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Moszkva, 1953 március 6. (TASZSZ)
A Szovjetunió Kommunista Pártja
Központi Bizottságától, a Szovjet,
unió Minisztertanácsától és a Szov.
jetunió Legfelső' Tanácsának Elnökséfétől.
A párt valamennyi tagjához, a
Szovjetunió valamennyi dolgozójához.
Kedves Elvtársak és Barátaink!
A Szovjetunió Kommunista Párt.
jának Központi Bizottsága, a Szov.
jetunió Minisztertanácsa és a Szov.
jetunió Legfelső Tanácsának Elnök,
sége nagy fájdalommal értesíti a
pártot és a Szovjetunió minden dolgozóját, hogy március 5-én este
9-50 órakor, súlyos betegség után
elhunyt
Joszif
Visszárionovics
Sztálin, a Szovjetunió Mlniszterta.
nácsának elnöke és a Szovjetunió
Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára.
Utolsót dobbant Joszif Visszárionovics Sztálinnak, Lenin harccstár.
sának és ügye lángeszű folytatójá.
nak, a Kommunista Párt és a szov.
jet nép bölcs vezérének és tanítómesterének szíve. Sztálin neve végtelenül drága pártunknak, a szovjet népnek, az egész világ dolgo.
zólnak. Leninnel együt{ Sztálin elv.
társ alkotta, nevelte és edzette meg
a kommunisták hatalmas pártját;
Leninnel együtt Sztálin elvtárs volt
a Nagy Októberi Szocialista Fórra,
dalom lelkesítője és vezére, a világ
első szocia'ista államának megala
pítója. Sztálin elvtárs, Lenin hal.
hatatlan ügyét folytatva, a szocia.
lizmus világtörténelmi jelentőségű
győzelmére vezette országunkban a
szovjet népet. Sztálin elvtárs ve-
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zette országunkat a második világháborúban a fasizmus fölötti győzelemre. s ez alapvetően megváltoztatta az egész nemzetközi helyzetet, Sztálin elvtárs felfegyverezte
a pártot és az egész népet a Szovjetunió kommunista építésének nagy
é3 világos programmjávalSztálin elvtárs
egész
életét a
kommunizmus nagy ügye önfeláldozó szolgálatának szentelte, halála
a legsúlyosabb veszteség a párt, a
szovjetország és az egész világ dolgozói számára.
Sztálin elvtárs elhunytának híre
mély fájdalommal tölti el a tnun.
kások, a kolhozparasztok, az értei,
miségiek és hazánk minden dolgozója szívét, hős hadseregünk és ha.
ditengerészetünk harcosainak szivét,
a dolgozók millióinak szívét a világ
minden országában.
E szomorú napokban országunk
minden népe még szorosabban tömörül a nagy. testvéri családban,
a Lenin és Sztálin alkotta és nevelte
Kommunista Párt kipróbált veze.
tése alatt.
A szovjet nép osztatlan bizalmat
láplál és forró szeretetet érez drága
Kommunista
Pártja
iránt, mert
tudja, hogy a párt egész munkás,
ságának legelső törvénye a nép érdekeinek szolgálata.
A munkások, a kolhozparasztok,
a sanvjet értelmiségiek, országunk
összes dolgozói tántoríthatatlanul
követik a pártunk által kidolgozott
politikát, amely megfelel a dolgozók létérdekeinek, s amely szocialista hazánk hatalmasságának to.
vábbi fokozására irányul. A Kom.
munista Párt e politikájának he-
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lyességét igazolták a harcok évtizedei, e politika elvezette a szovjet,
ország dolgozóit a szocializmus tör.
ténelml jelentőségű győzelmeihez.
A Szovjetunió népei, amelyeket e
politika lelkesít, a párt vezetésével
bizton haladnak előre az országunkban folyó kommunista építés újabb
sikerei felé. Országunk
dolgozói
tudják, hogy a lakosság valamennyi
rétege — a munkások, kolhozparasztok, értelmiségiek — anyagi
jólétének további fokozása, az egész
társadalom
állandóan
növekvő
anyagi é s kulturális szükségleteinek
maximális kielégítése, mindig a
Kommunista Párt és a szovjet kormány különleges gondoskodásának
tárgyát képezte és képezi.
A szovjet nép
tudja, hogy
a
szovjet állam védelmi képessége és
hatalma fokozódik és erősödik,
hogy a párt minden eszközzel erősíti a Szovjet Hadsereget, a Haditengerészetet és a felderítés szerveit, hogy állandóan fokozza ké.
szenlétünket
bármely
agresszor
megsemmisítő visszaverésére.
A Kommunista Pártnak
és
a
Szovjetunió kormányának külpolitikája mindig a béke megőrzésének
és megszilárdításának, egy újabb,
háború előkészítése és kirobbantása
elleni harcnak megingathatatlan po.
litikája, a nemzetközi együttműkö.
desnek és minden ország irányában
a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének politikája volt és marad.
A Szovjetunió , népei, híven a
proletár intemacinai izmus zászlajához. erősítik és fejlesztik testvéri
(Folytatás a 2. oldalon.)

Eltávozott tőlünk korunk legnagyobb -embere.
Sztálin. Sztálin elvtárs, a mi nagy Sfetilicunk —
meghalt. Eltávozott tőlünk Ő, aki mindenkinél job- ,
ban szerette az embereket és akit rii«nrie»kmél jobban szerettek az emberek. tóJttvozo't tói ti ok Sztálin. .
akinek szeretett képét, drájja. alakját oljr mélyen e
szívünkbe véstük. Eltávozott, tőlünk tanítjonk" és ve.
zérünk. akinek mindent köszönhetünk: az életet, hazánk szabadságát, békénket, rtpgysaerű munkánkat
és terveinket, ragyogó szociálist^ jövőnket.
•
Mindaz, ami a munkásosztályban o^gy és hősi,
benne nyert megtestesülést., RettertthetetJen géniusza,
hajthatatlan, szívós akarata harcba1 szervezte a pártot és a dolgozó milliókat, lánggal lobogott szent és
halálos gyűlölete minden rabság,és elnjomág ellen.
Forradalmi szenvedélye hegyeket mozgatott meg és
határtalan volt a hite a tömegek alkotóerejében.
Szervező lángesze a békés építőmunkában éppúgy,
mint a háborúban, az osztályháború «agy szövévé.
nyes küzdőterén utat mutatott a munktásosztálynak,
a dolgozó millióknak, győzelmes h arára szervezte
őket.
i
A nagy Lenin küzdőtársa, a muttikáshadsere&
született vezére, a munkásosztály géniusza síáJlt
sírba. Az ő nevével, az Ő vezetése alatt az ő tanításait követve, a munkásosztály, a dolgozó emberiség vezetőjeként száz. és százmilliókat «tóéit ki a
tőke uralma alól, országokát, nemzeteket vezetett o
szabadság és függetlenség útjára.
Mérhetetlen e veszteség, amely az emberiséget
Sztálin elvtárs halálával érté. Mérhetetlen e mi fajdalmunk, az egész magyar nép fájdalma., mind«n
kommunista fájdalma, az egész világ munkássága,
nak, dolgozóinak fájdalma, a haladó, a békeszerző,
a becsületes emberek fájdalma.
Nincs szó, amely ki tudná fejezni ezt a mérhetetlen fájdalmat, nincs szó; amely ki tudná ' fejezni
azt a ragaszkodást, amelyet iránta érzett a Szovjet"
unió nagy népe és mellette minden, a szabadságért,
a békéért harcoló becsületes ember, munkás, *i®lgozó
paraszt, tuuós. író, mérnök, minden egyszerű, ember
az egész világon. Abban a nagy, szavakban ki nem
fejezhető fájdalomban, ameiy_ most gyáazbbborífjn
az egész dolgozó emberiséget, osfítozik mindenki, akinek drága az emberi szabadság és a béke ügye.
Könnyes szemmel állunk, könnyes szemmel állnak a százmilliók a nagy Sztálin ravatalánál. De
könnyeink nem fedhetik el, fájdalmunk nem felej.
tetheti el, milyen , hatalmas örökséget hagyott Sztálin
elvtárs reánk, az egész emberiségre.
Sztálin arra tanított bennünket, hogy mindig a
legfontosabbra összpontosítsuk erőnket és céltudato.
san, következetesen harcoljunk a kitűzőt} feladat
megvalósításáért. Ezt a sztálini tanítást száz- és
százmilliók tanulták meg ég most száz- és százmii.,
tiók fogadják meg szent fogadalommal az ő ravatalánál: tántoríthatatlanul harcolni fogunk a sztálini
célért, Lenin és Sztálin ügyének győzelméért, a nemzetközi munkásosztály felszabadulásáért, a szocializmus győzelméért az egész világon.
Sztálin arra tanított bennünket: emeljük ma.
gasra az emberi haladás és a béke zászlaját és állítsunk csatasorba minden becsületes embert a béke
frontján, a tömeggyillcos imperialista rablókkal saemben, a gyarmattartó tőkésekkel szemben, a mtmkásgyerekeket kínzó, munkásasszonyokat senyveszta, dol.
gozó embereket kiszipolyozó imperialista reak<á6 ellen. Száz- ós százmillió ember fogadja meg a nagy
Sztálin ravatalánál: híven teljesíteni fogjuk nagy
vezérünknek ezt a tanítását.
A nagy Sztálin arra tanított bennünket, emeljük
m8gasra a népek közötti barátság zászlaját, tiszteljük és őrizzük a népek függetlenségét és szabadságát. Megfogadjuk, százmilliók fogadják meg drága
vezérünk ravatalánál: retfenthetetlenül és tántorít,
hatatlanul harcolni fogunk a népek függetlenségéért
és szabadságáért, a népeket elnyomó, függetlenségüket támadó imperialista reakció ellen.
A nagy Szovjetunió népének oldalán • mi népünk, a magyar nép mint egy ember áll könnyes
szemmel és fájdalomtól lesújtott szívvel felszabadítója ós nagy barátja ravatalánál. Mi legjobb bará- .
tunkat, tanítónkat, vezérünket, édesapánkat vesztet,
tük el. Nc-m volt ember népünk egész történelme
folyamán, aki annyit te't volna o sokat szenvedett
népért, mint a nagy Sztálin.
Azon leszünk, hogy felszabadított, boldog hazánk
még messsebbhangzóan hirdesse a nagy Sztálin dicsőségét, azon leszünk, hogy még több sikerrel és
odaadással végezzük szocialista epítőmunkánkat.
Gyászbaborult a világ. Gyász tölti el a sziveket
Pekingtől Szófiáig és Párizstól Washingtonig az
egész vjlágon mindenütt, ahol becsületes emberek az
emberiség jobb jövőjéért és békéjéért harcolnak. De
erős és legyőzhetetlen szerszámot és fegyvert szorító
kezünk.
Fogadjuk Neked, Sztálin elvtárs, fogadjuk, hogy
életünk végső pillanatáig hűséges katonáid leszünk,
dolgos, áldozatkész fiai áz általad felszabadított és
erőhöz segített- drága hazánknak, törhetetlen harcosai a békének, a proletárnemzetköziség, a kommu.
nizmus nagy ügyének.
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195S március 10dolgozóival, a munkásokkal, a kol.
hozparasztokkal, az értelmiséggel,
barátságukat a nagy kínai néppel, mivel a néphez fűződő e szétszakít,
valamennyi népi demokratikus or- hatatlan kapcsolatban rcj'ik pártunk
szág dolgozóival, erősítik és fejlesz, ereje ég legyőzhetetlensége.
tik • baráti kapcsolatokat a kapita.
A párt egyik legfontosabb felada.
lista és gyarmati országoknak a tát látja abban, hogy a kommunisbéke, a demokrácia ¿a a szocializ- tákat és minden dolgozót a magasfokú politikai éberség szellemében,
mus ügyéért harcoló dolgozóival.
a belső és külső ellenséggel vívott
Kedves Elvtársak és Barátaink!
harcban tanúsítandó kérjelhetetlen.
A kommunizmus felépítéséért fo- ség és szilárdság szellemében ne
lyó harcban a szovjet nép n a g y Irá- velje.
nyító. vezetg ereje
Kommunista
Amikor a Szovjetunió KommuPártunk A párt erejének és hatal- nista Pártjának Központi Bizottmának legfőbb feltétele, sorainak sága, a Szovjetunió Minisztertanáacélegysége és tömör összeforrott, csa és a Szovjetunió Legfelső Tasága. A ml feladatunk, hogy úgy
nácsának Elnöksége e szomorú naőrizzük a párt egységét, mint a
szemünk világát, neveljük a kom pokban a párthoz és a néphez forimiDistákat a pírt politikája és ha- dul. kifejezi azt a szilárd bizonyos,
tározatai
megvalósításának
aktív ságát, hogy a párt és hazánk minpolitikai harcosaivá, erősítsük még den dolgozója még szorosabban töjobban a párt kapcsolatalt minden mörül a Központi Bizottság és a

