53498

e£r ¿jf*

^\

= 4
F.sz. íuríj 9¿za,

Kiadja

X ¿új. j,bx,.

a H.D-R tq^eh^mirési'Oíikclai

fízAbizoftscLga*.

~ ó..raJ>Q ¡Ulér -

Sj.&'b&áaágia:ik évf or&ul<5ja küszöbóni

jlpril^ *- i felajánlási nkr dl,

l értünk v- ' " : é v o l az egész maA hétköznapok lázas országóplto
gva:
dolgozó nép nc.gy ? olkes-odés munkájában dolgos<5 népünk megáll
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•:, munkai erociv további fokozáagy pillanata*»,* Ünnepelt legféltetsáv
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kés zU legnagyobb nemzőti
tebb, legdrágább kincsét ünnepi.'.?
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j;V'V > április 4-vc0Évszáz&í os küzd elme iák, nomzuti torok véneink és legszentebb céljaink
E munka vé.y:zá-:bc:n r> n::r;badsag iránbeteljesedést ünnepeü jük: Fo1s*abati nztretet a Felszabadító Szovdul ás iánkat*
jetunió iránti ragaszkodás tükröNekünk magyaroknak különb non drága
ződik,, E hatalmah megmozdulásba!
a s zab a da é g un k« fUős^H^orjr^ürű i é r t , ogyetomoink én főiskolánk hallgan z aba d e ág »in kért- a z c. 1 le ns ég t ol^r. • • ar c-íVr-J or - . és dolgozói , a
j e é s u.r & lkodé oszt ály unk árulása
tanulmány, az c>
miatt hosszú évszázadokig hiába har- tó munka javítás á'val a takarékoscoltunk,
sági mozgalom kiszélesítésével
Soha nom feledhetjük, hogy multünk- vosz részto üj kezdeményezések,
ből kiemelkedni és megújhodni orszá- módszorí.k bukkannak f ola'zlnro9megunkkal népünkkel ujabb ozor eszlyeknek forrása a Szovjetunió adtendő útjára indulni csak a Szovjet« ta szabadság^ Pártunk következeunió. a nasy Sztálin napolnék sogit- tes vezetése a szocializmus építéségév&l tudtnnke
se utján«,
A második világháború történelmi
DISZ szorvozetcink Pártunk irányileckéjéért mérhetőtlonül drága árat
fásával RÁKOSI elvtárs születésfizettünk., Po mogtanultuk, hogyan
napjára ' RÁKOSI f'lévőt" indítotkoll élnünk a szabadsággal és hogyan tak« Ennek .keretében április 4-0
koll azt minden orőnkkol megvédenia
tisztoletéro területünkön uj mozgalom indult el, az Orvos-o'gyotom
Azok a történő Imi változás ok^mo"
hallgat óinak kezdoménye zés érc:
lyek népünk életében példát"1 m Ion'' ydll alján- k a kitűnő és jeles
dülotü politikai, gazda--ági én
•^yq^oml h
Sl az»^Jal3.s't'a'vidturális fejlődést or^tífciényoztokf ¿5
r
molyok f ols áKb^dal ár, kukkal vették
nöübéget
a
gvong'ébbc,'
; >-.- u
-jc*~',—Si^.Z-.aYjiJi
X
kezdetüket, cnaK a Párt és szeretett niUiuCu vx_í elet, \
vezérünk, RÁKOSI elvtárs vezetéséA 'Történeti laté. - ot veze tője 0q Favel vihetik sikerro harcunkat,
Zokas ErzPwbot . Mérő i Óvula,,aocens
Tury Géza
E.? 5 B 5 titkára«

Ssfelifőly _La,j os
.. .¡wu-- oioadás sor oza'sov "ajanTottr.k fel r. PáKoktatás háza részére a Komsotközi és Magyar Munkás mez gr. 1 om t Srtér.c-1 éből „
Hetényi^ Géza. orofosszor a BelícTiniká igazgatója egy tudományos

közlemény elkészítését - " a fekély
betegség aktivitásáról " - vállalta
április 4-re
Achl Fpronc a Főiskola Orosz Intézőt
vozotö.jo a továbbiakban még nagyobb
gonddal ségiti a hallgatók tanulmányi munkáját, különös tokintottel a
szakérottséglt végzett hallgatókra,
A Bölcsész Karon Pllllnger Mihály
II, évos orosz szakos hallgató mogfogadta, hogy április 4-o tisztolotéro történelemből 17o oldalt jogyzutol
ki oroszul és 3 szovjot rogényt elolvas, Folajánlását március 26-ra telje sitôt te.

