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A párt vezet bennünket 
Irta: V. Katajev 

Í L L A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tag ja i és a kormány vezetői Sztálin 
elvtárs ravatala előtt. 

Elutaztak Moszkvából a J. V. Sztáiin 
temetésén részt vett külföldi 

kormánydelegációk 
Március 11-én elutaztak Mosz-

kvából a Joszif Visszárionovics Sztá-
lin temetésén résztve'/ következő 
kormány delegációk: 

A román delegáció, élén Gh. 
Gheorghlu.Dej.jel, a miniszterta-
nács elnökével. 

A Német Demokratikus Köztár-
saság küldöttsége, élén O. Grote-
wohl miniszterelnökkel. 

A csehszlovák delegáció, élén 
K. Go'twald elnökkel. 

A lengyel delegáció, élén B. 
Bieruttal, a minisztertanács elnö-
kével. 

A bolgár delegáció, élén V. 

Cservenkovval, a minisztertanács 

elnökével. 

A finn küldöttség, élén U. Kek-

kemen miniszterelnökkel. 

A küldöttséget ünnepélyesen bú. 
csúz'atták. 

V. M. Molotov fogadta 

Kekkonen 

finn miniszterelnököt 

V. M. Molotov, a Szovjetunió Mi-

nisztertanácsának elnökhelyettese, 

a Szovjetunió külügyminisztere 

március 11-én fogadta U. Kekko-

nen finn miniszterelnököt és kül-

ügyminisztert. U. Kekkonen, Finn. 

ország elnöke és kormánya nevé-

ben részvétét fejezte ki a szov-

jet kormánynak J. V. Sztálin halá. 

Iával kapcsolatban. 

A világ elvesztette azt az em-
bert, akit az egész dolgozó em-
beriség barátjának, atyjának és ta-
nítójának nevez. Olyan mérhetet-
len nagy a bánatunk, hogy szavak-
kal nem is tudjuk kifejezni. 

Meghalt Sztálin. 
Szörnyű fájdalom ez. Sztálin és 

a halál —T lehet-e ennél valami 
összeegyeztethetetlenebb? 

Sztálin az élet. Sztálin a halha-

tatlanság. Sztálin halhatatlan, 

mint a nép, amelyet utolsó lehe-

letéig szolgált, mint a nagy Kom-

munista Párt, amelyet Leninnel 

együtt megteremtett, min' a világ 
dolgozói barátságának eszméje. 

Sztálin a halhatatlan Lenin ko-
porsójánál nagy esküt telt, hogv 
hiven teljesíti Iljics végakaratát. 
A halhatatlan Sztálin koporsójá-
nál megesküszünk, bogy felépít-
jük a kommunizmust, mert a hal-
hatat'an Lenin és a halhatattan 
Sztálin nagy Kommunista Pártja 
vezet bennünket 

örök dicsőség minden idők és 
népek legnagyobb lángeszének — 
a földön élő emberek legélöbbjé-
nek — a barátnak, az atyának, a 
tanítónak — Sztálinnak. 

Vasárnap nyílik meg 

as Egyetemi Könyvtár új kiállítása 

Fellőtíö békebfzolfságí munka a Tudományegyetem jogi karán 
Sztálin elvtára az SZKP X IX . 

kongresszusa előestéjén megjelent 
„A szocializmus közgazdasági pro-
blémái a Szovjetunióban' című 
munkájában a legaktuálisabb és 
legsürgetőbb fontosságú kérdésekre 
adott iránymutatása mellett világos, 
érthető és mindenki számára átte-
kinthető képet ad a békemozgalom 
kérdéseiről is E sztálini munka je-
lentősége a békemozgalom vonatko-
zásában abban áll, hogy szembe-
ezáU a háború elkerülhetetlenségét 
hirdető imperialista propagandával, 
megóv attól a veszélytől, hogy a 
mai háborúkat végleg meg lehet 
Semmisíteni az imperializmus meg-
semmisítése nélkül, fehívja a fi-
gyelmünket az imperialista táboron 
belüli ellentétek növekedésére és a 
békét erről az oldalról fenyegető 
veszélyre és nem utolsósorban rá-
mutat a békemozgalom demokrati-
kus jellegének fontosságára. 

Sztálin elvtársnak a béhemozga-
lomra vonatkozó szavai életet és 

erőt adtak valamennyi 
békebnottság munkájához. 

Világossá vált: mit, miért és meny. 
nyit válhatunk a világbékemozga-
lomtól. A sztálini szavak áttal 
nyujto't világosság erősíti tisztán-
látásunkat, megóv a túlzott derűlá-
tástól, de az esetleges bizakodás-
nélküli hangulattól is. 