szovjet kormány köré. minden erejét és alkotó energiáját mozgósítja
az országunkban folyó kommunista
építés nagy munkájára«

(Folytatás az 1. oldalról.)

Sztálin halhatatlan neve örökké
fog élni a szovjet nép és az egész
haladó emberiség szivében.
Éljen
Marx—Engels—Lenin—
Sztálin
minden-kfölött diadalmaskodó. nagy tanítása!
Éljen hatalmas szocialista
ha
zánk!
Élien hős szovjet népUnk!
Éljen a Szovjetunió nagy Kommunista Pártja!
A Szovjetunió Kommunista
, Pártjának
Központi Bizottsága

Rákosi Mátyás elvtársnak,
a Magyar Dolgozók Pártja Központi Bizottságának főtitkára,
a Minisztertanács elnöke,
Budapesti
Kedves Rákosi Elvtárs!

A Szegedi Tudományegyetem Ta_
nácsa az Egyetem minden dolgozója
nevében
mélységes
gyászát 6s
őszinte szívből fakadó részvétét jelenti a szovjet nép lánglelkű vezére,
az emberiség nagy tanítója, népünk
gaz barátja, Sztálin elvlárs halála alkalmából. A Szikra, melynek
éleszitésében egy emberöltőn á t oly
törhetetlen munkával és nem alkuvó kitartással tett részt Lenin
A Szovjetunió Minisztertanácsa
oldalán, fényével m á r az egész
A Szovjetunió Legfelső
Földet bevüágító lánggá lett, mely.
Tanácsának Elnöksége
nek jótékony melegét embermilliók
1953 március 5-én.
élvezik és embermilliók vágyjákBátorsága, zsenialitása és az el4 S z o v j e t u n i ó Kommunista Pártja Központi Bizottságának
nyomottak,
kizsákmányoltak
iráMOSZKVA
nyában érzett mélységes szeretete
Drága Elvtársak!
.
• vezette egész eletét kitöltő küzdelemben. s a világ minden igaz embeSzívünk mélyéig megrendített bennünket drága tanítónk, vezérünk és felszabadítónk, Joszif Vissza,
rének gyásza kiséri elmultában.
rionovics Sztálin elvtárs halála. A megpróbáltatás e nehéz napjaiban a Magyar Dolgozók Pártja és az
Mi, magyarok különösen mélyen
egész magyar nép még szorosabbra zárja sorait. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy méltóknak
bízó.
nyaljunk a nagy Sztálin hagyatékához, s még magasabbra emeljük a zászlót, amelyet ő adott a ke- és őszintén gyászoljuk a marxizünkbe. Megingathatatlan egységben követjük Marx, Engels, Lenin, Sztálin tanítását. Testvéri hűséggel lenini eszmék zseniális továbbépítőa kommunizmust építő dicsőséges Szovjetunió iránt, megbonthatatlan egységben a hatalmas béketábor- jót, a Nagy Honvédő Háború diaxal hazánkban is valóra váltjuk a a világ népei nagy vezérének, J. V. Sztálin elvtársnak örökké élő dalmas hadvezérét, hiszen az ostromlott Budapest megment óiét, az
cazmélt.
Budapest, 1953 március 6.
A Magyar Dolgozók Pártja Központi

Vezetősége

ti Vesetősége, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
és a
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanác«a a drága vezér és tanító, J. V.
Sztálin elvtárs halála alkalmából az
egész gyászbaborult magyar dolgozó
nép nevében
mély
részvé ét és
együttérzését fejéri ki a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi
Bizottságának,
Mi
a Szovjetunió
nisstertanácsának.
m
Szovjetunió
Legfelső Tanácsa Elnökségének, a
testvéri szovjet népnek.

eszmél őrökké fognak élni a népek
'A
szívében éa tetteiben.
A magyar munkások,
parasztok,
értelmiségiek
milliói
gyászolják
Sztálin elvtársat Amiért népünk
legjobbjai, magyar szabadságharcosuk
éa forradalmárok hosszú sora száza"
dokon át hiába küzdött és áldozott
az Ő segítségével, az általa neveit
és vezetett Szovjet Hadsereg fe'sza.
baditó tettei nyomán vált valósággá. Sztálin eMársnak küszönhe jük
a magyar nemzeti függetlenséget, a
magyar népszabadságot. Sztálin elv*
l
árs segítsége, tanítása tette lehetővé a magyar dolgozó nép számára,
hogy megdöntse kizsákmányoló urainak hatalmát, megvédje békéjét és
függetlenségét a szabad magyar ha
zá>a acsarkodó imperialista háborús
uszítókkal szemben.
Sztálin elvtárs baráti segítségére
támaszkodva kezdtük meg és folytatjuk
hazánkban a szocializmus
építését, foglaltuk el helyünket a
szabad
népek
nagy csa'ádjában.
Sztálin elvtárs tanítása, útmutatásai. példája nevelte, formálta, acélozta meg do!gozó népünk harcainak
és sikereinek szervezőjét, a Magyar
Dolgozók Pártját. Sztálin elvtárs neve, mfive, tanítása örök időkre £szgzeforr népünk történelmével. A magyar dolgozók legjobb barátjának
emlékét a magyar nép őrökre szívébe zárja.
Sztálin elvtárs tanl ása. műve halhatatlan. Nincs erő, mely
kikezdhetné az 1 , amit ő megalkotott. A
nagy tanító és vezér eltávozott, de
itt vannak tanítványai, elvtársai,
katonái, akik megvédik és folytatják azt. amit 0 hagyott örökségül.
Sz'á'in elvtárs hadserege, Sztá in
elvtárs tábora
megszámlálhatatlan
és legyőzhetet'en.

ml is, a szocializmust építő ssabad
Magyarország.
NépUnk gyászolja a bará ot, a ta~
nítót, a vezért. Zárjuk még szorosabbra sorainkat, tömörüljünk még
jobban nagy pártunk. Népköztársa
Ságunk kormánya, Sztálin
elvtárs
bű tanítványa, Rákosi Mátyás elvtárs köré. Sztálin elvtárs tanításához híven erősítsük meg még jobban pártunkat, kovácsoljuk még szl
lárdabb egységbe az égése magyar
dolgozó néppel, Sitálln elvtára ta.
nftásához híven tegyük még erőseb
bé népi államunkat, függetlenségünk
és békénk őrét. néphadseregünket
Satálin elvtárs nyomdokain járva
munkálkodjunk még odaadóbban még
fegyelmezettebben ötéves tervünk
megvalósításán, hazánk, népünk jóié.
ténekés kultúrájának állandó emelésén. Sztá'in elvtárs tanításához híven fokozzuk éberségünket a külső
és belső ellenség ellen, fokozzuk
harcunkat a békéért.
Magyarország népének hűsége
szovjet néphez, a nagy Szovjetunió
vezette béketáborhoz, a népek ba
rátságának
és együttműködésének
nagy ügyéhez, a protetárnemzetkö
zlség szirárdabb. mint va'aha.
Ma?x, Engels, Lenin, Sztálin győal
hetetlen zászlaja a:att, a Szovjetunió Kommunista Pártja, a nagy
szovjet nép vezetésével, szi'árd egységben a testvéri népi demokráciákkal, a világ minden
dolgozójával
harcoljunk és dolgozzunk g szocializmus építésének győzelméért ba.
zánkban, a béke ügyének dtadalá
ért az egész világon.

