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Tag és tagjelölt felvétellel erősítsük pártszervezeteinket

Pártunk tagjának
lenni nagy
tisztesség, nagy kitüntetés. Annyit
jelent, hogy a dolgozó nép Jeg.
haladottabb, legharcosabb részéhez tartozunk, akik a munkásosztály, a do'gozók ügye iránti hűséggel állunk helyt Tudják ezt a
pártonkivüliek is.
Ma,
amikor
egyetemünk a dolgozó nép egyeteme, minden lehetőségünk megvan arra, hogy a
pirlonklvüliek
széles
tflmegelbftl az arra alkal.
masak pártunk tagjainak sorába,
kerülhessenek. A párt
fejlődésé,
nek iqen fontos erőforrása,
hogy
kapui nincsenek letúrva azok előtt,
akik munkáiukkal,
helytállásukkul,
Q dolgozó nép ügye iránli odaadásukkal bebizonyították, hogy
el.
érik o tagjelölt,
illetve
párttag
magas és megtisztelő fogalmát.
A
párt tömegekkel való kapcsolatát
nem utolsó sorban azzal
erősiti,
hogy soraiba fogadja a fiatal,
friss, politikailag fejlett
erőket.
Ma már elmondhatjuk, hogy igen
sok pártonkívüli
dolgozótársunk
munkájának fonto* rugója, hogy
Idővel a párt tagjainak sorába ke.
rülbet.

^ Üdvözöljük új Kossuth-díjasainkat

részt arra hivatkoznak, hogy en-1 körültekintő
és
Gazdasági és
politikai életünk I szóra, a Magyar Tudományos Aka.
gondos
ne1
nek
nagyfokú lanyhulásnak velő munkával és kiválasztással gyorsütemű előrehaladásával fejlő. 1 démiá levelező tagja, Pavlov tan&i
riiba^
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..objektív oka" van. Ez az objek- \ ebben a szektorban is folytatnák dik tudományunk is. Az idei Kos. alapján végzett idegszövettani
kiosztása
azt igazolja, tatásaiért,
SZŐKEFALVI
NAGY,
tív* ok pedig szerintük nein más,; a pártépitést. kissé megriadtak és suth-di]
egyetemi
mint, hogy fiataljaink 24 éves azt a kényelmes megoldást vá- hogy dolgozó népünk állama külö- BÉLA a Bolyai Intézet
korukig általában a DISZ-ben vé- hisztották, hogy a 24 évnél fiata- nős megbecsülésben részesíti a tu. j tanára, oz Akadémia levelező tagja
Fonctionelle"
gezzenek munkát.
Az, hogy 24 labbak közül
(és ezek teszik ki domány művelőit és továbbfejlesz. a „Lecons dAnalyse
éves korukig fiataljaink a DISZ- hallgatóink
túlnyomó többségét) tőit. Az elméleti kutatómunka »zó- c. mű második részében foglalt úf
ben dolgozzanak, hatalmas segf'sé. egyszerűen abbahagyták a tagje- mára tág lehetőséget biztosít álla- eredményeiért, KOCH SÁNDOR az
intézmé- Asvdny- és Kőzettani Intézet verget biztosított
a
DISZ-nek és löltfelvételt.
Egyesek úgy
gon- munk vidéki tudományos
zető tanára, az intézeti munka pélugyanakkor (okozta a követelmé- dolkodnak, hogy kényelmesebb a nyeinknél is.
és kiváló oktató
Míg a múltban különösen a vt dás vezetéséért
nyeket a tagjelöltek Irént. Azon- vezetőség munkája és a taggyűléKossuth-díjat.
han pártunk ezen helyes iránvel. sek feladata is egyszerűbb ha nem déki egyetemek kutatóit nézték le, munkájáért kapott
Biztosak lehetünk abban, hogy az
vére hivatkozni annak indoklása, kell tag jelölt ¡elvételekkel
bíbelőd, addig az idén Szegeden három kirészesüli
tudomá- idei Kossuth-díjak további jó mun.
