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Előre ifjúság 

A DISZ politikai órák eredményei és hibái a szegedi egyetemeken 
A DESZ politikai órák fel-

adatát pártunk Politikai Bizottsága 
határozatban jelölte meg. A hatá-
rozat megszületése óta kétségtelenül 
bebizonyosodott hogy a politikai 
órák Szegeden is az egyetemi hall-
gatók nevelésének igen fontos esz-
közei A politikai órák tegítségévei 
érhetjük el, hogy a hallgatók őszin-
tén feltárják problémáikat mind 
nemzetközi, mind belpolitikai kér-
déseket illetően. Ezsn az alapon 
lehet felmérni hallgatóink politikai 
érettségét, a pár; politikájának ré-
szükről való tényleges megértését 
és támogatását. 

Ilyen alapon indultak meg a po-
litikai órák, még az elmúlt tanév-
ben. Céljukat azonban al ie vagv 
egyáltalában nem érték el. Egy-két 
politikai óra kivételével általános 
volt a passzivitás, nz édekteienség. 
Ennek alapvető oka: a pár; és 
DISZ szervezetek politikai munká-
jának komoly fogyatékosságaiból 
származik. Ezzel f ügg össze, hogy 
n politikai órák irányítása átkerült 
az állami vezetog kezébe Ilyenfor-
mán a politikai' mozgósító munka 
hiányzott s n vezetés elbürokratizá-
lódotf. Az' állami irányítás követ-
keztében például sok haligató tan-
rendileg kötelező órának vélte a 
pol'tikai kört s itt-ott még az in-
dexbe ig bekerült. 

Az 1953/54-eg tanévben a politi-
ka i órák megszervezéséhez, a hi-
bák gyökeres felszámolásához, a 
politikai órák helye* politikai tar-
talommal való megtöltéséhez pár-
tunk Központi Vezetőségének júniu-
si határozatai segítetek hozzá ben-
nünket- E határozat tükrében tud-
tok csak felmérni a hibákat ég he-
lyesen meglátni a. feladatokat. 

Mindenekelőtt a politikai 
Órák irányítását közvetlenül a D lSZ 
vette kezébe. Ezzel megszüntettük 
az; a káros szokást, hogy a Tanul-
mányi Osztály káderesei a csoport-
felelősöktől káder jellemzés -szerű 
jelentéseket kértok a politikai óTá-
kon elhangzott hozzászólásokról, 
ami gátolta a hallgatók őszinte 
megnyilatkozását és feszült politikai 
légkört eredményezett hallgatók és 
funkcionáriusok között. A nolittkni 
órák előkészítését az Egyetemi 
DlSZ-bizottság mellett működő Elő-
készítő Bizottság végzi. Ormos Má-
r a történész tanársegéd elvtársnő 
vezetésével, oki igen letkiismerete-
S»en dolgozik. A legfontosabb javí-
tanivaló azonban a jő politikai lég-
kör. az őszinte hangulat kialakítá-
sa terén van Módszertanilag elő-

készítettük a politikai óra-vezető-
ket, hogy az órákon baráti beszél-
getés formájában oldják meg fel-
adataikat. Az esetleg hibás nézeteket 
vallókat ne dorongolják le. ne 
mondják rájuk rögtön, hogy ez az 
,,ellenség hangja'', stt». Mindezekkel 
az intézkedésekkel sikerült igen ko-
moly lépéseket tennünk a politikai, 
lag őszinto légkör kialakítása felé. 
Vannak már kiemelkedően, j ó , ak-
tív és színvonalas politikai köreink. 
Például a főiskola I I . évfolyam E. 
1. csoportja, KiSg Imre elvtárs ve-
zetésével, Jogi kar I I évfolyam A. 
csoportja Kasza Gyula vezetésével. 
Bölcsészkar IV. évfolyam történelem 
csoportja Czuth Béle vezetésével. 
Eddig 4 témát dolgoztak fel politi-
kai óráink. Ezek: ,.A kormánypro-
gramm''. „A párt Központi Vezető-
ségének határozata", „ A DISZ vá-
lasztások jelentősége"' ég a „Tricsztt 
kérdés". Különösen nagy aktivitás; 
hozott a második és harmadik 
téma. 