Satálin elvtárs halála az egész
világ dolgozóinak a földkerekség bé
kéért és ssabadságért kUzdő s z á r
millióinak legnagyobb vesztesége a
nagy Lenin halála óta. Eltávozott az
élők sorából as a férfi, aki Leninnel együtt megteremtette és acélosáé kovácsolta a Szovjetunió Kommunista Pártját, győzelemre vezette
a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat, amely az emberiség történelmének
új
korszakát nyitotta
meg Annak az embernek szíve szűnt
meg dobogni, aki megteremtette,
megszilárdította
és legyőzhetetlen
világhatalommá fejlesztette a világ
dolgozódnak első rohamesapatát, támaszát és reménységét, a szovjetállamot. A szocializmus nagy építőmestere hagyott el bennünket, aki
utat m u atott a kapitalista iga le*
»ásásáért küzdő éa a szocializmus'
építő népeknek. A szabadság nagy
hadvezére hunyta le szemét, aki
megmentette az emberiséget a fa"
slszta barbárságtól és e nyomástól
At elnyomottak és kizsákmányoltak
leghűbb barátja balt meg, aki min
A Mafyar Dogozók Pártja Közden esepp vérét a do gozó nép fel
ponti Vezetősége.
szabadítása szent ügyének áldozta.
A Magyar Népköztársaság MiniszMarx—Enge's—Lenin
ba'hatat'an
tertanácsa.
tanításának lángeszű
folytatója és
A Magyar Népköztársaság Elnöki
Sztálin elvtárs megszámlálhatatlan
tovíbbfej'esztője távozott el tőHink,
és legyőzhetetlen táborába tartozunk Tanácsa.
a nagy tudós és államférfi, akinek

Az épülő szocializmus-kommunizmus korának egyik legnagyobb t ö r ténelmi alakja távozott Vele, reán!;
maradtak azonban alkotásai,
:>/.
emberi szellem hatalmas piramisai,
reánk maradt az emberiség jobb; <
felének szivében m á r kiirthatatlan
gyökeret vert őszinte békevágya,
A fájdalom valamennyiünket f o kosott továbbmunkára acéloz. í g é r jük az Egyetem valamennyi dolg ' .
zója nevében, hogy szocializmust
építő Hazánk,' az emberiség között i
béke érdekében tantermeinkben, l a boratóriumainkban,
műhelyeinkbe :i
több és jobb munkával áldozunk tv
lejthetetlen Tanítónk és Vérerünk
emlékének.
Szeged, 1953. évi március hó6-á'i.
A Szegedi Tudományegyetem
Tanácsa nevében:
dr. Fodor Gábor
rektor

Szovjet Nagykövetség

RÁKOSI MATYAS

A MAGYAR NEPHEZ !

éhező gyermekek, betegek melegszívű jótevőjét, újjáépítésünk készséges támogatóját veszítettük és S'r a t j u k Benne.

Megrendülve és mély f á j d a l o m mal eltelve fogadta a Szegedi Orvostudományi Egyetem tanári kara, oktatószemélyzete és valameny.
nyi dolgozója
a szomorú
hírt: JoMagyar
Dolgozók
szif Visszárionovics
Sztálin,
a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom lelkesítőjének és vezérének, a
világ első szocialista állama meg.
alapítójának, a N a g y Honvédő Háború győztes hadvezérének, a fasizmus legyőzőjének, a béke nagy

BUDAPEST.
harcosának, a tudományok p á r t f o .
gólénak és bölcs irányítójának halálhírét. E szomorú órában
még
határozottabban látjuk, hogy ha/
Pártjának
cos baráti viszonyunkat mélyebb*'kell tennünk a nagy Szovjetunióval és a béketábor testvéri népeivel,
hogy a sztálini eszméket telje« egészükben diadalra vigyük.
Szegedi

Orvotludományí
Tanácsa.

Egyetem

Rákosi Mátyás elvtársnak
B U D A P E S T .
A Szegedi Orvostudományi Egyetem tanárait, oktatószemélyzetét és
valamennyi
dolgozóját
mélyen
megrendítette és nagy
fájdalommai töltötte el Joszif Visszárionovics Sztálin,
Lenin
legnagyobb,
leghűségesebb harcostársának, Lenin halhatatlan ügye folytatójának

I halálhíre. A Szegedi örvostudoI mányi Egyetem minden tanára, oktatója és dolgozója még szorosab
ban tömörül a
Magyar Dolgozók
Pártja vezetése alatt.
Szegedi

Orvostudományi
Egyetem

Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének
A szegedi Pedagógiai Főiskola
dolgozói mélységes megrendüléssel
vették tudomásul népünk igaz bar á t j á n a k , tanítójának, hazánk f e l .
szabadítójámak, Sztálin elvtársnak
halálát.
Sztálin elvlárs valamennyi nevelő
előtt példaképpen álL Élete, műnkássága, tanítása számunkra is
irányt mutat. Most, hogy eltávozott
lőlünk, akinek szeretett képét, drága a l a k j á t mélyen a szivünkbe vés.
tük, megfogadjuk, hogy az 6 tanításától soha el nem térünk. Isko-

BUDAPEST.
Iánk falai között jobb alkotómunka
megteremtése, politikai nevelőmunki
megjavítása, tettekben való megmutatása f o g j a hirdetni, hogy további
munkánkban méginkább megvalósítani igyekszünk pártunk irányvonalát, hogy így lerójjuk Sztálin elv.
társ iránt érzett igazi, mély szeretetünket és hálánkat.
Éljen
a szovjet-magyar
megbonthatatlan barátságai

nép

Szegedi
Pedagógiai
Főiskola
dolgozói és hallgatói.

Drága Rákosi elvtárs!

Mi a Szegedi Orvos"rdományi I Szeretett Sztálin elvtársnak h a Egyetem DISZ fiataljai mély m e g . lála mép. fokozottabb éberségre, a
rendüléssel értesültünk lángeszű t a - béke ellenségeinek fokozottabb g y ű .
nítónk, a béke legfőbb őre és a h a . löletére, több és jobb munkára, f o Ia;áó emberiség bölcs vezére, Sztáll„ kozottabb kötelességteljesítés re köelvtárs haláláról.
telez bennünket.
S/.tálin elvtárs halála hatalmas
Fogadjuk önnek, drága
Rákosi
veszteség a világ minden dolgo- elvtárs, hogy ezután még fokozotzója. minden becsületes ember szá- tabb szorgalommal fogjuk tanulni
mára, mindenki
számára, akinek az orosz nyelvet, az élenjáró tudoszent a béke ügye. A nyolcszázmil- mány nyelvét, Lenin és Sztálin
liós béketábor vezetőjét, a népi de- nyelvét.
m o k r á c á k felszabadítójukat, a k a .
Még fokozottabb munkával igyekMagyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének
pitalista országok elnyomott és ki- szünk elsajátítani a marxizmus,
zsákmányolt proletáriátusa legfőbb
BUDAPEST.
támaszát veszítet'e el Sztálin elv- leninizmus taní'ásalt, melyet Sztálin elvtárs
a legutóbb; években
A Magyar Dolgozók P á r t j a Sze- get és népünk szeretett vezérét, Rá- nítása szellemében harcolunk a mar társban.
szegedi gunk területén a pártunk és korgedi Egyeiemi és Főisko'ai Pártbi- kosi elvtársat, hogy a
is oly nagy bölcseséggel fejlesztett
Mi
tudatában
vagyunk
annak
a
zottsága, a szegedi Egyetemek
és Egyetemek és Főiskola kommunis. mányunk ál:al elünk állított felada. hatalmas
segítségnek, melyet
a tovább.
Főiskola párttagsága és minden be. tái és minden becsületes tanára, dol- tok maradéktalan megoldásáért.
De nem kevesebb szorgalommal
Szovjetunió
'és
Sztálin
elvtárs
néSzeged. 1953 március 7-én.
csüle'.es dolgozója mély megrendü- gozója és hallga ója mé? els ánpünknek és elsősorban nekünk, f i a - f o g j u k elsajátf'ani a szakmánkkal
léssel fogadta Joszif
Visszáriono- labb harci egységben tömörül párA Magyar Dolgozók
Pártja taloknak nyuj'ott. Sztálin elvtárs kapcsolatos minden tantárgyat, hogy
vics Sztálin elvtárs halálának hírét. tunk és kormányunk mögé. FogadSzegedi Egyetemi és Főisko.
juk,
hogy
még
szorosabbra
zár'uk
nnk, a Szovjetuniónak köszönhet- jobb gyógyító munkánkkal hozzáSztálin elvtársban
felszabadítóját,
lai Bizottsága
nevében:
legnagyobb barátját és tanítóját sze- sorainkat. fokozzuk éberségünket az
jük felszabadításunkat, azt, hogy járuljunk „'epünk egészségügyi színTury Géza,
ellenség elleni kíméletlen harcban.
reti és tiszteli n é p ü n k
apáinkat nem s ú j t j a a munkanélkü- vonalának
emeléséhez
és minél
a Pártbizottság
titkára.
Biztosítjuk a Központi Veze'ősé- Fogadjuk, hogy Sztálin elvtárs ta.
liség, hogy nyomor helyett felsza- több dolgozót óvjunk meg a betegbadult. szocializmust építő hazánk- ségtől, a betegeket pedig mielőbb
Dolgozó Ifju«ág Szó vétségé Központi Vezetősége
ban élhetünk. Sztálin elvtársnak és
visszaadhassuk a termelő munkáBUDAPEST.
Szovjetuniónak
köszönhetjük,
nak
nagy hogy nyugodt körülmények között
A Szegedi Egyetemi és Főiskolai zói, békeszerető emberei szarnám, le'tjen harccal, mindenben
Minden erőnkkel azem leszünk,
tanulhatunk a pép egyetemén, hogy
DISZ Bizottság, az egyetemek és Ugyanakkor tudatában vagyunk an- pártunk és Rákosi elvtárs útrauta"
nak,
hogy
csak
akkor
!ehe;ünk
máitásait
követve,
lankadatlanul,
erőn.
elsajátíthatjuk
a
tudományt,
amely,
hogy
teljesértékű harcosai legyünk
főiskola DISZ-tansága s valameny.
Sztálin bői apáink ki vol'ak zárva. Sztálin hazánknak, a nemzetközi proletanyi becsületes ha'lsatója, mély meg- tóak az ő nagy emlékéhez, ha i n ' g ket nem kímélve küzdünk
rendülései foga-'tuk nagy tani ónk, fokozottabban helytállunk a tanulás elvtárs
halhatatlan
örökségének elvtársnak köszönhetjük összes ed- riátusnak éa a hatalmas Béketábordigi sikereinket, neki köszönhetjük nak.
a forrón szeretett Sztálin elvtárs 'Vontján.
megvalósulásáért.
halá'h r rét.
Megfogadjuk, hogy a tanulmányi
Dolgozó Ifjúság
Szövetsége azt a ragyogó boldog jövőt, amely
1958. március hó.7-én.
Mindnyájan érezzük azt a nagy és politikai munka színvonalának
Szegedi Egyetemi és Főiskolai, előtt állunk 'és amelynek építésében
Szegedi Orvostudományi
veszteséget, melyet Sztálin elvtárs
Bizottsáan.
I minden erőnkkel résztveszünk
Egyetem DISZ szerrexeNi
halála ielepl a? egész világ dolgo- emelésével, az ellenség elleni kimé.
1
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Pártalapszerve nk irányításától függ
az egysóges párt és DISZ
népnevelö-halózat jó munkaja

