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Nagy lelkesedéssel folynak a vizsgák a szegedi egyetemen v - S z t á , i n e l w á r s választávirata 
Háromszázan vizsgáztak 

az SZKP. XIX. kongresszusának anyagából 
A Szegedi Tudományegyetemen 

1952-ben létesült s" önálló marx-
ista-leninista tanszék, ahol a sze-
gedi egyetemek, a Pedagógiai Fő-

munkájának köszönhető, hogy azo-
kon a szemináriumokon, ahol addig 
nagyrészt csak visszakérdezés volt, 
komoly viták alakultak ki. A sze-

iskola és a zeneiskola több minthá- mináriumok majdnem mindenütt 
romezer hallgatója sajátítja el a! ünnepélyesen feldíszített tantermek-
.marxizmus-lenlnizmus tudományát, ben folytak le. 

Egy hónappal ezelőtt kezdték 
meg mind a három szakon a párt-
történet, a politikai gazdaságtani és 
filozófia szakon az SZKP XtX . 

kongresszusa anyagának feldolgo-
zását. A hallgatók elmélyült gon-
dossággal tanulmányozták az anya-
got, aimiely fordulatot hozott egész 
tanulásukban, munkájukban. 

A kongresszusi anyag gondos 
tanulmányozása elmélyítette 

A Pártkongresszus anyagának ta-
nulmányozása óla jóformán telje-
sen megszűntek a hiányzások. A 
bölcsészkaron például 0.2 százalék 
a mulasztott marxista órák száma. 

Nagy lendületet adott a tanu-
lásnak ar. is. hogy a diákok lát-
ják, milyen nagy jelentőséget 
tulajdonítanak a professzorok 

az anyag elsajátításának. 
. A szemináriumokon, előadásokon is 

bennük a hazafiság érzését sok. j részt vesznek. Volt olyan előadás, , 
kai jobban látják mindannyian ahol több mint ötvenen jelentek! 
felelősségüket, azt. hogy kötele. ! meg a dékánok, professzorok, a 
sek minél jobb tanulmányi ered- ; tansegédszemélyzet tagjai közül. A 

ményt elérni. j professzorok a diákokat a diákszál-
Szinte kivétel nélkül minden hall- j lókban is felkeresik, hogy megvi-

gató készített jegyzetet, Rákosi í tassanak velük egy-egy kérdést, 
elvtárs országgyűlési beszámolója, ] Perbiró József, a jogi kar tanszék-
CwA al-i-ri-cmoi- „ r s ™ m i : vezető professzora rendszeresen el-C-erő elvtársnak a Központi Vezető-
ség ülésén elmondott beszéde nem 
volt kötelező anyag, mégis igen so-
kan feldolgozták. 

Nagy segítséget nyújtottak az 
anyag elsajátításához a DlSZ-szer-
vezetek. Fokozottabban ellenőrizték 
a tanulópárok munkáját, a szemi-
náriumokat. Kiszélesedett az elv-
társi segítségnyújtás. Törőcslk Gá-
l>or harmadéves, Rákosi ösztöndíjas 
hallgató például a szemináriumve-
zetőknek külön előkészítő! tartott. A 
DISZ politikai körökön a nemzet-
közi és a belső helyzettel foglalkoz-
tak és ezzel hozzájárultak az anyag 
még jobb megértéséhez. A jogi ka-
ron a DlSZ.szerveaet jó előkészítő 

fenőrizle a szemináriuniókat. A böl-
csészkari professzorok elhatározták, 
hogy külön tudományos ülésszakot 
tartanak Sztálin elvtárs új művé-
nek anyagából. * 

A lelkes hangulatban az oktató-
nevelő munka színvonala is egyre 
növekedeti. 

A hallgatók sokkal jobban fog. 
Ulkoznak a napi politikai kér-
désekkel, megnövekedett az új-
ságolvasók, az előfizetők szánta. 
Eddig mintegy 300-an vizsgázták 

a Pártkongresszus anyagából és a 
legtöbbjük igen jól felelt. Szorosan 
összekapcsolták az anyagot a ma* 
gyar, sőt a szegedi helyzettel is. 