Az Általános Fizikai Kémiai Intézőt dolgozója Nagy elvtárs felajánlásában vállalta 3 db.thermostát higany-hőkapcsoló házilag való elkészítését. Az Intézotnok oz
looo Ft. megtakarítást jelent.
Fülajánlását március 26-ra toljoS i tot te e
És még tovább lohetno sorolni azokat a felajánlásokat, molyok ogyotomcinknok és főiskolánknak a
szabadság iránti szerototét a szocializmus minél előbbi folépitóséro való törekvését hivon tükrözik.
Tari János
E.P.B,szerv.titkár.

Előre a bukásmuntea évvégl^ vizsgákért,
A Szogodi Orvostudományi Egyotem hallgatói Pártalapszurvozotü munkájában
szom olőtt tartva igyokszik biztcsitani a jobb tanulás lehetőségét. Ennok orodményo, hogy a félévbon lótott 5o95 vizsgából csak 188 volt orodménytelon, A jó munka bizonyítéka az is, ho.^y a IV. évf. a félévi vizsgák során, az Egészségügyi Minisztérium indította versenyben az ország
logjobb orvoskari IV.évfolyama lütt. A " Gazda Mozgalom" a Rődor Mozgalom példája nyomán, a gycmgcbF hallgatók megsegítése érdokében összohivtuk egy o^omünk kitűnő és jolja tanulmányi eredményt ólért hallgatóit, és
megvitattuk volük, hogyan segíthetnénk a gyönge tanulmányi eredményt ólért hallgatókon.
Az értokczlot kiadta a jelszót a bukásmentes évvégl vizsgák elérése érdekében.
Az értekezleten igen $agy volt a lolkusedés, Varga Jujja és Molnár Foronc
elvtársak ssóvát^tték, hogy a gyöngébb hallgaiűk saját éivioIHIIcbon is legyenok lelkes harcosai ennok a mozgalomnak.
Pereszlényi Vondel és Dudé; Béla elvtársak h: ngsulyoztákf hogy munkánk
akkor lesz eredményes, ha azt széleskörű politikai nevelő munkával kötjük össze, Tap:.sztó e Ívtár* ''i?.* DISZ Bizottságod hogy a kitűnő tanulóknak
amellett, hogy a gycngébbolcut sogitik, adjanak politikai munkát is,
Balassa Miklós és Széohény 1 Mária olvtársnő kezdeményeztek, hogy torjoszszük ki &zt a mozgalmat orsz*ágos"iaozgalommá,
A Pártszervezet vezetősége állandóan figyelonmol kiséri ezt a mozgalmat,
melyot a politikai fol világosi tó munka középpontjába állit. Sikeréért
mozgósítja a pártno velőinkot. Állandó ellenőrzéssel, minden sogitségot
mogadva gondoskodik a pártvozotőség arról, hogy oz a mozgalom el no aludjon, s az évvégi vizsgák a mozgalom győzolmi ünnepét jelentsék.
Bartók István
Crvc.n
iHAlapszervo zet ti tkára,
b z e g e d .
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A .^i t ".cí 's гтопЧi а .jPv^. karon.
Hogyan tudta, és tudja betölteni
Ezután kerül sor a tula időnképenL
' Pártunk vezető szerepét népünk élén? nepneve16 munkára._
^
ügy,hogy elszakíthatatlan, szoros
A népnevelő munkánál különösen
kapcsolatban áll a dolgozó tömegek- fontosnak tartjuk és módszerként
kel. "A Párt a munkásosztály élcsa- alkalmazzuk azt, hogy a hallgatókkal
pata éi a munkás ó s
tö- való beszélgetés közben népnevelőmegei közötti"kaj2c-scjlat megíeslieink e_ezemDontok_konkretizaras5n
slilése" -"Tlnil^a SzTáirn~elvl;rrrs,0
iűlmen3en_menmének el egeszen'a felMi"az alapvető módszere e
kapcsolat megteremtésének és állandó erősítésének? Ez a módszer: a