Rákosi elvtárs szegedi évei

Március 9-e népünk szeretett ve.
ság segítette hozzá őt, aki arra
telei megteremtésének jegyében
-áre, Rákosi Mátyás elvtárs szüjevolt hivatott, hogy a magyar
történt.
éscapja. E napon különösen mély
dolgozók szocializmusért vívott
A tanítvány, aki a forradalmi el1953 februárja ú j eseményeket ho.
Egy gyakoriali példával szeröf
<» forró szeretet tölt el bennünket
harcának vezére legyen.
mélet és gyakorlat elemi iskoláját
l!»agy tanítónk iránt, akinek munká- A szegedi proletárok körében eltöl- Szegeden járta ki s azóta elvégezte zott az egyetemi fiatalság életében: ném megmutatni, hogy egyes esejához, bölcs vezetéséhez fűződik tör- tött évek, a szegedi munkások hő- ennek egyetemét is, valamint a ta- egységes párt- és DISZ népnevelő tekben milyen sokat jelent egy ú j
At
ánelmünk legmélyebb legnagyobb sies harcai avatták a dolgozók sza- nító, a forradalmi munkástömeg, hálózat épült tó. Hallgatóink nagy módszernek az alkalmazása.
vették
tudomásul, Orvosegyetemi alapszerveget
egyik
horderejű, az egész nép életét gyö- badságának élharcosává, tették a amely a forradalmi hullám emelke. lelkesedéssel
kereiben átformáló átalakulása. Mi- forradalmi elmélet és forradalmi désével párhuzamosan öntudatoso- DISZ fiataljaink a párt újabb gon- népnevelő értekezletén arról számoL
doskodását, szeretetét látták ebben tak be az elvtársak, hogy a hozzá,
közben forró szeretettel köszöntjük gyakorlat elválaszthatatlan egységé, dott, ismét egymásratalállak
s
l«aia és Sztálin legjobb magyar nek megtestesítőjévé. Ezért is te- együttesen vívták harcukat a Kom- a tényben is.
juk tartozó hallgatóknál mechanikuEgy hónap munkáját vizsgálhat, san történnek az április i j felaján.
tanítványát, a hála mellett a büsz. kint különös büszkeséggel Szeged munista P á n győzelmes zászlaja
'«efg érzése is eltölt bennünket, munkás népe Rákosi Máyás elvárá- aiatt a Tanácsköztársaságért,
né- juk még csak, és bár az idő nem lások. Nem értik a hallgatók a fel«agedieket, mert
nagy, mégis azt mondhatjuk, hogy ajánlások elvi jelentőségét, s több
ra, aki 1906-tól 1910-i^ volt a pünk szabadságáért.
népünk szabadságharcának ve*
már is komoly eredmények szület- esetben semmitmondó felajánlások
szegedi forradalmi proletárok tanítSzeged
valamennyi
szellemi
és
aet#je itt, Szegede n került szotek. DISZ-szervezeteink
szinte kiványa.
fizikai dolgozója boldog, szaneabb kapcsolatba a munkás,
vétel nélkül érezték a
felelősséget, születtek. A pártalapszervezet komo1918 elején ismét kapcsolatba kebad,
szocializmust
építő
é'ete,
mozga'ommal,
a tudományos
amit a népnevelő hálózatnak ez ac lyan foglalkozott e kérdéssel éa
rült Rákosi elvtárs a forradalmi
ragyogó jövője
megvalósuló
szocializmus elméletével, itt fc.
új
átépítése rájuk ró. Nem volt szá- úgy látta, hogy ú j módszert kell
szegedi munkásokkal. Rákosi Máa népnevelőknek a
perspektiyálnak
lelkesítő
tényei
merte meg a forradalmi munmukra
közömbös az a kérdés, hogy alkalmaznia
tyás ekkorára kijárja a bolsevikok
mögött ott tudja nagy pártun.
kássár harcokban és tünteté.
kik lehetnek azok a DISZ népne- munka eredményessége érdekében.
lenini-sztálini iskoláját és a "Nagy
bekben kifejeződő hatalmas ere.
kat, annak veeztőjét. győzelvelők, akik azt a fontos és meg. Ezért a következő napokban a nép.
Októberi
Szocialista Forradalom
jót, itt kezdte felhalmozni azt
meinek szervezőjét, Rákosi elvbehívtak,
tisztelő feladatot kapják, hogy a nevelők közül néhányat
diadalmas eszméinek jegyében a
a gazdag tapasztalatot, azt a
társat.
párt közvetlen irányítása, vezetése megbeszélték velük a kérdési ét
magyar társadalom anyagi életének
sseliemi tőkét, ami később oly
a
hála
és
hűség mellett végezzék népnevelő munká- igen részletes anyaggal és
iroda,
fejlődése által kitűzött szükségszerű Amikor
dúsan kamatozott és kamatozik
s a
magyar j u k a t
lommal ellátva felkészítették ó'Awl
feladat — a proletárforradlalom vég- forró szeretetével
népünk, hazánk, de ezen túlbüszkeségével
tekinHfihaj-ása — megoldásának legfon- dolgozóik
Pártalapszervezefeink is érzik a kiselőadások megtartására, amit %
menően az egész világ dolgotosabb tényezője, a Kommunista tünk nagysjerű eredményeink meg- felelősséget, a DISZ munkával va. saját DISZ-csoportjukban tartanak;
zóinak javára.
valósulásának
legelső
harcosa
felé
Párt megteremtésén, vidéki szerveRákosi Mátyás a magyar dolgozó zeteinek kiépítésén dolgozott fárad, 61-ik születésnapja alkalmából, kí. ló foglalkozág fontosságát. Bár ve. ég amelyek keretében a felajánlások
jelentőségének
megmagyarázása
:nép fia, a munkásosztály neveltje. hatatlanul.
vánunk Neki sok-sok boldog esz- zetőségi üléseken foglalkoznak a
mellett
egy-két
jó
példát
is felhoz,
A Kossuth-párti, szívvel-lélekkel a
népnevelő
munkával,
a
népnevelő
tendőt, jó munkát, erőt, egészséget
Mint a párt vidéki titkára eljött
nemzeti
függetlenséget
akaró
pártunk, államunk, egész magyar né. értekezletek színvonala fokozatosan nak, hogy milyen egy jó felajánlás.
Szegedre is 1918 december véRákosi József — Mátyás édesapja
pünk javára, hogy a ránk váró fel- emelkedik, de még vannak komoly A következő népnevelő értekezlet
gén és csakhamar megalakította
— éjjel-nappal dolgozott 12 gyeradatokat megoldhassuk és bölcs ve- hiányosságok. Ilyen a népnevelők élénk és nívós volt, mert ,a népnevea Kommunista Párt szegedi szer.
meke eltartásáért, de
a
gazdag
zetésével diadalmasan
haladjunk módszertani segítése. Itt most ter. lők beszámoltak tapasztalataikról,
vezetét
Bácska, a 10 ezer holdasok biroelőre a szocializmus építésének út- mészétesen nem arra gondolok, javaslatokat tettek a munka további
dalma így sem juttatott betevő fa- Kiváló szervezőképességével, bátor ján.
hogy külön u. n. „Módszertani elő- javítására. Az Orvosegyetemi alap_
latot a 12 gyermeknek. Ennek a fellépésével, lángoló
beszédeivel
adást" kellene beiktatni, hisz eddi- szervezet munkája
komoly
példa
tanulságnak a birtokában került meghódította a dolgozó tömegek
gi tapasztalataink világosan mutat- arra, hogy a népnevelőkkel
való
-Szegedre 1906Jbam a reáliskola IV. szivét, A polgári forradalom ingahogy ez nem helyes, mert a foglalkozás, a különböző módszerek
DÉLI V É G E K R Ő L ják,
osztályába a barátkozó természetű, dozó. a forradalom továbbfejlődésé, A
módszert nem lehet a tartalomtól alkalmazása, ha az jól van megvá.
vitatkozni szerető,
mosolygó arcú tői rettegő kormányától elfordult Csepelen, ózdon, kis lapuló
elválasztani, hanem minden egyes lasztva, a munlta
színvonalának
diák. Csakhamar a szegedi Reálgim- munkások meg akartak szabadulni falvakban, s üt lent. Szegeden,
népnevelő értekezleten az egyes fel- emelését eredményezi.
,
názium legkiválóbb tanulója, az ön- a tőkés kizsákmányolástól; békére, Róla beszélnek bányák gy&rak,
merült
kérdésekkel kapcsolatban j
Bartók Istvánná
képzőkör titkára lett.
szabadságra,
kenyérre
vágytak. szövetkezetek,
egyetem,
kell egy-két módszertani útmutaNemcsak tanult, de tanított is;