Levél a természettudományi kar vizsgáiról 
Az ú j vizsga rendeletnek megfe-

lelően decemberben zajlóitok le a 
I I I . éves tanárszakos hallgatók 
vizsgái. Hallgatóink nagyrésze a 
X IX . pártkongresszusra való tekin-
tettel és annak tanulságai alapján 
igen nagy lendülettel készült fel 
-zámotadui egész félévi munkájá-
Tól. 

A legjobb átlageredményt a föld-
rajz-szakos hallgatók mutatták fel. 
Marxizmusból, leíró természeti föld-
rajzból és kőzettanból jeles átlag-
eredményt érlek el. 

A Földrajzi Intézet a külön ta-

nulószoba meüett gondoskodott 
arról is. hogy a jegyzeten kívül 
megfelelő szakirodalom is áll. 
jon a hallgatók rendelkezésére 
és erre az anyagra a rendszeres 
konzultációkon is figyelmet 

fordítottak. 
Most lényegesen jobban vizsgáz-

tak a biológia-kémia-szakos hallga-
tók, mint eddig tanulmányaik so-
rán. A márciusi fizikát kémiai 
vizsga eredményeit nem számítva, 
átlagúk 4.39. Valamennyi szak-
tárgyból általában jól felkészültek. 
A Mécs csoportban azonban orosz-

ból hatan buktak meg. Ez a cso-
port kari viszonylatban is a leg-
gyengébb csoportok közé tartozik. 
Más a helyzet a Gaál csoportban, 
amelyik példamutató jó munkájá-
val elnyelte a I I I . évesek vándor-
zászlaját s a többi tárgyakból is az 
élen halad. A csoport a legnagyobb 
lelkesedéssel és tárgyszeretettel fog-
lalkozott egész félévben a tárgy 
anyagával. Ennél a csoportnál dom-
borodott ki legjobban, hogy a 
tárgyszeretet milyen nagymértékben 
javítja a tanulmányi eredményt. 

A matematika-fizika szakosok 
4.44-es saakátlaggal a második 
helyre kerültek. Az évfolyam jobb 
évközi munkával a négy „nem fe-
lelt meg" eredményt elterülhette 
volna. 

Leggyengébbek voltak a kémia-
fizika szakos hallgatók- Ennél a 
szaknál volt a bukások és meg 
nem jelenések száma a legna-

gyobb. 
Ökrös Mihály „puskázott" a vizs-
gán. Azonnal fegyelmi! indítottak 
ellene és a dékán megrovásban ré-
szegítette. 

A fizika-matematika szakosok, 
bár eddigi tanulmányaik során nem 
mutattak kiváló eredményeket, 
mostani vizsgaeredményük: 4.24 
határozott javulást jelent. Jobb, 
rendszeres félévközi munkával a 
csoport a bukásokat megakadá-
lyozhatta volna. Kirívó esetként 
kell megemlíteni, hogy Kruchió 
Gábor csoportvezető analízisből 
nem felelt meg. Súlyos hiba volt, 
hogy két hallgató, Grósz Éva és 
Kovács Judit tételét visszaadta az 
előadónak; nem akart vizsgázni. A 
Tanulmányi Osztály vezetőjének 
közbelépésére Kovács Judit haj. 
landó volt a v'zsgát folytatni. 
Grósz Eva azonban továbbra is ma-
kacsul megtagadta a vizsga folyta, 
tását. Mindkettőjük eredménye 
elégtelen lett. 

Igen szép kezdeményezés volt 
a I I I . éves tanárszakos hallga-
tók részéről, hogy miután vi»s. 
gáik lezáródtak, felajánlották 
segítségeiket a januárban rizs-
gázé I. és I I . éves hallgatóknak. 
Továbbra is komoly ós szívós 

harcot kell folytatni az egyetemen 
még megbúvó, a vizsgák sikerét 
akadályozó ellenség ellen. Hall-
gatóink jó vizsgaeredményekkel 
bizonyítsák be békeakaratukat és 
hazájuk irán'i szeretetet. 

