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Sajtó az Egyetemen 
Pártunknak köszönjük, ú j fegy 

ven adott kezünkbe. Fegyver lesz 
kezinkben az egyetemi újság, mely-
lyel a szocializmus építésének egye-
tem. és főiskolai szakaszán akarunk 
jobt eredményeket elérni. 

Л két szegedi Egyetem és a Peda. 
gógiai Faiskola azért dolgozik, hogy 
népünknek politikailag megbízható, 
szakmailag kiváló káderokét nevel-
jen E munka során intézményeink 
dolgozóinak eredményes oktató-ne-
velő munkál, kutató és gyógyító 
muikát is kell végezniök. 

Az egyetemi újságnak az n fela-
dati, hogy ezt segítse. Segítsen a 
jó [, kezdeményezések széleskörűen 
ismtftté tételével a felmerült hiá-
nyoiágok bátor bírálatával. 

.«szegedi egyetemi újság előtt 
nagy példák vannak. A Magyar 
Dolgozók Pártjának központi mpja, 
a Szabad Nép, melyet Révai elvtárs 
jogosan nevezett ,,százezrek kenye-
rének". Példaképünk a ezovjet saj-
tó, elsősorban a szovjet egyetemek 
sajtója. A szegedi egyetemi újság-
nak nem országos feladatok megol-
dásában, hanem e nagy feliadatok 
cgv része sikerében kell segíteni. 
Természetesen e feladatok nem sza-
kíthatok ki az országos nagy egész-
byll 

Az egyetemi újságnak mindenek. 
előtt hallgatóink jó tanulmányi 
eredményeiért való küzdelemben 
kell gyorsanható eszköznek bizo-
nyulnia, A ma egyetemén megtör-
tént már a frontáttörés. Aki össze-
hasonlítja a mai egy e , e m i hallga-
tók szociális összetételét a 10 év 
előttivel, az látja, hogy a munkásak-
és dolgozó parasztok fiai meghódí-
tották az egyetemet is. Korántsem 
mondhatjuk azonban, hogy ilyen 
mértekben megváltozott az egyetemi 
ЬяЦоЩчк- munkájának légköre. 
Gyakran azt tapasztaljuk, hogy 
munkás- és szegényparaszt fiatal-
jaink politikai fejlettségük ellenére 
politikailag nem vezetői az egyete-
mi fiatalságnak, hanem a kispolgári 
elemek uszályába kerülnek. Ezért 
olyan sok a kozmopolita-jampeces 
öltözet, a nyugati tudomány imádó-
ja, vagy a swing szerelmese az 
egyetemi fiatalok között. Ezért hiá-
nyolta jogosan Horváth és Farkas 
elvtárs a. mult esztendőben fiatalsá-
gunk helytállását. A mi fiataljaink 
nagyrésze könnyen, személyes harc 
nélkül jutott mindahhoz az ered-
ményhez, értékhez, szociális vív-
mányhoz, amellyel ma Pártunk és 
Kormányunk zavartalanná teszi fia-
taljaink fejlődésének útját. Pedig 
a szegedi egyetem múltja is sok 
adatát tartalmazza annak a nyomo-
rúságnak, amelynek megalázó körül-
ményei között kellett tanulni egy-egy 
a mulllban egyetemre tévedt mun-
kás- vagy dolgozó-panaszt szárma-
zású fiatalnak. Az egyetemi újság 
egyik kötelessége lesz, hogy az 
egyelemi irattárból előbányássza 
azokat a dokumentumokat, amelyek 
a könnyen felejtőket is figyelmezte-
tik majd arra, milyen volt a mult. 
Emlékeztetnek majd ezek a sorok 
>,az egyetem fura ura"-ra, és fi-
gyelmeztetnek arra is, hogy a drá-
gán megszerzett szabadsággal jól 
tudjunk élni. 

Dolgozzék ez a lap úgy, mint a 
kommunisták elő lelkiismerete. Le-
gyen tűzön-vízen át következetesen 
forradalmi. Sugározza a • marxiz-
mus-leninizmus világnézetét, az 
élenjáró elméle'.tel világítsa meg a 
szakmai munka útját is. Szakmai 
munka és politikai munka elvá-
laszthatatlanok, egy egészet alkot-
nak. Politikamentes iskola, de poli-
tikamentes ludomáuy sincs. Aki 
ilyent említ és vél. egyértelmű poli-
tikai állásfoglalását bizonygatja. 

Az egyetem hallgatói, dolgozói 
érdeklődéssel, szeretetVl várják a 
nyomtatott egyetemi újságot. Tud-
ják, érzik, hogy az egyetemi felada-
tok sikeresebb megoldásának harcos, 
eredményes eszközét kapják benne. 
Várják a hiányosságok bátor feltárá-
sát: a kritikát, az önkritikát, várják 
ennek marxista építő formáját. Ne-
künk, a levele;» mozgalmon keresztül 
ezt az igazságért küzdő bírálatot kell 
különösen erősítenünk, Egyeteme-
iuk területén különösen sok kívánni-
való van őzen a téren. A párt meg-
védi a bírálat bátor fegyverével 
építeni akarókat. Lenin elvtárs ta-
nítása vezet bennünket ebben is. 

Tudjuk, hogy aki a bírálatot visz-
sziautasítja, aki a levelezőket üldözi, 
csak ellenség lehet. 

Munkaterületünkön jó eredmények 
cléréséhoí számítanunk és építe-
nünk kell a kommunisták példamu-
tatására. Ezért foglalkozni kell az 
egyetemi újságnak az egyetemi 
pártszervezet munkájával, hasznos, 
jó tapasztalataival. Eszközként kel" 
segítenie dolgozóink eszmei-politikai 
színvonala emelésében. Az egyetem 
területén azonban igen fontos sze-
repe van a párt ifjúsági lömegszer-
vének, n DISZ-nek. E1 kelll érnünk; 
hogy az egyetemi fiatalság ne csak 
szavakban emlegesse, ne csak kül-
sőségekben igyekezzék hasonlóvá 
lenni példájához, a Lenint Komszo-
molhoz. El kell érnünk, hogy DISZ 
szervezeteinkben fiatalságunk ered-
ményesen végezzen jó munkát, úgy, 
hogy a harcosságra, a helytállásra, 
kezmopotitizmus cllleni harc során a 
Szovjetunió megszerettetésére töre-
kedve, ennek kézzelfogható -tanúje-
léi Is adjla azzal, hogy alkotó módon 
sajátítja el a marxizmus-leniniz-
must é$ a marxizmus klasszikusai-
nak nyelvét, az orosz nyelvet. A le-
nini Komszomol példája azt mutat-
ja, hogy hdlvtálló szovjet e-nbo-e-
ket nevelt a békés építés számára. 
Ennek eredményeként nőttek, szü-
lettek új városok a Szovjetunió ren-
getegei ben, a kietlen Északon, a kő-
sivatagos bányavidékeken. De a 
Komszomol egyben hazájukat vég-
telenül szerelő harcosokat, szovjet 
hősöket nevelt a szocialista haza 
számára. Ezt mutatja a Nagy Hon-
védő Háború Zójája, Matroszovja 
és a többiek. Ilyen DISZ szerveze-
tért kell harcolni az egyetemen az 
egyetemi újságnak. 

Foglalkoznia kell az egyetemi új-
ságnak a kuHűraiunkával. Foglal-
koznia kel! íeitceveléji kultúránk-
kal is. Mi egészséges, erős fiatalo 
ka,t akarunk nevelni a magyar fia-
talság egészéből. Olyan fiatalokat 
akarunk új emberként kovácsolni a 
szocialista hasa számára, akik mély 
hazaszeretetükben munkára, harcra 
egyaránt készek. Olyan fiatialokat, 
akik hazánkat a béke bevehetetlen 
bástyájává tudják erősíteni, akik 
hozzásegítenek bennünket ahhoz, 
hogy népi demokráciánk megfelel-
jen a megtisztelő sztálini névnek, 
hogy a mi országunk is „új rohiaan-
brigádja" a szocialista tábornak. 

Foglalkozzék az egyetemi újság 
a diákotthonokkal, a Főiskola gya-
korló iskolájaval, a zeneművészeti 
szakiskolával, a gazdasági veza és 
munkájával is. Adjon helyet sorai 
között az MSZT-nek, a békebizott-
ság munkájának. Mutassa meg: 
egy-egy tudományos intézetünk mi-
lyen üzemi kapcsolatokat épített ki 
azért, hogy népgazdiaságunknak köz-
vetett segítséget adva ezzel is siet-
tesse ötéves lervünk valóraválíását. 
De mutasson rá a kritika, ha kell 
a szatíra, vagy a gúny más eszközei-
vel a hibákra, hiányosságokra. Te-
gye ezt képben, versben is. Nevel-
jen az újság. 

Mikor a nyomtato't szegedi egye-
temi újság új köntösben harcba in-
dul, nem járatlan úton halad. Sze-
rényebb külsővel idestova egy esz-
tendeje előtte járt testvére, melyet 
csak stenclizett formában tudtunfc 
az egyetemi dolgozók kezébe adni. 
Sok vaskalaposság és objektív ne-
hézség akadályozta a mostani for-
mában történő megjelenést. A gátló 
tényezők e számmal eltűntek, a ka-
pu kitárult és szabad a pálya. A 
szegedi egyetemi újság segítse épí-
teni szép, ragyogó jövőnket. Mun-
kájában új sikerek felé vezesse, a 
párt. Segítsen megvalósítani a párt-
határozatokat, megvalósítani az<kat 
az egyetemre való célkitűzésekéi, 
melyeket Horváth Márton és Far-
kas Mihály elvtársak tűztek elénk 
a Központi Vezetőség júniusi ülésén-
de amelyet a DISZ országos első 
értekezlete is elénk tárt. Ha ezt az 
utat járjuk, akkor a magunk terüle-
tét betöltjük a lenini feladatot, hogy 
a hajlónak szerveznie és mozgósí-
tania kell az elő tünk álló nagy 
feladatok megoldására és emellett 
szakadatlanul munkálkodnia, dol-
gozóink öntudatának emelésén. 

ígérjük, a mi szeretett édesapánk-
nak, Rákosi ölvtárSnak, hogy így 
dolgozunk. 

TURY GÉZA 
az Egyetemi és Főiskolai PB titkára 

Ára 40 fillér 

,,/*ii a jö vő társadalomnak vsak az alap' 
jait raktuk le, de felépíteni nektek kell 
majd, amikor felnőttetek. Most mimlen 
erőtökhöz mérten...az idősebbek veze-
tése alatt dolgozzatok." 

(Lenini A kommunista tanulók Össz. 
Orogzorsz. kong. mondott beszéde. 1919) 

A z ÚJ iagkönYV újabb eredményekre lelkesít 
A Tudományegyetem területén 

ünnepi külsőségek között, nagy 
lelkesedéssel zajlott le az új tag-
könyvek kiosztása. Az ünnepi han-
gullat a tagkönyvkiosztó taggyűlése-
ién megmutatja, hogy az alapszer-
vezetek minden tagja mennyire át-
érzi ennek az eseménynek a fon-
tosságát. Éppen ezért külsőleg is 
igen szép dekorációkkal és ünnepi 
kultúrműsorokkal emelték a tag-
gyűlések hangulatát. , 

Az esemény jelentőségének feliis-
merését mutatja az, hogy ezeken a 
taggyűléseken csaknem minden 

kommunista megjelent, csupán a be-
tegek hiányoztak. Ez tükrözi egy-
ben a jó előkészítő munkái is. A jó 
előkészítő munka a taggyűlések 
színvonalá' az eddigieknél maga. 
sabbra emelte, abból a szemponthói 
is, hogy jó hozzászólások, lelkes 
felajánlások voltak, ós hogy általá-
ban sok hozzászólás hangzott el. 

A titkári beszámolókra, az eddigi-
nél is jobban felkészültek a ti-kár 
elvtársak és a kritika—önkritika 
szellemében tárgyalták meg a párt-
alaipszcrvek félévi munkáját. Igen 
sokoldalúan és 

álfo°óan lárgyalta az alapszervezet munkáját 
és a tagkönyvcsere jelentőségét 
Mikó Károly elvtárs, a bölcsészkari 
alapszervezet párttitkára. Rámuta-
tó ti többek között, hogy minden 
pari tag és tagjelölt feliadata, hogy 
segítse az egyetemen folyó munka 
megjavítását. Minden párttág és 
tagjelölt a párt egy-egy _ katonája, 
aki a maga munkaterüleién dolgozó 
társainak vezetője, és példát mula-
tót számunkra. A párttag kötelessége, 
a párt-gés államtitok megőrzése, a 
pllitikai éberség betartása.. Külö-
nösen vonatkozik ez miránk, szege-
diekre, mivel közvetlenül határosak 
vagyunk az imperialista berenr. Ti' ó 
Jugoszláviájával, Kötelességünk, 
hogy szakadatlanul fejlesszük poli-
tikai tudásunkat. Igyekezzünk el. 
sajátítani a marxizmus-leninizmus 
tanítását, ami biztosítéka állami- és 
pártmunkánk színvonala emclkedé-
sések. Az SzKP. XIX. kongresszusa 
nyomatékosan felhívja a figyelmün-
ket erre. 