e'vona^gözo.^egazaBasáig."így v£gmeggyőzés módszerel Pártunk SZÍVÓS: zlk~pl. 'a"nopnevel3 műnicax Pécsi LaSI eredmenyes munkát végez, hogy
jos I.óves Gábos György és CsTcsaF~
kapcsolatát a dolgozó tömegekkel mi- Erzsébet II. óvéahaTlgatókT MlncTHánél szorosabbá tegye és őket szoci- rőman H t ü n ő tanulók, s politikailag
fejlettek. '.'ló nevelő munkájukban a
alista szellemben nevelje.
Ennek a munkának legfontosabb híillj-tókkpl foglalkozva a szempontok
^'lspján önazo kapcsolják a hallgatók
eszköze a politikai •a^jáció.Ezért
na gy j ele n tő segü"es megtisztelő fal- «Sonkáját a b ;1- ós külpolitika kéré
é g é i v e l . Felhívják a hallgatók fiadat a népnevelők nurJ^ia. Ezeknek
y^lmót munkijiak hiányosságaira,pona szempontoknak a tud-^é*
n szerI?3ztük meg ÓD váge zzttli^ a népnevelő c á n megbeszélik kijavításuk módszereit és állandó aegitséget nyújtanak
'murikát a jogi kar hallgatósága sonekik. így azután jó éa sredta*lny#8
rában.
lesz ezeknek az elvtársaknak a aunA népnevelő munkához elősz-ör
kája.
a kádereket biztosítottuk. Azokat
a hallgatókat, - párttagokat és
Pártvezetőségünk tulja azt,hogy
pártonkiviilieket - válogattuk ki,
a népnevelőkkel való foglalkozás
és osztottuk be népnevelő munkára,
nem merülhet ki az előkészítésben#
akik szakmailag kiváló, jeles,vagy
Ezért egész héten szemmel kisérjük
jó tanulók, azonkivül ideológiailag és segitjük népnevelőinket. Na;
a legképzettebbek és szeretik Pártunkat. C3ak ezek az emberek alkalmasak arra, hogy'legfontosabb fegyverként: pé1damutatáaukat használtitkárnak, éa a hozzá beosztott nép+
hassák fel a sikeres népnevelő man- nevelő felelő.зпек. Emellett a het,i
ka érdekében. Munka területükként
népnevelő értekezleten népnevelőink
az Egyetemi PB.határozata alapján
rendszeresen beszámolnak munkájuka párttagok, jp DISZ. és MSZT.veze- ról ó-s kicserélik tapasztalataikat.
tőségi. tagok, a csoportvezetők ós
Agitációs munkánk megszervezéifjug^rdist.ák politikai nevelését
sének lényege tehát: a megfelelő
tüztük ki, A többi hallgatóval tökáderek kiválasztása, alapos? előmegszervezeteink agitátorai és ak- készítés rendszeres ós folyamatos
tivistái foglalkoznak, ami természe- ell.'.;iőrzé,.; • з jegitós a pártszerü
tesen nem jelenti azt, hogy párt-bírálat alapján."
szervezetünk más formában nem törőNépnevelő raunkánV '. ^ruáaz
dik ve.lük.
még távolról зет tökéletes. Nagy
A káderek kiválasztása után
nehé'ieéggel küldünk -íjrög az elmélet
rendszerese^ felkészítjük őket f«l- ¿e gyakorlat- összekapcsolása terén.
adataik betöltésére. Ezt a aunkcTiT
Hibák csúsznak be néha az ellenőrzés
az ismetl5dó Ifeíi""riepnev^lő értevorialán is.
kezleteken végeztük el, ahol a heti
Népnevelői munkánk további jaanyagot a titkár, akadályoztatása \ vítására nagy 3egit3éget és irányesetén a vezetőség valamelyik tagj'a, mutatóst várunk a mo3t megindult
ismerteti és beszéli meg a népneve- egyetemi újságtól is.
lőkkel, Az agitációs szempontokat
a heti titkári, értekezlet,a. kétheTöröosik Gábor
tenkénti- agitációs-felelősi érteLantos István
kezlet,a nepnevölő füzet,a Pártépítés,és a Szabad Nép cikkei alapján
,
' joghallgatók.
állítjuk össze.