ra, hogy a tagjelöltfelvótelek jzá. ni. Kétségtelen, hogy ez az állás• váló tudósunk
kijáró kára ösztönzik Egyetemünk
tudoma az utóbbi
időben
alaposan pont a kényelmesség és
opportu. nyunk legjobb művelőinek
megbecsülésben, mányos kutatóit és még odoadóbb
megcsappant, súlyos hiba yjs az nizmus jele
alapszervetettinkben. legmagasabbfokú
a Kossuth-díjban. ÁBRAHÁM AM. J lelkesedéssel
tolytatják
igazság
eltorzitása. . Egyrészt
De baj van a tagjelöltek «aggá BRUS az Állattani intézet protesz-1 nagyszerű munkájukat.
ugyania pártonkívüli
tömegeink' nyilvánításával kapcsolatban
i«.
jelentős része — közöttük halja- Legtöbb alapszervezetnél ugyantok is _ betöltötték már 24. élet. is a szükséges tagjelöltségi időt
évüket. Ezek
között is hétről- messze, meghaladott, amint
monhétre. hónapról-hónapra
bukkan, dani szokás „szakállas"
tagjelölnak fel alkalmas új erők, akikkel tek kallódnak. Ezeknek az
elvtár.
alapezervezeteinket
erősíthetjük.
Meglepetésemnél esak örömöm volt
A magyar ásványvllág kutatásai
soknak nagyrésze nem
>dí hibánagyobb, mikor megtudtam, hogy a mellett, színién m-nt akadémia téAzonban a 24
éves
korhatár jából rekedt meg tagjelöltségi fo- Minisztertanács Kossuth díjjal tiinte. mát, végzi az intézet kél tagja a
alatti pártonkívüli hallgatók
kő- kon. Két-három éves taqielöltség tett ki. Azért öriimilm. mert a ki- Tisza-Maros szállította lebegő és olzött is állandóan szemmel kell tar- után közülük nem egy kedvét vesz- tüntetés Indokolása elsősorban ok- dott ásványi anyagok vizsgálatát. Ez
tani a legfejlettebb,
leghaladottabb ti és a pártmunka szemiontj íból tató és nevelőmunkámat emelte ki. a már két éve rendszeresen folyó
módon spontán
elemeket.
Ugyanig nincs kizárva elkallódik. Ilyen
Mindenkor hivatásomnak éreztem a munka kér alföldi folyónkat Európa
Éppen ezért szomorú
jelenség» annak lehetősége, - hogy a fiata- fejlődésükre várni ölhetett kezek- tanári pályát a az elmúlt évek során geokémia;lag legjobban megvizsgált,
Az ez a hivatástudat m'nd jobban és ismert fo»yójává teszi. Ok'ató. kuhogy pl. januári párttaggyűlésein, labb évfolyamokból is
^kerül- kel nem egyéb szájtátásnál.
ken 9 alajpszervazetünk mindössze hessenek pártunk soraiba, csupán alapszervezetek é« mindenakelfitt jobban megerősödött bennem. Igye- tatómunkája mellett intézetem "minalapszervezetek
vezetőségei keztem tárgyamat és a tanári hiva- den tagja kiveszi részét-'a társadalmi
négy tagol, Illetve tagjelöltet vet- j lényegesen megnöveli a követel- az
tek fel.
| menyeket ezekkel szemben. Egyes tartsák nagyon fontos kötelessé- tást megszerettetni a fiatalsággal. En- munkából íj és hogy mind e téreh
ezt nek szolgálatában állítottam intéze- s'került eredményekeí elérnünk, ezt
Alapszervezeti vezetőségeink jő. pártvezetőségeink ahelyett,
hogy güknek, hogy megszüntessék
a
pártmunka szempontjából is temet és erre a hivatástudat ra nevel, a kollektíva minden egye« tagja szomeddő állapotot. Sok példa
mu- tem hallgatóimat, tanítványaimat. cialista öntudattal, hivatásszerűen
tatja, hogy igen korán mondiák Igen nagy segítségemre volt e mun- végzett munkájának köszönhető.