A sztálini szavak súlya megmoz-
gatta a Szegedi Tudományegyetem 
Jog! Karának bSkebi-oítsági mun-
káját is. A kar professzorai, tan-
személyzete, dolgozói üs hallgatói 
leikece-, igyekeznek kivenni részü-
ket a békéért vívott harcból. A kar 
valamennyi professzora, dolgozója 
és hallgatója tuda'ában van annak, 
hogy eredményt nem lehet ölibeiött 
kézzel elérni, „várva a bókét", ha-
nem komoly, áldozatos munka 
szükséges. Ez-n a téren komoly 
feladatok hárulnak a bétebizottrá-
gokra: a béke ügyére való harcos 
állásfoglalásra nevelés, a kozmopo-
litizmus elleni harc fotnzása, a pro. 
le'árnemzetközl'Ség szellemének erő-
sítése ós a Szovjetunió iránti sze-
reie; elmélyítése terén. A jogi kari 
békébizr.ttsógok is elhatároz ák — 
és ezt az elhatározást már tettekké 
formálták —, hogy 

elviszik 
a békemozgalom zászlaját 

mindazokhoz az embereikhez, akik-
hez a többi tör-egiszervezet csak ne-
hezebben ju? el. 

A karon jtterleg egy profesz-
szőri-, tanszemélyzet!-, adminisz-
tratív dolgo-ói és három hallgatói 
békebizottság működik. A legaktí-
vabb munkát az cgyecített dolgozói 
békekizottság fejett® ki. A bizott-
ságot Schulteisz Emi l professzor 
vezeti, aki fáradhatatlanul mozgó-

sítja a dolgozókat a béke ügyének 
cselekvő védelmére. A mozgalom 
munkájának ál'andó szemmeltartá-
sával és az aktív tevékenységre való 
állandó inspirációkkal igen nagy 
erőt ad a bizottságnak. 

A jogi kari békebizottságok mun-
kája két irányú: állandó jellegű és 
időszerű eseményekhez kapcsolódó. 
Az állandó jellegű működés a bé-
kéért való szakadatlan küzdelem 
ébrentartására. Ez arra Irányul, 
hogy az oktatási munkát a tanszé-
kek 

összekapcsolják a békeharccal, 

hogy az oktatás körében a békéért 
folyó küzdelem jelentősége állandó-
an kifejezésre jusson. A kari bélce-
b'zottságok folyamatosan rendez-
nek békeklsgyűl'íseket, amelyeken a 
titkári beszámoló a mindenkori ak-
tuális problémákkal foglalkozik és 
ezeket a dolgozók számos hozzászó-
lással vitatják meg. A kari békebi-
rot'ság segítséget nyújt a megyei 
békebizottságnak is 15 tagú előadó1 

brigád szervezésével. Az előadói 
brigádban tanársegédek és Rákosi-
öszlöndíjas hallgatók is résztvesz-
nek. Schulteisz Emi l professzor, a 
békebizottság elnöke Makón, Khol-
manm Ferenc és Szentpéteri István 
tanársegédek Csanyteleken, illetve 

Kisteleken tartottak már békegyűlé-
seket. A bizottság a közeljövőben 
Pitvarosra és Kiskundorozsmára 
küld előadókat. 

Az időszerű eseményekhez kap-
csolódó munkáknál a kar j ó munkát 
végzett a III- Magyar Békekongresz-
szusra küldőt? levelek összegyűjtésé 
terén. Kerékgyártó Ilona, kari 
orosz lektor szép selyem tarsolyt 
készített A bókeöizottsági munká-
ban Dezső Gyula nyugalmazott pro-
fesszor is igen lelkesen vesz részt. 

A kari békebizo tság az aktuális 
eseményekkel kapcsolatosan rendkí-
vüli békegyűléseket tartott. Ilyen 
volt például legutóbb a Rosenberg-
házaspár elítélése ellen tiltakozó 
békegyűlés. 

Az eddigi eredmények mellett 
azonban a kar dolgozói és hallgatói 
ismerik munkájuk hiányosságait is. 
Ezeket leküzdeni igyekeznek, mert 
tudjáJc, hogy a b&efrent magyar 
szakaszának erejét valamennyiük 
munkája, áldozatvállalása és harcos 
kiállása fokozha'ja. A kar minden 
dolgozójának elszán/ törekvése, hogy 
a maga őrhelyén mindenik: legtöb-
bet adja abból, amit nyújtani tud-
Csakis ezzel válhatik valósággá a 
Békevilágtanács jelszava: „A békét 
meg lehet menteni. A békét meg 
kell menteni " 

Perbiró József 

A felszabadulás óta sok szép és 
értékes kiállítás . volt Szegeden, 
— amelyek közül jónéhánynak 
tízezres látogatóközönsége volt. 
A 6zámok azt bizonyítják, hogy a 
sikerül/ kiállításokat Szeged dol-
gozói szívesen látogatják, nép-
szerűségük nagy. 

