Az orvostanhallgatók nyári
•WrhiElgyaCoglata .
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„, , Ez évben először valósult meg a
IV.éves orvostanhallgatók kötelező
nyári kórházi gyakorlata. Ujabb nagy
lépés ez a felsőoktatási reform továbbfejlesztése terén.

• vidéki
Unapig és gyakorlatban sajátították el
az s gyetemen tanultakat. Valamennyien
felvilágosító egészségügyi előadásokat tartottak üzemekben és termelőszövetkezetekben. Ezenkívül a nyári
akorlat ez egyetem és közkórházak
fosolatának elmélyítését is szolgálta. STépt demokráciánk kormányzata
a nagy anyagi áldozattal járó nyári
gyakorlat segítségével az orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati tudásának összekapcsolását és áldandó
fokozását szolgálja.
így felkészült fiatal orvosaink
segítenek
valóraváltani a Jelszót :
w
a szocialista társadalomban legfőbb
érték az eribor
Andrássy László
orvos halig.
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Még C3ak két hete, hogy a
gödi Tudományogyetem jogi kárán&I^
hallgatója vagyok, de ugy érzem,
hogy az egyetem nagy közösségo máris befogadott, máris igazi részose
lottom az ogyetom élotenok. Már az
olső napokban éreztük, hogy nom va»
gyünk egyedül: a fölsőbb évesek tanácsaikkal. baráti segitségükkol
mjgkönn7/itlk számunkra az ogyotomi
óvok legnohozobblkót • az olső évot.
Tudjuk azt, hogy nohéz föladat ok várnak ránk különösön a szakérettségisekre. A szívós tanulás
mellett társadalmi munkában, politikai helytállásban egyaránt példát kall mutatnunk.
Ha biztosítjuk mindezokot és
igérqm, hogy biztositjuk.akkor elértük célunkat, nom fog oonnünk csa
lodni nagy Pártunk és Kormányunk.
Kotoács László
szakérettségis «gyet.halig.

oktatásról.

Farkas elvtárs a Központi Vozotőségi ülésen mondott boszédébon
ogyik legfontosabb foladaként jolölto raog az ifjúság között végzott pol^
tlk&l novciomunKa megjavítását.
é /óladat megoldásának f ontos
oszközol azok a DISZ előadás ok,mo lyok ogyotomoinkon és a főiskolán
folynak,
ílt ggyotomi Pártbizottság gondoskodása lohotSvé totto, hogy kiváló, magatftlnvonalu eladásokat hallhassanak fiatalja inkA Tflégmlndonseg fejlődéséről,
a KomssonolrÓl# a kommunista erkölcsről 8tb,sfct)#
Ennok ollonéro az olső előadások tapasfttalabai azt mutatják, hogy
• bár fiatal Ja Sntatak mogvan az érdeklődés© az oloadások témája iránt mégis olég keresőn jolonnok meg. Sokan nom akarj 4k lo győzni kényelmességükot, hogy az asténklnt mogrendozott
DISZ oktatáson résstvogyonok.

Gondoljanak arra ozdk az elvtársak, hogy tanulmányi, szakmai
munkájukhoz, fejlődésükhöz is rond*
kivül nagy sagltségut kapnak, más*
részt politikai tudásuk növokszlk
lényegusun, ha f^gyolütiimol vossnok részt ozun az előadássoroza«
ton. DISZ szerkezeteink pedig j<$
agitációs munkával t£rokodjonck
arra, hogy az előadásokra valtf
mozgósítás orgdményus logyon.
Ezzel ls hozzájárulunk ahh»*#
hogy Farkas ulvtárs beszédében o»11 tett hiányosságokat mielőbb let»
küsz öböljük# hogy Pártunk Központi Vozetoségl határozatait maradéktalanul végrotejtauk.
Seékoly Sándor.