Dolgozóink pórtoktatásának
ki a régi tagjelöltekre, hogy , kép- kámban az Intézet oktató személyIgen nagy örömömre szolgál', hogy
telenek a fejlődésre, hiába ^ foglal- zete. Átérezték telje« egészében fel;
„objektív" akadá'yai
koznak velük", stb. A valóság az, adatukat, e feladatok szépségét, fon- egyik legrégibb tanítványom. ntézetem magántantira, a hazai ola¡kutahogy csak nagyon
kevés helyen iosságit és nvnden igyekezetünkkel
A Nagy Októberi Szocialista For. —, hogy fokozza eszmei felkészült- mondhatják el nyugodt lelkiisme. I arra törekedtünk, hogy mentől job- tás egyik legjobb szakembere, Kertai
György, velem együtt nyerte a KosVadalom előestéjén Lenin a követke. ,ségét., fejlessze önfudatát és
harcá.
m i n . ban képzelt szakembereket adjunk suth-díjat.
, , TT • , tettel vezetőségeink, hogy
eőket írta: „Az eszmék erővé vál- ban használni tudja az ideológiai wdent megtettek annak érdekében,
&
népi demokráciánknak. A tudomának, ha meghódítják a tömegeket", tudás fegyverét.
A munka, melyet as ember hivahogy a régi tagjelöltek minél gyor- nyos kutatás terén hazánk ásványA Szovjetunió egész hősi történelAz ideológiai képzés lehetőségét sabban
tástudattal végez, mindig gyönyörűelérjék
a
párttagságot.
világának
rendszeres
feldolgozását
me, a Bolsevik
Párt
tör-éneime párthatározat biztosítja dolgozóink
a szívé« és türelmes egyéni tűztem célul az intézet elé, E fel- ség. Hegy ezt a munkát nemcsak eljneggyőtó erővel
mutatja, hogy számára. Ezért szervezte meg az Főleg
nevelőmunka
ami Ilyen esetek- adat már a megvalósulás stádiumá- ismeri, de magas kitünteté sei hono
mit jelent Lenin fentebb idézett Egyetemi 'és Főiskolai Pártbizott- ben hiányzik, az,pedig
ez a döntó ban van, remléhető, hogy a '..Magyar- rá ja a nép állama, f i az rízinte
«aondása
ság területünkön a különböző párt- eszköz kádereink
fejlesztésében, ország ásványai" eímfl munka is bála érzése mellett még job't és még
A forradalom előkészítésétől a
oktatási formákat, amelybe a pár.
Mindenek alapján egyik legfon- naovilágot lát intézetem munkásságá- több munkára №stönöz. Mikor meg.
\ kommunizmus építéséig szakatonkívüliek legjobbjainak nagy szá- tosabb felrjdatuk, hogy fellendít- nak eredtményíSképen. A z a k a d é m i a i köszönöm as elismerést és kttílnte
j datlanul foglalkozott és foglal.
mát is bevonta
Elbizakodottság sük diákszervezeteinkben a
tag. prémiumok, valanvnt az Akadémia tést, fogadom, hogy ntinO n erőmmel
' kőzik Lenin és Sztálin nagy
nélkül mondhatjuk, értünik el ered- és tagjelöltfelvételt. Ennek eszkö- támogatásával az intézet kiadáséban azon leszek. ho«y mind ok'a'ó és ne' pártja • tömegek politikai neve.
ményeket ezen a téren.
ze pedig
nem a követelmények megjelenő ,,Acta M'nöraiORÍca Petro- velő, mind pedig a kutató munka telésével.
A legsúlyosabb hiányosság párt- leszállítása, hanem ellenkezőleg a grafia" c. szakfoíyólratért cserébe rén még jobb eredményekkel há'áU
jam meg szocializmust építő á'la.
Ennek a nevelésnek eredményeként oktatásunk területén az. hogy a maga követelmények
érvényesí- kapott nagyszámú külföldi szakfolyó, munknak a most elnyert magas ki6
szeretett tanítónk, a bölcs Sztá.ln többszöri kérés é g felszólítás elle- tése mind
irat
bizonyítja,
hogy
eredményeink
a tag., mind pedig a
tüntetést.
elvtárs úgy huny'a l e örökre sze- nére intézeteink felelős vezetői kö- taigjelöltfelvételekben. Nem
utol. itthon, de v'lágviszonylatban is érmeit, hogy a szovjet nép diadalma- zömbösen, vagy éppen rosszindu- s&stWQn azon mérjük
deklődést
keltenek.