Ez érthető is, hiszen a kiállítás 
a fejlődésnek, a tanulási lehető-
ségnek egyik igen közvetlen esz-
köze, mert szemléltető formában 
tárja fel szocialista építésünk, 
kulturális haladásunk sikereit. 

A Szegedi Tudományegyetem 
dísztermében most készülő „Má-
tyás király könyvtárától a 3000 
népkönyvtárig" című kiállítás ren-
dezősége, a Budapesti Országos 
Széchenyi Könyvtár és a Szegedi 
Egyetemi Könyvtár dolgozói már 
hónapokkal ezelőtt megkezdték a 
kiállítás előkészületeit: részletes 
munkatervet dolgoztak ki, megír-
ták a kiállítás katalógusát. 

Munkájukban az a gondolat 
lelkesítette őket, hogy a kiállí-
tás a Szovjet-Magyar Barátsági 
Hónap egyik jelentős eseménye 

lesz. 

Két nappal a megnyitó előtt, — 
lázas munka folyik a díszterem-
ben: villanyszerelők, a Dekorá-
ciós Vállalat munkatársai, az Asz-

talos Szövetkezet egyik dolgozója 
és a két könyvtár több munkatár-
sa fáradtságot nem kímélve Jó-
kedvvel dolgoznak reggeltói, a 
késő esti órákig. 

A hatalmas teremben állították 
ki Mátyás király egyik híres köny-
vét. A másik tárlóban a 48-as for-
radalom hagyományai, Pe'ófi ke-
zeírása, Kossuth kiáltványa Szeged 
népéhez: — mindem szó, minden 
gondolat őseink törhetetlen sza. 
badságvágyát tükrözi. Tömörkény 
István és Juhász Gyula kéziratait 
a szegedi haladó írók 'áriójában 
láthatjuk. A kiállítás azonban 
nemcsak a multat tárja elénk, be-
mutatja a jelent és ezen keresztül 
a jövőbe is vet egy pillantást. 

A tárlókban a szovjet segítség 
számta'an dokumentuma. Szov-
jet könyvek, amelyek tanulmá-
nyozása üzemi munkásaink ez-
reit segítette a jobb munkára, 
többtermcléshez, a magasabb 

életszínvonal eléréséhez-
A nagy munkának ezek a képel, 

számadatai, élő bizonyítéka annak 
a törhetetlen békevágynak, amely 
a hatalmas szocialista tábor min-
den tagját áthatja, — de egyben 
vád is az imperialista háborús 
gyújtogatok ellen, akiknek profltja 
a rombolásból, a milliók véréből 
születik-

Több békebarcos művei írnak a szegedi írók 
A Békebizottság és az írószövetség szegedi csoportiának 

megbeszelése 

Az általános iskolák évvégi vizsgatéfe'ei 
A közoktatásügyi kormányzat 

intézkedett az általános iskolák 
évvégi vizsgatételeiről. 

A magyar nyelv és irodalomból 
az fiók életének. munkásságának 
rövid ismertetése, verses vagy pró-
zai szövegelemzések, végül iro-
dalomelméleti kérdések. 

Történelemből a vizsgatételek 

az általános Iskola VIII. osztályá-

nak történelmi anyaga alapján ké-
szültek a legutóbbi száz év tör-
ténelmének legfontosabb kérdései-
ről. 

Alkotmánytanból a tanulóknak 
feleleteikben meg kell mufalniok, 
hogy ismerik népi demokráciánk 
eredményeit és becsülik azokat. 
A matematikai vizsga tételek szám-
tani, algebrai és mértani kérdése-
ket tartalmaznak. 

Szerdán este fél nyolc órai kez-
dettel a Békebizottság és az író-
szövetség Szegedi csoportjának tag-
jai a Hungáriában megbeszélést 
tartottak. A megbeszélésen részt, 
vett Berde Mihály elvtárs, a Me-
gyei Békebizottság titkára, Lacsán 
Mihályné elvtársnő, a Városi Bé-
kebizottság titkára, az Irószöve'-
ség 6zetredi csoportjának tagjai, 
a Tudományegyetem Irodalomtör-
téneti Intézeté és a szegedi Nem-
zeti Színház képviselői. 

A megbeszélés Berde Mihály elv-
társ bevezető szavai után kezdő-
dött. Berde elvtárs a békemozga-
lom demokratikus jellegéről be-
szélt, majd elmondotta, hogy az 
írók fontos feladata segíteni a bé-
kemozgalomtól eddig még távol-
álló becsütotes dolgozók bekap-
csolódását a békeharcba. Az új 
magyar irodalomban kevés a bé-
keharcos mű. írjanak a szegedi 
írók i® több bókeharcos művet. 
A bevezető 6zavak utáni megbe-
szélésen a szegedi írók ezzel kap-
csolatos terveikről beszéltek. Ké-
keedy Gyula elvtárs, az írószövet-
ség szegedi csoportjának titkára 
elmondotta, hogy egyfelvonásos 
színdarabon dolgozik, mely azt 

i mondja el, hogyan lesz egyik he-
i lyi tanácsunk dolgozójából aktív 
békeharcos. Lődi Perenc elvtárs, a 
„Tiszatáj" szerkesztője, a Tito fa-
sizmusról ír elbeszélő költeményt. 