A titkári beszámolóhoz kapcsoló-
dó hozzászólások és a tagkönyvek 
átvétele alkalmával öl hangzott fel-
szólalások bizonyítják, hogy megér-
tették a tag:'"'', tv.' " jelentőse-
ge az új lagkönyvek átvételének. 
Litauszld Anna, bölcsészhallgató eíl-
mondottia, hogy milyen megtisztel-
tetés valamennyiünk számára, hogy 
a legjobb kommunistákkal, mint 
Ságvári Endrével, Martos Flórá-
val, és szeretett Rákosi Mátyás 
élvtársunkkal egy pártban lehetünk. 
Űj tagsági könyvünk ennek írásos 
bizonyítéka. Ezekhez a harcos elv-
társakhoz kell nekünk is hasonlóvá 
válnunk és a párttagságot még 
jobb munkával kell kiérdemelnünk. 

Balázs József hallgató 
elmondta: 

úgy érzi, hogy igyekezett munká-
ját becsületesen végezni, de voltak 
hiányosságok, amit minden akaratá-
val fel fog számolni, ennek érdeké-
ben felajánlást tesz, hogy Szakmai 
munkája keretében még alaposab-
ban fogja tanulimfhyozni az orosz 
történelmet. 

Egész munkánkat a páll- és kor-
mányhatározatok végrehajtásáért 
folyó harcnak kelj áthatnia. Ebben 
a szellemben szólt hozzá Kiss Árpád 
elvtárs, a TTK Dékánja, aki elmon-
dotta. hogy amióta párttag minden 
kérdést másként lát. Negyedízben 
visel állami funkciót, sok a szerve-
zési munka, de mégis könnyű, mert 
építő kritikával figyelik az elvtár-
sak és segítik a hibákat helyrehoz-
ni. ígéretet tett rá, hogy igyekezni 
fog állcrmi, oktatói és kutatómunk/i. 
ját lelkiismeretesen teljesíteni. 

Egyetemünkön az új tagkönyvek 
kézhezvétele az oktatói-nevelői és 
a tudományos kutató munka színvo-
nalának nagyarányú felemelkedését 
kéli, hogy eredményezze. Ezen a té-
ren elsősorban a kommunistáknak 
kell élenjárniok. Rédei elvtárs, pro-
fesszor mondotta a TTK ünnepi tag-
gyűlésén: A jó kommunista egy-
szersmind jó munkás is. Látni le-
het, hogy a Kommunista Párt meg-
becsüli a tudományt. Ezen a tag-
gyűlésen is egyetemesen megnyilvá. 
nult a pártnak a tudomány iránti 
szeretele. Megfogadta, hogy igyek-
szik a jövőben is teljes erejével a 
párt érdekeinek megfelelően dol-
gozni. 

Sok széip hozzászólás hangzott e] 
az egyetem dolgozói részéről i's. így 
Teizl János elvtárs elmondotta, 
hogy milyen nagy ünnep neki. hogy 
megkaphatja az új tagkönyvet, 
.-ígérem a pártnak — mondotta _— 
és Rákosi ¿lvtársnak, hogy minden 
erőmmel és tudásommal küzdök és 
mindent megteszek a párt érdeké-

ben, a közösségért és a pártért". 
Nagy Péterné elvtárcnő felszólalá-
sában megköszönte a tagkönyvet a 
pártnak és Rákosi elvtársnak és 
megígérte, hogy odaadó munkával 
fog a párt tisztaságán őrködni, hogy 
kiérdemelje a párt és Ré.kosi elv-
társ hozzá való nagy bizalmát. 

A tagjelöltek részéről is szép hoz-
7-ászólások hangzottak el. Nagy La. 
jos tanársegéd elvtárs elmondotta, 
hogy mint dolgozó paraszt-szárma-
zású fiatal a párt segítségével tudta 
elvégezni az egyetemet. Akkor még 
nem volt tagjelölt sem s az egyelem 
elvégzése után mégis a halljatok 
ideológiai oktatását bízta rá « párt. 
Elmondotta, hogy neki is é j min-
den tagjellöltnek, az a legfőbb célja, 
hogy párttag lehessen. Ez a tag-
könyvese re 

nagy lendítőerő 
a tagjelöltek számára. 

A mi pártunk minden egyes tag-
jának fontos kötelessége, hogy még 
szorosabbra fűzze kapcsolatait a 
dolgozó tömegekkel. Ebből a szc;n-
n!>n't"i'. jna^yj^kwtfeégij a. ;>árlrtnKt-
vüli dolgozók üdvözlése, akik kül-
döttségileg megjelenítek a taggyű-
lésen s a szakszervezet és minaen 
egyetemi dolgozó nevében még jobb 
munkára tettek ígéretet. A böl-
csészüisr taggyűlésén Szádeczky 
Kardos* Sámuel tanszékvezető do-
cens a hála és köszönet szavát tol-
mácsolta a párt felé ezért a nagy 
segítségért és támogatásért, amit a 
dolgozók eddig is élveztek. A kül-
döttség ígéretet tett a bölcsészkar 
valamennyi dolgozója nevében, 
hogy nem lesznek méltatlanok erre 
a segítségre. 

Felemélő érzés volt hallgatni a 
DISZ-szervezetek üdvözlő szavait, 
ígéretet te'tek a fiatalok ebből az 
alkalomból is, hogy méltók akarnak 
lenni arra a kitüntető megállapí-
tásra, hogy a DISZ a Párt segéd, 
csapata. Mindnyájuknak hü vágya, 

hogy a párlagsági könyvet ők ís ki-
érdemelhessék és ezzel erősítsék 
pártunk tegságát. A küldöttségeket 
dörgő taps fogadta. A tagság lel-
kesen éltette több alkalommal is a 
taggyűlés folyamán nagy taní:ó-
mesterünket, Sztáliin elvtársat és 
szeretett vezérünket, Rákosi elvtár-
sat. 

Az új párttagsági könyvek kiosz-
tása olyan ünnep volt egyetemün-
kön, amely ismét erősítette pártunk 
egységét, erejét, harckészségét, ne-
velte a kommunisták lelkesedését, 
öntudatát. Az új párttagsági köny-
vek birtokában minden kommjnis-
tának éreznie kell. hogy egyik leg-
fontosabb kötelessége, hogy tevéke-
nyen vegyen részt a pártmunkában. 
Ezen a téren is példát kell vennünk 
a Szovjetunió Kommunista Pártjá-, 
tói, amelynek Szervezeti Szabály-
zata kimondja: „¿Vem elég, ha a 
párttag csupán egyetért a párt ha-
tározatával, a párttag köteles lu:r. 
colni e határozatok megvalósításá-
ért. A kommunisták passzív és for-
mális magatartása a pá) ¡határoza-
tok iránt, gyengíti a párt harckész-
ségét, s ezért összegyeztethetetlen a 
párthoz tartozással''. A mi pártunk 
Szervezeti Szabályzata is kimondja: 
>,A párttag kötelessége, hogy... 
fegyelmezetten vénrehajtsn a pári-
szervezetek és pdftsservek határozu. 
to.it". 

E.ícn a téren még sok tennivaló 
van pártszervezeteinken beiül. El 
kell émiök pártszervezeteinknek, 
hogy minden párttagot bekapcsolja-
nak a pártszervezet munkájába, 
végrehajtva , v v 

a politikai bizottság 
határozatát. 

Összefügg ezzel minden párttag 
legelemibb kötelessége, a pártfop.e-
jfiun ponté,;! betaiíása* Kru&sor '-V1 -
társ az SZKP XIX. kongresszusán 
mondotta: ,Jócskán atodnak olyan 
funkcionáriusok, akik azt tartjók, 
hogy a törvényeket nem nekik ír-
ták.,.'* Az ilyen pártbürokraták 
ellen is fel kell venni a harcot. A 
fegyelemmel szorosan kapcsolatos 
a kommunista, helytállás és példa-
mutatás. Minden párttag a párt 
egy-egy kyenája, akinek példamu-
tatása fcliét'.en követésre ösztönzi a 
.pártonkívüli dolgozókat is. 

Sztálin elvtár? a ,,rohambrigád" 
megtisztelő elnevezéssel illette pár-
tunkat. Ennek a rohambrigádnak 
Jelkes seregszemléi voltak az ünnepi 
taggyűlések. Az ú j tagkönyvek ki-
oszlásának azt kell jelentenie, hogy 
minden . párttag világosan lássa sa-
ját munkájának összefüggését a 
munkásosztály nemzetközi harcával 
és ez is lelkesítse még szilárdabb, 
öntudatosabb helytállásra, fegyel-
mezettebb és lelkiismeretesebb nrun-
kára, a béketábor további erősíté-
sére. 

Tudományos körök feladata 
A tudományos körök megalakítása döntő jelentőségű az elméleti 

Intézetek é3 klinikák káderutánpótlása tekintetében. A múltban a fizuk, 
mailag kiváló hallgatók szervezett forma hiányában legtöbb esetben 
leküzdhetetlen akadály előtt álltak, ha fokozottabban részt akartak 
venni a tudományos munkában 

A tudományos körök szervezésével megszűntek a nehézségek é.i 
minden oktatási és kutató munka iránt érdeklődő hallgatókrak ir.ótl" 
ja van képességeit fejleszteni 

A tudományos körök szervezését Illetőé,, egyetemünkön is meg-
voltak a kezdeti nehézségek. így előfordult az, hogy a fudoraányus 
kör tagjait kezdetben komolyabb tudományos munkába vonták bc, anél. 
kül, liogy kellő előképzettséggel rendelkezett volna. Sok esetben a 
rendkívül széttagolt tanrend akadályozta a kör eredményes mur.kiiát. 
Hiba volf az is. hogy nem értve meg a tudományos körök célját, 
tehertételnek tartolták a kör tagjaival való foglalkozást. A jó szerve, 
zés és felvilágosító munka ma már ezeket a hibákat csaknem kiküszö-
bölte- A tanulmányi osztályok a jó tanrendek készítésével az intézet-
vezetők és a tanszemélyzeti tagok megfelelő támogatással és u munka. 
i;lő lehető legjobb kihasználásával mindinkább eredményessé t;szik a 
tudományos körök munkáját 

A tudományos körök szervezése nem lehet azonos minién In-
tézetnél. Lehetőség szerint az legyen a cél, hogy alacsonyabb évfo-
lyamoknál nagyobb, felsőbb évfolyamoknál kisebb létszámú tudomá-
nyos körf szervezzünk. Az slacsonyabb évfolyamok tudományos kö-
reinek ugyanis nem lehet célja a szakosított kutató munka, Sianem 
az alapismeretek kellő megtanulása. Ezt tart ja szem előtt pl. az or-
vosi vegytani intézet, amely magas 14-eg létszámú kört szervezett a 
másod, harmadéves .hallgatókból. Ezzel az volt a célja, hegy minden 
érdemes hallgató módot találjon fejlődés biztosítására. 

Az alapismeretek elsajátítása csak jó vezetéssel lesz eredményes-
Ezéri fontos szerep jut jövőben a tudományos körök vezetőinek Is 
Ezek jó szervezéssel és átgondolt munkatervvel segíthetik kcrniány* 
zatunknak azt a célját, hogy a jövő káderei minél magasabb fejlődési 
fokon foglalják el he'yüket dolgozók táborában cs minél e:ősebl> 
oszlopai legyenek szo?la Í3ta kultúránknak. 

CDr. Kavics . i-ndr»Y 
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SZ4KÉRL11SÉG1S HALLGATÓ LEVELE 
üzemben maradt dolgozó társaihoz 

Egyetemeinken, főiskolánkon egyre több azoknak a hallgatók, 
nak a «sáma, akik a» üzembM, szakérettségivel jöttek, hogy elsa. 
játítsák a tudományt. fizeknek a hallgatóknak túlnyomó többségi 
becsülettel elvégzi feladatéi és megfelel a dolgozó nép által eléje 
állított követelményeknek. Szakérettségis hallgatóink nem feled-
keznek meg az üzemeltben maradt dolgozó társaikról sem. Élénk fi-
gyelemmel kísérik az újságokban üzemük termelési eredményeit. 
Nem egy szakérettségis hallgató írt már levelet üzemben maradt 
dolgozó táreaihoz, amelyben elmondja, hogyan állja meg a helyét 
a tanul tban és egyben felhívja volt munkatársai figyelmét haza. 
flas kötelességük — a terv — teljesítésére, illetve túlteljesítésére. 

