-4Az oktatószemélyzet! állami ldeo*
lóglal oktatás .jelentősége»

A propagandista ls1 olák
munkai1 egy pl -

Pártunk Politikai Bizottságán
Az uj tanév megkezdésével Ismét megindul az oktatószemélyzet! ál- nak az 1952/53 oktatási évről szO^atnJU Ideológia 1 oktatás.
ló határozata lo szögozi ~
oktatásunkat fokozottan a kommunis'.
Igen nagy jelentősége van enta
nevelés szolgálatába koll állínek a tanfolyamnak. Az egyetemi és
tani. " Egyetemi, alapszorvozetófőiskolai tanároknak, az oktatószemélyzetnek az a feladata, hogy a leg- ink vezetőségei Ismerték a határozatot és tnnok alapján törokodtek
haladóbb világnézet és tudomány,, a
az uj oktatási évad jó olőkészitémarxizmus-leninizmus szellemében nesere. Meg kell azonban állapítaveljenek olyan, szakmailag jól felnunk^
hogy ez a törekvés gyakorlatkészült orvosokat, tanárokat és egyéb
ban
sok
hiányosággal vált totté, A
szakembereket, akik az ötéves terv,
propagandisták
kijolölésénél lega szocializmus céljaiért dolgoznak,
s akik a szocialista hazafiság teljes súlyosabb hibát akkor köVottok ol,
odaadásával készek védoni népünk sza- amikor nem vették tokintotbo á ki»
jelölt elvtársak nyári szabadságobadságát és békés' épitőmunkáját • Eblását
és már előzetesen nem készíben a komoly, minden szakmai é3 ldootettek
mogfolelő tervet, hogy az
logiai képzettséget, podagógiai folIskolákból
való hiányzásokat olkokészültségot igénybovovő novotémunkárülhe
ss
ék
.Hiányosság
volt az is.,
hoz igon Jelentős' sogltségot ad okhogy
a
személyes
beszélgetés
során
tatószemélyzetünk számára a marxiznem
vésték
kellően
a
jolölt
elvtármus« loninlzmus tanulmányozása az ál- sak tudatába, hogy milyon jelentő»
lami tanfolyam korotébon.
feladat vár rájuk a tagság nowoléVeszélyoa jolenség az ideolósébon. Volt osot, hogy a boszélgo»
giai oktatással kapcsolatban az öntés sem történt mcgij? csupán autoelégültség., A Bölcsészoti Karon az
matikus kijelölésre szorítkoztak,
egyik tanársogld azt mondta, jolunt/Pl,Ka^jós János elvtárs osetébon,/
kozik ugyan az idoológiai tanfolyamÉrthető tehát9 hogy az iskolák hall«
ra, do szorotno már uj dolgokat is
gátolnak munkafegyelme nem volt kihallani, mert a marxizmus-leninizmus
elégítő. Gyakori volt a hiányzás,
elapkérdésoit ő már nagyon jól tudja. főleg az alapismoroti prop.Iskolán,
Az ilyen önolégült magatartás való/ Pl.Kiss Gy.Júlia egyszer jelont
jában elmaradottság, tájékozatlanság, meg csak a szemináriumon./ Elhanyastruccpolitika. A marxizmus-loninlzgolták sokan a j ogyzotelest ls,bár
mus tanulmányozását sohasom lobot be- az iskolavezetők igen nagy lelkefejozni. A fejlődés, az élet állansedéssel törekedtek a lazaságok
dóan uj és uj kérdésokot vet fol, afelszámolására. Az ő munkájuknak
molyokot tudományosan olcmozrtünk k ^ H volt részben köszönhotő, hogy az
Sztálin elvtárs arra tanít: " A gyaöntudatos propagandista olvtérsak
szorgalmasan vettek részt az oloa»
korlat, vakká tosz., ha nom^ világit^a
dásokon és alaposan felkészültök
meg útját forradalmi elmélet
mindon foglalkozásra. / pl.EndrSaz utmutatást mcgszivlolvo kozdjük
meg az uj ideológiai oktatási tanfodi János .elvtárs./
lyamot, hogy önmagunkjnarxi3ta-lf;ninlsta Képzottségét klfojlosztvc noBoZwrédl István
volhossünk jó szakkáderokot hazánknak, népünknok ós Pártunknak!
Király József
Egy Rákosi ösztöndíjas lovelo,
„Kedves Elvtársak ! - Nem kell arról sokat
különbség van a diákok mostani es a Horthy rendnz
tanulnak OgyOtuuM^jn^ju,
ogyotomoinkon, ••
Ma zömmol munkás ea paraszt származású fiatalok t
Kormányzatunk rpndkivül sspél^s an^a^i támogatást is ad az ogvotoml hall*
atóknak. Gondoljatok & kétfélo diáksorsra. Nokünk egyetlen föladatunk a
anulás, do a fcokés,országokban nagyon sok fiatalnak kemény munkával koll
megkeresnie a tanulás költségoit.
gondoskodásáról
tesz _tanúságot a Rákosi
Pártunk ujabb szeretőo „
_ „
révben osztottak k,.
töndij megalapítása, molyot logeloször
legelc
az 1952-53-as tanévbon_osztottak
Engem ls a jó tanulásért ért az a,nagy kitüntotég, h o ^ Rákosi ösztöndl^jt
i
„vtárs nevét vlsolo ösztöndíj
toptam, Tudom, h?gy a Rákosi Elvta
1
lamut atáara kötelez. ígérem - és tudom e 21 ° va Ion o n M l
tüntetés, moly
társam novében tehetőm - hogy igyekszem mindon tokln*
Rákosi öaztöndŰL
nagy kl tün te t é sho z.
tetbon méltó le
Kohogyl Erzsébot I.évf.Orosz Intézet.
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