Rákosi elvtárs
defcsmiber
30-án Róla/' mondd dalt a dolgos férfi,
EPB. agit. prof. titkát
tást adni,
»
élvezetes, érthető,
meggyőző
mondott beszedőben ezekre a kér- s kislánya, — noha még nem érti
feleleteiből, az iskolai ünnepsé.
désekre adta meg a fcieVt Szegedej, ki ő, — édesen mosolyog
geken mondott beszédeiből tais, amikor ozt hirdette, hogy köa amíg kenyeret szel
milt az osztály és az egész Isvetni kell az orosz munkásosztály nevére,
kola diáksága.
példáját; » . . . i t t az idő a munkás, anya, hálás emlékezetlel
Már akkor kezdte meglátni, hogy diktatúrára," itt van az idő arra, ő is Rá gondfii, s a. nmgyobS
a dnallsta-monarchia gazdasági és hogy kézbe vegyük a hatalmat.' 4 fiára, — most lett tiszt ® nyáron, —
társadalmi rendje minden ereszté- (Szegedi Napló 1918 december 31.) kisebbiket az egyetem
Március 2ján, már kora délután egészében bővebb ismeretei nyertele
belőle..,—
kében recseg.ropog, hogy építmé- Törhetetlen optimizmusa
magával hívta... — Tanító tesz
Druzin
megtelt hallgatókkal a Szegedi Tu- a szocialista reaiiarrrasról.
ö
akarta,
hogy
így
legyen!...
nyének a munkásosztály forradalma ragadta hatalmas tömegű munkás.
elvtárs beszédében példáját adta a
dományegyetem
nagy
előadóterme.
általi szükségszerű lerombolása be- és katonahallgatóságát.
Szegeden
Egyetemisták, főiskolások, profesz- jó előadásnak a hallgatók és az elő„
következik, s mint a dolgozó nép ekkor több, lángoló hazafiságtó 1 át- Róla dúdolnak a mezőkön
szorok gyűltek össze, hogy meg- adó közötti eleven kapcsolat megte„
hü fia,
hatott, a jobb, a boldogabb jövő bavaszthozó, metszd szelek,
hallgassák Valerij Pavlovics Druzin re-mtésének. Druzin elvtárs előadáperspektíváit megmutató, a Kom- „ — az Ö nevével nagyra nőjjön
elvtárs, «, filológiai tudományok sában beszélt oz, irodalom pártossámuinsta Párt igazát tudományosan a termeidszövetkezett — "
kandidátusának előadását. A pár gáról, a világnézeti tisztánlátásról,
harcba ment a forradalom mibebizonyító, a munkásáruló jobbol- Mondják a csongrádi elvtársak
perccel két óra után érkező Druzin az öncélú művészetről, a szerelem
előbbi győzelméért, a magyar
dali szociáldemokráciát
leleplező s szemökben az öröm ragyog.
nép kizsákmányoló! feletti diaelvtársat, viharos taps fogadta, ábrázolásáról a szocialista-realista
beszédet mondott % ennek eredmé- Zászlajáért versenyben állnak
daláért,
a világ forradalmi
majd Baróti Dezső elvtárs, a Böl- alkotásban, a tipizálásról, a forrua
nyeként
egymással a traktorosok.
csészettudományi Kar dékánja, a és tartalom viszonyáról. Az előadás
megváltoztatásáért.
A Kombinálban ifjak, lányok
'A szervezett munkások, akikkel
Szegedi Egyetemek fiataljai nevében minden pontja nagyban előre vitte
létrejött 1919 január első nap.
boldog ajkáról száll a dal,
a hallgatók ismeretét a szocialista
»»egedi tartózkodásának első napmeleg szeretettel üdvözölte.
jalban itt is a Kommunista Párt, — őt dicséri, bármerre járok,
jaiban kapcsolatba került, kezébe amelyhez „ . . . a szegedi szociálde. öreg és fiatal. —
Druzin elvtárs válaszában ezeket irodalom tanulmányozásában.
adták a ^Kommunista Kiáltványt'
mondotta:
Szűnni nem akaró tapssal köszönmokrata
párt nagyrésze
csat'ako. ,
- .
dicséri, bármerre járok
Marx és Engels műveit, amelyek zott"
— ^Engedjék meg, hogy átadjam ték meg mind a fiatalok, mind a
(Dettre
János
kormánybiztos
\
f d u és várog né
őt
az elnyomottak szabadságáért hő- jelentésé
a
hadügyminiszternek. a iegj0bb
elvtársai, barátot.
a Magyarországon tartózkodó szov- professzorok Druzin elvtárs Igert
slesen harcoló munkásosztályhoz el. 1918 december 31.). Rákosi elvtárs
fáradhatatlan
nevelőt,
jet kulturális
küldöttség forró üd. éitékes előadását. Majd rövid szü»zakítiiatatlanul
hozzákapcsolódó pártépítő munkájában kiemelkedő
•Mák mindennapi olvasmányai lettek. fejezet volt a Kommunista Párt őróla susognak a tölgyek,
vözletét.
Nagyon
örülök
annak, net után több kérdést intéztek VaA szegedi proletárok nemcsak a szegedi szervezetének megalakítása. őt köszönti a büszke bérc,
hogy
megismerkedhettem
a
szegedi
lerij Pavlovics Druzin elvtárshoz. A
bölcset,
forradalmi elmélet alapvető művei, A szegedi munkásság forradalmi a hatmnegyesztendős
egyetem
tanáraival,
fiataljaival. feltett kérdések, mind a szovjet iro- ,
a népért élő vezért.
veinek megismertetésével készítet- hagyományaihoz
híven egységesen S idelent, a déli határon,
Alkalmam volt sok helyen
járni daloanmal, a szovjet irodalom elméték elő a fiatal Rákosi Máíyá|t a
csatlakozott
a
forradalmi
párthoz, hol két világ ér Össze, itt
>
Magyarországon.
Megismerkedtem lettel voltak kapcsolatosak. Druzin
népünk szabadságáért vívott hősies
harcokra, hanem az 1905-ös orosz ahhoz a vezető erőhöz, amely nélkül vigyázó harcosok köszöntik
munkásokkal, szövetkezeti és egyé- elvtárs válaszában dlaposan és cgu
forradalom hatására kialakult for- nem győzhet a munkásosztály ügye aa első harcost, Rákosit.
ni
dolgozókkal,
értelmiségiekkel. tudós gondosságával felelt a hozzáA
Nagy
Októberi
Szocialista
Forradalmi helyzetben kirobbanó nagy_
szerű megmozdulásaikkal, tünteté- radalom magyarországi kisugárzá- — Rákosi elvtárs! Számíthat r&nkl Láttam, hogyan építi a magyar nép intézett kérdésekre. Minden egyes
boldog jövőjét.
Ehhez
szeretnénk válaszát hosszantartó tapssal foseikkel, a csend őrséggel vívott har- sának hatására egyre élesebben je- Mi itt, a déli végeken
caikkal is, melyekben rés rftvett a lentkező, proletárforradalommat ter- megálljuk a helyünk! Százezrek
mi ¡s hozzájárulni —«• fejezte be gadták a hallgatók.
teáigimnázium
haíodikosztályos hes helyzetben szükségszerűen lét- nevében szót most énekem.
üdvözlő szavait Druzin elvtárs, majd
Druzin elvtárs tanítását a jövődiákja, aki így a fegyverekkel a rejött népünk felszabadulásának és Hiába acsarog az ordas,
megtartotta a „Szocialista realiz- ben felhasználjuk az olvasmányok
nemzeti soraink zárlak, mint a fal,
tüntetőkre támadó rendőrség kard- felemelkedésének vezető
mus néhány problémája" c. előadá- >értékelésében a valóság megismerélapjainak csapása alatt megértette ereje Szegeden is. ,
egy emberként dolgozik, s harcol
az osztályharc kérlelhetetlen kesát. Az előadásból a szegedi egye- sében, a bölcsészettudományi karon,
Rákosi elvtárs szegedi szervező
békénkért öreg, s fiatal,
ménységét
munkája a magyar munkásoszhogy tervünk mind valóra váljon,
temek tanárai, fiataljai Igen sok m'nd a többi karokon. Druzin elv'ár s
A forradalmi elméletet anár ektály és katonaság többségének
ne zavarhassa senki meg
olyan szempontot merítettek, amely előadásával nagy léptekkel haladkor forradalmi gyakorlattal kapa Kommunista Párt számára
munkánkat••.
— A déli határon
elmélyíti a szocialista realizmusban tunk előre a
szocialista-realizmus
csolta össze a fiatal Rákosi Má.
való megnyerése, tehát a proéberen őrködik Szeged.
tyás. Ehhez a szegedi munkásletárdiktatúra kivívása előfeltéPetrovácz István való jártasságukat, részenklnt és alapos megismerésében.
v

