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K ü l p o l i t i k a i k r ó n i k a 
A 

Egészséges irányzat 

Szadzsarvo indonéz földművelésügyi miniszter nemrégen be-
jelentette, hogy az indonéz kormánynak szándékában áll újból 
szállitani nyersgumit a Kínai Népköztársaságnak. 

Indonézia egyike a legnagyobb nyersgumit termelő orszá-
goknak. Nyolcmillió embert foglalkoztat a nyers gumitermelés. 
Ezeknek a tömegeknek jóléte a nyersgumiexporttól függ. Az 
indonéz export azonban az Egyesült Államoknak a demokrati-
kus országok ellen irányuló cmbargo-politikája miatt az utóbbi 
években erősen csökkent. A külkereskedelmi forgalom visszaesése 
súlyosan károsítja Indonézia nemzetgazdaságát, s a parasztok és a 
mezőgazdasági munkások millióit ítéli munkanélküliségre, nyo-
morra és éhségre. Nem csoda, hogy az amerikai politika, amely 
az Egyesült Államok kénye-kedvének szolgáltatja ki az indonéz 
gazdaságot, tiltakozást kelt az országban. 

„Nem kérünk kegyeket az Egyesült Államoktól, — irta 
nemrég a „Daily Times" című indonéz lap. — Egyszerűen 
kijelentjük: önök elvették tőlünk azt a jogot, hogy a piaei 
árakon szabadon eladhassuk termelvényeinkrt.., önök, 
mivel módjukban van ellenőrizni a piacokat és különféle 
mesterkedéseket folytatni, az igazságosnál alacsonyabbra 
szorították le az árakat. Ml az önök politikája miatt za-
vargások és gazdasági válság előtt állunk". 

Számos külföldi sajtóközlemény tanúsítja: nemcsak Indoné-
ziában, hanem más délkelet ázsiai országokban is helyesléssel fo-
gadták, hogy az indonéz kormány fel akarja újítani a nyersgumi 
kivitelt Kínába. Washington viszont dührohamban tört ki. A 
Reuter hírügynökség közleménye szerint Washingtont „komolyan 
aggasztja az indonéz kormány elhatározása", „hűtlenséggel" vá-
dolja az indonéz kormányt, s azzal fenyegeti, hogy megvonja 
tőle a gazdasági vagy a műszaki „segélyt" ... 

Az Egyesült Államok politikája, amely biztosítani akarja 
az amerikai monopóliumok korlátlan uralmát a piacokon és szét-
zütleszti a normális kereskedelmi kapcsolatokat, a délkeletdzsiai 
országoknak roppant károkat okoz. Ezekben az országokban erő-
södik a vágy, hogy egészséges feVételek mellett felújítsák a ke-
reskedelmet valamennyi országgal. Indonézia követni akarja Cey-
lont ezen az úton. 

H í r e k Jugoszláv i ábó l 

P A R I E L E I 

Az egyetemi és főiskolai pártszervezetek 
a vi2sgáü si . eréért 

AZ EGYETEMI M U N K A legfon-
tosabb értékmérője a vizsga, a ta-
nárok és a diákok együttes mun-
kája eredményének tükre. Régeb-
ben a vizsga csak a diákoknak je-
lentett munká t , hiszen ők vizsgáz-
tak, nekik kellett "magolniok A 
vizsga ma már nem egy, vagy két 
hét rohamtanulásának eredménye, 
hanem egész félév szívós, kitartó 
munká j ának gyümölcse. A vizsga 
ma már másképpen szerepel a diá-
kok előtt. " J ó l vizsgázni, hazafias 
kötelesség!* — ez a jelszó igen 
mély tartalmú. Az egyetem szak-
embereket képez, tanárokat, ve-
gyészeket, jogászokat, tudósokat, s 
a szocialista tudomány terjesztői és 
fejlesztői, elsősorban itt készülnek 
fel egész életük munká jára . E fel-
készülésnek, a tudás megszerzésé-
nek egy-egy ál lomása minden 
vizsga. 