f

Az_egyetemi lev>lező mozgalomért.
A magyar sajté történetében nagy

ki az egyetem agyes munkaterülete-

jelentőségü esemény volt a magyar

inek problémáit.

napilapok 1.v J.Ü ÍUÍJ.'.O.1; első orazágos
konferenciája,ez év február elején,
Dolgozóinknak sokféle lehető-

Emellett a lev- lesésben foltért
hibákat az egyeteroi dolgozók közvéleménye előtt és ennek mintegy

ségíik van arra, hogy az ország ve-

ellenőrzése alatt kell kijavitani.

zetéaébe bele szóljanak és birálu-

A jé eredmények pedig azonnal a

tukkal segitsék szocialista épité-

legszélesebb egyetemi nyilvánosság

síinket. E lehetőségek sorában a le-

elé kerülnek és .ilyen módon hasz-

velezési mozgalom sajátoa.módazer

noaithatdk.

a tömegek szavának érvényesítésére.

;

Bőven akad példa, hogy egy-egy

a levelezés kiválé eszköz arra,hogy

dolgozó levelével, bejelentésével

1 tömegek közvetlenül közöljék vé-

keresi meg ¿gyet¿műnkön is a n«ga-

leményüket a sajtóval, -ás ezen ke-

sab" pártszervezet.

resztül a Párt áa álla» vezetőivel,

tán, alulról induló mozgalomnak,

Emellett lehetővé teszik, hogy vó-

kezdeményezésnek kell, hogy az egye-

leményük a legszélesebb nyilvánoe-

temén ia megfelelő medret biztosit-

aág. előtt hangozzék e.l, a ilyen mó-

son a levelező mozgalom. Pártszer-

don,a aájtó nyilvánosságának ereje

vezeteinknek én állami vezetőinknek

biztosítsa a dolgozók birálata nyo-

mindent el kel követniök, hogy tá-

rnán a hibák kijavítását. Joggal ál-

riogassák felvilágosító munkájukkal

lapíthatta meg a Szabad Nép 1952.

az egyetemi levelezési mozgalmat,

Enn^k a spon-

jan.31.-1 számában, hogy a leVelezé- Minden p^rtfunkaicnárium és állami
si mozgalom "a pártonbeiüli demokrá- vezető vésse jól emlékezetébe,hogy
diának, és ezen . tul egész .gg^gg^ftfo n levelező,,mozgalom a dolgozók
demokratizmugának,,e gyik fontoa biz-

közvetlen megnyilvánulása^més ezért

tositéka, egyik legszebb me^nyilvá-

fölötte ellenőrzéstT cenzúrát gya-

núi á8a."
"""KG rolni annyit jelent, mint a kriÉppen ezértj most meginduló egya-tikát, a dolgozók véleményszabadságéra! lapunknak is n^gy gondot kell
gát elnyomni. Viszont levelezőinkforditania a levelező mozgalomra,
nek n legnagyobb feMősaéggel kell
mint az egyetemi tömegek,hallgatók, a problémákrrl^-bemrrói^^
tanárok,adminisztratív és fizikai
tekintően kell eljárniok, a m i k o r ^
dolgozók hangjának közvetlen megnyil-e'gy-egy munkaterület kérdéseiről
vánulásóra. Egyetemi Irpunk azerkese-beazómolnak, hogy szavukra, mint
tősége a levelező mo""*alom segitaé- a sziklára, épiteni lehessen,
gével az egyetem agész élet^n^k egyik
Reméljük,. hogy egyetemünkön is
fontos ideggócává lesz:•ilyenmódon
kibontakozik a levelező mozgalom
Pártunk és állami vezetőink az eddiéa e tekintetben is nyomába lécünk
«
ginéi is érzékenyebben tapinthatják
üsejad, 1952.ápr. 2 •

munkás ée paraszt dolgozóinknak,
Székely Lajos.