Renkecz Júlia 
tanulmányi főelőadó 

Rákosi Mátyás elvtárshoz 
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Elnökének. 

Rákosi Mátyás Elvtársnak, 
Budapest 

Fogadja kérem Elnök Elvtárs köszönetemet a születésnapom al. 

kaiméból küldött bnráti üdvözletért és jókívánságokért. 
% 

J. Sztálin 

A Magyar Dolgozók Pártja Szegedi Városi Pártbizottsága 

ezúton mond köszönetei azoknak a dolgozóknak, pártszervezeteknek, 

tömegszervezeteknek, üzemeknek, vállalatoknak, intézményeknek és 

hivataloknak, amelyek az új esztendő alkalmából jókívánságaikat 

fejezték ki a Városi Pártbizottságnak 

A Magyar Dolgozók Pártja 

Szeged Városi Pártbizottsága 

í L O R e ifousÁg 

A DlSZ-taggyűlések feladatairól 

Az Országos Béketanács sajtófogadása az argentin, 
chilei és uruguayi héhekiUdöttek tiszteletére 

Az Országos Béketanács pénteken 
délelőtt a Művészeti Szövetségek 
Házában sajtófogadást rendezett a 
bécsi békekougresszuson résztvett, 
jelenleg hazánkban tartózkodó ar-
gentin, chilei és uruguayi betekül, 
döttek tiszteletére 

A sajtófogadást Parragi György 
Kossuth-díjas újságíró nyítolla meg. 
Ezután az egyes küldöttségek veze-
tői mondtak beszámolót. Elsőnek 
az argentin delegáció nevében 
Sámuel Kohan orvos emelkedett 
szólásra. 

A stockholmi felhívás óta Ar-
gentínában három és félmillió 
aláírást gyűjtöttek össze és há-
rom békekongresszust hívtak 

egybe 

•— mondotta. A békeharc Dél.Ame. 
rikában is elválasrthatatlan az im-
perializmus elleni harctól-

Hogy képet adjunk az argentin 
nép békeharcának méreteiről, legyen 
elég hivatkozni arra a felvonulásra, 
amelyen 15 ezer rosarioi munkás 
vett részt. Azt követelték, hogy 
argentin katonákat ne vigyenek 
Koreába. Olyan hatása volt ennek a 
felvonulásnak, hogy a kormány 
kénytelen volt kijelenteni: nem fog-
nak Argentina halárán kívülre ar-
gentin katonákat küldeni. Az argen-
tin nép békeakaratának és nntiimpe-
rialista felfogásának köszönhető az 
is, hogy Argentína nem írt alá 
semmiféle kétoldalú katonai szerző-
dést, az Egyesült Államokkal 

Samuéi Kohan a továbbiakban 
hangsúlyozta: a békekongresszus 
kiváló kifejezése volt annak, hogy 
meg lehet valósítani a népek barát-
ságát. 

A békekongresszuson résztvett or-
vosok — folytatta — határozatokat 
dolgoztak ki, amelyeket valamennyi 
orvos elfogadott. Ezek szerint 

el kell tlilani az orvostudomány 
háborús célokra való felhaszná-
lását, konkrétan el kell tiltani a 
fcáktérlumháborút, • az atom-
bomba s az öfszrs temegpuez. 

tító fegyver alkalmazását, 
meg kell szüntetni a judományos 
kutatás titkosságát. Mint háborús 
hűnöauket- .kell elítélni azokat a 

tudósokat, akik nem tartják magu-
kat ezekhez a határozatokhoz és 
kérjük, hogy valamennyi kormány 
írja alá a fenti egyezményt. 

Oscar AstudÜlo, a chilei küldői'-
ség vezetője elmondotta, hogy 
Chiléből 32 küldölt vett részt a 
bécsi kongresszuson. 

Országunk nagyon gazdag —-
folytatta — gazdagsága azonban 
nem a chilei népet szolgálja, ha-
nem az Egyesült Államok imperia-
listáit. 