Erről tanúskodik az alábbi 'evél is, amelyet Herbich Ilona 
elvUrsnö, I. éves magyar szakos hallgató írt a Szegedi Textllkom-
binát fiataljainak: 

Kedves Munkatársaim! 
Másfél éve, hogy elkerültem 

üzemünkből. Azóta tok minden 
történt velem. Az els5 pillanat' 
ban talán nem Is tudóin leimérni, 
mennyit lejlődlem azóta. Mint egy 
vUtzalélé forgatott filmen, úgy 
peregnek előttem at elmúlt idő-
szak eseményei. 

Arról írok először, hogyan is 
ért meg bennem az a gondolat, 
hogy tanuljak. Tud/átok, mejiy 
•nyhe lehetetlen volt a múltban a 
dolgozók gyermekeinek a tanulás. 
At uraknak elég volt, ha a paraszt 
esős időben nem ál/t a „színcsor» 
gát" alá. Megközelíthetetlenül állt 
a munkás» és parasztszármazású 
fiatalok előtt a tudomány vára, 
mint egy magas hegy, tele sza-
kadékokkal, ataz magas landij• 
jal és még drágább könyvekkel. 

'A felszabadulás után gyökeresen 
megváltozott et a helyzet. Ma már 
minden becsületes fiatal elölt 
nyitva áll at út az egyetemekrei, 
lőtskolákra. 

Talán emlékezlek még orra a 
DISZ-gyQléere, amelyen két szak• 
érettségis DlS2-ifjú hívta c mun-
kás fiatalokat szakérettségire. Ak-
kor határoztam el, hogy tanulni 
fogok. Még aznap megírtam a fel* 
vételi kérvényemet. Szeptember-
ben megkezdődött a tanfolyam. 
Nagy lelkesedéssel fogtam a ta-

nuláshoz, mert éreztem, hogy a 
párt és a dolgozó nép nagy bizal-
mat helyezett belém. Jelesein vé-
geztem el a szakérettségit. Amikor 
at egyetemre kerültem, az első 
napokban úgy éreztem, hogy tc-
lán neon is fogok az elém állitolt 
feladatoknak megtelelni. De arra 
gondoltam, hogy ha az üzemben 
megálltam a helyemet, itt \em ma-
radhatok szégyenben. Rájöttem 
arra, hogy a m' szakunkon — ma-
gyarszak — igen sok múlik a 
helyes időbeosztáson és a jó tanw 
lásl módszeren. Igyekeztem min-
den percet kihasználni. Az ered-
mény meg is van. 

Ezalatt q pár hónap alatt na• 
gyon sok ér*ékes kincs birtoká-
ba jutottam. Megláltom, hogy 
mennyi olyan dolog van a világon, 
amiről még nem tudtam. A jövő• 
ben még kitartóbban, szorgalma-
sabban tanulok majd. 

Utoljára arról akarok írni, hogy 
milyen jó itt, az egyetemen Kér-
lek benneteket, hogy minél töb-
ben jöjjetek szakérettségire, egye-
temre, hiszen, mint ahogy Lenin 
elvtárs mondotta: Nekünk mim. 
kás* és paraszt iiataloUnak az a 
feladatunk, hogy rohamra indul-
junk a tudomány várának bevéte-
léért. 

Eltársl üdvözlettel: 
HERBICH ILONA 

Beiskolázási munkánkról 
A Főiskola Tanulmányi Osztályán 

már megkezdődött az 1953—04-cs 
tanév Iskoláztatási munkája. Meg-
kerestük a főiskola vonzköréhez tar' 
tozó középiskolák igazagtóú és Le-
jelentettük, hogy előadás keretében 
ismertetni kívánjuk náluk a főisko-
lán folyó munkát és levetítjük a fő-
iskolai hallgatók vidám, derűs éle. 
téről késsiiit filmet. Főiskolánkhoz 
« középiskola tartozik, eddig 56 •>( 
látogattunk meg. A középiskolák 
nevelői és tanulói láthatólag nagy 
örömmel fogádtak bennünket. Ér-
deklődéssel hallgatták az előadá.sl 
és nagy figyelemmel nér.'.ék doku-
mentációs fiíinünket Volt olyan kö-
zépiskola, hogy az előzetes felmé-
résnél csak 2 ¡anuló jelentkezett fő-
iskolai továbbtanulásra, a film be-
mutatása után 12-re emelkedett • 
jelentkezők száma. Munkánkat a 
IMSZ .,palronáló brigádok" segítsé-
gível tovább mélyítjük és folytat-
juk, mert tuO'uk és érezzük, hogy 
munkánkkal segítjük és előbbre 
vVszük az ötéves terv folyamán 
hn'dog jövőt építő dolgozó népünk 
bekeharcát. 

Gruber LászlA 
tanulmányi osztályvezető 

V I Z S G A A M A R X I S T A T A N S Z É K E N 

Mikó Káíoly elvtárs, egyetemi adjunktus vizsgáztat. 1 IC» 
Kovács Lajos I. éves orvostanhallgató (jobbról a második). 

Egyetemi DISZ szervezeteink a DISZ I. Országos 
Ertekezlete határozatainak végrehajtásáért 

Hogyan támogatják 
a Magyar Vöröskeresztet az Egyetem orvosai 

Alig mult ei pár hónapja annak, 
hogy a Magyar Vöröskereszt vezető-
sége kiadtr. a jdszót. hogy minél 
»»élesebb körben be keli vonni az 
orvosokat a Vöröskereszt munkájá-
ba. Azóta növekszik az újonnan be-
lépők száma, alakuló gyűléseket "ár-
tsanak és számos orvos vezet már 
elsősegély-nyújtó tanfolyamot. Az-
zal, hogy a klinikák orvosi kara is 
bekapcsolódik a .Vöröskereszt mun-
kájába, kialakul az együttműkö-
désnek az a normája, amely múlha. 
lattanul szükséges az tredményes 
munkához. 

Az esősegély nyújtáson kívül 
nagyjelentőségű szerepet vállal 
a Vöröskereszt' amikor a vér-
adás megszervezését veszi a ke-

zébe. 
Est csakis az orvosok közreműkö-
désével valósíthatja meg. A véradó 
szolgálat nagy jelentőségét minden 
klinika átérzi, de különösen nagy-
jelentőségű e« a szülészeti és opera-
tív klinikákon, ahol sürgős műtéti 
segélynyújtás formájában gyakran 
van szükség véradásra. Mivel a bu-
dapesti véradó központ nem képes 
az egész országot konzerv-vérrel el-
látni, 

a nagyobb vidéki városokban 
meg kell alakítani az önkéntes 
véradásnak Budapesten már jól 

bevált módszerét^ 
A rákellenes küzdelem eredményes-

ségét osak akkor várhatjuk az or-
vosi kartól, ha a Vöröskereszt meg-
szervezi a propaganda előadásokat-
miként azt a múltban már lette és 
megalapozza a rákszűrő vizsgálato-
kat, amelyekel Budapesten már száz-
ezres tömegekben hajtollak végre. 

A rákszűrő vizsgálatok óriási je-
lentőségét éppen a január 11 én 

i lezajlott onkológiai vándorgyű-
lés bizonyította be 

napnál világosabban és rámutatott 
azokra a hatékony eszközökre, 
amelyekkel a rák korai felismerését 
és ezzel a szocialista orvostudomány 
legmagnszlosnbh célkitűzéseit, a be-
tegségek megelőzését szolgálhatjuk. 
Ehhez kitartó együttműködés szük-
séges a szűrővizsgálatok megszerve-
zés« és rendszeres megtartása köriil 
dolgozók, középkáderek és orvosok 
között. 

További felndat az aborlus elleni 
küzdelem hathatós megszervezése. 
Ezt 0 rákellenes propaganda-előadá-
sokkal össze lehetne kötni. 

A múlt hónapban üzemek közti 
kötözési versenyt rendeztek, amelyen 
a klin kn orvosi kara is képvisel-
tette magát. » 

Nagyon életrevaló gondolat az is-
kolák palronálási terve. Ez azon 
alapszik, hogy 

az orvosok egy egy középiskolá-
ban havonta egyszer tartanának 

egészségügyi felvilágosító elő-
adást 

és a diákság)^! megbeszélnének 
olyan problémákat, amelyek az ő 
egészségük védelme szempont Iából 
nagyjelentőségüek. Ezeknek az elő-
adásoknak a keretében lehetne 
egészségvédelmi csomagokat is ki-
osztani. amelyeket a befolyó tagdí-
jak bizonyos százalékából össze le-
hetne állítani. 

Ebben a munkában nemcsak kli-
nikusok, hanem az elméleti ¡méze-
lek orvosai is résztvehetnének és ez-
zel még nagyobb mértékben ineg-
könnyítenék a Vöröskereszt munká-
ját. ^Különösen értékes támogatást 
nyújthatnának az iskolák patronál»«» 
terén. Batiífalvy János dr. 

K o m m u n i s t á k 
h e l y t á l l á s a a TTIÍ-n 

A kommunista egyik legfőbb jel-
lemvonása: pédamutatás a lur.ka, 
a fegyelem terén. A kommun'sták 
azok, akiknek példamutatása magá-
val ragadja a többi dolgozókat. 
Egyetemünkön is helytállnak, péj-
dát mutatnak a párttagok, tagjc'öl-
tek. 

Nézzük meg szakunkon, a harmad 
éves matematika-fizika, illetve fizika 
matematika szakos tanárjelü'teknél 
a kommunisták helytállását. A ta-
nárjelöltek vizsgája ezen az évfolya-
mon már decemberben megtörtént 
és így - teljesen leszsírhctjUk a vizs-
gák tanulságait. Párttagjaink'és tag-
jelöltjeink átlaga 4.32. ami maga. 
sabb, mint az évfolyam át'aca De 
nemcsak erről van szó. Párttagjaink 
köziil többen vannak n'yanok. ak'k 
kisebb előképzettséggel jíittek a-' 
egyetemre és ennek ellenére is iól 
megálltak helyüket \ komnvinls'ák 
n vizsgaidőszak n'att is, ngvnmíe* 
végezték mozgalmi munkáinkat, mint 
addig. KI ke'l eme'ni Pnkotf I.ás-r'ó 
e'vtársat, я kar! DISZ vezetőség t't 
к Л'át aki 4.8-rs átlagét ért'el n vizs 
gák a'att és kézben mozga'ml пшн 
káját is jól látta el. 

A kommun'sták vo'tak azok. akik 
legelőször veteíték fel azt. hogv az 
f. éveseket n Santiári уЫч«а!й&51;-к 
han nastv mértékben scglfsllk Ki 
azt vont» maga titán. Iiosy év'o'vn-
munk mnffTtem minden taaja fne'ai 
ltoz'k két-három plsőévesSel kilőni« 
tekintettel и szakérettségisekre A 
Segítségnyújtás terén i» pé'rtét m-
tatnak л piír!t»pr>k r. t«e'p'N'f»k 
Igv pl. rsonlns István elvtár!» 

Fzek n'npján mondhatlnk > rg* •> 
«».Itb'inkon 'évfí kommunisták 
megállták helyüket, nélrtf reu'ntínk 
a tanulásban, a fegyelemben. 

Farkas I.ász'ó 
Hl. éves hallgató 

A Zenemű/észeti Szakiskola 
¡fiúságának 

üzemi hongverseny«! 

Az üzemi szereplések, melyeket 
ijfúságunk már rendszeressé tett a 
város üzemeiben, elein*« nagy ne-
hézségekbe ütközölt. Volt úgy, hogy 
teljes felkészültséggel mentünk ki, 
de közönség neai volt. Az is xljfor-
du!f, hogy az üzem késizült Tel. de 
mi ,nem tudtunk szereplőket adni, 
A jó szervezéssel eléri ük azt, hogy 
ilyen hibák már nem fordulnak elő, 
és jóformán nincs Szegeden olyan 
üzem. vagy intézmény, ahol ifjúsá-
gunk ne szerepel' volna. 

Ezek a szereplések jelentőségük-
ben, hatásukban jóval többet jelen-
tenek. mint egy-egy kultúrműsor. 
Aionkívül, hogy megismertetjük a 
dolgozó tömegeke' a magyar és szov-
jet népi hagyományokon épült mű-
vészi muzsikával, számunkra i« so-
kat jelent. Megismerjük közelebbről 
azt a hallgatóságot, aki majd ké-
sőbb, művészi pályafutásunk folya-
mán végigkísér bennünket. Ezzel 
felkészülünk arra a feladatra, amit 
népünk és államunk m/nden muzsi-
kusától elvár. Az sem megvetendő 
eredménye ezeknek a szereplések-
nek, hogy megismerkedünk a nyil-
vános szereplések technikájával. 

Az utóbbi három hét alatt ifjúsá-
gunk a Szalámigyár a z Erdőgazda-
ság, a Szegedi Kender, a Délmagyar-
országi Rosl kikészítő és a Városi 
Tanács kultúr'ermében szerepelt. Az 
iizemek vezetősége megértette DISZ 
szervezetünk hozzájuk intézett fel-
hívásának jelentőségét és támogat 
bfnnünket, hogy a szocialista kultú-
rát minél szélesebben átadhassuk a 
tömegeknek. 