- 5 Professzoraink és_oktrltf ink idool

i j munkájja.

Az egyetemi és főiskolai tanárok és a tan3egédszenLélyz<rt-'tag—
jai ma már világosan látják, hogy oktató 6a tudományos munkájukhoz
nam nélkülözhetik a-marxismua-lsninizraus filozófiáját: a dialektikus
materializmust. Ez a filozófia cd ja' kezükh; azt a módszert, amelynek
segítségével a Szovjetuni 'ban a tudom-'ny soha nem látott fejlődése
indult mag. De a marxizmus-leninizmus nemcsak tudományos módszert jelent tudásaink számára, hanem célt és értelmet ed munkájuknak: a tudomány segitségével•gazdaggá, virágzóvá t enni hazánkat, magos kultúrájúvá népürikst, fslépiteni a szocializmust, majd n kommunizmust.
Professzoraink és oktatóink mély érdeklődése a marxista filozófia iránt kifejezésre jutott afcbaíl is, hogy valamennyi on jelentkeztek a Közoktatásügyi Minisztérium CLt*il szervezett kétéves ideológiai
tanfolyamra. Ez a tanfolyam nagy sikerrel folyik, A tanfolyam előadásai zaufolt padsorok

zaj aljnak 13, c's általában az előadásokat

követő konferenciákat is komoly felkészültség jellemzi.
Mégis a hibákról 3em szabad hallgatnunk. Nem aindonki foglalkozik elég komolyan az ideológiai munkával. Többen vannak még, akik a
kötelező olvasmányok jegyzetelését hanyagul végzik, ^z a javaslatunk,
hogy a tanszékvezető-professzorok,akiknek szivükön kell viselniök beosztottjaik ideológiai fejlődését, ellenőrizzék és sagitsék a t.-;nsegéd
személyzet felkészülését és idődként érdeklődjenek jegyzeteik iránt is
AZ általános érdeklődés mellett neh hagyható megjegyzés nélkül az sem, hogy néhány professzorunk mindig akkor talál magának elfoglaltságot, és akkor utazik Budapestre, amikor az ideológiai konferencia van, Helyesnek tartanák, ha a dékán elvtársak megmagyaráznák
ezeknek a professzoroknak, hogy az ideológiai munka elhanyagolása feltételenül meg fog mutatkozni előbb,vagy utóbb oktató és tudományos
munkájuk színvonalának csökkenésében.
A konferenciáikon még súlyosan hibás nézetek is hangzanak el.
AZ egyik konferencián pl.egyik professzorunk ki jelentette,hogy a tűdésok általában ifjú korukban forradalmiak,idősebb korukban azonban megalkus znak a fennálló társadalmi renddel.
Nagyon jé az ideológiai munka a természettudományi* karon. Ez
nagyrészt Kiss Árpad professzor el<- tár*, ideológiai felelős lelkiismeret es,fáradhatatlan munkájának köszönhető. Bzen a karon 6 konferenciacsoport ¿lakúit. a konferencia vez-etők közül különösen jó munkát vágsz
Pauncz Rezső docens,a professzori konferencia vezetője és Simonésic3
Pál tanársegéd a biológusok konferenoiájónak vezetője.
Meg vagyunk győződve arról,hogy a hib-'k kiküszöbölésével a
tanszemélyzet ideológiai oktatás» nagyon komoly eredményeket fog hozni
egyetemeink és főiskolánk oktató és tudományos munkája színvonalának
emelésében.
dr.Ágoston György»