A továbbiakban magyarországi 
benyomásairól beszélt: 

Elmondották nekünk, hogy több-
százezer új munkás és sokezer új 
mérnök szükséges az ötéves terv 
végrehajtásához. Nálunk sokezer 
munkanélküli van, az éhenhalás 
határán. Lát'ük azt is, hogy itt a 
munkásoknak, dolgozóknak és kü-
lönösen a gyermekeknek milyen 
bőséges egészségügyi és más szo-
ciális ellátásban van részük. 

A ml nrszágunkbnn fantasztikus 
méreteket ölt a gyermekhalan-
dóság, s a munkások, férfiak és 
nők nagy tömege pusziul el tu-

berkulózisban. 
Ricardo Sanguinetti, az uruguayi 

küldöttség vezetője szólalt fel ez-
után. 

Országunkban — mondotta — 
egyedül a munkásosztály harcolt 
következetesen és állandóan a bé-
kéért, de amikor az Egyesült A'-
lamok kétoldalú katonai szerződés' 
kényszerített Uruguayra, ez fel-

j ébresztette a társadalom széles 
rétegeit is. 

Amikor, most visszatérünk Uru-
guayba. nemcsak arról lesz szó, 
hogy harcoljunk a paktum ellen, 
hanem arról is, hogy következetes 
békepolitikát követeljünk. A béke-
küldöttek ezután a feltett kérdé-
sekre válaszoltak. 

Hector Paez chiliéi bányász el-
mondotta, hogy az antofagaslai ke-
rület 25 ezer bányászának képvise-
lője. Cabriel Gonzalez V'idela diktá-
tor bevezetle az országban a ,'de-
mokrácia védelméről szóló tör-
vényt", amely a legnagyobb elnyo-
mást jelenti a nép és különösen a 

bányászok számára. A dolgozók ve-
zetőit letartóztatták és koncentrá-
ciós táborokba küldték. Az anyák-
nak, feleségeknek és gyermekeknek 
falurói-falura kelj járniok koldul-
ni. De az elnyomás fokozódásával 
még szorosabbá vált a dolgozók 
egysége. 

A sporttal kapcsolatban feltett 
kérdésekre a küldöttségek tagjai el-
mondották, hogy például 

Argentínában az ifjúmunkások 
valamelyik professzionista csa-
patba csak akkor ju'ha!nak be, 
ha befolyásos pártfogók támo-

gatják őket. 

Jaime Batros dr. chilei gyermek-
orvos megállapította, hogy a chilei 
sport szomorú helyzetét a lakosság 
siralmas életviszonyai okozzák. A 
munkabérek valósággal éh bérek, A 
ruházkodási lehetőségek olyan rosz-
szak, hogy a lakosság valósággal 
fázik. Ciliiében mindössze két nagy 
sportpálya van. 

Hector Arrieta uruguayi küldött 
elmondotta, hogy Montevideo mun-
káskerületeiben futba'l és egyéb 
sportszervezetek létesüllek, úgyne-
vezett „Béke-sport"-szervezetek, 
olyan fiatalok részvételével, akik 
azelőtt távol álltak mindenféle po-
litikai mozgalomtól. 

Olga Urtubia chilei tanítónő egy 
kérdésre válaszolva kijelentette: 

A chilei állapotokra jellemző, 
hogy annak a nőszöverségnek, ame-
lyet képvisellek, ez a neve , Liga a 
nők felszabadításáért". Ezzel szem-
ben Magyarországon láttuk, hogy 
mit tesznek az anyák és a gyerme-
kek védelméért. Elvisszük magunk-
kal ezeknek a megvalósult eredmé-
nyeknek a képét, amelyek nálunk 
egyenlőre csak álmoknak mondha-
tók. 

A továbbiakban egyes felszóla-
lók a társadalombiztosítás kérdései-
vel foglalkoztak, rámutatva arra, 
hogy hazájukban vannak ugyan 
ilyen irányú törvények, de a gya-
korlatban sohasem valósítják meg 
azokat. 

A sajtófogadás Parragi György 
záröszavatvat ért véget. 

