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A kapitalista gazdasági rendben 
a tudós éppen olyan kizsákmányolt, 
mint a munkás 

Öt stegedi tudós nyilatfcogata tudományos étetünk felszabadulásáról 

• A tudományos kutatást és a művészi alkotást fel 
kell szabadítani a tökétől való függés alól és a 
nép szolgálatába kelt állitani. Csak igy Lehet biz-
tosítani a kutatás és alkotás szabadságát*. 

«...meg kell szervezni a tudományos muuka 
tervszerűségét*. : 

(A Magyar Dolgozók Pártja progranniyiIaticoza-
' Iából.) 

Az egész magyar dolgozó népet bizakodó érdeklődéssel 
töltötte ei az MDP programnyilatkozata Nemcsak a gyárak 
zajos niunkalcnneiben, do a világtól látszólag elzárt labora 

tóriumok, dolgozószobák mélyén élő tudósok életében is 
nagy változást jelent ez a program. 

Szegedi tudományos életünk legkiválóbbjai közül keres-1 

lünk fel néhányat, AZ MDP pártprogram járók a magyar 
1udománvos élet" felszabadulásáról beszélgettünk velük. E»-
ultui n természettudományok és orvostudományok körélien 
kutatók közül szólaltatunk meg öl tudóst. i 

Dr. Kalmár László 
egyelem! tanárt, a kiváló nva-
lemntika-ludósl kerestük fel 

. elsőnek. 
— Mi tudósok azt várjuk el-

sősorban a Magyar Dolgozók 
Várijának programjától, — 
amelyet nagy rokonszenvvel 
üdvözlök— bogy megszüntesse 
a tudós kizsákmányolását. A 
kapitalista nagyüzemek egy-
részt a munkás verejtékéből, 
másrészt a tudomány eredmé-
nyeiből keletkeztek, de a ka-
pitalista gazoUságl rendben a 
munkás és tudós egyaránt ki-
zsákmányolt volt, mert sem a 
munkásnak, sem n tudósnak 
nem fizették meg munkája ér-
tékét. Nem is fizethették meg, 
mert gazdasági rendszerűt 
alapja a meg nem fizetett 
munka értéke, vagyis az ér-
téktöbblet volt. Az uj társada-
lomban gyökeresen megválto-
zik a helyzet. Remélem, a 
munkássági parasztság életszín-
vonalának emelése mellett a' 
tudósok anyagi gondjait is si-
kerül megszüntetni és ezzel 
zavartalanul végezhetik mun-
kájukat az összesség javára. 

— Örömmel látom, hogy ez 
ma már nemcsak vágyálom, 
hanem az MDP programja a 
közeljövőben megvhíósitandő 
feladatok sorába' állítja a tu-
dományos kutatásnak ff tőke 
alóli felszabadítását. 

Dr. Slraub F. Brúnó 
orvos-vegyészprofcsszort, a 
Kossuth-díjas fiatal tudóst la-
boratóriumában találjuk. Mun-
katársainak ad útmutatásokat, 
pékéiben ezeket mondja: 

— Az egyetem tudományos 
munkájának" tanitó és kutató 
részében egyaránt vissza kelt 
tükröződnie "azokuak a változá-
soknak, amelyek az ország éle-
tében a közelmúltban végbe-
menlek. Az egyetem tanárainak 
fokozottabban' kell bekapcso-
lódóink a tanulókörök, szakkö-
rök munkájába és kívánatos 
lenne, ha a régi egyetem tra-
dícióihoz visszanyúlva a kol-
légiumokkal is szorosabb kap-
csolatba kerülnének a tanárok. 

— A ludomúny gyakorlati 
vonatkozásaiban intenziven 
meg kell mutatkoznia annak a 
tervszerűségnek, amelyet az 
MDP programja igen helyesen 
követel. Az. egyetem tudomá-
nyos életének be kell kapcso-
lódnia az őt környező és fen-
tartó gyakorlati életébe. Első-
sorban nz Alföld mezőgazdasá-
gi, állattenyésztési és termény-
értékesítési problémáinak meg-
oldásában segíthet a szegedi 
tudós a népen. Igy a talaj-
javítás, tulnjkutatás, anyagfel-
dolgozás, állati betegségek le-
küzdése terén is. Kívánatos 
hogy a helyi ipar technikai 
problémáinak megoldásában a, 
kutató intézetek segédkezet 

nyújtsanak, felismerve azt tt 
tényt, hogy az ipar és egyetem 
ina már egyaránt a népe, nem 
pecKg a különböző tőkés és 
íeiuKilis érdekeltségeké. 