Q"
A Tanulmányi Os".tály okról
—

A Tanulmányi Osztályok mai munkamódszere az egyetonon, hósa zu
fojlődés eredménye0 A régi ogyoternon, mint ahogy az egész régi világban
is - nora törődtök az ifjúsággal* Senkit sen érduk lt{ h o ® a beiratkozott hallgató jár-e az órákra, tanul-c? Azzal m g különösön non törődött aonki, hogy a vélotlenül bekerült munkás azogénypftrns®t származású
hallgatók miből élnek,
- .
A megváltozott Magyarországon töi educk ac ifjúsággal, Pártunk ssorotő gondoskodását napról-napra érzi ifjuaágunk« Ennek a szerető gondoskodásnak joíoi a Tanulmányi Osztályok is, L tanulás mind ;]-3rbb és jobb
foltétololnok mog toromtéoot a tanulmányi nűiilcá n'ö'f.ltuaV oá ellenőrz'éso:
oz a ml Tögfontoaabb"jfcTadawunicT
Ma már ogyro ililcább"FuTiíTtik a Tanulmányi Osztályok ozt a szeropot,
A régi Közoktatártügyi Minisztérium nagyon áolc olyan feladatok
Rázott''
a nyakunkba» ami fölösleges volt* bürokratikussá tette, nunkánirat* A Párt
kritikája óta nagyon sokat javult a Miniszterin-.! munkája«, Kevesebb az
adminisztrációs föladat, a Tanulmányi Osztályok dolgozóinak ogyro több
a lehetőségük ahhoz, hogy moglamurjuk hallgatóikat és sogitnégot nyújtsanak az oktató szomélyeotriek a hallgatókkal való egyéni foglalkozás an.
Ez a nuri'ca nehéz,- do üé&p feladat. Égy ómenünk és főiskolánk nindon dolgozója kötolosségo oz, valecionnyion - igy a Tanulmányi Osztályok dolgozói ia - 'fololősok vagyunk a kibocsájtott egyotemi és főiskolai hallgatókér t. Folo 1 őaok vo.gyünk Pártunk, az állán, épülo az oc ialistá haz ánk
Misen Ilona T.0.VOzete
A baktérium az Imperializmus fogy v e ^ o

" Mogf 1 % etünk, Bololánnlaz elv-

A baktériumfügyvor alkalmazá~ .
tar ser t V
sának ténye nyilt szonboholyor.kodés
Boloiánlsz és hőa társainak aljas
az 1899-ca és 19o7-os Hágai EgyOZmeggyilkolásával kapc.sol:\tbaa izménnyol. Ö3szeütközósb0ii van továbzó hangúintu röpgyüléet tartottak
bá az 1921 junius 17-én aláirt u 0 n„
április 1-én a Természettudományi
Gonfi Jogyzókönyvvol. Ez«oltiltja a
és a Bölcs eszet tudományi Karok
f oly tó, mérgező és egyéb gázok és
hallgatói ós dolgozói Szádé ozkyf oly adók ok használatát éaaazorzodő
Kardon a Sanu nogjiyitója~utSn SukT
folok mogogyoztek abban is, hogy
BelITig Egyotord DISZ BizottsTg
ugyanígy tiltottnak tokintik a bakszervoz'i titkár helyottoso mondott
tériunfegyver használatát.
beszédet, anelybon isnertotto BoEzok a tényok ia csak ázt igaloiánioz elvtárs és társainrk hőzolják, hogy az imporialis tálc lé azé- si életét e Ránutátct t arra,hogy
ről a kóroal lntorvonció C3ak kozdő
az imperialista fenevadak ádáz
lépéa'ogy uj világháború kiribbantása béko-ollor^ogükbon gyilkolták nog
fölé. Az USA kisérloti toropként
a görög hazafiakat, do öljön a naphasználja Kórqát a Kinal Népköztáramikór a népek m/^flzotnok ÓZOTT; »"
sas ággal ogyütt, Itt igy oks zlk kiSulci:' ö i v t ár'a*' oö az uBoXCj ÚS s* ; iriba
próbálni uj fegyvoroit - köztük a
fölszólalás követte,, amelyben ollbaktériumfogyvort is - hogy majd atélték az Imporialis ták gyáva- gyilzokat tökélotesitottobb fornábnn a
kcseágát és igéretot tottok,hogy a
Szovjetunió, illetőleg a népi domokrá-nunka frontján" ozontul núg jobbén
ciák olloni háború során sikerrel al- oroaTEik a*"o ék o" 'tíár c v ona Iá ti« Czuth
kalmazhassa.
Böi.TS5loaJsznaxxgatö oxvaafca fol
A világ, bókoazorotő ^ népoi _ cré-'
azután a röpgyüléa határozati Ja«
lyoa FTTtaTcoz'áaa^XTcr dülnac bz'
Vaslátát, anolyot a görög Kommünia
abb gaztott olkövotői ellen, köve ta Párthoz intéztek a Béketoiácson
tolik a baktérium fofFyv'or" hasznaiékeresztül. Komáromi István elvtárs
tának mogszüntotéset_ós a bjInor,ök _
javaslatában azt vőtotto fel,hogy
fololösségrovon'áaá't-ő '
~ "
Szegeden egy utcát, vagy torot?iÍ
Tel:ve lyárat rteyciV.zV)no k__e 1 "be'l'oi*
Nagy Attila
anina olv^árs" ne~véróIT
l7gyakőrnö¥