Papp Sándor 
DISZ-titkár 

"Pgyetemi és főiskolai DISZ szer-
•i-J vezeteink január havi mun-

kájukat az Egyetemi Pártbizottság 
irányítása mellett a DISZ I. Orszá-
gos Értekezlete határozatainak szel-
lemében végezték. Sok segítséget ad-
lak számunkra az értekezlet határo-
zatai, melyek hosszú időre megszab-
ták feladatainkat, s egyben a most 
lezajlott vizsgák potitikai előkészí-
tését és sikeres végrehajtását is. 
megkönnyítették. Dénís elvtárs a kö-
vetkezőkben határozta meg felada-
tainlkat: „A tanintézetekben működő 
DISZ szervezetek állandóan kísérjék 
figyelemmel a tanulmányi színvonal 
alakulását, pellengérezzék ki a ha-
nyag, fegyelmezetlen tanulókat, és 
népszerűsítsék a jó tanulási- és idő-
beosztási módstereket... Közvetlen 
feliadat a félévi vizsgákra való jó fel-
készülés . . . a DISZ szervezetek 
nyújtsanak fokozott segítséget a ne. 
hézségekkel küzdő, első viszgákru 
készülő hallgatóknak1'. 

iVézzük meg. mii tettek DISZ 
szervezeíieJik e határozat vég-

rehajtása érdekében. Bizottságunk 
még december folyamén elkészítette 
a vizsgaidőszakra vonatkozó munka-
tervét, s ennek alapján dolgoztak 
kari és alapszervi vezetőségeink is. 
Újjászerveztük a tanulópárokat.. a 
látogatóbrigádokal. s leikos taggyű-
lések megtartásával igyekeztünk 
megíeremtem a Jó vizsgahangulatot. 
Kétségtelen, hogy c feladatok végre-
hajtásánál, s általában egész félévi 
munkánknak legfőbb értékmérője 
a vizsgák eredményes volta. Külö-
nösen szép eredményt értek el a III. 
éves tanárszakosok, a bölcsészkaron 
4.13, a TTIÍ-n 4.31 a III. évesek át-
laga. Hallgatóink összehasonlíthatat-
lanul nagyobb lendülettel készültek 
most a v'zsgákra, mint bármikor 
előbb. Néhány 1. évfolyam kivételé-
vel az egész vizsgaidőszakban alig 
tapasztaltunk pánikot. Mint mun-
kánk egyik fő eredményét kell meg-
említeni, hogy a Természettudomá-
nyi Kar III. évfolyamán a s z a k é r e t t , 
ségis hallgatók elérték a 4.31-es év 
folyamállagol. Ezzel mintegy meg-
vetettük ^lapját az októberi választ-
mányi ülésünkön megjelölt feladat 
végrehajtásának: ..Kü'önös gondos-
kodással kell fordulni munkás- és 
szakérettségis hallgatóink szakma) 
munkájának támogatása felé, hogy 

III. évig áthidalják nehézségeiket'. 
Feltétlenül a vizsgák sikerét segM. 
te elő funkcionáriusaink nagyréta'-
nek példamutató vizsgaeredméifce. 

i\/I eg koll említenünk, hogy ílm 
•L" sikerült maradéktalanul vej.e-

hajtani a DISZ értekezlet követkeift 
.határozatát; „Tovább kell javíta.i. 
élsősorban színvonalában a tanuló-
ifjúság közötti politikai nevclőmui-
kát''. Kétségtelen, hogy a tavalyinát 
jobb vizsgahangulat, az eSvtársi si -
gítségnyujtás szervezettebb volta a, t 
bizonyítja, hogy ezen a téren ir. vi 
fejlődés, csak ez a fejlődés nem tart 
lépést a követelményekkel. Ig; tő 
ténhetett meg a beszámolók, nen 
utolsó sorban a marxizmus-best. 
mólók lebecsülése. Ez eredményezte 
azután, hogy sok helyen gyengéb-
bek a marxizmus-eredmények a szak 
tárgyak eredményeinél. Például a 
Főiskolán marxizmusból volt a leg-
több bukás. Nem sikerült kiküszö-
bölnünk teljesen a puskázást sem. 
ökrös Mihály. Grósz Éva, Kovárs 
Judit puskáztak, ráadásul avantgar-
dista magatartást is laníisftotlak 
Mindezek mellett a vizsgák leafőhb 
tanulsága az> hogy ebben a fé'évbtv 
sem tudtuk maradéktalanul b *to*í-
tani a folyamatos, tervszerű »mú-
lást. •> * 

Á z elmondottakból adódnak » 
^ kövelkező félév feladata1 DISZ 

szervezeteink számára. E feladniuk a 
következőkben foglalhatók össze: 
A politikai nevelőmunka színvonnlá. 
nak emelése, melynek legfőbb bizto-
sítéka, hogy az új félévben m??v.i!ó*ul 
a párt által vezelett egységes népneve-
lőhálózat. Ezzel párhuzamosan min 
den eszközzel biztosítanunk M l az 
új fé'évben az elmé'vü!1. folvnmatoi 
tanulást. A harmadik főfeladat pe-
diig a tudományos diákkörök munká-
jának megindítása. 

Mint legfőbb feladat áll eli tünk 
a párt vezető szerepének tovább1 el 
mélyítése szövetségünkben, amint 
azt Farkas elvtárs meghatározta. E: 
kell érnünk, hogy DISZ szervezeteink 
funkcionáriusait és tagjait egyaránt 
áthassa az a felismerés, hogv min-
den eddigi eredményünk fíforráia 
a párt vezelése, és további felada-
taink sikeres megoldásának is ez • 
legbiztosabb záloga. 

Snkí Béla 
egyet. DISZ Biz. szerv, titkár,, 

Pártunk, és kormányzatunk az 
u'-(Vi>bi időben mind fokozottabb 
Rondoi fordít az új szocialista értei, 
miségi káderek nevelésére. Farkas 
Mihály elvtárs beszéde, mely mély-
rehatóan elemezte ifjúságunk hely-
zetét és tanszemélyzetünk nevelő 
munkáját, világos utat mutatott' 
mind a hallgatók, mind a tanszemély-
zet; tagok számára. Farkas elvtárs 
beszéde nyomán hallgatóink komo-
lyabban tanulnak. Tanszékeink szín-
ié kivétel r.é'kül konzultációkat tar-
tottak. egyénileg foglalkoziak a 
gyengébb előmenetelő hallgatókkal, 
libben a munkában kiemelkedik az 
Orvos-Vegytani l'nlézet, Anatómiai 
Intézet és a fliotögiai Intézet Ezek-
nek az in'é'eteknek tagjüi még a 
Diákotthonokban is felkeresték és 
,eg(tették hallgatóinkat a félévi vizs-
lákra való készülés-nél. A félévi v;zs-
gák lebonyolításánál igen komoly 
szerep jutott a vizsgabizottság! ta-
vuknak. A tavalyi vizsgáknál az Or-
vosegyetemi Vizsgabizottság formális 
volt- néni sok eredményt tudót! fel-
muHitni. A mostani' bizottságok k'í-
efnelkedő ¡ó munkát végezlek. 

Az előkészítő munka nvomán el-
értük. n*l. hogv hallatáink sokkal 
• nhh fe'ké'ziiltséígel mentek el vizs-
"ázni, mint eddi«, jóval kevesebb a 
IvuVásoknak száma. Igen jó ered-
ményt értek cl többek közöt) az I. 
éves Lí«zló Ferenc, HollSndor Er-
zsébet. Pann Teréz, a II. éves Béres 
lsva, Viberál Réla és Soós Judit, a 
III. éves Sebők Alii és Pethő Ede, 

Tapasztalatok 
a félévi vizsgákról 

a IV. éves Bogáts László. Cserháti 
István és Nngv Endre, az I. éves 
gyh. Horváth Margit, II. éves gyh. 
Vadassi Lucza, a III. éves gyh. \a j -
jer Mária, a IV. éves gyh. Csajtai 
Miklós. Ugyanakkor vannak olyanok 
is. akik nem ál1lák meg a helyüket 
és súlyosabb ez azoknál, akik évis-
métlők, mint pl. Kövesi József, Var-
ga Piroska, Bfcnia Jenő. Tenk'i Ti-
bor és Tenki Tiborné. 

• 
A jogi karon is folynak a félévi 

vizsgák. Az eddigi vizsgaeredmények 
alapján a kar Irgjobb tanulmányi 
oiedményt elért rsoportja a III/B! 
tanulmányi csonor;. A csoport át-
lageredménve 4,47. 

Ezen beliil a munkás- és paraszt-
hallqatók áflnga 4.42. a párttag hall-
gatók átta«a pedjg 4.75. 

A csoport lagiai vailamennvien lel-
kiismeretesen készülnek a vizsgákra. 
Kiemelkedő eredményt értek el az 
eddigi vizsgákon Békefi Károlv *so-
portvezető. Sárvári Sándor DISZ-
titkár — mindketten jeles eredményt 
értek M az eddigi vizsgákon. 

* 

Az Orosz Intézet nevelő kollektí-
vája nagy gonddal készítette elő a 
beszámolókalt és a vizsgákat. Az 
osztályfőnökök külön röpgyűlésekem 
ismertették a hallgatósággal az ú j 

vizsgarendszer jelentőségét és meg-
magyarázták, hogy a félévi beszá-. 
mólók célja az, hogy rászoktassa a 
hallgatókat az egész félév ala'-li fo-
lyamatos tanulásra. A jó eredmé-
nyek biztosítása céljából az állandó 
konzultációs és tanulóköri foglalko-
zásokon kívül a pedagógusok a be-
számolók előtti hetekben külön foy 
íaikoztak a gyengébb előmeneteld 
hallgatókkal. 

Ilyen előkészítés után a beszá-
molók eredménye az októbernovem-
ber hónapokban elért eredmények, 
kel szemben jelentős méretű emel-
kedést mutat. Különösen jó! szere 
peltek a szakérettségis hallgatók. A 
szakérettségis hallgatók közül kiváló 
eredménvt értek el: Sipos Béla, 
Györki János, Holland' Pál, Dosz-
kocs János. Török Sándor, Szabó 
Teréz és Nagy József. Van azonban 
gyenge eredmény is. Az egész inté-
zetben a leggyengébb eredményt Li-
pák Gábor érfe el, aki nem vette 
igénybe a pedagógusok által nyúj-
tott konzultációs és tanulóköri se-
gítséget és a munkához való rossz 
viszonyával nem sok reményt nyújt 
arra, hogy egyetemi, tanulmányait 
sikeresen tudná folyhatni. 

Az Intézet nevelő kollektívája fél-
mérte az elmúlt félév eredménvelt és 
hiányosságait és megtette az előké-
születeket, hogy ezek felhasználásá-
val készítse elő a jövő félévi mun-
kát, hogy annak a végén jobb ered-
ményeket érhessünk el, 
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A B ö e s é s z k a r i V izsgab zottság megjav í t ja munkáját 
A «ocUi'izirius építésének ügye 

•mindoji vJjnailon erőink teljes moz-
gósítását Igényli EgyetemI vonalko-
zásban .jelenleg a vií.-gák sikerének 
biztosítása a legfontosabb feladat. 

#A vizsgás iker elsősorban természe-
tesen az évközi jó tanulás, valamint 
a jó oklató- és nevelőmunka függ-
vénye, dc nem lebecsülendő szere, 
pet játszik e téren a vizsgák előké-
szítése, technikai lebonyolítása és 
uz<?k vezetése sem. A vizsgáid észak-
ra szervszett operatív bisottságok 
munkájának ebből a szempontból 
van igen nagy. jelentőség«. E bizott. 
ságok ébersége, mozgékonysága biz-
tosítja, hogy a párt és az állami 
vezetés kari viszonylalban ál'andóan 
tájékozódjék ¡1 vizsgázók felkészü-
léséről. tudásának színvonaláról, 
hangulatról, az egyes vizsgáztatók 
módszeréről és az osztályozás reális 
voltáról. így válik lehetSvé n jó 
módszerek népszerűsítése, a hibák 
leleplezése mind a tanulmányi 

anyargban, mind pedig a vizsgák ve-
zetésében, így nyiük a'kalom a hiá-
nyosságok menetközben való felszá-
molására. .1 gyenge hallgatók meg.«e. 
gítésére és a jövő félévi oktatásra 
vonatkozó értékes tapaszla'.atok 
gyűjtésére. 