Dr. Jaucsó Miklós 
a gyógyszertan Kossuth-díjas 
professzora. 

— A régi világban sokszor 
völctlcnencn mulott egy-egy 
gyógyszer felfedezése. A kinin 
hatását igy fedezték fel, ugyan-
csak a szívbaj ellen használa-
tos digitaliszét is. N^ra bíz-
hatunk azonban mindent á vé-
letlenre. Igen- sok népbetegsé-
günk van ma is, amely ellen 
nincs komoly gyógyszer. Ezek 
felfedezéséhez feltétlen terv-
szerűségre van szükség. 

— A kutatásnak a múltban 
sokszor igen nagy hátrányaira 
voltak a kapitalista nagyüze-
mek, — fűzte ntég hozza Jan-
csó professzor. A külföldi gyá-
raknát különösen gyakran 
megtörtént, hogv elcsalogat-
ták a legjobb kémikusokat, ez-
zel lenyomták az egyetemi in-
tézetek nivóját és megakasz-
tották n kutatást. Hiszem, hogy 
ez ina nem fordulhat elő és 
elsősorban a népbetegségek 
gyógyítására tervszerű, komoly 
munka folyhat, hiszen a" köz-
érdek szolgálatát tartjuk első 
feladatunknak. 

Dr. Ivauovils György 
A kórtan professzora értékes 
kutatómunkáját ugyancsak 
Kossulh-dijjai tüntette. ki a 
magyar köztársaság. 

— Helyeslem a Magyar Dol-
gozók Pártjának programját — 
mondja. Természetesnek tar-
lom, bogy a tudományos mun-
kák éppen olyan tervszerűen 
follyanak, mint bármely más 
nnmktílatok ebben az ország-
ban. Az elmúlt háborús 
évek sajnos nem engedték 
meg. hogy mindazokat "a ter-
veket, amelyeket magunk eíé 
tűztünk, meg is valósítsuk. 
Most azonban annál fokozot-
tabban fordulunk1 azok felé a 
kutatási ágak felé, amelvekkel 
a széles néprétegek egészségi 
helyzetén segíthetünk'. Jelen-
tős kísérleteket kezdtünk a tu-
berkolózissai kapcsolatban, 
amelyek főként azt a célt szol-
gálják, liogy sikeresebben 
küzdhesrünk a gümös fertőzé-
sek megelőzésére. Kutatásunk 
másik iránya az úgynevezett 
virusfer tőzések re von a tkoztk. 
Az ulólvbi időben nagyszám-
ban, járványszerüeu "fellépő 
agyhártyagyulladások is való-

színűen ilyen vírusos erede-
tűek. Most" folytatjuk a hábo-
rús időkben abbahagyott lép-
fene immunitás-kutatásokat is. 

Dr. Bruckner Győző 
a szerves kémia professzorának 
intézete a legszebben működő 
szegedi tudományos intézetek 
közé tartozik:. 

— Tőkélctösen egyeiértek 
abban az MDP programjával, 
hogy a tudomány létének ós 
haladásának legfontosabb fel-
tétele a tudományos kutatás 
szabadságának biztosítása. Ez 
nem zárja fcjt a tudományos 
kutatómunka egyes irányzatai-
nak olyan jellegű terv szerű si-
tését, amely célkitűzésében 
nemzetgazdasági problémáknak 
a nép egyetemes jólétét haths 
lósan fokozó megoldását ke-
resi. Ehhez a kérdéshez a 1 
nagyobb szakértelemmel 
nyulnj, meri a tudomány ön-
magáért való művelése — ép-
pen « természettudományok 
terén — igen. sokszor olyan 
eredményekhez vezetett, ame-
lyek gyakorlati kutatásaikkal 
szinte felbecsülhetetlen mér-
tékben fokozták az emberi jó-
létet. Ugyanígy » gyakorlat is 
sokszor vetett fel ollyan tudo-
mányos problémáikat, amelyek 
megoldása végeredményljen a 
tiszta tudomány uj távlatait 
nyitotta meg. A kölcsönhatás 
tehát nyilvánvaló s csak 'az 
igazi szakértelemmel végzett 
felszabadult szervezés kérdése, 
hogy e kölcsönhatás nyújtotta 
lehetőségekét a nép számára 
minél gyümölcsözőbbé tegyük. 