Hogy milyen óriási jelentősége 
van az őszinte légkör kialakításá-
nak az egyes egyének politikai fej-
lődésére é s az egész DISZ munká-
ra, azt egy példával szeretném iga-
zolni. Lovász György IV . éves tor-
nász, parasztszármazású hallgató, 
bár mindig elvégezte munkáját, 
mégis éveken keresztül volt a m a -
gatartásában valaimi viszzahúzódás, 
valami gátlás. Az egyik politikai 
köröm éppen a parasztság helyzeté-
ről lévén szó, a párttagok bátran 
feltárták az e téren elkövetett hi-
bákat Ez úgy hatott Lovász elv-
társra, hogy ő is elmondta, otthon 
sokszor igazságtalanul, durván zak-
latták szüleit n tanácg egyes funk-
cionáriusai Elmondta, hogy mi-
lyen sok javulást hozott Szülei és 
a falu életében a kormánypro-
gramm ég egész magatartásán 
meglátszott, hogv szinte nyomástól 
szabadult fel. Ettől kezdve Lovász 
elvtárs szakmai, politikai téren 
egyaránt fejlődik s ma már felelős 
munkát végez "a DTSZ-bizotttág 
megbízásálból. Jelentősen hozzájá-
rultak a polit'kai órák a D ISZ ve-
zetőségválasztó taggyűlések s'keré-
hez. Ezeken bátor kritika hangzott 
el olvam vezetőkről i.s. akiket eddig 

n em igen mentek bírálni. így hot ki 
a jó polit :kai ór a a D ISZ munka 
és az egész egyetemi munka jobbá-
lótetére. 

Természeteden az erelmé-
nvek még korántsem kielégítitek. 
Mindenekelőtt az a főhiba. hogy az 

ilyen jelerosógek még n e m általá-
nosaik. Emellett sok a szervezeti 
zűrzavar a politikai órák megtar-
tása körül. Későn kapják meg a 
hallgatók az irodalma; nem tudnak 
felkészülni s így sok politikai óra 
nem elég tartalmas. Ennek egyik 
főo'ka, hogy az egyetemi D lSZ szer-
vezetek nem foglalkoznak megfele-
lően a politikai órákkal, A kari bi-
zottságok legtöbb helyen magukra 
hagyják az ágit. prop. felelőst és a 
pártszervezetek sem nyujtonak elég 
támogatás; munkájához Hiba még 
az is, hogy eddiig nem iámaszknd-
tunk eléggé a hallgatók nagy több-
ségének véleményére a politikai 
órák tematikáját illetően. 

Az Egyetemi Pártbizottság 1953 
november 5-i ülésén megvizsgálta a 
politikai órák eddigi hibáit ered-
ményei; és konkrét határozatokat ho-
zott a hibák kijavítására. A ha-
tározatok elsősorban a politikai 
órák t a r ta lmi színvonalának továb-
bi emelését, a szervezeti zűrzavar 
megszüntetését és a hallgatók ja-
vaslatainak alaposabb figyelembe-
vételét ír ják elő. Az egyetemi 
DlSZ-szervezetok f ő feladata ezen 
a téren, hogy a pártbizottság ha-
tározatainak segítségévei tegyenek 
meg mindent a politikai órák szín-
vonalénak további emelése érdeké-
ben. Gondoskodjanak arról, hogy 
minden csoportnál a legképzettebb 
elvtárs legyen a vezetti és a hall-
gatók idejében megkapják az iro-
dalmat, hogy fel tudjanak készülni. 
A politikai óra csak így lesz szín-
vonalas, érdekes. A hallgatók is 
még szívesebben fogják látogatni a 
politikai órákat, mert érzik, hogy 
ot; mindig tanulnak valamit Ilyen 
módszerekkei és a hallgatók egyéni 
meggyőzésével kell mozgósítani a 
politikai órákon való százszázalékos 
részvételre fiataljainkat A párt 
Központi Vezetőségének határozato 
hatalmas lehetőség és egyben Segít-
ség is ebben a munkánkban. Ne-
künk csak élnünk keli, még sokkal 
jobban, mint eddig, ezzel a lehe-
tőséggel. Ég élni ig fogunk, mert 
a feladatok végrehajtása nagvban 
hozzásegít ahhoz, hogy a D lSZ 
megerősödjék és olyan fatalakat 
neveljen, akik valóban érfik. magu-
kénak vallják pártunk politikáiét 
és készek lewnagvobb tudásukkal 
é* odaadásukkal dolgozni, harcolni 
érte. 