A Bölcsészettudományi Kar Vizsga-
bizottsága a nruflt évben elismerésre 
méltó módon működött. Annál fel-
tűnőbb. hogy e félévben ig»n nehéz 
kesen kezdte meg munkáját.- Mind-
addig, míg a Pártbizottság fel nem 
fedte a szembeötlő hiányosságokat, 
néhány vizsga ötletszerű megláto-
gatására korlátozódott a Vizsgabi-
zottság tevékenysége. A Vizsgabi-
zottság egyik szervezője ianáár l-ig 
szabadságon volt, de 'helyettesítésé, 
ről gondoskodás nem történt. Aki-
dálvózta a munka eredményes me<7-
indítésát az is, hogy a Bizottság 
több tagja más irányú elfoglaltság 

| miatt nem tudott megfelelően be-
lkapcsolódni a vizsgák ellenőrzésébe. 

A vizsgákról és beszámolókról 

A bírólat első következménye a Vizsgabizottság 
újjászervezése volt. 

Az új tagok most már valameny-
nyien el iudják végezni a rájuk eső 
ellenőrzés! munkát. A január 2-i 
értekezleten megtörtént az eddigi 
hiányosságok feltárása melleit a 
feladatok ismertetése, az egyes in-
tézett felelősök kijelölése, valamint 
a munkatervek elkészítése is. Az 
ú j Bizottság azótia hetenként két 
alkalommal rendszeresen értekezle-
tet tart, s a tagok olt számolnak be 
tapasztalataikról, ott adják elő ja-
vaslataikat, Ez értekezleteken a 
vizsga problémák mellett már ed-
dig több módszertani és tantervi 
kérdés is megvitatásra került Az 
értekezletek jegyzőikönyvei a Párt-
bizottság és az állami vezetés ré-

szére rögzítik a tapasztalatokat, 
feltárják a valódi helyzetet, s így 
nyújtanak segítséget. 

A Vizsgabizottság már eddig 
több jó vizsgamódszert figyelt meg, 
de felfedett néhány hiányosságot is. 
Ezekről a tapasztalatokról körlevél, 
ben értesítette a Kar valamennyi 
előadóját, s így remélhető, hogy 
ezek figyelembejvélelével t0vább ja 
vul a munka. A Bizottság tagjai 
több esetben a helyszínen beszélték 
meg a vizsgáztatókkal és a vizsgá-
zókkal egyes kérdéseket, de előfor-
dult az is, hogy jelentések alapján 

• a Kar dékánja vizsgálta ki a hely-
zetet és intézkedett, a Szükségnek 
megfelelően. A vizsga-tapa,sztala-

loknck у hal'.catóság Számára való 
népszerűsítése érdekéten faliújsá-
got is ad ki a Bizottság. Евпок ha-
sábjai;) ;i Vire-abizn hág tagjain 
kívül 

megszólalnak a vizsgáztatók 

és maguk a vizsgázók, is. A Bizott-
ság gondoskodik a vizsgahiradónak 
anyaggal való ellátásáról. 

Az eddigi tapaszlaialok azt mu-
latják. hogy haltgalóink é s előadó-
ink általában lelkiismeretesen ké-
szültek n vizsgákra. Mindössze né. 
hány esetben leshetett tapasztalni 
közömbösséget, érdektelenségei és 
hanyagságot. Ezek feltárása vi. 
-z"r.t megkönnyíti a hiányok pótlá-
sát. 

A Vizsgabizottság munkája a 
kétségtelen fellendülés ellenére sem 
mondható még teljesen kifogásta 
1-anhisik. Feltétlenül szükséges, ho^gy 
a DISZ vezetőségével -még jobban 
építsük ki kapcsolatainkat, s mun-
kánkban annak segítségét még fo-
kozottabban vegyük igénybe. 

A Bölcsészkari Vizsgabizottság 
felévi munkája két szempontból 
is igen tanulságos. Igaeolódott, hogy 
a párt, mjnt mindig, most is kellő 
időbein tárba fel a hibákat, 3 adta 
meg azok kijavításához a szükséges 
segítséget is. Kiderült azonban az 
is, hogy még mindig hajlamosak 
vagyunk az önelégültségre és elbi-
zakodottságra, Kellő öntudattal 
ezt a kezdeti hibát feltétlenül elke-
rülhettük volna. 

SIPKA SÁNDOR 
a Vizsgabizottság elnöke. 

Azt mondják egyesek, hogy a be. 
számolók és a vizsgák nem alkal-
masak a félévi munka témerésére, 
meri a beszámolókon és a vizsgá-
kon a vizsgáztatónak csak nagyon 
kevés idő áll rendelkezésére% hogy 
ellenőrizze a hallgatók felkészültsé. 
gét, mOit a vizsgázó esetleg rosszabb 
formában van, mint általában szo. 
ko't lenni. Mert 9 kérdések húzasd' 
nál szerencsésebb, vagy szerencsét, 
lenebb lehet. Mert jó, vagy rossz 
hangulatban fogja ki a vizsgáztatót 
stb., stb. Ezek az érvelések tetsze-
tősek, egyikben-mAsikbcm még a 
részigazság töredékei is megcsillan-
nak, de a vizsgaeredményeket még-
sem ezek a tényezők befolyásolják 
döntően, Ugyanis az előző érvelés 
alapján az derülne kl, hogy a vizs-
gákon szerzett jegyek tisztára a vé-
le'len játékának eredményei. Van-e 
objektív mérték a hallgatók felké-
szültségének ellenőrzésére? Ezt a 
kérdést nem az okoskodás, hanem 
maga a vizsga, a vizsgák tapaszta-
lata dönti el. A vizsgák tapasztala-
fai pedig azt igazolják, hogy u vizs-
gáztató a feltett J;érdesei során ko-
moly tájékozódás' nyerhet a hallga, 
tói felkészültségéről. Nyilvánvaló, 
hogy nem nehéz a vizsgáztatónak 
következtetéseket levonni az olnan 
vizsgázónak a felelőiből, aki tétel-
ként az 1905-ös forradalmat leapja, 
s erre azt feleli, hogy az 1905 ős 
forradalmat a dekabristák kezdték> 
akik amellett narodnyikok is vol-
tak. 

Vagy nem nehéz km<erkezk:tni az 
olyan hallgató tamtlátí módszerére, . 
aki elhadarjn. hogy <1 társadalomi 
cryagi létfeltételei közül nem döntő 
11 népsűrűség, mert pl. Kínának sok 
kai sűrűbb a l&k&sságxi, mint az 
USA-nak és az USA-ban mégit fe\ 
tettebb társadalmi rendszer alakul' 
ki. mint Kínában. Amikor azutái-
felvetik, hogy tmUlxi már hitönyot-
vallomások mentek végbe, okkor e? 
a hallgató arm hiintk'rjzu:, hogy < 
így van a párt'Mvténétben is. S'iyil 
vánvaló, hogy at ilyen hai!g/tl;> szn. 
rosabb kapcsolatba lépett a betűk-
kel, mint a marxizmnsml. 

Ugyanakkor volUik hnligctóU, 
akiknek a beszámolóját áthato,ta az 
anyag ismerete,.Pl. Szabó Márki / 
ét,'/, gyógysierészhallgató, kitűnt az 
anyag komoly, alapos ismeretével 
vagy Lengyel Géza IV. éiif. orotz 
szxtkos hallgató, a ki minden kér 
désre pontos világos választ adott. 
Komoly felkészültséget mutatott 
Agócs Erzsébet I. évf. fitiskolás 
hallgató és még sokan mások, 0 
hallgatók nagyobb része. A vizsgá-
kon és beszámolókon le lehet mérni 
az egyes hallgatók felkészültségé'. 
mert ha két kérded kapnak is az 
elvtársak, ennek a két kérdésnek a 
megválaszolása tükrözi a hallffafól. 
járatosságát az egész anyagban, 
valamint felhasználva a szeminá-
riumi szereplésének értékeléséi, ko 
moly elismerése és bírálata lehet a 
vizsga és a beszámoló a hallgatói, 
félév közben végzett munkájánakm 

Salánki Percnc. 

A jó munkafelajánlások fellendítik 
a kari munkát 

Tóth Karcsi vacsora végeztével 
kiment a Tisza-partra. Észak felől 
csípősszél fú j t beleszaladt a kabát-
ja ujjába és megborzasztotta. Gyor-
sabbra fógta lépéseit, kezét-mélyen 
belesüllyesztette a zsebébe. A kii' 
nikáknál megállt egy percre és le-
bámult a vízre. A kövérre nőtt folyó 
ijesztően közei jött hozzá. Most ar-
ra gondolt, hogy ez talán nem is 
ugyanaz a víz, amelyik nyáron a 
meder fenekén békésen, lassan 'és 
puhán surran lefelé- Ott lubickolt 
a közepén, mellette Zsuzsu. a kis 
fekete. Még a vízben is fog'ék 
egymás kezét, és a part forró fö-
venyén hanyatt fekve arról évődtek, 
hogy hogyan is lesz majd, ha egy« 
év múlva végeznek és egybekelnek. 

S most január van. a víz ¿ötét, 
ijesztő, akár egy némán, surranva 
közelgő óriás, aki azonban kö-
nyörület nélkül elpusztítja, ami 
eléje kerül É9 Zsuzsu. •. 

Ma este "hát ki kelt állnia. A fü-
lébe cseng a párttitkár szava, aki 
csütörtökön az új tagkönyvét ezek-
kel a szavakkal adta a kezébe. 

— Tóth elvtárs. mint DISZ 
Csoportvezető, ezután is álljon őrt 
a posztján, ahogy eddig is példa-
mutatóan tette, s leplezzen le éles 
kritikájával, éberségével minden 
elhajlást vagy éppen ellenséges tö-
rekvést. S ne feledje, hazáját az 
ezereti igazán, aki a pártját és osz-
tályát szereti. . 

S most egy ¿ra múlva oda kell 
állnia. Szemben vele ül majd. mint 
mindig, Vass Zsuzsa. Zsuzsu, aki-
re nyár óta mindenki úgy tekint, 
mint menyasszonyára. Ott ül majd, 
és rajta, Tóth Károlyon kívül senki 
sem tud semmit, S ő ma megint 
hallgatni fog? Megint hunyorgat, 
dobog a szive a torkában, de Zsu-
zsurői egy szót sem ejt? Mint két 
hete, mióta azt a cédulát olvasta? 

Meqrint megborsózik. Hideg van. 
A híd alatt -a Sztálln.s'tány elején 
pilléiik a víztócsa. Min"'enki siet 
hazafelé Fél nyolc van és január. 

A fejét vaskapocs szorítja, ha-
lántékán lüktet az 'ér. Félóra múlva 
DISZ-gyülés, és ő itt'kószá! a meg-
áradt nagy fekete víz partj-'n 

A híden átdübörög a villám >s. 
•h 

Vass Zsuzsa apja főkalauz volt 
a Dunántúlon, de korán meghalt, 
s a >.ál-om gyereket özvegy aní ja 
nevette. Zsuzsu középmagas, vé-
kony, fqketc leány, ragyogó a .ze-
nre, s-er&f ízlésesen öltözni, és sze-
retne szép'n élni? Daliát ki ne sze-
retne? Kitűnő esze van, és avaiy 
évvégén tiszta 5-ösre vizsgázott. 
Mo"t «gjr hónap óta többször érát 
mulaszt — Bevallása sz:r :nt b-.íe-
ges cokat f á j ' a feje, i-em tud 
sokáig a könyv nrllctt ülni. ösz 
óta nem lakik a diákotthonban -
jobban szereti az egyedüllétei —, 
s egy öreg néninél bapott olcsó, de 
tiszta szobát. Ide jár rerdszeresen 
Tóth Károly, — néha Nagy Ica 

VÁLASSZ! 
iS, — s ketten, hárman együtt la-
nultak. Zsuzsu nagyon tartózkodóan 
viselkedett minden fiúval, s külö-
nösen november óta — még az ő 
gyengéd közeledését is elhárította 
magától, 

• 
A Pártbizottság háza előtt nap-

pali fényesség. Erős reflektorok 
világítják meg Lenin és Sztálin 
szobrát. Tóth Károly elvtárs i'ie 
kanyarodott most le, és hosszan 
elálldogált a szobor előtt. Imponáló 
nyugalom ül a két arcon, ök min-
dig tudták, „mi a teendő". De 
hiszen ők annyi sokat tudtak.' olyon 
előrelátóik, bölcsek voltak. S egyi-
kük ma is itt él köatünk, hogy 
őrizze és fejlessze az eszme tiszta-
ságát, fényével utat világítson, 
életével elpusztítsa a gonoszságot... 
De mit tegyen az ilyen kicsiny em_ 
berke, mint Tóth elvtárs, főiskolai 
hallgató a maga huszonegy évévtl. 
kicsiny élettapasztalatával? Vigh 
elvtára — történelem professzora — 
azt mondta ugyan neki, hogy kitűnő 
történész válna belőle, s kár volna, 
ha nem tudná itt tartani maga mel-
lett a jövő őszre. Aki úgy szereti 
hazáját 'és n é p é t . . . Édesapja, a 
fcékésmegyei öreg paraszt — aki 
45 esztendeig kanász volt az ura-
ságnál, s most a tszcs állatainak 
gondozója — ei is ámult, amikor 
fia elmesélte neki szegedi sikereit: 

— Ember légy, fiam, annyit 
mondok, ha Ynár ennyire megas-
csültek bennünket, hogy te, a volt 
kanász fia, tanár lehetsz . , . 