Pártunk az elmúlt években In-
tézkedéseivel bebizonyította az 
egyetem ifjúsága előtt, hogy érté-
keli és a legmesszebbmenőkig tá-
mogatja az egyetemi munkát . Az 
egyetemi dolgozók és hallgatók 
napról-napra jobban érzik pár-
tunk támogatósát. Ezt a támoga-
tást elsősorban a kötelesség ma-
radéktalan teljesítésével kell viszo-
nozni. 

Egyetemi pártszervezeteink fel-
adata, hogy megteremtsék a vizs-
gákra való felkészülés politikát elő-
feltételeit. Segíteniök kell a külön-
böző szervek munká já t . 

A P O L I T I K A I ELŐKÉSZ ÍTŐ 
munkában a pártszervezet legjobb 
támasza a DISZ-szervezet kell, 
hogy legyen. Ha a pártszervezet 
helyesen és jól tudja Irányítani a 
DISZ-szervezet munká já t , konkrét 

feladatokat ad a DISZ-nek, ko-
moly segítséget kap a vizsgák elő-
készítésében. 

A Pedagógiai Főiskola pártszer-
vezete az elmúlt havi taggyűlésen 
tárgyalta meg a vizSgaelőkészítés-
sel kapcsolatos feladatokat. A párt-
vezetőség beszámolója ismertette a 
feladatokat. Sokféle javaslat, majd 
határozat született ezen a taggyű-
lésen. Ezen a taggyűlésen kapta 
meg a DISZ-szervezet is feladatait, 
így például a vizsga-hiradó elkészí-
tése is a D ISZ feladatai közé tar-
tozik. A vizsga-hiradó igen 
fontos a jó vizsga-hangulat megte-
remtése szempontjából. Újabb, 
jobb eredmények elérésére serkent. 

A vizsgák idején a legtöbb pro-
blémát a gyenge hallgatók és az I. 
évesek jelentik. Az I. évesek és a 
tanulmányaikban elmaradt hallga-
tók segítése gondos előkészítőmun-
kát igényel. Ez á l lami feladat. A 
pártszervezetnek ezt a munká t se-
gítenie kell javaslataival. Helyte-
len, ha a pártszervezet kiveszi a 
munka irányítását az á l jami veze-
tés kezéből, ahogyan ez például a 
Főiskolán történt. Az á l lami szer-
vek segítésének helyes mód ja az 
is. ha a pártszervezet vezetősége az 
á l lami szervek értekezletein teszi 
meg javaslatait a munka megjaví-
tására. 

A vizsgák előkészítésében az ál-
lami szervek segítése igen elha-
nyagolt állapotban van a Bölcsé-
szettudományi Karon. Bár a Ta-
nulmányi Osztálynak van némi 
kapcsolata a pártszervezet vezető-
ségével, de a pártszervezet nem 
győződött meg arról, hogyan ké-
szítette elő a vizsgát a Tanulmá-

nyi Osztály. Pedig a- Tanulmányi 
Osztály technikai és adminisztra-
tív munká j a — amennyiben jól 

megszervezett — nagyban segít-
heti a munka ütemes menetét. A 
vizsgák tekintélyes része még hát-
ra van, helyes lenne, ha a Böl-
csészkari pártvezetőség helyrehoz-
ná ezt a hibát. 

I GEN SOK GONDOT kell fordí-
tani arra, hogy a hallgatók meg-
értsék és helyeseljék is a követel-
mények á l landó emelését. Ebben a 
népnevelőmupka jó megszervezése, 
az egyéni agitáció a legjobb mód-
szer. Különösen az első évfolya-
mon van nagy szükség felvilágosító 
munkára, az úgynevezett vizsga-
pánik leszerelésére —, hiszen a 
legifjabb egyetemi nemzedék most 
vizsgázik először egyetemen. Leg-
jobb. ha ezt a feladatot a D ISZ 
Kapja. Jó l oldották meg ezt a pro-
blémát a Természettudományi Ka-
ron. ahol amellett, hogy ál landó 
népnevelőmunkával igyekeztek fog-
lalkozni az elsőévesekkel — a leg-
több professzor és előadó az első 
évfolyamon próba-vizsgákat szer-
vezett, bemutatták a vizsgát, kiok-
tatták a hallgatókat a vizsga mód-
szereire vonatkozóan. 