KOCH SÁNDOR
te
alapsan halad «lőre a kommunista jövő latúén veszik azt a párthatározatot, szervezetünk munká/át, hogv menyfel«.
mely előírja, hogy biztosítani kell nyiben tesznek eleget a párt ama
A mi pártunk, a Magyar Dolgo. a dolgozók részére a pártoktatási törvényének, hogy állandóan
Kisvizsgák az I. éves magyar szakos
erőaók Pártja hűségesen követi nagy napon
a szemináriumokon • való síteni kell a tömegekkel való kapcsohallgatóknál
példaképének, a Szovjetunió Kom- megjelenés lehetőrégét.
latot.
munista Pártjának útmutatását és
A tárgyi nehézségek sáncai köA
folyamatos
tanulás
ellenőrzéséírás, mert óráról-órára készüllek az
ennek köszönhe-jük, hogy dolgozó
zé búinak e<ryes főnöverek az
nek jól bevált eszköze egyetemün- anyagból.
népünk feltartóztathatatlanul építi a
osztályvezetők, amikor a dolgoFurcsaságok
kön viilárodolgozajok írása. A IIAz első 3 ellenőrző dolgozatból
maga boldo„ életét, a szocializmust - zók beosztásáról kell intézkedni. '
folyamán eddig 3 tantárgy- teháf az a tanulság, hogy ne dolgoíss ennek eredményeként tovább haал
Orvosegyetemen félév
E'háritha"atlan akadályokra hiból írtak vilJámdolgozatot nz I. zatírás előtti napon lapozzuk csak
ladhat majd a kommunizmus felé.
vatkor.nak, halaszthatat'an haA Szovjetunió Kommunis'a Párt.
Helyes kezdeményezés született éves magyar szakos bölcsészhall. át a jegyzetet, hanem rendszeresen,
tír'dőkről beszélnek,
amikor
foglalkozzunk
az
ja XIX. kongresszusán mondotta
az Orvosegyetemen: a tanársegé- ga ók. A oolgozatok eredményei ru. folyamatosan
dolgozótársaikat a szeminárium
Malenkov elvtárs beszámolójában:
dek foglalkoznak a
nem-szakköri mutatnak a tanulmányi munka jó anyaggal az egyéni munkatervek
várja.
pontos be'artása mellett. így nem
„Szovjet társadalmunkban nincs
Nem tudják, vagy nem akarják V. éves hallgatók szakmai tovább- és rossz oldalfiira, ezáltail hozzáiá- fordulhat majd elő az, hogy Berta
i és nem is lehet osztá'yalapja a
képzésével is és bevonják óket a rulnak * hiányosságok kijavításámegérteni,
hogy
éppen
ezen
akadáelvtárs például teljesen tájékozatf burzsoá Ideológia uralmának.
lefolytatásába. De már hoz.
lyok legvőzését segíti elő a párt. ktsérletek
I Nálunk a szocialista ideológia
lan legyen a világirodalmi anyagokta'á*
Ér
rék
meg
vé*re
ezek
a
kevésbbé
helyes
az,
hogy
ezekre
A
vlHámdolgozaíok
eredménye
' uralkodik, amelynek megingat1a
ban, amire a villámdolgozat hívta
hogy
térteikért
számot
kísérletekre
való
hivatkozással
felelősök,
hatatlan alapía a marxizmus,
' egyesrk tantervileg köte'ezö órá- azt az általános képat mulatja, hogy fel a figyelmét.
kell adniofc a dőlgo'óknak,
leninizmus.
A folyamatos tanulás fontos felmu'asztanak. Teljesen helyte. évfolyamunkon még mindig megDe 'értsék merr a'ok a parttag- kat
De még megmaradtak nálunk a
len
végül
az, hogy a tanársegédek van a félév eleji lanyha tanulás. tétele az egyéni munkatervek nur
jaink
és
pártonkívüli
dolgozóink
is,
burzsoá ideológia maradvánvai: a
az ilyen óramulasztásokról igaizo- j Az évfolyam ellenőrző dolgozatai radéktalan beloiHása. Minden hallmagántulajdonos gondolkodásmód- akiV sríves_8römest húzódnak a 1 ásókat állítottak ki e a csoport- nak átlaga 3.85, ami messze e'.ma. gatónknál
el kell émiinle, hogy
„szolgálati
érdek"
jelszava
mögé.
jának és erkölcsének csökevényei.
vezetők ezeket
elfogadták.
