
О РАДУ И ДЕЛОВАЊУ ЏЕМАЛА БИЈЕДИЋА ЗА ВРЕМЕ ЊЕГОВОГ ШКОЛОВАЊА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУСа Џемалом Биједићем упознао сам ce y Гајретовом дому y Београду почетком октобра 1937. године. Том приликом ми саопшти да ce уписао на Правни факултет, да je ту одлуку донео још раније као ђак гимназије y Мостару. To стога што сматра да правне науке дају широко образовање и добар увид y друштвено-политичка питања и да то одговара његовим скло- ностима и жељама.И није ce преварио. Схватио je озбиљно своје студентске дужности. Био je вредан и узоран студент, полагао je на време прописане испите и са високим оценама.Но, то га није задовољило. Сматрао je да човек не сме остати једно- стран. Потребно je поред студија проучавати разна друштвена и полити- чка питања и тако ce што боље припремити за решавање тих проблема y савременој пракси наше земље.Одмах по упису на Факултет, он ce укључио y напредни студентски покрет и ту узео видног учешћа y раду тадањих студентских организа- ција. Посебно je био активан y дебатном клубу студената настањених y Дому београдског Гајрета. Био je y руководству тога клуба. Ту су ce ра- справљала разна питања која су дубоко засецала y друштвени и полити- чки живот тадање Југославије. Стало ce на становиште да омладина тре- ба да буде везана са народом и да познаје тешкоће и невоље које га при- тискују. Истицало ce да омладина која ce удаљи од свога народа слична je цветовима који рано отпадну са свога стабла и плода не дају.Тако ce y том клубу расправљало о проблемима нашег села, поло- жаја радника, положају жене, еманципацији муслиманке, о уређењу зе- мље на федеративној основи и положају Босне и Херцеговине y тој фе- дерацији, о политичким странкама, о међунационалним и међуверским од- носима.На тим састанцима Џемал Биједић узимао je видног учешћа. Добро je проучавао постављене проблеме, улазио y срж и суштину њихову и умео да скрене дискусију на праву стазу.Као човек, Џемал Биједић je остављао и тада пријатан и дубок ути- сак. Био je ведре природе, приступачан, комуникативан, одмерен, укратко био je човек од речи и дела.
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