A vizsva jó előkészítésének sok-
féle ága-boga van, helyes szervező 
és politikai munkáva l azonban a 
legjobb eredményeket is el lehet 
érni. 

A H Á T R A L É V Ő I D Ő B E N tehát 
fokozott erővel kell küzdeni, hopv 
az e félévi vizsgák még jobb 
eredménnyel zárulhassanak, mind-
nyájunk becsületére, a szocialista 
tudomány elsajátításáért vívott 
harc diadalára. 

Batári Ferencné 

Ujabb sikerek felé a munkában a világ békéiéért 
vívott harcban 

Moszkva (TASESZ) Ax "Izvesz-
tyi ja" vezércikkében többek között 
így ír: -

A szovjet emberek mil l iói hall-
gatták újév éjszakáján K. J . Vo-
rosllov elvtársnak, a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa Elnöksége elnö-
kének rádióbeszédét, olvasták az 
újságok újévi számában G. M. Ma-
lenkov elvtársnak, a Szovjetunió 
Minisztertanácsa elnökének vála-
szait Kingsbury Smi th úr kérdé-
seire. 

Az egész szovjet nép egyön-
tetű helyesléssel fogadta eze-
ket a dokumentumokat, ame-
lyekben kifejezésre Jutott a 
Kommunista Párt és a szovjet 
kormány bel- és külpolit ikája. 

Az egész vijág látja, hogy ez a bé-
kés építés polit ikája, a népek kö-
zötti béke megőrzésének és meg-
szilárdításának politikája. 

G. M. Malenkov elvtársnak az 
-International News Service- ame-
rikai hírügynökség európai veze-
tője kérdéseire adott válaszai 
mélyértelműen jellemzik a jelen-
legi nemzetközi helyzetet, megje-
lölik azokat az eszközöket, ame-
lyek segítségével tovább enyhíthe-
tő feszültsége. 

Ma má r senki sem hagyhatja fi-
gye l n i * k ívü l azt a tényt, hogy a 
földkerekség valamennyi országá-
ban emberek százmilliói kapcso-
lódtak be a béke védelmébe. Az ő 
aktív békeakaratuk lett a mai 
nemzetközi élet legfontosabb té-
nyezője és az ő békeakaratuk ko-
moly akadály a népek békés élete 
ellenségeinek támadó tervei út ján. 
A világ haladó közvéleménye tel-
jes mértékben osztja a szovjet 
kormánynak azt az álláspontját, 
hogy 

a gazdasági és politikai rendsze-
rek különbözőségének nem kell 
• zllkségképprn akadályt Jelen-
I -ni a népek közötti együttmű-
ködés ú t ján és hogy a külön-
böző társadalmi rendszerekkel 
rendelkező ál lamok békés egy-
más mellett élése az egyedül 

helyes és reális politika. 
A Szovjetuniónak ez az ál 'áspontja 
•"tett kifejezésre G. M. Malenkov 
• 'vtársnak abban a kívánságában, 
hogv javul janak meg a Szovjet-
en'ó és az Egyesült Áramok kap-
r i Tatai. A szovjet kormányfő «» 

'ovjet népnek az amerikai nép 
•ánt táplált baráti éméseit kife-

•-zve bo ldcs^got és békés életet, 
ereket kívánt az amerikai nép-

nT< a minden néppel való baráti 
kapcsolatok f-j'esz'ésében és gyü-
mö'csö'ő eredményeket kívánt a 
béke megvédésének nemes ügyé-
be i . a bék" megszegésére irányuló 
mindennemű k'sérleUel szemben. 