Az rad a félévi vizsgák 4.1-es átlagá- munkatervét ne formalitásnak, ha.
hogv
nem
fogják
tudni
feladatukat
Ezek a csökevények nem halnak el
Orvofe^yetanven egészen helyte. tól. Különösen gven'íén sikerültek nem a jó Időbeosztás elengedhetetma-uk'ól, rendkívül szívósak, fej- maradéktalanul elvége'ni, ha nem len gyakorlat alakult
ki a mu. az orosz nyelvi dolgozatok, melyek, len eszközének tartsa, A népnevelődhetnek és ezért erélyesen harcol, élnek a*zal a nagv lehetősé-rgel, lasztÁsdk
igazolása területén: a nek átLaga csaik íl.68. EzeKei a lőknek türelmes, szívós munkával
amit számukra a pártoktatás nyújt. csoportvezetők a maguk „hatáskö- gyenge eredményeket egyes hallga- kell megmagyarázniok egyes hanyanunk kell e'lenük,"
Lelkiismeretben kérdésnek te.
Ez a té'el pediy fokozottan örve.
rében" engedéVezhattek és iga, tók úgy magyarázzák, hogy az év. gul dolgozó hallgatónak a rendes
kints^k mindet etrvps szem'pázolhattak 1—1^ órás mulasztásokat, | f o l y a m o t v á ra t]ainul 'érte 'az ellen- tanulás
nyesni nálunk.
fontosságál.
Különösen
!
rnmnn
való
feltétlen
meg
eleaz évfolyam-titkároknak
már 2 őrzés, az előadók nem mondták most, amikor a szovjet népet, a
ftrthető tehát, hogy minden nárt.
név és har- I'anak azért, hogy
órá« en-od él vazési ..joguk" volt. meg előre a viUámdolgozatok írásá. világ- békeszerető dolgozóit, egyben
tagnak nemcsak joga. hanem elmuezámnlca Ь'т'еа'^я l—ven az
A középkorban
teljes búcsút. nak időpontját, így a hallgatók nem bennünket, egyetemi hallgatókat is
lasTthats'lan kötelessége is az ide.
е т е szol-áló lehetőség.
bűnbiHisánitot lehetett nyerni, ha tudtak jól felkészülni rá. Az Igaz- oly súlyos veszteség éri Sztálin
otó-iai kénzés. amint ezt partunk
A Központi Ve-e№é<- határozata va'a>i bizonvos összegű pénzt ság azonban az, hogy a hiba a fo- elviárs halálával kapcsolatban, nem
Sze-vezeti Szabályzata kimondja. De
Jcor!á*ozhat1uk-e e-t a kötelességet az alaps-ervezpteink feladatává tette, lefizetett, e'mormolt néhány imát, lyamatos tanulás
elhanyagolásában szabad megtürnünk, a lazaságot a
csirán pártta-talnkra? Nem. A h o T : teriile'ünkön gzervezzók és el- vagy egy megadott helyre elza- van. Azoknak az elvtársaknak do>. tanulásban. Sztálin elvtárs öröksél»nőr
zzék
a
nár'lagok
és
dolrozók
rándoVo't. U"V látszik, uivanúgy 30tatai, «kik óráról-órára átvették gét, az ő szavait váltjuk valóra, hl
sz""iai'zmus énfése is már a lerréle.
DISZ. és az előadások anyagát, .váratlanul" sokkal nagyobb szorgalommal' és
sebb harcot jelenti az össsezúi-ott ideológiai olctatá~ál. Fzt a. feladatot -bocsátották m ^ " a
tagjai is a is jól seikerültek. Fa knt P. Fe- odaadással tanulunk, ha sokkal na.
kai'WIzmus szívós.
alattomosan ma^rté'rtalanul hassák végrp és ne tansegédszemélyzet
r
mecbú-ví maradvánvalvsl és a ben. kerüljenek az e'l?n-é? us-á'yáb;i mu'n«".tásokat ha valaki tanrendi renc, Szederkényi
Ervin, Oroszt gyobb energiával
rohamozzuk a
irfHk élő burzpoá ideolótria marad- amikor sírínko*^ harron bl-onyft- óra Idején ..kísérletre zarándokolt", Zsuzsanna. Simon István elvtársa- udomány várát.
e^v^zerűen elmormolta a
ványaival szemben ílpnen ezért a ják, hosrv a nírtakta'ás elé ..le- va?v
Grezta Fercno
„kísérleten
vol- kat és még jó egynéhány hallgatót
pártonkívüli dolgozóknak is haza- győzhetetlen objektív" okok gördül- bűvös jelszót:
nem érte „váratlanul" a dolgozat.