. . . S most. Ht áll a szobor előtt 
kicsit zavartan, mint fénybeszoruit 
njtól. Mi>t kell hát tennie, hogy ;ó 
hazafi és jó elvtárs maradjon? Hi-
szen szereti Zsuzsut. szereti, ta-
valy tél óta egyre jobban szereti, s 
ha most úgy kell lennie, hogy el 
kell válniuk. . . Vagy — pláne — 
ha önakaratból el kell őt dntnia 
magá tó l . . . 

Még néhány percig, zúgó fe j el 
nézte Lenin mosolyra váló arcát, 
boltozatos homlokát, aztán id"g s 
kézzel tapogatott meg valatrtt a 
szíve" felőli, zsebében, A tagkönyve 
pihent otlt. Megtapogatta, érezte 
kemény vászon tábláját. Valamics-
két megnyugodott, és hosszú, egy-
re keményebb léptekkel indult visz. 
sza a kollégium fel'é. 

• 
A gyűlés már jó órája tartott. 

Különösen meleg hangon szóltak 
Szántó Béláról. Simonovics Efárfí, 
Balázs Katóról meg S^ la i Laciiéi, 
akik már minden tárgyból Vizsgáz-
tak 'és mindenből ötösre. Most 
egyenkint elővették az elmaraiozó" 
kat, akik valamilyen címen rcna 
jelentek meg a vizsgán vagy ha. 
nyatlottak. Vőneki Gábor könnyes 
sziemmei fogadkozott: 

— Elvtársak, én vaeyck a hibás, 
hogy a marxizmust elhanyagoltam, 
egyedül én. Nem keresek mentséget. 
Tavaly négyesnél rosszabb jegyem 
nem volt, s most ez a kettes. Ezt 
sem érdemlem. Nem merek Szabó 
élvtárs szemébe nézn i . . . 

így folyt a gyűlés. 
Tóth Károly ser^avette csoportja 

tagjait. Élesein, pártosan, igen be-
csületesen tárt fel minden fejlődést 
vagy hibát. Megerősítette, amit 
már mások is mondtak az egyes 
hallgatókról, új, érdekes szempon-
tokat vetett fel. 

Most Vass Zsuzsára nézett. A 
vér a fejébe scaladt, a markát 
ökölbe rántotta- A leányról még 
senki »ám szólt. Reá várnak? 

Szereti. Mérhetetlenül szereti. 
Talán nem is tudja elképzelni az 
életet nélküle De it t valami nagy-
nagy dolog van a leány körül, 
amely mindnyájukat fenyegeti. 

Megint megtapogatta a szive fö-
lött a zsebét. Jobb keze most h i -
telen belenyúlt a jobboldali »sebébe, 
s kis cédulát húzott elő- Még nem 
nyitotta szét Ö. tudja minden betű. 
jét kívülről is, hiszen az utolsó 
héten százszor elolvasta. 

Most ú j na Zsuzsura nézett. A 
lány angyali ártatlansággal állta 
'és viszonozta a pillantást. Hennán 
van benne ekkora erő az alakos-
kodásra? Vagy hát ártatlan mégis? 

T.alán az volna a leghelyesebb, 
ha összegyűrné és mégis hallgatna. 
Négy hónap múlva végeznek, elmen, 
nek innen, tanítanak. Sseretik egy. 

¡mást, éa megtéríti a lányt, ha most 
•megtévedt volna is-

Ekkor a párttitkár szava jutott, 
oz eszébe, meg Vigh professzoré. 
A haza. Az szereti igazán a liaüá-
já t . . Nem lehet önző. Kicsoda ó? 
Az ő 'boldogulása talán nincs benne 
a többi'ében? 

Döntött. Előrántotta a cédulát, 
kiterítette és szólt: 

— Vass Zsuzsa, i-mered ezt az 
írást? Hallgasd m e g ! . . . 

A hangja hldcvr volt, kegyetlen, 
szinte konogó. Mindenki megdöb. 
bent Aztán elmondta, hory vélet-
lenül egy könyvben találta. Ovanút 
fogott- Egy csíe követte a lányt. 
Sajnos nem csalódott. Az ellenség-
gel vannak kapcsolatai.. 

Ahogy msErnevezte, hogy k>kk l, 
a terem fölmorajlott. 

— Nem vagv közénk való! Ninca 
helyed i.t, toVí'bbl S ezt éppen én 
mondom 1:1. Mi a dolgozók üsryi't 
képviseljük, t P átszédültél az ellen-
cérha", Vass Zsuzsa . . . 

* 
A nyomozás mindmt igazolt. 
Tóth Karcsi elveszítette azt," aki. 

ben mindent keresett De megnyert 
helyette mindenkit. Senki nem kö-
zeledett' hozzá Sajnálkozva, hanem 
inkább kicsit irigyen. Felnéznek rá. 
Akkorák szeretnének lenni, mint 
amekkora ő-

Somfai László 

A Jogi Kar dolgozói azzal is ki-
mutatták a Szovjetunió, Sztálin elv-
társ iránti szeretetüket, hogy Sztá-
lin elvtárs 73. születésnapja tisztele-
tére munkafelajánlásokat tet'ek. Eze-
ket dolgozóink maradéktalanul tel. 
jesítették sől többen túl is teljesítet-
ték. , 

A felajánlások nagyrésze as^ új 
szellemű szocialista jogászképzés mi-
nőségi megjavítását szolgálta. 

Több t,anszékvez«tő 'ett igen ered-
ményes felajánlást a vizsgák sikere 
érdekéiben a szakérettségizett; vala-
mint a murokás-> paraszthallgatókkal 
való foglalkozásra. Tokaji Géza és 
Koy Tibor tanársegédek jó felajánlá-
sai révén a haügatók dolgozatainak 
eredményei és mostani vizsgái is 
jelentősen megjavultak. 

A tanszemélyzet mellett az ad-
minisztratív és fizikai dolgozók kö-
zül kiemelkedtek Falábú Dezső, -Prá-
gai Béláné és Bánkúti Károlyné elv-
társak, akik munkakörüket megha-
ladó fe'adatok elvégziésével is bebi-
zonyították Sztálin elvtárs iránt ér-
zett hálájukat. Az '-nlézeti három-
szög javaslata alapján 12R0 forin' 
értékű jutalomban ¡« részesültek a 
felajánlásukat legjobban teljesítő 
adminisztrációs és fizikai munka-
körben dofgozó elvtársaink. 

Az elért eredmények mellett sülcs 

meg 
kari 
min-

okunk önelégültségre, mert 
igen sok tennivalónk akad a 
szakszervezeti munkában. Még 
dig keveset tetlünk annak érdeké-
ben, hogy a felajánlások a Karon 
való neveifii feladatok, elsősorban a 
hazafias nevelés az új szocialista 
embertípus kialakításához kapcsolód 
janak. Itt-ott még formális felajáti. 
lásokkal és a felajánlásokkal kap-
csolatos szervezési formalizmussal is 
találkozunk. A hibákat Igyekszünk 
az eddiginél jobb felvilágosító mun-
kával kiküszöbölni é» odahatni, hogy 
az új felajánlások szervesen kapcso-
lódjanak ahhoz a Ucve!m-*muni(á1ioz, 
melynek irányelveit at. SZKP XIX. 
Kongresszusa oly tanulságosan tük-
rözi. 

Az eredményeket tovóbbseélesítve, 
a hibákat kijavítva a párt irányítása 
mellett minden igyekezetünkkel azon 
vagyunk, hogy a inunkafetajánlSsok 
a napi munka megjavításával minő-
ségi fordulatot érjenek el Karunkon 
is, amelynek eredményeképpen ná-
lunk is valóra válnak Rákosi elv-
társnak az országgyűlésen legutóbb 
elhangzott szavai: „Rajta lesiünk-
hogy közoktatásunk mérete és szín 
vonala továbbra U erőteljesen fej 
Ifidjön" 

Horválh Zsifcó LiVu'A 
jogi kari szaksz. biz. elnök 

A nihilista kulák 
Hej, ,<régi szép idők", mikor a 

Cseri família hangja felverte a me-
zőtúri határt, s riadt forgolódássá 
változtatta az éhbérért dolgozó bé-
resek álmát. Hiába sírja vissza a 
rosszemlékű napoka', a mezőtúri ku-
lákok hitvány sisere.hada, ez az idő 
eltűnt örökre, mint a tavalyi hó. A 
Cseriek hangja sem hatfntszik már 
oly mcssz're, mint régen, nemigen 
haladja túl portájuk határát_ Egyik 
csemetéjük azonban elég messzire 
jutott. A szegedi egyetemre került 
a nagyreményű kulákfi, s ilt a Ter-
mészettudomdrnfi-karon, mint ösz-
töndíjas, másíéléven át mérgezte a' 
levegőt. A munkás- és parasztszár-
mkzású hallgatók eleinte különc, 
csodabogárnak tartották Cserit, 
aki összeolvasott tücsköt-bogarat, s 
„cgy&ni" nézeteket vallott ,,filozó-
fiai és politikai" kérdésekben. Ez a 
zűrzavaros ja ék azonban nem tar. 
!-o't sokáig. 

Cseriből kibujt a kulák 

a maga meztelen valóságában és 
fogát vicsorgatva támadt demokra-
tikus rendünkre. 

Szemtelen lett, mgyképű, -iki gu-
nyoros vállránga'ásókkal intéz'e el 
dolgozó népünk nagy eredményeit. 
A TSZ mozgalmat, dolgozó paraszt, 
ságunk új, pompás életlehetőségét 
a legképtelenebb hazugságokkal rá. 
galmazta, s iparkodott nevetségessé 
tenni munkásosztályunk hősi erő-
feszítéseit is. Kitűnően felszerelt 
egyetemünk szerinte semmi. Ilyen 
..mostoha" körübn-ények között nem 
lehet „komoly" tudományos munkát 
végezni. S itt kibújt Cseriből a 
minden hájjal megkent, mindenre 
elszánt imperialis'a ügynök, 

— Nézzetek Nyuga-'ra — szajkóz 
la alattomosan — az igen, (At van 
lehetőség. S mindebből még 'őliét ¿3 
kovácsolt magának, Filnck-fának 
hencegett, hogy az egyetemen ő re.: 
egyetlen, aki alapos épitő-kr'.tikát 
mer gyakorolni. Ekkor már jolbv-i 
felfigyeltek Cserire. Vizsgálni kezd. 
ték ki ez a megátalkodott a'.ak, aki 
ilyen arcú-tanul visszájám fordítja 
az igazságot. ő azonban Cgy.egy ra-
vaszul mcgfog-almazott önkritikával 
mindig elódázta a leszámolás ide-
jét. 

S ezután éi ta cl Cseri pályafutá. 
sa delelő jét. Ideológiai fejtege Csele-
bő kezdeti, s „alapos'' megjonfolá* 
és -„hosszú töprengés" után megha-
tároz'a a jó párttag fogalmát. Nor-
máhat szabott a körityczeté'ien élő 
párttagoknak. Egyesek ellen 

i á«a lomLiad ;á ra to t k e z d e t t 

s olyanok is akadtak, akiket cpytil. 
talán nem ismert tl pár-tagnak, 

Belett a mérték. A fegyelmi bi-
zottság összeült, hogy lesújtson oz 
egyetemre befurakodott otr.lúlycl 
'cnségre. 

Cseri védekezése, tncly.t mái 
előbb is sűrűn hr.ngozía'oti, rövfd 
volt. Magatartását nihi'ts'a mrg. 
v.r'iződésével magyarázta. 

Tisttábán magunk Öscri nihil); 
mu-sdval Tudjuk nagyon jíl, ffog,. 
osztályosai c-s az 3 számára is Kincs 
szörnyűbb do'og, mint a mi tiayn 
5zerií rendünk győzelmes atóreírVé-
'C. ő gyűlöli, tagadja ezt a remtp 
s inkább választaná a putziiilá«', 1, 
semmit. Az egyetem fictr.ljai m'v.g 
felelek Cserinek. Ezt líitm.i'lla « 
fegyelmi biio'tság kizárási halihó 
zata is. K Gy. 
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1 
Szilveszter után 

Az egyetem dolgozói általában 
elégedettek a konyha munkájával. 
Az ételek jóízűek és « mennyiség 
ellen sem lehet panasz. Megtörté-
nik ugyan nagyritkán, hogy egy. 
két régi szempont érvényesül az ét-
rend összeállításában, de ez mind-
eddig nem okozo't különösebb fel_ 
tünést. 