Suki Béla. 
az Egyetémi DISZ-bi.zottSag agif.-

prop. t itkára 

December 19: a viefnámi nép nemzeti ellenállásának napja 
A Szakszervezeti Világszövetség titkárságának felhívása 

Bécs (TASZSZ) A Szakszerve-
zeti Világszövetség titkársága a 
vietnámi nép nemzeti ellenállásá-
nak küszöbönálló napja alkalmá-
ból felhívást intézett a világ dol-
gozóihoz: 

A I I I . szakszervezeti világkon-
gresszuson a vietnámi nép nemzeti 
ellenállásának napját, a vietnámi 
néppel való akt ív szolidaritás nem-
zetközi alapjává, a vietnámi gyar-
mati háború megszüntetéséért foly-
tatott harc napjává nyilvánították 
— mondja többek között a felhí-
vás. 

A francia imperialisták — an-
nak ellenére, hogy roppant veszte-
ségeket szenvednek, annak elle-
nére, hogy ellentmondásba kerül-
tek az ENSZ alapokmányának el-
veivel, — minden áron meg akar-
ják tartani előjogaikat, meg akar-
ják fosztani Vietnám népét attól a 
jogától, hogy szabadon, belátása 
szerint, életszínvonala emelése ér-
dekében rendelkezhessék az or-
szág kincseivel. 

A háború azért folyik tovább, 
mert 

az Amerikai Egyesült Államok 
kormánya egyfelől meg akarja 
menteni az amerikai monopó-
liumok profitját, másfelől pedig 
a nemzetközi imperializmussal 
összefogva arra törekszik, hogy 
most. amikor a népek rákény-
szerítették a koreai háború 
megszüntetésére, Vietnámban 
megőrizze az ázsiai háború tűz-
fészkét és az ország területét 
támaszpontnak használja fel a 
szabad és békeszerető Kínai 
Népköztársaság eileni agresz-

sziójához. 
Á francia közvélemény nyiltan 

felemelte szavát a vietnámi har-
cok megszüntetése mellett, köve-
teli. hogy kezdjenek tárgyalásokat 
a háború megszüntetése és a béke 
megkötése érdekében. 

— A Szakszervezeti Világszö-
vetség felhívja az egyes országok 
szakszervezeti központjait, a Nem-
zetközi Szakmai Szövetségeket, az 
összes szakszervezeteket és dolgo-
zókat, hogy _ 

ennek, a béke védelme szem-
pontjából oly fontos célnak el-
érése érdekében politikai néze-
teiktől és szakszervezeti hova-
tartozásuktól függetlenül min-
den országban tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket arra, 
hogy december 19-c az egység, 
a vietnámi gyarmati háború 
megszüntetéséért, az expedíciós 
csapatok kivonásáért, a vietná-
mi nép szabadságjogainak el-
ismeréséért vívott harc nagy 

napja legyen. 

A felhívás javasolja, hogy e nap 
előkészületei során rendezzenek 
kiállításokat, tömeggyűléseket és 
értekezleteket s ezeken leplezzék 
le a francia gyarmatosítók bűntet-
teit, követeljék a vietnámi háború 
megszüntetését. 

— A I I I . Szakszervezeti Világ-

kongresszus — mondja befejezésül 

a felhívás — megmutatta, hogy az 

az ügy, amelyért vietnámi testvé-

reink harcolnak, minden dolgozó, 

minden nép közös ügye. 