öt szegedi tudós 
nyilatkozatai megnyugvást je-
lent számunkra. Biztosi tékát 
látjuk annak, hogy ma már 
tudományos éle tűnik is egyre 
inkább a" nép szolgálatába áll 
és az MDP programjának meg-
valósulásával tökéletesen be-
töltheti azt a hivatást, amely 
a népi demokratikus Magyaror-
szágon vár rá. (l. t.) 

Kiskereskedő Hirek 
Az előadássorozat keretében 

péntekén délután 6 órakor dr. 
Ikrényi Bertalan tart előadást 
• Hogyan kalkuláljunk* címmel. 

A zúszlóavAtó ünnepség vég-
leges időpontja vasárnap <f. o. 
10 órakor lesz az ipartestület 
márványtermében, A zásZLÓ-
avató ünnepségen na ünnepi 
beszédet Komnenov Pál or-
szággyűlés;! képviselő, a KISOSz 
országos elnöke mondja. Ax 
ünnepséget kővetően fét 1 óra-
kor társasebéd lesz Kalmár 
István vendéglőjének nyári lie-
lySsófféhen (Vörőstnarty-u. 5). 
Az ebédjegy ára 7 forint. Je-
gyet elő jegyeztetni lehet az ér-
dekképviselet irodájában. 

Pénteken délután negyed 5 
órakor a rövid- és divatáru 
szakosztály ülést tart. 

S r ' " .át* . H U N 6 H I I terraszán 
V A C S O R A Zene: V i r ó n y — R á e z d u o . 

* ^ • Rossz idő esetén a belső terem üzeaiben I 

Ötvenezer népi táncos legjobbjai 
mutatkoznak be a szegedi !ánebemu!a!óti 

A szépség ünnepe lesa 8 
szombat esti országos népi tánc-
bemutató. a müsar léi 9 őrs-
kor kezdődik a Vasutas-stadion-
ban és ezen a 48-as országos 
táncvcrscny legjobbjai szere-
pelnek. Az országban '49—50 
ezer népi táncos vett részt & 
versenyeken, akik közül a most 
bemutatkozó kilenc csoport 
vitte el a pálmát, A díszbemu-
tatón rajtuk kivül színes mű-
sorral szerepelnek a legjobb 

szegedi csoportok is, a 'Kul-
túrával üdvözöljük a kiillura-
liozókat* jelmondatnak meg-
felelően. Dr. Drégely. Józsel 
rendőrezredes minden előké-
születet megtett arra, hogy el 
a nagy bemutató valóban"min-
denki számára élmény legyen. 
A látványosságokat "nagvsm-
bésu tűzijáték egészíti ki Je-
gyeket a D61 magyarország ki-
adóhivatalában, áz Idegenfor-
galmi Hivatalban és a Bei-
városi Moziban árusítanak. 

K r u m p l i m a l a c t ó l r e p ü l ő g é p i g . . . 
Mii láthatnak a szegedi ifjúság első nagv 

kiállításán 

Szeged fiatalságának kö-
zős, szép munkáját mutatja 
az a kiállítás, amely a Ma-
gyar Ifjúság Népi Szövetsé-
ge rendezésében nyilt meg 
a MINSz Vőrősmarty-uteai 
székházában. A bejáratnál a 
népi kollégisták színes fa-
liújságjai tűnnek szemünk-
be. Az üzemek SzlT ifjú-
sága napi munkája legszebb 
darabjait sorakoztatta fel. 
Gyönyörködünk ja gyufagyá-
ri SzlT, az államosított 
Winter-kefegyár, a kon-
zervgyár, ujszegedi kender, 
szegedi kenderfonö ifjú-
munkásainak, a vasutas, a 
bőripari SzIT-nek pompás 
mintadarabjaiban, valamint 
az iparostanonciskola SzlT 
csoportjának gépmodelljei-
ben, az iskolai munkaver-
seny darabjaiban. 