I.
éves
magyar szakos halig.
tam."
Értesülésünk
szerint
az
fla* kötelesbe — ha énftő^un- nek.
o«zttfVánk tevékeny harcosa akar lenni
Bezerédi István Orvosenvetem tqtinlmányl
Iva vó^re fe'fede-'t- ezt a helvtelen „bevett szokást" és lépéseket
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A „Tartós bókéért, néni demokráciáért" tett felszámolására.
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A Tartós békéért, népi demokrá. az egész országban a lap kkézbesi- a zereku'túr^ terresztéséér' s c h e W i s s e n s c h a f t " k ö z l é s e szerint
a nyugatnémet s a nyugat.ber.Ini j
DÉLAFRIKA
eláér , a Tájékoztató Iroda he'Hap- tése vasárnap reggel történ k meg
Ja, fontos szerepet tölt be a párt és lakásán kapja meg minden do'Maian miniszterelnök megrótta •
munkások, propaga/-d sták, pár'- és
és a Jo.
gazdasági funkcio:ArIusok, a káderrand Egye.
képző tanfolyamok résztvevői elmé,emet mert
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és a anyagának ' « n e r e t é v e l felkés/ü.hes. F ő l e g a f ú v ó s V-s v o n ó s növei(HRr«^ ta l é t f e n n t P r t á s i költségekre
Ez
továbbra is felveti szí.
nemzetközi he'yzetről va'ó tájékozta- 1sen a po'itikal oktalásra Ezzel az | ,™en jól kivették rérzüket a kul'úr. ja gyakorlatban annyit jelent, h"gy nasbőrű diákokat, As állam a fa.
:
Misa szempontjából.
kénvcl": munkából V díkl szereplésekkel is ' ezek a diákok sok
ponddal küz- j 0 k ' nem-megkü'önböztetését mely
1intézkedéssel •« o'vasó nk
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,, _ ,
,, , nyit foglakozni trnulmanvaikVal, .
,
,
. . . .
sltjük, amikor- a „Tar ós békéért, fíze'éfi ára házh"z ké"bes'tve is
r
ér- bálytalannak" m r.os.tctte. A iövőnépi demakrác;áért" edd'gi iizem1 vá|tortfSnul ? Ft. Po»1tás ké'besi" nnk f-le-zlését. Ez-k a szereplések m i n t 8 ® i t a_ t „ adomány
d o . m á n y k ö zös
Zeneművésze:i deke megkívánna.
I ben a szín«« diü;olc akaiímia' ok.
e'őfizetísél
megszüntettük
s a
la"o* az rfflfr-'flk la**«^ra k*'- tőink méí n hónán folyamin feíke- igazoljfk. hogy a
I
tatásban vagy külön, vagy más főSVÉDOKSZAG
besítjük. Az eddigi késői kézbesítés res'k lakásukon üzemi c'öflze'flin Szakirfiola hallgatói és tanárai ter.
Stockholmi diákok kö-ö:' végzett | i s k o I á n ^ « « ü i n e k , a már fenn .'Hó
rniat« nz e őf z •t'ik rendszef 'nt ccaK ket. hogy figyelembe vegyék a dol- josztik a haladó hagyományakon
hétfőn kapták kézhez a lapot. Most Rí zók kívánságát a házhoz kézbesí- felépülő teocla'ista zenokultúrát ea statisztikai vizsgálat felfedte, "hogy I egyetemeken podig kü'.ön osztályok.
ar új helvze iben áprilistól kezdve Itésre vonatkozóan.
harcolnak a kozmopolita jazz ellen. I a diákok kb. 80 százalékának — ban,

4 monka, melyet az ember hivatástudattal végez,
mindig gyönyörűség