Újból ö s s z e ü l i a z a l b á n - j u g o s z l á v v e g y e s b i z o t t s á g 
Tirana (ATA.) Az Albán Nép-

köztársaság é s a Jugoszláv Szövet-
ségi Népköztársaság bizonyos ha-
tárkérdéseinek rendezése céljából 

zottság 1953 november 9-én újból 

megkezdte tanácskozásait Oliridá-

ban A bizottság legközelebbi ülése 

kiküldött albán-jugoszláv vegyesibi- november 12-én leisz Pogradccben. 

A népművelési minisztérium 
múzeumi főosztályának 

felhívása 
A' népművelési minisztérium 

vas- és fémhulladék gyűjtésével 
kapcsolatban felhívja az üzemek, 
vállalatok, intézmények és a nagy-
közönség figyelmét, fordítsanak 
különös gondot olyan anyagokra, 
amelyek a műszaki tudományok és 
az ipar fejlődése szempontjából a 
létesítendő Műszaki Múzeum szá-
mára értéket jelentenek. Ilyen 
anyagokról (régi gépek, gépalkat-
részek, szerkezetek, műszerek, 
egyéb eszközök, stb.) birtokosaik 
beszolgáltatás előtt értesítsék a 
népművelési minisztériumi múze-
umi főosztályát (V I I I . Puskin-u. 14— 
16. Telefon: 141—080-/99. mellék, 
propaganda csoport). 

Ez a felhívás vonatkozik a már 
esetleg begyűjtött anyagra is, ez-
ért a múzeumi főosztály kéri a 
MÉH telepvezetőket, figyelmesen 
nézzék át a hulladékanyagot, s 
amennyiben a műszaki múzeum 

K ü l p o l i t i k a i k r ó n i k a 
A „veszélyes levelezőlap" 

rA rajz egy idős, gondolatokba merülő asszonyt ábrázol, aki 
papírlap fölé hajol. Alatta a következő szavak: „Emlékezzetek, — 
az emberiség fele asszony, az asszonyok pedig békét akarnak". 

Mario Casetta, fiatal amerikai grafikus rajzolta ezt a nő-
alakot, 8 ö irta e sorokat is. A második világháború éveiben a 
Csendes-óceánon szolgált az amerikai hadsereg kötelékében. Je-
lenleg Svájcban él és Genfben tanul egy festészeti és grafikai tan-
folyamon. 

Casetta borítékba tette a levelezőlapot, leragasztotta a 
borítékot és a levelet elküldte barátainak. A festőt ezután rövide-
sen beidézték a svájci szövetségi rendörségre. Itt megmutatták 
neki a „veszélyes" levelezőlap fényképmásolatát és alaposan ki-
hallgatták nézetei felöl ... Mario Casetta megtagadta a felvildgo-
sitást. A svájci rendőrség nem elégedett meg a kihallgatással. 
Sietve értesítették a levelezőlapról az Egyesült Államok svájci 
képviselőit. S amikor Mario Casetta és felesége az amerikai kon-
zulátushoz fordultak útlevelük meghosszabbításáért, visszauta-
sították kérelmüket. A külügyminisztérium azt javasolta, térjenek 
vissza az Egyesült. Államokba, hogy a hírhedt Amerikaellenes Te-
vékenységet Vizsgáló Bizottság elé állhassanak, amely a Kom-
munista Párthoz való tartozással vádolja őket „a jelenben, vagy 
a múltban". 

Mario Casetta 'és felesége bátor, önérzetes levélben válaszol-
tak erre a követelésre. „Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat; 
nem rendeljük alá magunkat az Egyesült Államok külügyminisz-
tériuma demokrácia-ellenes mesterkedéseinek, annak a külügymi-
nisztériumnak, amely könyveket éget és üldözi azokat, akik ki-
állnak a béke védelmében". 

Mario Casetta és felesége története ráébresztett minden 
svájci polgárt, aki a „Vorva.rtz" cimü haladó szellemű újságból 
értesültek az eseményekről, mennyire megnövekedett a svájci 
hatóságok lakáji függősége óceánontúli „jótevőiktől". 

