 

A kölcsönök visszafizetésének és 

a nyeremények kiosztásának első ál-

lomása ez a sorsolás Hatalmas ősz-

szeg, több min? 30 mi l l ió forint ke . 

rült kisorsolásra, több mint 76.000 

kötvénytulajdonos között. Azoknak, 

akiknek eza.kaiommal nem kedvez 

a szerencse, tudniok kell. hogy ntég 

kilenc a lkalommal , félévenkin!, 

ugyanilyen nyeremények kerülnek 

kisorsolásra és a nyereménnyel ki 

nem húzott kötvények is mind visz-

sznfizetésre kerü.nek, A sorsolás 

ügyében a pénzügyi szervek admi-

nisztratív munká j a mellett döntő 

szerep jutott a széles lömegek el-

lenőrzésének és irányításának. 'A' 

sorsolás ügyeit sorsolási bizottság 

intézi, amelyben Kossuth-díjas szta. 

hánovisták, a munkásoszláiy és a 

dolgozó parasztság les jobb fiai , 

Kossuth-díjas írók, a szakszerveze-

teknek, az if júsági és nöi szerveze-

teknek, a fővárosi lanácsnak képvi-

selői visznek részt. 

— A ntai napnak különös Jelen-

tőséget ad az. hogy első tervköl-

csöniinkről és ennek cls" sorsolásá-

ról van szó. 

A tervkölcsön, mint szocialista 

építésünk megannyi más eszkö-

ze éa ál lomása, a nagy Sztálin-

vezette hatalmas Szovjetunió 

gazdag tapasztalatainak felhasz. 

náiásával a szovjet nép példa-

adása nyontún született. 

A magyar nép tudva azt, hogy 

szabadságé? és a szocialista építés 

tapasztalatait a nagy szovjet népnek 

köszönheti, igyekezett ezen a terü-

letén is méító lenni a Szovjetúnió 

barátságára. A dolgozók á l lamának 

megszilárdítására 3 éves és 5 éves 

terveink sikerei, a kölcsönjegvzés 

terén elért eredmények, megannyi 

á l lomások azon az úton, amelyek 

győzelmeinket je.zik 

Minden győzelmünk egy-egy tégla 

a béke harcos megvédésének ügyé. 

lier. A do'gosó magyar nép a terv-

kölcsön ügyében is szilárd egység, 

ben, egyemherként követte a Párt 

és' vezére, Rákosi elvtárs útmulatá-

snit a mai ünnenség is bebizo-

nyítja. hogy pz a kölcsön az ő terv. 

kölcsöne, amellye. a béke ügyét is 

szolgálja. 

A mai ünnepség forrassza még 

szorosabb egységbe népünket, 

az előttünk ál ló nagy feladatok, 

az ötéves terv sikeres végre, 

hajtására és túlteljesítésére, a 

szocializmus építésének munká-

júra, a békehurc magyar szaka 

szánok megvédésére. 

Legyen mai ünnepségünk is mozgó-

sítás annak a harcnak győzelmes 

megvívására, amelyet az imperial is. 

'ta á l lamok békeszerető dolgozói, a 

k inai néphadsereg győzelmein fel-

lelkesült. Cinyomott gyarmati népek, 

a szocializmust építő, testvéri népi 

demokráciák egy táltorban folytat-

nak a nagy Szovietúnió vezetésével 

a béke megvédéséért és amely harc-

nak irányítója, a világ dolgozóinak 

szeretett vezére, a bö'cs Sztálin — 

fejezte be beszédét Oit Károly elv-

társ. 

Igy kezdődött a sorsolás 
A pénzügymin iszter beszéde u tán 

a sorso'-ási bizottság elnöke részle-

tesen ismertette a nyeremények 

sorsolásának mód j á t , m a j d a tech-

nikai személyzet elhelyezte a lepe-

csételt r iyeroménykcrekekú az 

emelvényen. 

A Sorsolási b izot tság négy tag-

ja , m iu tán meggyőződtek 3rró'-, 

liogy a szerencsekerék pecsétje sér . 

tetlen, feltörték a pecsétet, A sor-

solási b izottság elnökénél lepecsé-

telt borítékban elhelyezett ku'.csok. 

Az ötéve.3 tervkölcsön sorsolá-

sának első napján készült gvors-

lista szerint a következő kötvé-

nyek nyertek: 

Sorozatszám Nyeremény 

Kötvényszám 

3151 0904 25.000 
2671 0161 5 000 
2013 0904 25.000 
0446 0716 5 000 
2497 0306 5.000 
0903 0355 10.000 1 

kai felnyitották a szerencsekerekek 

ajtóit . A sorsolási b izottság elnöké 

bejelentette, hogy nz. első húzással 

összesen 15 darab ötezer, t ízezer és 

huszonötezer forintos nye rem í ny t 

húznak ki. A szerencsekerekek mel-

'é egy-egy ú t tö rő kis 'ány á ' l : ők 

húzzák ma j d ki a szerencsés nye-

rők kötvényeinek számai t . 

Várakozás tükröződött a megje-

lentek arcán, amikor nz egyik ke-

rékből a kis ú t tö rő k ihúz ta az e'-ső 

sorszámot. 

eredményei 
3144 0240 5.000 
0202 0233 5.000 
0740 0266 5 000 
1S92 0277 5.000 
1934 863 5.000 
3086 022Ő 5.000 
0281 0676 5.000 
1261 0863 5.000 
1623 0273 5.000 
2581 0012 50000 
1996 063! 10.000 
1329 0762 10.000 
2034 0387 5.000 
1253 0073 25-000 