Újév napján azonban felszisszen-
Xek a dolgozók. Jó étvággyal és fel-
csigázott kíváncsisággal sereglett 
az' ebédlőbe a jól ismert arcok so-
kasága. A szemek mosolyogva ősz-
szevillantak: 

—i No, meglátjuk, mit tud a 
konyha, hogy kezdi az új esztendőt? 

S az Ínyencek orra pillanatok 
olatl élénk vitustáncba kezdett a 
jobb és fl baJ fül között. Az aszalón 
ugyanis hatalmas tálakban gőzöl-
gött a régi), lump-Szilveszterek zá-
róakkordja: a korhely leves. A sa-

vanyú izéről és még savanyúbb il-
latáról ismert célszerű folyadék, 
melynek közismert kötelessége, hogy 
a szilveszteri bor- és sruapszcsaták 
ban megpocsékolt bendőt üzemké-
pes állapotba helyezze. 

Az egyelem dolgozói tisztelik a 
haladó hagyományokat. Mindazt, 
ami a mutból jött, ha épít, serkent 
és előre mutat. 

De mit mutat a korhelyleves? 
Csak annyit, hogy a konyhán még 

a régi mértékkel mérik a dolgozó-
kat. 

Az egyetem dolgozói a szocializ-
mus; építik, s ebben a nagy munká-
ban helyén van az eszük és a szí-
vük. A konyha okulására meg kell 
jegyeznünk, hogy a gyomruk sem 
kívánja a korhelylevest, még Szil-
veszter után sem, 

K. Gy. 

A munkaterv segíti 
a jó vizsgaeredményeket / 

A beszámolókra és a vizsgákra 
való felkészülésnek alapvető felté-
lele a tervszerű munka. Természe-
tes hogy ez a tervszerűség nem-
csak a vizsgaidőszakra vouatkoc.ik, 
hanem az egész fié'év folyamán/vég-
zett munkára. / 

Éppen ezért vizsgatervünknek ki-
induló pontja is az egész fé*év fo-
lyamán folyamatosan és tervszerűen 
végzett munka volt. így a szaktár-
gyakból, .tehát orosz nyelvű tantár-
gyakból) a beszámolókra és . a vizs-
gákra való felkészülés nem volt 
más, mint a félévi anyagnak átol-
vasása. I t ' hozzá kel) fűznüiflc. hogy 
amikor nyelvtanulással kapcsolatban 
olvasásról van szó, ezen mindig 
liangosan végzet* olvasást kell é r 
teni. 

Én is ezek alapján készültem fel 
tanulópárommal együtt, a szaktár-
gyak beszámolóira. A fenti mód-
szert azzal egészítettük még ki. hogy 
a hangosan olvasott szövegek tar-
talmát minden esetben elmondtuk 
saját szavainkkal. 

Ami aiz én vizsgatervemet illeti, 
ezt két alapvető szempont határoz-
ta meg: a) A szaktárgyakat (tehát 
az orosz nyelvű tantárgyakat) és a 
marxizmus-leninizmust illetően ab-
ból indultam W, hogy e z e k e t a tár-
gyakat csak átismételni kell. nem 
pedig megtanulni. 

b) A vizsgatervem másik szem-
pontja az volt, hogy minden beszá-
molóra és vizsgára a tanulópárom-
mail együtt készülünk fel. így ter-> 
mésztesen jóval kibővítettük a ren-
des tanulópári foglalkozás idejét, 
amelynek célja most nem csupán 
egymás ellenőrzése volt. Eddigi ered-
ményeink alapján elmondhatjuk, 
hogy a tervszerűen végzett mun-
kánk (amelynek egyik fontos szem-
pontja volt a helyes időbeosztás is), 
eredményes volt, miivel! nemcsak az 
én beszámolóim sikerültek jól, ha-
nem tanulópárom is nem egy tan-
tárgyból mutatott fel a vártnál jobb 
eredményt. (Szovjetunió földrajza, 
marxizmus-leninizmus). 

Benkő Ákos 
, Orosz Int. II. évf. 

V - = : 

Vizsgázik a Jogi Kar 
III. évfolyama! 

(Cikk a jogi kari MDP 
szerveset faliújságjáról) 

Vizsgáink jeüentŐ9 részét már le-
tettük, s tiszta képünk van az eddig 
elért eredményekről és hibákról. Az 
eddigi eredmények nem véglegesek. 
A továbbiakban ezeket feljavíthatjuk 
vagy leronthatjuk. Lerontjuk akkor, 
ha nem okulunk a hibákból- nem 
igyekszünk kiküszöbölni azokat. De 
emelhetjük az eddigi eredményeket, 
ha lelkiismeretesen megvizsgáljuk a 
rossz eredmények okait, s tervsze-
rűen javítjuk ki azokat. 

Nézzük mos4 részletesen az ered-
ményeket a I'II. évfolyamon. Az ed-
digi eredmények azt mutatják, hogy 
évfolyamunk megértette a vizsgák 
jelentőségét, megértette az állam és 
pártunk iránti kötelességét. Az egyes 
csoportok között kialakul' az egész-
séges versenyszellem. A csoportveze-
tők állandóan ellenőrzik a vizsgákat 
és feletős.ségük tudatában minden 
segilséget megadnak a hallgatóknak 
a legjobb eredmények elérésére. Az 
évfolyam eddig elért átlaga: 4.55. 

A „C" csoport átlageredménye: 
4.63. A csoport majdnem minden 
tagja a legjobb eredményt érte ei. 
E csoport dicséretet érdemel. -

Az .»A1' csoport állaga: 4.54. Saj-
nos, a csoportnak van még oly tagja, 
aki nem érzi kötelességének a ta-
nulást. Kállai Magdolna évközi 
munkája a minimálison is alul volt 
és ennek megfelelően szerepelt a 
vizsgákon is. .ló lenn®, ha mielőbb 
változtatna a tanuláshoz való viszo-
nyán — míg nem késő. Ugyanakkor 
kiváló eredményt értek el: Bebinvecz 
Tibor, Szabó András és Engi István 
elvtársak. 

Harmadik helyen áll a ,-B" cso-
port. Ebben a csoportban dicséretet 
érdemel a Rákosi ösztöndíjas Török 
Lajos elvtársi, aki jó politikai és 
szakmai m u n k á j a mellet t az I . éve-
seket is segíti. -'•»! i i ..-h 

A III. évfolyam eddig megállta a 
helyét. Bízunk benne, hogy ezeket a 
szép eredményeket továbbra is meg-
tartja, sől azokat emelni is fogja, 

'i Sárközi Istvánné 

A leltározás szerepe 
a tervgazdálkodásban 

Az államháztartási számadáso-
kat 1952. év_ végéig az 1897: XX. 
tc. alapján készítették. A kapitalis-
ta állam jellegzetességlei a száma-
dási követelményeken is kiütköztek; 
az úri Magyarország előkelő nem-
törődömséggel kezelte az állami va-
gyont. Az etilenőrzés alapjai sem 
voltak meg. Miután egységes szem-
pontok szerint, készített leltári és 
anyagkészleti adatok sehol sem ál-
lottak rendelkezésre, a gazdálkodó 
állami szervek költségvetési vitái a 
pénzügyminisztériumban kizárólag 
a pénzigények körül foroglak. Az 
állami intézmények leltári adatni a 
leltári cikkek beszerzési időpontja 
szerint — áttekinthetetlen adathal-
mazként — sorakoztak egymásután. 
A leltári tárgyak pénz-értékét fő-
leg becsléssel állapították meg. En-
nek eredményeként például ugyan-
az a ptfatinacfésze egyik intéanén.v-
nél 80, a másik intézménynér 20.000 
forintos „becsértékkel" szerepelt. E 
tökéletes rendetlenségbe egyik mi-
nisztérium sem igyekezett rendel 
teremteni. A szegedi egyetemen és 
főiskolán például — fennállásunk 
óta — központi, éixtemlcges leltári 
ellenőrzés soha nem volt. 

Ez az állapot tarthatatlanná vált, 
mert a tervgazdálkodás és a terv-
fogyelem egyik elengedhetetlen 
eieme a megbírható aíapokon nyug-
vó vagyonkezelés. Magától értető-
dik, hogy a nép vagyonáról minden 
gazdálkodó szervnek számot kell ad-
nia, és vagyonkezeléséről pontos és 
bármikor könnyen áttekinthető nyil-
vántairtásokat kell vezetnie. Ezért 
minden intézménynek 1952. évi de-
cember hó 31-i vagyoni állapotát 
alapleltárban rögzítenie kellett. Az 
Egységes Árulista és a leltározás-
hoz külön kiadott ártáblázat ponto-
pan megállapította a cikkek árát. 
Minimálisra csökkent így azoknak 
a tárgyaknak a száma, amslyeknek 
értékét becsléssel állapítottuk meg. 
Az egyes gazdálkodó 'szervek _az 
azonos cikkelcet országszerte azonos 
betűjelek alatt tartják számon. így 
bármikor felmérhetővé, áttekinthe-
tővé vált az egész népgazdaság va-
gyoni állapota. Az ú j aüapleltáro-
zásSal, annak további, hűséges 
könyvelésével mintegy az adatok és 
számok kérlelhetetlen reflektorával 
világítottunk be az eddigi gazdálko-
dási rendszer romjai ós omladékai 
közé. 

A jó leltározási rend lehetővé te-
szi a tiszta összehasonlítást és a vi-
tathatatlan igényjogosultság meg-
állapítását az egyes gazdálkodó 
szervek között: biztosítja a czocia-
listu gazdálkodásban annyira fon-

.tos világos és reális számvitelt, 
amely nélkül — Sztálin elvtárs sze-
rint — ,-semilyen építőmunka, se-
milyen állama munka, semilyen 
tervszerű munka neiA képzelhető el". 

Ventilla Sándor 

SPORT 
A Haladás Sport Kör 

1952. évi munkájának értékelése 

Néhány szót a szvingrol 
Ali a bál! A területi orvosszakszer-

vezet dolgozói vidáman ünneplik a 
Szilvesztert. Búcsúznak az eredme 
nvek:ben gazdag óesztcndőtől s alig 
várják, hogy az újat köíszönthessék, 
mely munkánk nyomán- mé^ szebb 
lesz. minit a megelőző. A pompás 
műsor után magasra szökik a jó-
kedv. összekoccannak a poharak s 
még az idősebbek is táncra perdül-
nének, ha a zenekar elhúzna valami 
nekik valót. 

— Talpalávalót!... rikkantja egy 
mosolygó szemű bácsi és összecsat-
tantja tenyerét. 

— Csárdást!... hangzik a kérés 
a renekar felé. 

A kérés azonban síiket fiilekre 'a-
'á!. Ez a szomorú tény általános 
meglepetést kelt, mert a szakszerve-
zet zenészei köztudomás szerint igen 
júiülű emberek. 

A megismételt kérés is eredmény-
t-ien. Á becsípett zenészek torzsal-
1; ódnak, cílenkcznek, a csárdás pe-
dig elmarad. 

A jókedv alábbszáll, sokan a ru-
határ felé tartanak. A távozók lába 
azonban egy pillanatra földbe gyö-
kerezik» Bombaként robban a bot-
rány s elsóprj, az előbbi barátságos 
1 nr.gulatot. 

A zenekar emelvényén ugyanis fel-
ugat a srxofon, reccsen a nagydob-
nyafogni kezd a harmonika s a ter-
met elönti szennyes hullámaival a 
feneketlen erkölcsi és szetlemi rot-
hadás bomlás'erméke, az amerikai 

kannibalizmus undok himnusza: a 
szving. 

A megdöbbenés általános. Sokan 
abbahagyják a táncot. Alig dkad va-
laki, aki magához méltó táncnak 
tartaná a chicagói miltiomosszajhák 
s a véreskezű jenki-zsoldosok ízlés-
telen fetrengését. 

Csak a zenészek nem értik, hogy 
miért ez a nagy r ¡billió. Mi van ab-
ban, hogy ők szv'inget játszanak? 

Tekintsenek talán Nyugatra vagy 
Távolkeletre az orvosszakszervezet 
dolgozóiból alakult zenekar tagjai. 
Egy pillantás meggyőzi őkc> ar-
ról, hogy mit rejteget mélyében az 
a társadalmi rend- mely megszült? 
és győzelmi indulójává avalta a 
szvingef, mely úgy kíséri erőszakos 
hótíitóúlján a kapitalizmus rablólo-
vagjait, mint a hullát. a hullabűz. 
Nyomor, rabság, pusztulás, coca-
cola és szving. Ez a világliídító im-
perializmus gyalázatos árukészlete. 

S az áru minőségéről beszél a 
meglincselt négerek liarálordi'ása, az 
amerikai bérrabszolgák átka, a ko-
reai gyermekek kiömlő véne, a nyu-
gatnémet dolgozók nyomora, » a 
villamosszék kísérteties árnyéka, 
meiy Amerika igaz fiai^, Bosenbcr-
géket fenyegeti. 