Rövid külpolitikai hírek 

számára értéket jelentő anyagra 
akadnak, értesítsék a múzeumi f ő-1 n e k tervezett bennndaa 

osztályt. (MTI), 

A „T4SZSZ u-iroda 

cáfolata 

Moszkva (TASZSZ). Az ./AFP" 
hírügynökség angol forrásra hi-
vatkozva azt a hírt terjesztette, 
hogy G. M. Malenkovnak, a Szov-
jetunió Minisztertanácsa elnöké-
nek javasolták, vegyen részt a 
négy hatalom, a Szovjetunió, az 
Egyesült Államok, Angl ia és Fran-
ciaország kormányfőinek értekez-
letén és hogy G. M. Malenkov V. M. 
Molotovon keresztül közölt-e az 
angol kormánnyal, hogy kész bele-
egyezni ilyen értekezlet összehivá 
sába. 

A „TASZSZ" Irodát felhatalmaz-

ták annak kijelentésére, hogy az 

említett közlemény a legcsekélyebb 

mértékben sem felel meg a való-

súgnak és nyilvánvalóan azt a 

számítást szolgálja, hogy elvonja a 

figyelmet azoktól a céloktól, ame-

lyeket az Egyesült Államok, An-

glia és Franciaország kormúnyfői-

különérte-

Ikezleto kólvet, 

Bukarest (Agerprcs). A görögor-
szági politikai letartóztatottak hoz-
zátartozóinak bizottsága küldöttségi-
leg felkereste a Szovjetunió, Nagy-
Britannia és Franciaország nagy-
követségét és a nagyhatalmak 
ENSZ képviselőihez intézett memo-
randumot nyújtott át. 

„Az általános közkegyelem elen-
gedhetetlen feltétele a béke helyre-
állításának hazánkban" —i hang-
súlyozza a memorandum, 

• 

Berlin (MTD. Wilhelm Pieck, a 
Német Demokratikus Köztársaság 
elnöke fogadta Gheorghe Stoica-t, 
a Román Népköztársaság berlini 
nagykövetét, aki átnyújtotta meg-
bízólevelét. 

Wi lhelm Pieck s- román nagykö-
vet üdvözlő beszédére válaszolva 
kiemelte a Szovjetunió vezette tá-
borhoz tartozó népek szoros gazda-
sági és kulturál is együttműködé-
sének nagy jelentőségét a világ-
béke biztosítása szempontjából, 

• 

Bécs (TASZSZ). Má r negyedik 
hete tart a bécsi Frölich-gyár 
munkásainak sztrájkja. A sztrájk 
az amerikai hajcsármódszerek be-
vezetésére irányuló kísérletek el-
leni tiltakozásul kezdődött meg. 
Több bécsi vállalat dolgozói szo-
lidaritást vál laltak a sztráj kólók-
kal és anyagi támogatásban része-
sítik őket. A bécsi gyárakban és 
üzemekben pénzt gyűjtenek b Frö-
lich-gyár munkásai részére. 

Párizs (MTI). Egyre több francia 

közéleti személyiség foglal állást a 

bonni és a párizsi szerződés ratifi© 

kálása ellen, 

Pierre Ferri postaügyi miniszter 

egy küldöttség előtt kijelentette* 

hogy a ratifikálás ellen szavaz, 

Ferrsnd szocialista szenátor, a köz© 

társasági tanács tagja Indre-megye 

békebizottságához intézett levelé© 

ben annak szükségességét hangoz© 

tatta, hogy véget kell vetni az in© 

dokinai háborúnak és meg kell 

akadályozni & bonni és a párizsi 

szerződés ratifikálását. A szenátor 

levelében az öt nagyhatalom érte-

kezletének mielőbbi összehívása 

mellett foglalt állást, 
> * 

Berlin (MTD. A „Süddautsche 

Zeitung" értesülése szerint a bonni 

kormánykoalíció párt jai megálla-

podtak abban, hogy a nyugatné-

met szakadár á l lam ú j elnökéül 

Hans Schlange-Schöningent, Nyu-

gat-Németország londoni ügyvivő-

jét jelölik. 