A (hároméves tervvel Ilyen 
kenyeret minden dolgozó 
asztalára! — hirdeti az 
EPOSz-ba, tömörölt paraszt-
fiatalok (táblája egy hófehér, 
foszlós cipón. A röszkel, 
sándorfalvi, algyői, fekete-
széli parasztifjak állították 
ki mellelte termésűk javát. 
Huszka Sándor sándorfalvi 
parasztífju tehetséges rajzai 

külön felkeltik a figyelmei. 
Az iskolák ifjúsága, ultö-

rö'csapatai a legkülönfélébb 
apróságokat hozták. A ke-
reskedelmi leányiskola, a 
Szent Erzsébet általános, a 
rókusi Szent Imre, a Mar-
git-utcai általános iskola kis 
diákjai, diáklányai a krtnu-
limalactől kezdve, változa-
tos játékszereken kereszt ül 
hasznos házi eszközökig, re-

Emlőgép modetlig mindenfé-
e csinos tárgyat készítet-

tek. ;A Margit-utcai általános 
iskolások 1848-as népi hím-
zésekkel szerepelnek. A ta-
nítóképző intézet kiállításá-
nál pedig Hcnnert .Tános 
komoly tehetséget igérő 
szobraitörvendezlelik a láto-
gatókat. 

A Szegedi Egyetemi Ifíu-
sági Szövetség falitáblái, 
brigádmunkájáról készült 
felvételei egészítik ki az ér-, 
dekcs kiállítást, másutt pe-
dig fehérfőkőtŐs lányfejük 
mosolyognak ránk: az uj-
szegedi Állami Védőnőképp 
ző Intézet életéről készült 
felvételekről. Mindehhez a 
MADISz emlékzászlói, nye-
reményserlegei adnak izlé-) 
ses keretet. 

Róth hajlított fabulorcjyár 
Vasasczsntpéter-iitca 3. (volt fluort oépovár) 

Színház • cMüvészet 
1600 ülőhelyes nyári 
szabadtéri színpadot 

épit a város a Stefánián 
A város állandó jellegű 

nyári szabadtéri színpadot 
épit 'a Stefánián a várkioszk 
előtti részen. A szabadtéri 
színpadnak az a célja, hogy 
ott néphangversenyeket, 
esetleg színi és ismeretter-
jesztő és mozielőadásokat 
tartsanak. A mérnökség a 
terveket elkészítette, 1600 
ülőhelyes nézőteret akar-
nak emelni, amit virágdí-
szekkel, élősövény parkíro-
zással csinosítanának. Az 
országos centenáris bizott-
ság kilátásba helyezte, hogy 
a tervet pénzzel támogatja. 
A Szegedi Ipari Vásár meg-
nyitásáig, julius végére ké-
szül el a nyári szabadtéri 
színpad. 

oOo 

(•) Vizsgaeloadás a szín-
házban. Az Állami Zenekon-
zervatóriumban Abonyi Ti-
vadar főrendező tanár ének-
főtanszak beszéd és drámai 
gyakorlalos növendékeinek 
vizsgája junius 14-én, hét-

főn eslo 8 órakor lesz a 
színházban. Közreműköd-
nek Lulgl Renzi olasz mes-
ter és Littasy György tanár 
növendékei. Az énekkorro-
petáciő tanára Szatmári Gé-
za. A vízsgaelőadás iránt 
rendkívül nagy érdeklődés 
nyilvánul meg, mert ezen az 
előadáson fiatal tehetségek 
fognak bemutatkozni. Jegy, 
igen mérsékelt árban a szin-
ház pénztáránál és a Kon-
zervatóriumban váltható, r 

(•) A Búnk-bán uj szerep-
lőkkel. A Bánk-bán kedd 
esti előadásán túlnyomói ig 
uj szereplők léptek fel. Baj-
nok Ferenc betegen énekel-
te Ottót. Ferenc Anikó ala-1 

kitotta Gertrudot L(i?ür< 
Márta Melindát. Laczó Ista 
ván hatalmas tenorja sem 
volt mentes minden zökke-
nőtől, de a második felvo-
násban olyan csodálatos 
magas c-vel fejezte be nagy, 
áriáját, amilyent még nerar 
igen hallottunk szegedi szín* 
padon .A közönség tombo-
ló tetszésnyilvánítására a) 
nagy áriát meg ls ismételte-

Osszvezetőségi-, összüzembizottsági- és bizalmi együttes ülés 
• Szakszervezett Székltázht n junius li-én, pénteken délután 3 órakor. Megjelenés kötelező. Meghívóiét mindenki huzza magúval, mert a 

Jelenlét ellenőrzése a rnegh vők összeszedésével förténllk. 