„Elérkezett az itle/e annak, 
hogy munkásifjúságunk aranybe-
tükkel írja be nevét első ötéves 
tervünk megvalósításába" mon-
dotta Far-kas Mihály elvtárs a 
DISZ első országos értekezletén. 
Ezt csak úgy érhette el DlSZ-szer-
veieteink, 'ha a párt Közpotni Ve-
zetőségének június 28-i határozatát 
állítják maguk elé harci feladat-
ként. 

Megyénk DISZ-szervezeteinek 
tagsága azon dolgozik, hogy meg-
valósítsa pártunk nagyjelentőségű 
határozatát. Azonban nem kielégí-
tőé k az eddigi eredmények ezen a 
területen, mert a DISZ-szervezet 
vezetősége nem Ismerteti eléggé e 
határozatokat a fiatalokkal. A 
DISZ eliső országos értekezlete ko-
moly segítséget, iránymutatást 
adott a párthatározat végrehajtá-
sához. Ennek ellenére szám0s 
DISZ-szerveZetben a Központi Ve-
zetőség határozatát az eleven élet-
től, a DISZ gyakorlati, mindennapi 
feladataitól elvontan, szemihárium-
ezeríien Ismertették. Nem járhat 
kéllő eredménnyel az o'yan taggyű-
lés, mint a Szegődi Textilművek 
hármas alapszervezetének taggyű-
lése, melyen a párt Központi Ve-
zetőségének határozatát tárgyalták. 
Itt a. titkár elvtárs alig tízperces 
beszámolóban ismertette a pártha-
tározatot. A taggyűlés szervezetlen 
Volt, mert a tagságnak csak 15 
százaléka volt jelen; tehát határo-
zatot nem is hozhatott. 

De van számos DlSZ-szerveze-
tünk, mint például a hódmezővásár-
helyi Harisnyagyár DlSZ-szerveze-
te, ahol a beszámoló és a megho-
zott határozat jól foglalkozott a 
fiatalok feladataival. A tuggyű'és 
után hozzá is láttak annak megva-
lósításához. Eredménye ats, hogy 
ma már nincs 100 százalékon alul 
termelő fiatal. A fiatalok harcol-
nak a terv teljesítéséért. Az okta-
tásra rendszeresen eljárnak. Az 
ilyen taggyűlés — bárhol l's tartot-
ták — komoly Segítséget adott if-
júságunknak a párthatározat meg-
valósításához. 

DISZ alapszervszeteimk újra na-

pirendre tűzik és taggyűlésen meg-

tárgyalják, hogyan hajtották végre 

a párt határozatát és hogyan hajt-

ják végre a jövőben. Ifjúsági Szö-

vetségünk életében igen nagyjelen-

tőségűek ezek a taggyűlések, ame-

lyeken pártunknak adnak számot a 

végzett munkájukról. Ezeknek a 

taggyűléseknek kell megsznbniok, 

hogy a továbbiakban szervezeteink 

hogyau valósítsák meg a párt hatá-
rozatát. 

DlbZ-szervezeteinkben meg-
kezdődtek már ezek a taggyűlések, 
amelyek komoly éy nagy feladulok 
elé állítják az alapszervi vezetősé-
get, ifjúgárdi'stákat, az egész tag-
ságot. Ezek a taggyűlések csak ak-
kor járnak eredménnyel, ha DISZ-
szervezeteink a pártszervezetek se-
gítségét kérve alaposan dlőkéstítilc 
reá tagságaikat, hogy az alapszerve-
zet problémáival mélyrehatóan fog-
lalkoznak. 

Üzemi DISZ-szervezeteink tag-
gyűlései akkor töltik be hivatásu-
kat, ha központi kérdésként a fia-
talok termelésben való részvételét 
tárgyalják meg. A beszámoló és a 
taggyűlésen hozott határozat foglal-
kozzék azzal, hogyan nevelje, ho-
gyan segítse a I)ISZ-szervezet a 
100 százalékon alul teljesítő fiata-
lokat, a különféle mozgalmakban 
hogyan vegyenek részt a fiatalok, 
mit tegyenek a salejtcsökkentés, u 
takarékosság fokozásáért. Vitassa 
meg ,iz üzemi DlSZ-taggyűlés a 
fiatalok szakképzettségének fokozá-
sát, szakmai tanfolyamokon vrtló 
részvételét is. 