Druzin elvtárs előadása
az Ady iéxi Egyetemen

A nép akkor már egy. gyűlésen, a haladók és
.szer-egyszer jelét adta maradiak egyaránt enfélelmetes erejének „A nek a feltartóztatására
csavargók egyre vákme. szavazták meg a forrarőbb tettekre
vetemed. dalmi ifjúság követeléteku — írja 1848 január- seit
jában az egyik pesti lap.
Petőfi lelkesült a nép— A szegények ezek a ért, mert tudta, hogy a
csavargók, kiket zavar, szabadság szent
ügyét
gásba hajszolt a szörnyű csak annak erejével vi.
éhinség. „Atyám
elmon. hetjük diadalra. Neki
dá aggodalmait, félelmét szentelte kezdettől fogva
a parasztlázadástól;
ter. minden sorát. JrA költévezgetye
hogy leqjoftb szet nem társalgó terem.
volna családostul
nagy- Hová fecsegni
jár a
városba, példának okáért lifra nép, A
társaság
Bécsbe húzódni" — írja s.emenszedett
paréja;
Lónyai Menyhért em'é. Több a költészet!
olyan
kezéseiben március 10-e épület, Mely nyitva van
'reményeiről szólva. Rá- boldog-boldogtalannak, '
koson tízezres tömegek, Mindenki, ki
imádkozni
ben gyülekeznek a pa- vágy, Szóval:
szente gy.
rasztok — vásárra. Bele- ház ahova belépni Bocs.
belevegyültek
a
pesti korban, sőt mezítláb is
tüntetők tömegébe is, kí. szabad.S
mert írásáváncs'ságból,
véletlen, val egy volt az élete —
bői. Szárnyára kapja a neki szentelte egész élehír szerte a hazában a tét.
szörnyű eseményt: négyKülönöaen
most,
a
vene^T paraszt fegyver- márciusi na^ok után szi.
ben áll s Petőfi .-.-arára lárdu't meg belé veletl
elindult. Persze a féfe. ir'tp. mikor — bár ólma.
lení r ' m ' á ü s a volt ez — rado'.tsága megdöbbentő
rcmegtok nemeseink a rá- — tanújelét adta
nem
juk zúduló népítélettől egyszer annak, hogy láth . | j pozsonyi ország- j a a nemesség szemfény.

HISZEK

A

NÉPBEN!

vesztő játékát, s nem fellázadtak, a sajtó lehagyja a jussát, elége- kommunistázta őket.
detlen az írott malaszt„Föltámadott
a
ten.
ként nagylelkűen adomá- ger, a népek
tengere..."
nyozott
szabadsággal, Petőfi réjjófca várta a
mert
nincstelenségében pillanatot, s készült rá.
mire sem mehet a jogá- Hivatott vezérnek érezte
val, Pesten egy r:ggel magát, képviselőnek léfalragaszok jelentek meg pett fel szülőföldjén, a
a házakon: kenyeret a Kiskunságban. A resputr
népnek! S gyűlésbe hív- lica, a köztársaság eszták
a
polgártársakat. méjének zászlaja alá to.
„Homályos életű" embe- borozta seregét, mert „a
rek léptek a szószékre, s monarchia
Európában
egyik holmi osztozkodási vége felé jár, a mindenelveket kezdett hirdetni a ható isten sem mentheti
mindig növekvő tömeg, meg többé". Akkor már
nek, majd másik váltót, megírta volt
kirá.
ta fel a zajos tetszések lyolchoz4
c.
versét
közt lelépőt s javaslat, melyben egyszer és minha hozta, hogy meg kell denkorra lomtárba dobta
tagadni a házbérfhetést. a szeretett király fogalIndokait már a tengerré mát. Ez'rt keltették venőtt sokaság viharos tet- szett hírét a nemesi kon.
széssel fofjadta. A tizen. zervativok és liberálisok
k'tmillió jobbágyból csak egyaránt. „Tény
még,
a vasyonos gazdák örül. hogy a márciusi napof:tek az örökváltságnak, a Ып is a magyar nemzet
nagyobb rész — a sehon- egyik kedvence
voltam...
nai z'eliérek, a pusztai néhány li 't és ime, egyicselédek — csalódottan ke vagyok a leggyülöL
figyelték a fejleménye- tebb embereknek.
Min.
ket. Biharban, Békésben den elmenő hazafiúi
kö-

telességének tartja egy.
egy követ hajítani rám".
E sorsra jutott a vérbeli
forradalmár a botcsinálta
forradalmárok
között.
Ellenjelöltje, egy refor.
mátus pap fia, semmi,
nemű kortesfogástól nem
riadt vissza. Az híresztelte, hogy Petőfi szerint nem lesz addig béke, míg az ország vissza
nem száll a tótokra, aki.
ké a honfoglalás előtt
volt, hogy Petőfi a muszkák spionja. Mivel pedik a sikerben így sean
volt biztos, leitatta bor.
ral, pálinkával az egész
várost. Kis híja, hogy
agyon nem verték a köl.
tőt.
Petőfi életének talán a
legválságosabb pillanata
volt ez. A nép taszította
el magától akiért írt és
élt. Olyan pillanat volt
ez,
hogy megtörhetett
volna eddig töretlen élet.
útja.
Kjábríndu'ha'ott
volna a bálványból.
ő
o sorokat veti papírra:
„de én azért nem a né-

pet kárhoztatom,
hanem derül"
ámítóif, félrevezetőit,
ki.
Petőfi nyílt szemmel
lcet egykor a törvény és j á r t Látta a lehangoaz isten egyaránt meg la. lásra késztő valót: a nép
koltat...
a nép én előt. ingatag voltát. De, mert
tem szent, mert gyönge, álmot szőni az öntudatos
mint az asszony s mint népröL A valónak és az
a gyermek. •— Dícsértes. álomnak ez a feszültsége
$ék a nép neve most és a gyengét leveri, az erőmindörökkélu
Szilveszter sét megacélozza; az a '
ia, ,JLZ apostol"
hőse, való könyörtelenségén simiután a pap ég a föl- ránkozik reménye veszdesúr fellázította ellene tetten, ez az álom gyö.
a népet, mely
tegnap nyörétől mámorosan bimég atyjának nevezte s zakodva szá'l szembi a
ma már kiűzte a faluból, sorssal. Petőfi a légerőegy pillanatra sötét gon. rebbek közül való volt.
dola tokba
ina-ült De Forradalmár, vag^r aPns.
csak egy pillanatra, „Ez tol. Az ő terminológia,
hát a népi — Málta fi/l. jában e kettő egyet jeEz hát a nép, melyet én lent. Ezért ível pályája
imádok. Amelyért elni és most már szinte mindenhalni akarok! Ilyen volt kitől magára hagyatottan
ezredév előtt... De sem. egyre magasabbra és m a .
mi, semmi, ezredév után. srasabbra. Utolsó lehelj,
Majd nem lesz
ilyen; léig
azon
fárado-;k,
még most gyermek ö, kit hogy az ing t a - n'pet
el lehet könnyen bo'on- öntudatossá neve'je. É'e.
dítani. Majd meg fog ér_ tínek, mely nem t o r : és
ni, férfi lesz belőle, S csonka, hnnrm fceV zett
éppen nem gyermek, gyá. és tei'es, egyet!~n
ni
molítemi kéli...
Szegény, nikus sorba 'orr' ' t'i
szegény nép, mint
saj- össze a tanulsága >• m:i
nálom őt, S ha eddig ember számára:
Hiszek
küzdtem érte, ezután Kei- a népben!
tős erővel fogok
M:.
Vafda
(Asztf.
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Feledhetetlen 1919
'Az orosz munkások és matrózok
1919-es feledhetetlen hőst harcait
eleveníti meg a
Magyar Szovjet
Barátsági
Hónap keretén
beiül
bemutatott „Feledhetetlen 1919" c.
film. Az intervenció
és a belső
reakció kalandorainak
népellenes
mesterkedései feledheteUenül
em.
¡ékezetünkbe idézték n iiatal szovjet állam heorikus
küzdelmét
az
embeii létért, a boldog jövőért és
megerősítettek minket az osztályellenséggel és a külső ellenséggel
szemben
folytatott
harcunkban.
Megéreztük a szemünk előtt
le.
játszódó eseményekből,
hogy
a
Putyilov.gyári munkásoknak
és a
BaltHengeri
flotta
matrózainak
vére értünk is folyt a KrasznajaCorkán. A Krasznaja-Gorka
nem.
csak Kronstadt és
Pétervár,
ha.
nem a mi jövőnk kulcsa is voft.
Minden becsületéi
magyar egyetemi hallgatóban öntudatlanul
is
fel kell vetődnie a kérdésnek: vaj,

jon a magam munkahelyén
helyt,
állok-e úgy, mint Sibájev matróz,
vájjon vagyok-e olyan szigorú bírálója hibámnak, mint Sibájev
matróz s ha igen, véghez
tudom-e
vinni azt, hogy jóvátegyem
úgy,
mint Sibájev matróz.
Gondolkozzunk el ezeken mindannyian. Gon.
dolkőzzünk el azon, vájjon
kinek
köszönhetjük azt, hogy
a gorkiji
,,egyetemi évek" pékműhelye, n y o
mortanyája helyett a szegedi Béke-épület, az Ády-téri Egyetem, a
Központi Egyetem...
korszerűen,
kényelmesen
berendezett
termei
állnak rendelkezésünkre s nekünk
csak egy feladatunk
van,
amit
mindenáron végre kell hajtani, a
tanulás
feladata. Tudjuk
kinek
köszönhetjük és soha el nem múló
hálával gondolunk a lS-ss harcok
hős népére és nagy vezéreire; Lenin és Sztálin elvtársakra,
KERÉNYI GYÖRGY