-7DISZ szervező tdnk munkája a. Rákos i -f é 1 é v s i ke r é ur t,
A Rákosi elvtárs 60, születésnapja tiszteletére megindult hallgatóink egész tömogét magába foglaló felajánlási mozgalomban kezdeményezték fiataljaink, hogy ezt a félévet nevezzük Rákosi-félévnek.
s az Ó nevével induljunk harcba a" magasabbat ánuimányjl' ereámenyek'e'r:t¿az_
öntudat 0s s'z(felülis€a"7*egyelőm" kialanirá'iaorT:"o A ^oTcseszlÉafroT" blln- ~
dult kőzdortíeny0zés mlridön "Xar'on halfálmas visszhangra talált, DISZ szervozoteink vozetőségoi éléro álltak onnok a mozgalomnak, moly lényegébon a szocialista munkavorsony alepelvoit voszi át: jó eredményért^
alapos tudásért harcol.) 6s sogltsd társaidat^ hogy ál^nl'ári'o's szirivonalomolkodest erjünk öTó Énnok" kapcsán alakult ki á gyengébb hallgatok
ogyro s zervozo ttobb s'oglfc éso, amely ogyotoni vonatkozásban tormészotoson az ogyotem sajátosságainak megfelelően a Rodor-mozgalom mogfololöjc *
Egyetemi és Főiskolai DISZ Bizottságunk mindjobban át tudja
fogni é3 irányítani ogyotomeinkon a DISZ-munka összes területét, Tcrmészotoson Bizottságunk jó munkájának alapja, hogy a munka mindon torülotén Bizottságunk ott érzi az Egyotomi Pártbizottság állandó sogitségét. De azt tapasztaljuk, hogy fiataljaink londüloto, lolkosodéao nom
egy osetbon túlhalad Kari Bizottságaink lolkosodésén, londülotén, Ez
padig komoly hiba. Kari Bizottságainknak meg koll orósitóniök ollonőrzö ás irányitó munkájukat, hogy az alapszervozotok küzdomérr/ozésoinok
éléro tudjanak állni, hogy vo zotn.i tudják azokat.
Alap szervező tóink vozotöségoi általánosságban az ősszel mogtartott vozetósógválasztá3ok óta szilárdan közükben tartják alapszervozotoik mindon kérdését, holyoson felszínre hozzák hallgatóink kezdoményozésoity vozotik szorvozotvk munkáját.
Jól bevált a csoport-rond r,?/:,r molyot a Szovjetunió ogyetomi
munkája a la p j áñ hőn osito ttunk"
Ez kópözi" ogusz ogyutomi munkánk
alapját, A csoportok és csoportvezetők jó munkája nagyban hozzá koll,
hogy járuljon a Rákosi -félév sikerébe z«, Csoportjaink munkájában azonban
ogy voszélyös jolenség mutatkozik több holyon is« Ez abte.11 nyilván' V
meg, hogy a tanulmányi csoportvezetők és a csoport DISZ fololŐsoi munkájukat nom végezték mindig a legnagyobb ogyotértóabon, A
hatalmi 11
féltékenykedés, vagy a másikra való hivatkozás sok helyütt a munka elhanyagolás ára vozotett, ami igen káros hatással volt az ogész - mondhatjuk gazdátlan - csoport munkájára, Lo koll szögeznünk, és ohhoz tartani is. kell magunkat, hogy a csop<r t ogyszomélyos állani folelpso a
^HC.Jjiány 1 f ololős j a csoport poli tikái gr zdá.ia podl.
a"TcT" - T5rt. és
a I)ISZ'Téaö f0le 1 inundajáért, a' LlSZ CSOOQ- ¿f uYeTos""Jsaci's az c nármc™
nikus ügyifttmüködésük biztosit ja V jo" nuuikát, "a "Rákos i-félév sikorét.
Április 4-énok nagy ünnopo és az orro való készülés nagy lökést adott munkánknak. Ez a tény maga la mutatja fiataljaink lángoló,
tudatos szeretotét a fölszabadító Szovjotünió és a nagy1 Sztálin iránt,
E nagy napon megfogadjuk, hogy szorvozotóink mogorősitésévol, munkánk
megjavításával ujabb győzolommol korülünk közelebb ahhoz a megtisztelő cimhoz, hogy a DISZ a Párt legjobb sogédcsapa.ta, tartalékas_
Székoly Sándor 0