A szovjet nép, miként az egész 

A s „ I z v e s z t y i j a " v e z é r c i k k e 

emberiség, számot ad magának ar-

ról, 

milyen óriási Jelentőségű a 
béke megvédése szempontjából 
az atomháború veszélye kikü-
szöbölésének. a fegyverzet és a 
fegyveres erők csökkentésé-

nek kérdése. 
G. M. Malenkov elvtárs, a Szov-
jetunió Minisztertanácsának elnö-
ke kijelentette, hogy 1954-ben a 
béke érdekeit szolgáló legfonto-
sabb lépés -lehetne egy olyan 
egyezmény megkötése az á l lamok 
között, amelynek értelmében az 
egyezmény résztvevői ünnepélves 
és feltétlen kötelezettséget vállal-
nak arra, hogy 

nem alkalmaznak atom-, hid-
rogén- és más tömegpusztító 

fegyvert. 

Egy Ilyen egyezmény megkönnyí-
tené a megegyezés lehetőségét az 
atomfegyver teljes eltiltásáról és 
az atomenergia háborús célokra 
való felhasználására vonatkozó ti-
lalom megtartása fölötti szigorú 

Róma (MTI) Palmlro Togliatti 
elvtárs, az Olasz Kommunista 
Párt főtitkára, újévi üzenetben 
fejezte ki jókívánságalt a dolgozók-
nak. 

*A szocializmus nagyszerű eszmé-
nye által lelkesített munkásosz-
tálynak. a haladó erőknek részt 
kcíl kapniok és részt fognak kapnt 
az ország politikai é'etének irányí-
tásában — hangzik többek között 
az üzenet —. M i ezért harcolunk, 
mert meg vagyunk győződve ar-
ról, hegy ma ez Jelenti a haladást, 
ez az Igazság, ez a szociális 
nyugalomhoz és a békéhez vezető 
út. Sikereket k ívánunk tehát min-
deiteke'ött a ml ügyünknek és még 
Joliban fogunk dolgozni, hogv ezek 
a s'kerek meg is valósuljanak. F,z 
a legjobb kívánság, amelyet egész 

Olaszországnak k ívánni lehet". 
• 

London (TASZSZ) A "Reuter-
hírügynökség tudósítója jelenti 
Bengáziból (Libla): 

Libla hivatalos -képviselőjének 
kijelentése szerint Franc'aország 
egyezménytervezetet nyújtott át 
Libia kormányárak , amelyben ki-
látásba helyezett pénzügyi segítség 
ellenében kéri, hegy bocsássák 
rendelkezésére a fezzani száraz-
földi és tripolitániai légi támasz-
pontokat. 

A libiai kormány a parlament 
javaslatát követve, elutasította ezt 
az ajánlatot. Feltételezik, hogy Li-
bia memorandumot intéz Francia-
országhoz, amelyben követeli 

nemzetközi ellenőrzés megteremté-
séről. 

Ugyanakkor a szovjet kormány 
szükségesnek tartaná, hogy meg-
egyezés jö j jön létre a fegyverzet 
minden más fajtája, valamint a 
fegyveres erők jelentós csökken-
tésére nézve is. 

Mindez kétségtelenül csökkente-
né a katonai szükségletekre irá-
nyuló á l lami kiadásokát és könnyí-
tene a lakosság gazdasági helyze-
tén". 

G. M. Malenkov elvtárs vála-
szainak közlése visszhangot keltett 
világszerte. 

Minden jóakaratú ember látja, 
hogy 1954 a nemzetkőzi feszült-
ség további enyhülésének éve 

lehet. 

A szovjet nép, amely tömören 
felzárkózik szeretett Kommunista 
Párt ja és a szovjet kormány köré, 
mindent megtesz, hogy az ú j , 
1954-es év a szovjet haza további 
felvirágzásának, a világ békéje 
megszilárdításának éve legyen. 

majd, hogy ürítse ki azokat a tá-
maszpontokat, amelyeket Fezzan-
ban megszállva tart. 