így készülök április 4
méltó megünneplésére
Az országos és helyi sajtóból nap.
mint nap
értesülünk
azokról a
nagyszerű felajánlásokról, amelyekkel a magyar dolgozó nép egyik leg
nagyobb ünnepére, a felszabadulás
ünnepére készül, hogy megmutassák
szeretetüket a Szovjetunió és a hazánkat felszabadító Vörös Hadsereg
iránt.
Karunk dolgozói a z oktatómunka
színvonalának emelésével készülnek
április 4-c méltó megünneplésére.
Mint az Állam- és Jogtörténeti
Tanszék dolgozója április 4-i felajánlásomat a tanszék többi dolgozójával együtt tettem meg. A Tanszéki
dolgozók kollektív felajánlása egy
módszerbeli újításban áll. Az I. évfolyam hallgatói hiányos történelmi
előképzettségének pótlására,
valamint a folyamatos tanulásnak ellen
őrzéssel vaió biztosítására a tanszék
bevezette a minősített heti. illetve
havi kötelező referálás
módszerét
A tanszék által kötelezett hallgatók
hetenfcint. illetve havonta
számot
adnak felkészültségükről,
eloszlathatják az anyagra vonatkozó félreértéseiket. stb.
Ez az ú j oktatást módszer fokozott munkát követel a tanszéki dolgozóktól. Tanszékünk dolgozói azonban — s így magam is — örömmel
vállaljuk ezt a muriká1, mert ezzel
elősegítjük a szakmailag és politikailag
fejlett jogászkáder-nevelés
ügyét.
Szegvári Katalin,
egy,

tanársegéd

Hogyan teljesítem
felajánlásomat
JELENET

A

„FELEDHETETLEN

1919"

CIMO

FILMBŐL

Jogi kari fiatalok, leplezzétek l e
a soraitokban megbújt rendbontókat,
m u n k a f e g y e l e m lazítókat
.Kedves
Kati.
A Jogi kar I. évfolyamának hall- „feljegyzéseiből";
gatói az első félév folyamin nagy kám! Egy pokolian unémas marxfejlődésen mentek keresztül és ko- ista órám van. Persze ne úgy értsd
moly eredményeket értek el a félévi a levélírást, hogy az unalmasat a
helyettesítem
vizsgák alkalmából. De ,az egész kevésbbé unalmassal
évfolyamnak az eredményeit le- Azért írok most, amikor éppen az
gazságiiról
rontja és* veszélyezteti az újabban amerikai imperialisták
tapasztalható fegyelmezetlenség és v.an szó, hogy valami lekösse a figyelmemet. Most a legnagyobb herendbontás.
nyélés jutott osztályrészemül,
ami
A marxizmus-leninizmus előadá- — csak most jöttem rá — elég unal.
sokról sorozatosan elkésik az év- mas szórahozás. ... Termelés növefolyam és időnként arra hivatkoz. lése, cári Oroszoiszág
elmaradott
nak, hogy a tanár elvtársak későn volt, a szocializmus
létrehozta a
engedik ki az évfolyamot az előadás- legmodernebb sztálingrádi erőműd
ról. Ha meg is törtónt, hogy egy-két vet, stb. Munkaverseny,
Sztahánovperccel csöngetés után fejezte be a mozgalom. Míg a körmömet vágta.m,
témát a professzor elvtárs, ezt a minden marba sokat
emelkedett.
rendbontók és lógósok arra hasz- ...Node most menjünk tovább 80—
nálták fel, hogy 8—10 perccel e 100 km-re Szegedtől. Vártalak
vabecsöngetés után is csavarognak az sárnap, unatkoztam egész nap. Sejutcán, pedig az ifjúság zöme időben tetlem. hogy egy jól sikerült
n(v.
be tud érkezni,^ ,
nap után nehezen kelsz fel. Igazad
Az I. évfolyam túlnyomó része le- volt. Kohászat növelése, villamoshát fegyelmezett és kötelességtudó. energia, sok tartalékunk van. M'inEz a túlnyomó rész érezze kötelessé- ka termelékenységének az emelése,
gének azt is, hogy élesen
bírálja munkafegyelem!-',
Nem felesleges
meg a lógósokat és ne tűrje, hogy dolog ezt a „jegyzetrészietet" leköegyesek*miatt az egész évfolyam- zölni. Legalább látjuk, \ hogy van
ról rossz vélemény alakuljon ki. A* olyan ember is, akinek hallatlanul
bírálatban a párttagok és DÍSZ.tag" unalmas dolog a kommunizmusba
<iáu járjon elöl jó példával. Az ilyen való átmenet hatalmas, ragyogó
hibákkal• szemben való fellépés jel- perspektívája; aki unja ,,az amerimulasztása:
liberalizmus. és 'már kai imperialisták gazságait" hallFarkas elvtárs felhívta a figyelmei gatni és nyilvánvalóan úgy érzi,
arra, hogy énnek elhariapózása el- hogy a Koreában baktériumbombát
len is élésen fél kell lépni az egye- dobáló, békés gyermekek, asszonyok
teimktn.
és aggok ezreit elpusztító amerikai
A marxizmus-leninizmus előadó. gengszterek gazságairól beszélni:
sokon a fiatalság nagyrésze feszül- üres fecsegés. Azt hallgatni „elég
ten figyel és alapos jegyzeteket ké- unalmas szórakozás", egy marxizszít. Különösen áll ez az SZKP mus órán jelen lenni pedig ,,henyé.
XIX. kongresszusáról tartott elő- lés".
adásókra.
Annál
tűrhetetlenebb,
Tóth István másik szomszédja
hogy egyes hallgatók (főleg a hátnyilván
látta, hogy Tóth mit firkál
só padokban húzódók) nem jegyzetelnek, hanem mással foglalkoznak: és, hogy az előadás alatt 5—10 peresznek, a pad alatt olvasnak, be. ceken át karjára hajolva bóbiskol,
szélgetnek, vagy levelet írnak. És vagy unatkozva nézeget össze-visz.
erre éppen a SZKP XIX. kongvesz- sza. A szomszéd azonban el volt
szusáról szóló utolsó előadásokon fi* foglalva sajátmagával, nem törőgyeltünk fel. De előfordul cz más dött a mellette ülővel. Sőt, amikor
az óra végén számonkérték
Tóth
órán is.
Istvántól, hogy mit csinált óra közCsak két példát említünk meg a ben, ö . is és az egész környék villobbi közül. Lörinczi Attila I. éves lámgyorsan ellünt az előadó terem
joghallgató pl. Anfalffy
professzor hálsó padjaiból. Ez már nem is kö.
elvtárs előadásán (ami a marxizmus zösségellenes magatartás,
hanem
előadás előtt volt) levelet írt a fe- bűnpártolás, a felelősség alól való
leségének. Az Antalffy óra anya- kibújás.
oát pedig a
vtarxizmus-leninizmus
Tehát fokozni kell az éberséget
órán másolta le. A marrizmu$-1ení- és fel kell számolni az ilyesféle
nizmus órán összesen mintegy 10 kiikkecskéket- Lőrinczi Attila és
sort jegyzetelt.
Tóth István ellen fegyelmi eljárás
Lörinczinek ez a tevékenysége nem van folyamatban. De nem elsősorzavarta a szomszédját, mert szom- ban az egyetemi Fegyelmi Szabályszédja is mással foglalkozott. Szom- zat alkalmazásával kell a Jogi lcar
szédját, Tóth István I. éves joghall- I. évfolyamán rendet teremteni, hagatót legfeljebb az előadó zavarta, nem az öntudatos ifjúságnak
saját
mert- ő meg a marxista előadás kön magának kell olyan légkört kialaben írt levelet.. Hogy ennek a levél, kítania, amelyben lehetetlenné
vilírónak milsen a politikai és erköl- iik a léhűtők, élveze¡hajhászok, fecsi arculai«. annak jellemzésére né- gyelembontók és h'Kafiütlav ko'-mohány sorf idézünk a» ócátr készült 1 nplitW agitátorok <>i'tf. .