Az elnökválasztásra 1954. máju-
sában kerül sor. 

Schl&nge-Schöningen Tehodor 
Heuss jelenlegi bonni elnökhöz 
hasonlóan a Szabad Demokrata 
Párt tagja. 

Az ENSZ-közgyűlés 8. ülésszaka 
A politikai bizottság november 9-i ülése 

New-York (TASZSZ). Az ENSZ 
politikai bizottsága hétfőn folytat-
ta a leszerelési bizottság jelentésé-
vel kapcsolatos vitát. 

Lodge amerikai megbízott abban 
a törekvésében, hogy leplezze a 
fegyverzet tényleges csökkentésé-
vel, az atom- és hidrogénfegyver 
eltiltásával szemben elfoglalt állás-
pontját, kijelentette, hogy 

„leszerelés nemzetközi bizton-
ság nélkül lehetetlen". Lodge 
nem mondta meg, mit szándé-
kozik tenni az Egyesült Álla-
mok e biztonság megteremtése 
érdekében, hiszen az Egyesült 
Ál lamok katonai tömböket lé-
tesít a békeszerető országok 
ellen és bővíti a katonai tá-
maszpontok hálózatát cz orszá-

gok határai közelében. 
Balluseck holland küldött majd-

nem szószerint megismételte azt, 
amit előzőleg az amerikai képviselő 
mondott. Mindamellett kénytelen 
volt beismerni, hogy 

helyes a szovjet küldöttség ál-
láspontja arra vonatkozólag, 
hogy az atomfegyver, a hidro-
génfegyver és a többi tömeg-
pusztító fegyver eltiltásának és 
e tilalom betartását ellenőrző 
szigorú nemzetközi ellenőrzés-
nek egyidejűleg kell életbe-

lépnie. 

Andersen, Dánia képviselője 
hangsúlyozta, hogy az ENSZ köte-
lessége a koreai fegyverszünet után 
nemzetközi téren beállott enyhü-
lést a leszerelés kérdésének pozi-
tív megoldására felhasználni. 

Az ülés végén az indiai küldött-
ség módosító javaslatokat terjesz-
tett elő a 14 á l lam határozati ja-
vaslatához. E módosítások azt kí-
vánják, hogy a közgyűlés jelentse 

ki* hogy _ 

„a fegyverkezési verseny nem-
csak gazdaságilag egészségtelen, 
hanem önmagában véve is ko-
moly veszélyt jelent a békére", 
valamint, hogy a közgyűlés „is-
merje el általános óhajként és 
erősítse meg őszinte törekvése-
ként az atom-, a baktérium-, a 
vegyifegyver és az összes többi 
tömegpusztító fegyver alkalma-
zásának és az alkalmazásra irá-
nyuló jognak teljes kiküszöbö-

lését 

és a lehető leggyorsabban hathatós 
intézkedések meghozatalát e cél 
elérése érdekében". 

Az indiai küldöttség módosító 
indítványai felhívást is tartalmaz-
nak az Egyesült Államok, a Szov-
jetunió, Anglia, Franciaország és 
Kanada kormányainak képviselői-
hez, hogy a leszerelési bizottság 
munká j ának csorbítása nélkül foly-
tassanak nemhivatalos tárgyaláso-
kat, hogy elősegítsék &• megegye-
zést a leszerelés kérdésében. 

Háborús bűnös 
vezelő tisztségbe került 

Ausztriában 
Bécs (TASZSZ) A demokratikus 

sajtó közli, hogy Klagenfurt legna-
gyobb kórházának igazgatójává 
Oskár Kaufmannt nevezték ki. Os-
kór Kau fmann 1945-ig egyik leg-
közelebbi munkatársa volt a hábo-
rús bűnös Continak. aki Hitler ide-
jében a birodalmi egészségügyi köz-
pont vezetője volt. Continak és 
uszályhordozóinak — ezek közé 
tartozott Oskár Kaufmann is — 
utasítására a hitleri Németország 
kórházaiban tízezrével gyilkolták 
meg a betegeket, köztük sok 
Ausztriából elhurcoltat is* • •.) 