• 
Róma (MTI) Pella olasz minisz-

terelnök a kormány küszöbönálló 
átalakításával kapcsolatban január 
2-án kormánya több miniszterével 
és a Keresztény-Demokrata Párt 
parlamenti csoportjának vezetőivel 
tárgyalt. Félhivatalos értesü'ések 
szerint az ú j kormánylista január 
5-re elkészül. A változások csak 
5—6 tárcát érintenek. Mivel a Ke-
resztény-Demokrata Párton belül 
az ellentétek és a polgár! pártok 
pol i t ikájában az ellentmondások 
egyre élesebbé válnak, az sem le-
hetetlen, hogy a kormánv átalakí-
tása végül is kormányválsággá fa-
jul. Ellenkező esetben a kormány 
átalakítása gya.kor'atilag nem vál-
toztat a jelenlegi politikai helyzeten 

és a kormány gyengeségén. 
• 

Berlin (MTI) Adenauer bonni 
kancellár az újesztendő alkalmából 
tett sajtónyilatkozatában hangsú-
lyozta, hogy 1954-beri életbe kell 
léptetni a bonni és párizsi békeel-
lenes szerződéseket. E paktumok 
végrehajtása tudvalevőleg meg-
akadályozza Németország békés 
újraegyesítését. Ezért Adenauer 
korábbi kijelentése, amelyben si-
kert kívánt a négy külügyminisz-
ter berlini értekezletének, nem te-
kinthető másnak, mint képmuta-

tásnak. 

A csapljinai gyapjú- és pamut-
szövőde beszüntette a munkát . A 
v á l l a i t felszámolás alatt áll , a 

munkásokat elbocsátották. 
• 

Celiében a munkanélkül iség 
napról-napra növekszik. A munká-
sokat mind az ál lami, m ind a ma-
f á n l — m e k e"me«ítlá.k. Anton Sn-
mecsnik és Karel Jezcrnik, celjel 
privát válla'kozók nemrég összesen 

80 munkást bocsátottak cL • 

A belgrádi egészségügyi Intézet 
beismerése szerint a főváros ta-
nulóif lúsága igen súlyos egészség-
ügyi helyzetben van. Minden ötödik 
"vermek rosszul táplált , 86 száza-
léknak rossz a foga. 

• 
A hosznla-hercegovfnai gracsanl-

cal Járásban a hlvata'es a ^-Mt 
szerint 2009 gyermek nem Jár Isko-
lába, 14 községben egyáltalán nincs 

Berlin (MTI). Walter Ulbricht 
elvtárs, a Német Demokratikus 
Köztársaság miniszterelnökhelyet-
tese a német néphez intézett rádió-
beszédében a többi között a követ-
kezőket Jelentette k i : 

— A Német Demokratikus Köz-
társaságnak az építésben eddig el-
ért eredményeit tartós békével kell 
biztosítani. A most kővetkező év-
ben ezért egész Németország béke 
szere'5 lakosságának a béke fenn-
tartásáért és a német mil i tarizmus 
újjáéledésének megakadályozásáért 
kell harcolnia. 

— Németország békés újraegyo 
sltésének döntő feltétele, hogy 

as érdekeltek egy szer sminden-
korra feladják az úgynevezett 
európai védelmi közösség létre-

hozására irdnvuló terveiket 
és hatálytalanítsák az Adenaner-
ko-mány által aláírt többi milita-
rista egyezményt. 

Hójelentés 

A közlekedés és postaügyi mi-

nisztérum jelenti: 

Bács-Kiskun megyében az 584. 

számú Kiskunhalas-Felsőszen tlván 

főközlekedési úton a 29—30 km-nél 

Borota község óa Jánoshalma köz-

ségek közelében 50 cm-es akadályok, 

az 54-os számú Bzeged-bátaszékl 

úton a 60-453 km között Mélykút és 

Kisszállás községeknél helyenklnt 

egy m. magas akadályok. Az 526. 

számú Szeged-Klaknnhalasl főkőz-

tekedési úton 49—52 km között. 