Április 4.re, hazánk felszabadulásának évfordulójára vállaltam:
1. hogy segítek könyvtárunk rendezésében, átszervezésében;
2. hogy feldolgozok két Szeged
történetére vonatkozó művet.
Első felajánlásomat eddig csak
formálisan teljesítettem. Igaz, hogy
három félnapot fordítottam már
könyvtárrendezésre, de ezt a munkát nem szerveztem meg jól, a ráfordított időt nem használtam ki
eléggé.
Másik felajánlásom célja az, hogy
jövő félévi előadásaimból és előkészítőimből ne hiányozzanak a helyi
szegedi vonatkozások. Ehhez sokat
kell olvasnom, tanulnom, hiszen
csak január óta élek Szegeden, nem
ismerem a város múltját, jelenét és
terveit sem. Ezt a vállalást kibővítem még azzal, hogy az Egyetemi
Könyvtár által rendelkezésemre bocsátott újságok anyagát bedolgozom
a magyar munkásmozgalomból ké.
szülő félév végi előadásomba. Eddig már feldolgoztam a „Szegedi
Vörös Újság" 1919 március-áprilisi
számait.
Igyekezni fogok munkám jobb
megszervezésével első felajánlásomat is teljesíteni anélkül, hogy 'az
tanszéki oktató munkám rovására
menne.
Második felajánlásom teljesítésében és túlteljesítésében pedig lelkesíteni fog a Tanácsköztársaság hős
szegedi proletáriátusának emléke.
Azoké, akik a francia imperialisták
által megszállott, újszegedi jugoszláv csapatok által éhségblokád alá
vett városban bátran szembeszáll,
tak az ellenforradalommal és szívósan folytatták a termelő munkát.
Keserű Bálint
tanársegéd.
A DISZ politikai óra e heti anya.
ga a „Parasztkérdés". A következő
anyag ,,A kommunista erkölcsről".
HIBAIGAZÍTÁS
Az Egyetemi Újság 1953. február
28-i 3. számában a Kritika az Egyetemi Újságról című cikkben értelemzavaró, az értelmet az ellenkezőre fordító sajtóhiba .került. A
megfelelő mondat helyesen: A rek.
tor elvtárs
azonnal
intézkedett,
hogy azokat a tanársegédeket, akik.
vannak,
engednek konzultációik
jék konzultálni.
A cikk utolsó szava helyesen:
Szabotörnek.
SZEGEDI EGYETEM
A Szegedi Tudományegyetem, Orvosegyetem é s Pedagógiai Főiskola lapja
Felelő« szerkesztő: Túry Géza
Kiadja: Az MDP Egyetemi és Főiskolai
Pártblzotteága, a
Tudományegyetem
rektora, az Orvosegyetem dékánja,
a Főiskola Igazgatója, a DISZ és a
Szakszervezetek
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
SZILÁGYI ÉVA,

PAPP IGNÁC,

a Pedagógiai Főiskola I. éves magyar szakos hallgatója. Félévi vizsgáit kitűnő eredménnyel tette le.
Különösen kiemelkedő tudásról tett
tanúságot a XIX. pártkongresszus
anyagának megtárgyalása során a
szemináriumokon. Minden
téren
példamutatóan végzi munkáját.

a Jogi kar II. éves hallgatója. Szakérettségivel jött
az
egyetemre.
Rendszeresen, óráról-órára becsületesen tanul. I. félévi vizsgáit jeles
eredménnyel tette le. Pártcsoport,
vezető, e munkáját is péUlamuta.
tóan végzi.

Egy DISZ politikai óra
A Szegedi Egyetem 2. száma
foglalkozott a DISZ politikai órák
jelentősegével
Nézzük meg, milyen tapasztalatokról számolhatunk
be az Orosz Intézet II. évfolyamának I. csoportjában tartott első két
politikai óra alapján.
Az első politikai órán a kormányhatározatokkal, a Szovjetunió és a
Magyar Népköztársaság 1952. évi
tervjelentéseivel foglalkoztunk.
Először a politikai óráik bevezetésének szükségességéről és közvetlen
feladatairól beszéltünk. Az elvtársak kérdéseket tettek fel, néhányan
pedig kifejtették véleményüket ar.
ról. hogy milyennek is képzelik a
politikai órákat, mit is várnak tőlük. A következő félórában felvetet,
tem. a politikai óra anyagának lényeges kérdéseit, A második órában elkezdődött a vita., Az elvtársaik azokról a kérdésekről beszéltek,
amelyek vitát váltottak ki (így az
igaerő
kériSése. a gépállomások
részesedése, különösen pedig az ú j
családvédelmi
határozat
néhány
kérdése), A politikai óra részvevői
megértették a h^ározatokíból', hogy
pátiunk
hogyan
alkalmazza a
marxizmus-leninizmus elméletéit, a
tervjélenités számaiból hogyan kell
látni a fejlődés ütemét, a jövőt és
közvetlen feladatainkat
Sokan hozzászóltak, döntő részben az anya és csecsemővédelemről
szóló határozathoz. Látszott azonban, hogy a csoport döntő része
még mem olvassa rendszeresen a
pártsajtót és elsiklik a fontosabb,

egész országunkat érdeklő események és határozatok mellett. (Például Kiss elvtárs még a mindenkit
foglalkozható családvédelmi határozatból csak az „agglegényadó"-hoz
tudott néhány szót szólni; ugryanak.
kor Fekete és Mercz elvtársak igen
sok példát hoztak fel a mindennapi
életből.)
Ennek ellenére a politikai óra
eredményes volt, mert a csoport határozatokat hozott a felmerült hibák
kijavítására és a csoport életének
megjavítására, így:
1. A marxizmus-leninizmus tanul,
mányozásának biztosítása érdekében
szerda helyett mindenki hétfőre ké.
szfii el kötelező jegyzeteit marxizmusból. Ezt egy bizottság ellenőrzi,
így több idő jut a szemináriumi
elvtársi segítség nyújtásra is.
2. A csoport tagjaiból néhányan
minden 2 hétben faliújság cikkét
írnak az aktuális külpolitikai kérdésekről, szocialista építésünk eredményeiről (külön az ipar, a mezőgazdaság, kulturális és tudományos
életünk területéről) és ennek kapcsán a mi egyetemünket érdeklő
kérdésekről.
3. A politika! óra. eredménye volt.
hogy a DISZ csoportvezetőknek feladatává tette a tanulmányi feladatok végrehajtásában mutatkozó lazaságok harcos és következetes feltárását és az elvtársi
segítségnyújtás helyes irányítását, amiért
felelősséggel tartozik.
Klett József

Szabotálta a tanulmányi fegyelmet
egy csoportvezető — kulák a vőlegénye
Nagyon sok esetben tapasztaltuk,
hogy milyen káros, ha eredményeink elbizakodottá tesznek bennünket.
Káros azért, mert hajlamosak vagyunk ilyenkor arra, hogy a munka Során előforduló nehézségeket
na a maguk realitásában mérjük fel
és így nem készülünk fel előre azok
leküzdésére. Káros azért is, mert
ilyenkor könnyen elfelejtjük, hogy
az ellenség nem nézi tétlenül munkánkat, haniem valamilyen forméban mindig arra törekszik, hogy
eredményeink
elérésében gátoljon bennünket, igyekszik zavart
kelteni. Arra vonatkozóan, hogy az
ellenség tevékenységével állandóan
számolni kell, elég a legutóbbi Sze.
geden történt példát is bizonyítékul
felhozni, amikor a közellátás torén
tervszerűen megszervezett felvásárlással igyekezett az ellenség elégedetlenséget kelteni dolgozóink soraiban.
De hozhatunk egyetemünk életéből is példákat arra, hogy a hibák
mögött legtöbb esetben az ellenség
keze található. Az I. félévben az I.
éves vegyészeknél igen rossz volt a
munkafegyelen^. A pártcsoportvezetőnek feltűnt, hogy igen sok a
hiányzó,
viszont ugyanakkor a
Tanulmányi Osztály nem tud a hiányzásokról. Mikor jobban megvizsgálta a dolgot, kiderült, hogy az
egyik fanulmányi csoportvezető, G.
Tóth Róza sorozatosan nem jelentette a hiányzásokat a Tanulmányi
Osztálynak. Egyik barátnőjének,
Farkas Máriának például 14 óra
hiányzását nem írta be az ellenőrző
könyvbe és nem is jelentette a Tanulmányi Osztályon Farkas Mária

egyébként feleJősségrevonástól való
félelmében m'ég olyan indítványt is
tett a pártcsoporlvezetőnek, hogy
ha nem jelenti tovább ezt az esetet,
hajlandó kifizetni azt az összeget,
amit ezért a hiányzásért a Tanulmányi Osztály úgyis levonna az
ösztöndijából. A tanulmányi csoportvezető szabotálása idáig süllyesztette a fegyelemhez való viszonyt
az I. éves vegyészeknél.
Később az is kiderült. íiogy G.
Tóth Róza nem véletlenül végezte
így tanulmányi csopor'-vezetői feladatát. Vőlegénye, kinek 200 hold
földje volt, nyilván nem arra buzdította, hogy igyekezzek minél job_
ban küzdeni a tanulmányi fegyelem
megszilárdításáért,
hanem
arra.
hogy ahol csak tudja, gátolja annak
elérését akadályozva ezzel a mindannyiunk elé ki'űzött célt, a jó szakemberré.válás megvalósítását. Az
I. éves vegyész évfolyam DISZ vezetősége 'és pártcsoportja sokat t a núit ebből. Nem árt azonban, ha a
többi DISZ szervezetünk is leszűri
magának a tanulságot ebből az esetből. Ha a munkánkban előforduló
fogyatékosságokat, hibákat takargatjuk és nem küzdünk azok megszüntetése ellen, amint ezt nagyon
sok helyen tapasztaljuk, akkor tág
teret nyitunk az ellenség munkájának, növeljük annak a lehetőségét,
hogy romboló munkát végezzen. Ha
viszont a hibákat őszintén feltárjuk
és megvizsgáljuk, hogy milyen té.
nyezők okozzák előfordulásukat,
könnyeiben felfedezzük az ellenséget é s könnyebben
fel is tudjuk
venni a harcot ellene.
Mária Ferenc