II fmc'a nsmzelgyülás jobboldali többsége 
első olvasásban ^óvábagyla az úgynevezett 

amnesztia törvény avaslaiot 
Párizs (MTI). A francia képvise. 

Iöház szerdán délután első olva-
sásban jóváhagyta a hazaárulók 
és volt együttműködök rehabilitá-
sáról szóló törvényjavaslatot, 

| amelynek értelmében kevés kivé-
j telle! szacadlábra helvezik mind. 
' azokat a fasiszta együttműködőket, 
akik még börtönben vannak. Azok 

1 a volt francia képviselők és 6ze. 
nátorok, akik annalridején Pé'ainra 
szavaztak, most isméi megválaszt-

: hatók lesznek és visszatérhetnek a 
közéletbe. Azok a volt állami 

tif-z'viselők, akik a hazaáruló 
Vichy.rendszeit vezető állások-
ban kiszolgáltok, most isnrét 

közhivatalhoz jutnak. 

A jobboldali többség lényegte-
len változtatásokkal igyekezett a 
rendeletnek a közvéleményre gya-
korolt hatását csökkenteni — si-
kertelenül. 

A londoni rádió jelentése szerint 
a francia nemzetgyűlés állal elfo-
gadott amnesztia-törvény 40 ezer 
embert érint. 

Petrovácz István, az egyetemi fia-
talok életéről ír egyfelvonásos 
színdarabot. Somfai László, e 
Szegedi Kenderfonógyár történeté-
nek egyik részét egyfelvonásos 
színdarabban dolgozza fel. András 
Sándor, Kövesdy Lajos kisebb 
terjedelmű művekei Írnak a bé-
keharccal kapcsolatban. Németh 
Ferenc elbeszélő költemény' fr. 
Bálint György elvtárs, a szegedi 
Nemzeti Színház igazgatója meg-
ígérte, hogy a 6zinház minden 
segítséget megad az egyfelvonásos 
darabok írásához. Dramaturgiai 
és színpadtechnikai tanácsokkal 
is 'ámogatja a szegedi írók mun-
káját. 

A megbeszélésen határozták el 
az írócsoport tagjai, hogy béke-
harcc® írásokra pályázatot hirdet-
nek. A pályázaton mindenki részt-
vehet, aki tehetséget érez az írásra. 

A Békebizottság és az írószö-
vetség közös megbeszé'ésének 
eredményessége azt bizonyítja, 
hogy a kezdeményezés helyes volt. 
Éppen ezért a résztvevők egvü'-
teren elhatározták, hogy a most 
már megteremtett kapcsolatot to-

. vábbi jó munkával mélyítik el. 
A tervek szerint egy áoriüsban 
'ártandó újabb megbeszélésen a 
már elkészü't művek közül vi 'at . 

' nak meg egyet, hogy azzal is se-
gítsék, könnyebbé tegyék a sze. 

' gedi írók további békeharcos 
munkáját. 

Ezen a héten kapják meg a Rákosi-vándorzászlót 

a legjobb úttörőcsapatok 

A tanu'mányi- és ú'törőmunká- ' tanúi legyenek a Pásthy-utcoiak 
ban egyaránt kitűnő úttörő csa- I n a g y kitüntetésének, mikor a 
patok számára a legnagyobb ki- m < , 7 , M k r a 

tüntetés, ha népünk szeretett ve-

zére, Rákosi clvtár® születésnap-

ján elnyerik a Rákos'-vándorzász-

lót. 

Kecskemétén a Pásthy Károly-

utcai általános lányiskola úttörő-

csapatának tagjait érte ez a ki. 

tüntetés. A csapat a tanév meg- csapat lett a Rákosi-zászló büszke 

. kezdése óta tanulásban, úttörö tulajdonosa. 

• munkában egyaránt derekasan Ezen a héten országszerte ínég 

megáll'a helyét: Tanulmányi át. |kok úttörőcsapat veszi át az ün-

laguk 3.7. Valamennyi kecskemé'i . nepélye® csapatgyűtéseken n Rá-

í iskola elküldte képviselőit, hogy kosi-zászlót. 

DISZ megyebizottságának 

átadta a zászlót. 

Bács-Kiskun megyében a jó mun. 

ka jutalmául kitüntetésben ré-

szesültek még a 6o'-ti és a csávo. 

lyi úttörők is. 

Somogy megyében hat úttörő-