Kiskunhala*—Zsana—Eresztő kö-

zött helyenklnt 60 cm-es hóakadály. 

Csongrád megyében a 421. számú 

Szentes-nagymágocsl úton 12—13 

km-nél száz méter hosszúságban 60 

cm-es hóakadály. Elhárítása fo-

lyamatban van. 

Hóakadályok vannak még Borsod 

megyében, amelyek elhárítása fo-

lyojnatbnn van. Baranya megyé-

ben a hóakadályok megszűntek. 

elemi iskola. A falvak többségében 
pedig ez Iskolák Inkább hasonlíta-
nak istállóra, min t kultiírintéz-
mőnvre. F-cez Boszn'ában jelenleg 
mlnfe-v 70 ono 7—11 éves gyermek 

nem jár Iskolába. 

• 

Z4 hadi- és munkarokkanta •/<;/ 
el akarják venni a rokkantsegély>. 
A halóságok egyedül Szlovéniák • > 
9000 rokkantat akarnak munkal . 
pessé nyilvánítani és megvonni tű-
lük a segélyt. Nem törődnek azzal, 
hogy a rokkantak sehol sem fogva' 
munkát találni, hiszen az egészsé-
ges munkások is hónapokig hiába 
várnak munkára. 

• 

A higoszláv vasutasok mrmkafel-
téte'e'nek rosszabbodását mutatja, 
hogy a halálesetek száma a múl t 
évhez viszonyítva ez évben 15 szá-
zalékkal növekedett. 

— A Német Demokratikus Köz-
társaság munkásságára, dolgozó pa-
rasztságára és értelmiségére 1954-
ben, a nagy kezdeményezés eszten-
dejében a következő feladatok há-
rulnak: 

1. Még jobban meg kell erősíte-
ni a Német Demokratikus Köztár-
saságot, a béke és a német egység-
ért folyó küzdelem szilárd táma-
szát; 

2. Jobb és olcsóbb termeléssel, 
mindenekelőtt a mezőgazdasági ter-
melés fokozásával emelni kell a 
dolgozók életszínvonalát; 

8. Politikai, gazdasági és kulturá-
lis téren folytatni kell az építés 
nagy nemzeti művét, mert ezzel 
mutat juk meg Nynga*-Németország 
dolgozóinak, hogy a béke, a demo-
krácia és a haladás út ja népünk 
megújhodásához és nemzetünk 
nagyszerű jövőjéhez vezet. 

G. M Kc'erl'ov eNriárs 
Ot o G r o t e w c h l h o z 'niézett 
távira cban s k e r t kíván 

a német népnek igazságos 
harcában 

Berlin (MTI). A Német Demo-
krat ikus Köztársaság sajtója ve-
zető helyen közli G. M. Malenkov 
elvtársnak, a Szovjetunió minisz-
tertanácsa elnökének Ottó Gro'o-
svohl miniszterelnökhöz intézel t. 
alábbi táviratát : 

— Fogadja Miniszterelnök Elv-
társ köszönetemet baráti üdvözle-
téért és szívélyes újévi jókívánsá-
gaiért. Egyben szívből jövő újévi 
jókívánságaimat fejezem kl a Né-
met Demokratikus Köztársaság 
kormányának és személyszerlnt ön-
nek. A szovjet kormány a most 
kezdődő 1954-es évben sikert kí-
ván a német népnek Igazságos 
harcában, amelyet Németország 
demokratikus és békás alapon tör-
ténő újraegyes-'táséért, valamint a 
német népet és Európa többi népét 
egyaránt fenyegető német milita-
rizmus fel'ámnsrtásába.n rejlő ve-
szély kiküszöböléséért folytat. T/e-
gyen szabad kifejeznem meggyőző-
désemet, hogy az országaink közötti 
barátság és együttműködés még 
jobban megszilárdul majd. 

Rövid külpolitikai hírek 

Walter lllbrlcht elvtárs rádióbeszéde 