- 8 M^ciuai_£árt események
A Pártbizottság nagy aktira ülésén

V I L L Á M
"Borban az
i g a z s á g . . ^

Vereska elvtára tartott előadást a

Március 9-re virradóra ujabl? provokáció törtónt az ellenség ré-azé-kádérmunkárál március há 21.-én.
ről politikai területünköh. Az egy«
Karonként szakérettségis ankétea egyik tanársegédje a Lenin utcán
éjszaké letörte a pártjelvétokat tartott a Pártbizottság márdinyes vöröe zászlót. A r-end őrs égus hónapban.
nél "spicces" állapotával megAegetődzött.
Március 27.-éh'egész terüleAz ellenség leleplezésében segítünk pártbizalmiai számára megtartenek a 3Zegedkörnyéki borok is,
őszinte
megnyilvánuláshoz segitik
*tottuk első pártcaeportvezetői érőket.
állani v-zeta méltó sortekezletünket. A terület motorjaisár$t Juliaitu ezt a provokátort.
ként mutatkoztak be az uj pártaaoportvszetők.
H Í R E K
\-7
Április 4.-én 19 órakor a Kö« r pnti
E^sítem diszterméberí az öesz egyetemi népiegyüttes az if jvwág számára megismétli teljes műsorát,utána
bál.
Üdvözlöm az egyetemi újság megjel0-'
né sé t. _.
örömmel üdvözlöm ez egyetemek és :fő—.
iskola újságjának negjelenóeé-t ,sőt
!
Levél a sportról.
igen szükségesnék is tartom, mert
A testnevelés oélja: a haladó szeligy ki tudjuk fejteni problémáinkat, lemű, "MunkáraTHarcra Kósz" uj emjavaslatainkat s lendületesebbé te- bertipús ,'"a~s"zociaITzműsT"*ópitő
embertípus kialakítása. A testnehetjük tanulmányi munkánkat.
velés tehát arra törekszik, hogy
Ennék az újságnak foglalkoznia kell a fiatalaokat és felnőtteket egyaránt felvértezze azokkal a képesa csoportok munkájával. Élénken fel. ségekkel , amelyekkel a: népi demokráciát mind 4 t érme15.munkában,
kell lenditeni az egyes Karok és
mind a haza védelmében eredményeszakok közti versenyt,sőt,a verseny sen tudják szolgálni. E cél megkiértékeléseit is közölnie kell,ami valósítását a kínálkozó testnevelési alkalmak keretében, a tudománagyobb lendületet ad majd a tanunyos ismeretekkel igazolt testgyakorlási anyag ós módszeres elláshoz. Az egyetemi újság egységejárás alkalmazásával váltja valósíteni fogja főiskolák ifjúságát az ra. A testnevelés önállóságra ösztönöz, a kezd^..:ánya&ő—ajtót, fejleszegyetemi ifjúsággal,mert e közös
ti ,aiinkára^hajrtrra kész embejrtijpusl^
munka, a közös problémák kopácsolfjarnál.
f
nak e :txyé bennünket .
Jaksa Zsuzsanna
Il.évf.Ped.Pőisk.