A gépállomási DlSZ-saerVezetelc 
taggyűlései ugyancsak vitassák 
tneg, hogy a fiatalok hányan ós 
milyen szakmai képzésben vesznek 
részt, hogyan teljesítik feladataikat 
a gépjavítá'buti, előkészítve ezzel] is 
a tavaszi tervek teljesítését, hány 
új női munkaerő beszervezését vál-
lalja a DISZ-szervezet. 

Állami gazdaságaink és tsz DISZ-
szervezeteink foglalkozzanak a M-
lózásl terv teljesítésével. Konkré-
tan Szabják meg, hány fiatal vesz 
részt a 90 órás agro- és Sootechni-
kni tanfolyamokon, a hároméves ál-
lattenyésztési tanfolyamon, hogyan 
biztosítsák a fiatal nők bevonását 
az á'latteliyésztésbe; mit lesz a 
DISZ-szervezet a jú talajelökészíiés 
érdekében, hogyan csatlakoznak a 
250 munkaegység mozgalomhoz. 

E feladatok mellett nem 

feledkezhet meg egyetlen DISZ-
szervezet taggyűlése sem az ifjú-
ság honvédő szellemű nevelésének, 
a lrultúr- és sporlmunkának, nem 
utolsó sorban a po'itikai oktatás-
nak a fontosságáról. 

A jól szervezett, az ifjúság leg-
fontosabb feladatait megmutató 
taggyűlések és azok határozatai 
hozzásegítenek bennünket ahhoz, 
hogy maradéktalanul végrehajtsuk 
pártunk Központi Vezetőségének 
határozatát. 

A DISZ 
Csongrádinegyei Bizottsága. 

Hc!főn temetik Berlinben 
a népi rendőrség orvul meggyilkolt őrvezetőjét 
Berlin (MTI). December 30-án 

este 21 óta tájban nyugatberlini 
banditák a német főváros demo-
kratikus övezetének teriilelén orvul 
meggyilkolták Helmut Justot. a népi 
rendőrség 19 éves őrvezetőjét, akt 
a Berlin demokratikus övezetét a 
francia megszállási ővezeltel össze-
kötő Bchm-hídnál teljesített szolgá-
latot. A banditáiknak rémtettük el-
követése után sikerült visszatémiök 
Nyugat.Berlinbe. 

A nyomozás során beigazolódott, 

hogy Helmut Justot nyugatberl'ni 

fasiszta bérencek ölték meg. 

Waldemar Schmidt, a népi rend-

őrség berlini részlegének vezetője 

kijelentette, hogy e gyáva merény-

let Helmut Just személyén túl a 

béke és a békeszerető német nép 

ellen irányult 

Berlin valamennyi övezetének la-

kossága óriási megdöbbenéssel é a 
legnagyobb felháborodással érie; i; t 
a fiatal Helmul| Just aljas ffleg-
gyilkolásóról. Egész Berlin bric -
szerető lakosságának képviselői ja-
nuár 5-én, hétfőn ünnepélyes k' r . 
tok között kísérik u'olró útj*ra 
Helmut Justot. a német nép béri -
harcának hősi halottját. 

A berlini üzemek dolgozói töme-

ges munkafelajánlással és lötrio. 

zettségváUalással válaszolnak a 

nyugati megszálló hatóság >lt ; s 

Reuter nyugatberlíní szeciáldenv -

krata polgármestere védelme ak t t 

álló fasiszta banditák aljas és vér s 

provokációjára. 

Helmut Just egykori mubkth . 

lyéről, a néptulajdonhan lévő 1 e -

lini építőválialattól 12 ifjúmuiri 

kérte a népi rendőrség soraiba v 

.felvételét. 
. . . » 