A becsületes dolgozók szerte a 
világon gyűlölik a sz'vimget, alkotói-
val együtt és undorodnak tőle. Har-
caik nyomán a döglődő imperialista 
fenevad gyászindulójává válik a 
szving. Méltó zene a haldoklóhoz. 
}> K. Gy. 

Gyakorló iskoláink 
Pedagógiai Főiskolánknak egy év 

óta két gyakorlója van. Az Április 4, 
úti nagy épület már nem • tudja 
egyedül kielégíteni az egyre fejlődő 
főiskola tanárképzési szükségletét. 
A/. Arpád-téri volt belvárosi ált. is-
ko'a helyén nyílt meg az új gya-
korló. 

Tanárjelöltjeink százai keresik fel 
e»ész esztendőben a két gyakorlónak 
28 osztályát, különösen a felső ta-
gozat osztályait. Az első félévben 
gyakorló iskolánk legkiválóbb ja 
nárainak óráit látogatják és vitatják 
meg- február l-lől május 15-ig pedig 
a hallgatók egyenkint 8—10 órában 
maguk tanítanak. 

De kitűnő gyakorlóink, egyben 
mint ált. iskolák saját feladataikat 
is megoldják. y 

Az I. sz. gyakorlóban az Úttörő 
Mozgalomban cinek igen fejlett éle-
tet a tanulók. A makarenkói elvek 
liangoztatfa tanulóközösségek pom-
pásan dolgoznak. A tanulói önkor-
mányzat egy pillanatra sem marad 
nevelői támogatás nélkül s így egész, 
séges mederben teremt jó közössé-
get. 

Minden raj munkájában valameny-
nyí nevelő, mint a tanulókkal egyen-
jogú pajtás vesz részt. 

A If. sz. gyakorló Szülői Munkakö-
zössége — éí mondhatni — feladata 
magaslatán áll. A Szülők Iskolája 
előadásai iátoga toltak, ered-
ményesek. A Szülői Munkaközös-
ség anyagi áldozata tct;c tehetővé, 
hogy a Fenyőfa-ünnepen a tanulók 
által teljesen önállóan betanult és 
redezelt kitűnő műsor után — kb. 
kétezer forint értékű ruhaneműt 
kaplak a rászoruló tanu'ók. 

A Főiskolai tanulók gyakorlati ki-
képzése jó helyen történik és jó ke-
zekben van. 

A Haladás Sport Kör elmúlt évi 
munkájának ériékelésekor elmond-
hatjuk, hogy az 195?. év határozott 
fejlődést jelentett egyesületünk é e-
tóben, ez a fejlődés azonban nem 
lükrözte azt a hatalmas erősödést, 
amely megnyilvánult az öléves terv 
sikeres megvalósí'ása terén. 

Komoly hiányosság volt sportoló-
ink politikai nevelésének, valamint 
az agitációs és propaganda munká-
nak az elhanyagolása. Munkánk ezen 
területei fejlődésükben elmaradtak a 
többi munkaterület mögött. Ennek 
az volt a következménye, hogy az 
egyetemi és főiskolai hallgatók nem 
érzik magukénak a Haladás Sporl 
Egyesületet, s sportolóink legjobbjai 
még ma is idegen egyesületek színei-
ért harcolnak. Az ilyen sportolók 
száma meghaladja a nyolcvan fői. 

A Haladás nem tartott szoros kap-
csolatot az egyes pártszervezetekkel 
és a DISZ szervezettel. Nem végez-
tünk kielégítő munkát a káderek ki-
válogatása és munkát»aállítása terén 
sem. 

A kádermunka gyengeségének 
egyik oka az, hogy a DISZ nem 
adott megfelelő embereket az egyes 
szakosztályok élére. A hibák elle. 
nére azoriban kétségtelenül mutat-
kozott fejlődés egyesületünk é*eté _ 
ben. Minőségi sportunk terén legtöbb' a Haladás SE szegedi területi elnöke 

szakosztályunk a megye élvonalába 
küzdötte fel magát. Úszóink és bir-
kózóink országos viszonylatban is 
kiváló erőkkel rendelkeznek. A tö-
megsport terén a kari bajnokságok 
rendszere, valamint a DISZ és a 
Katonai Tanszék által kezdeménye-
zett járőrversenyek könyvelhetők el 
pozitívumokként. 

Ebben az évben hatalmas, megnö-
vekedett feladatokkal állunk szem-
ben. Pártunk minden lehetősége' és 
támogatást megad számunkra a jó 
munka viteléhez. Csak rajtunk, ve-
zetőségen és sportolókon, közös 
munkánkon múlik a siker. Döntő 
fontosságú feladataink a megfelelő 
felszerelés, pályák és edzők bizto-
sítása. Szakmailag erős, politikailag 
kifogástalan káderekkel kell meg-
erősíteni az elnökséget és a szakosz-
tályvezetőségeket; megszilárdítani 
sportolóinkban a fegyelmet és az 
egyesülethez való ragaszkodás szel-
lemét. Növelni kell sportolóink szá-
ma' és azok minőségi eredményeit. 
Megfelelő politikai nevelőmunka, 
valamint állandó és szívói felvilá-
gosító munka szükséges ahhoz, hogy 
a tömegsport terén reánk váró fel-
adatokat maradéktalanul teljesít-
sük. 

Kiss József. 

Harcunk a békéért 
A leghatalmasabb mozgalom, a 

békemozgalom, száz- és százmilliók 
mozgailma. Ezt a mozgalmat az em-
beriség haladó, az emberiség gon-
dolkozó, jóakaratú tömet,"«» -vallják 
magukénak. Ez a mozgalom meg-
acélozza az akaratot, felfokozza a 
munka szeretetét, fokozza az alko-
tási vágyat. A gépek lüktetve mű-
ködnek a -gyártelepeken, a mezőgaz. 
daság eszközei serényebben mozog-
nak, a bányagépek mélyebben vág 
nak a szénrétegekbe, a toll mélyeb-
ben szánt, a körző és vonalzó nem 
pihen, a kísérlet sikerül — mert az 
alkotó ember kezében vannak. Az 
alkotó ember kezében, aki a jobb 
jövőt építi, hogy méltó legyen ehhez 
az életet adó mozgalomhoz, a béke-
mozgalomhoz. 

A béke jegyében teljesítjük 100 
százalékon felül terveinket. A bé-
kéért termelünk jobban, a békéért 
emelünk új üzemeket és képezzük 
jobban magunkat. A béke megvédé-
sét szolgálja az Egyetem 1952. szep-
tember 2-i évnyitóján felavatott ú j 
Béke épület is. Ez az épület állan-
dóan emlékeztet békeharcunk eddigi 
si kereire, de egyben figyelmeztet a 
lankadatlan további békeküzdelemre. 

Az 1952—53. tanév I. főében sie. 
gedi egyetemeink és főiskolánk terü-
letén közel 70 békebizottság műkö-
dött. A békebizottságok к ¡«gyűlése-
ket tartottak, amelyeken az egyete-
mi dolgozók állalában nagy szám-
mal jelentek meg. és ahol sok jó 
kezdeményezés, felajánlás született. 

Október második felében békebi-
zottságaink igen nagy lelkesedéssel 
foglalkoztak Sztálin elvtárs cikkei-
vel. méltatták а XIX. pártkongresz-
szust és ennek jegyében választották 
meg küldötteiket a szegedi küldött-
választó békekongresszusra. 

Körültekintő nagy munkával ké-
szítette eiő a Tudományegyetem, az 
Orvostudományi Egyetem, az Ali. 
Pedagógiai FiVskola és a 'Zenekon-
zervatórium békebizottsága a Sze-
gedi Városi Békebizottsággal karölt-
ve AVICENNA, a modern tudomiinv 
nagy úttörője születésének ezredik 
évfordulója alkalmából tartott em-
lékünnepélyt november 26-án. Ezen 
a Marxizmus-Leninizmus Tanszék 
vezetője. Kerékgyártó Elemér egve-
temi docens а materialista filozófust. 
Jáki Gyula sebészorofesszor pedig 
az orvosok fejedelmét ismertette 
meg Avicennában, Ir. Bácz Lili. a 
Zenekonzervatórium tanára Bartók: 
Napkeleten és Knipoer: ö t tádzsik 
dai című műveit adta elő zongorán. 

Мея egy nagv rendezvénye -vol t 
békebizottsága:,nknak: december lil-
én a Zcr'ekonzervatóriumbin а Ш. 
Mrgyar Békekongresszu.s tiszteletére 
Hóke-ünncpé'vt rendezett. A kiitdölt-
beszámolón kívül Soós I'aula kivVn 
tanár, a Bolyai Intézet tanársegéde 
számolt be а» üdülése kapcsán 
megismert, ú j Csehszlovákiáról igen 
nagy sikerrel. A Zeneművészeti szak-
iskola tanárai: Eifer Vera. Kutrucz 
I'va. Vér пату Lajos. Márffv János. 
B. Bácz L4i, J'app Bománné. pom-
piís hangversenyt adtak. 

Egyetemünkön, most folynak a 
vizsgák. A békeharc jegyében foly-
nak és jó eredménnyel zárjuk a fél 
évet. De új félév következik, új 
feladalokkal. ú j harccal. A harcban 
fegyverünk a jó munka, de ha kell, 
fegyver lesz a kard is. 
t Wagner Richárd 

Qlépi eqyilttesiink 

m u n k á j a 
A niüvésze'i együttesek országos 

versenyébe 13.000 kultúresoport ne-
vezett be 200.000 kuitúrmunkással. 

Kultúrforradaimunk egy jelentős 
eseménye ez. A legszélesebb népré-
tegek, melyek néhány . esztendővel 
ezelőtt kívülestek a kulturális élet 
hatáskörén, ma felszabadult alkotó-
erejükkel hozzájárulnak jövőnk 
megteremtéséhez. Egyetemünk népi 
együttese is indult ezen a versenyen. 
Eddigi eredményeink Hzlatóak. Hi-
báink azonban gátolnak a jobb ered-
mény elérésében. Legnagyobb hibánk 
közé tartozik a fegyelem hiánya. 
Kii! önösen az ének- és a zenekarnál 
ferdül elő az, hogy a próbákról el-
maradnak egyesek, de mikor va-
csorával egybekötött szereplés van. 
megjelennek. Az énekkarban gya-
kori még az ú. n. ,,morgás". Van-
nak, akiknek mindenre van meg-
jegyzésük, véleményük, csak éppen 
nyíltan bírálni nem mernek. De 
ezeken a hibákon segíteni fogunk. A 
tánccsoportra még mindig jel.eniző 
a rphammunka. Sokáig lazsálnak és 
a műsor előtt végnélküli próbák 
vannak. Gyakori még, hogy. egyesek 
ritkán járnak próbára s ezzel is gá-
tolják a jó munkát. Vezetőségünk 
is hibás ebben. Sztálin elvtárs arra 
lunít: ..Vezetni, ez azt is jelenti, 
hogy ellenőrizzük az utasítások vég-
főhajtását". 

Aliami vezetőink sokat láttak ben-
nünket — de csak a színpadon. Sze-
retnénk, ha többet törődnének ve-
lünk. 

A DISZ funkcionáriusok közül so-
kan lebecsülik munkánkat. Ezek 
az elvtársak porba dugták a fejü-
ket úgy látszik nem foglalkoznak 
eleget politikai életünk eseményei-
vel. Nem olvassák Rákosi elvtárs be-
szédeit, Révai elvtárs cikkeit. 

Most komoly erőpróba előtt ál-
lunk. Ezért összefogjuk erőinket i s 
kizárjuk magunk közül azokat, akik 
hátráltatják munkánkat. Az együttes 
igazi tagjai tankönyveket fognak 
kapni. A belépési nyilatkozat kitöl-
tése után egy bizottság vizsgálja fe-
lni minden egyes tag eddigi munká-
ja1, s ha megérdemli, felvesszük az 
ígyüttes tagjai közé. Ez egységessé 
"esz bennünket- s erre most nagy 
szükség van. Az egviittesnek meg 
kell kezdenie a munkát, hogy a feb-
ruári színházi bemutatóra műsor-
számai tökéletesek legvenek. Vj 
műsorunkat úgy állítottuk össze, 
hogy szerepeljenek már benne Sze-
ged-körnvéki gyűjtéseink feldolgozá-
sai is. Egyik úi számunk az ország- • 
br.n egyedülálló próbálkozás. Egy 
magyar népmesét mondunk el dál-
iái, tánccal és zenével. 

Munkánk van és lelkesedésünk is. 
..A gyors fi'jfőr'i's mrvniivetl a ku'tn-
rálls *i«vak minőségével szemben 
támasztott igén-cket" — mondotta 
Rákosi elvtárs. M' ennek eleget aka-
mr.k és eleget fogunk tenni". 

Gábris Lász'A 
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