
CSÜTÖRTÖK, 1953. MÁRCIUS l í . 

A SZOCIALISTA REALIZMUS KÉRDÉSEIHEZ 
(V, P. Druzin válasza a szegedi egyetemi hallgatók kérdéseire) 

V. P. Druzin elvtárs, a filológiai 
tudományok kunditátuaa, a .Zvjez-
da" főszerkesztője, a Magyar-Szov-
jet Barátság Hónapja alku imából 
Magyarországon tartózkodó szovjet 
küldöttság • tagjn, magyarországi 
tartózkodása alatt előadási tartolt 
a Szígedi Tudományegyetemen, u 
szocialista realizmus kérdéseiről. Az 
egyetem haljgntói, akik paraszti fia-
talok, illé'ó'.og munkások gyerme-
kei, szomjossan isszák niugukba az 
új ismerőieket, cz igazi tudomány'. 
Az előadás meghallgatására össze-
gyűlt fiatalok nem férlek el mind 
a nagyteremben é j ktáebb 'ermek-
lien, hangszórón közvetítve hailgal" 
túk Druzin elvlárs előadását. A 
nmry érdeklődésre Jellemző oz elő. 
adás ulán felvetett kérdések soka-
sága ls. 

KÉRDÉS: Mi a művészi szép és 

m/t ériünk a forma fökéletcségén?. 

VALASZ: A kapitalista országok-
ban megjelennek gyermekkönyvek, 
amelyekben olyan képek láthatók, 
amelyektől minden normális gyer 
mek irtózik. Ezeket a gyermek-
könyveket az illető országokban 
mégis szépnek találják — u burzsoá 
felnőttek. 

A dekadens zene kedvelői ;»z afzr 
szonenelábnn, a diasiharmóniában 
lelik gyönyörűségüket, nekünk v l . 
szout a dallamos zene tetszik. 

Csernyisevszkij, a materialista 
esztétika atyja ezt a meghatározást 
adta: „A művészi sz'p maga oz 
étel". Komoly tanulmányozást igé. 
nyel'ennek n tételnek a különböző 
művészeti ágakra konkretizálása. 
Az irodnlmi mű fojezzn kj az étel 
igazságát, a maga forradalmi fej-
lődésében, művészi és tartalmi sze-
repe legyen meghatározott. Az Iro-
dalmi mű mu'asson előre. 

A forma tökéletességén a?.t ért-
jük, hogy a mű magas követelmé-
nyeknek tegyen eleget cs legyen 
közérthető. A magas színvonal és n 
közérthetőség együttes megnyilat-
kozására ragyogó példa Petőfi, Pus-
kín, Nyekravpzov költészete és áltá-
lában a nagy realisták művei, a szo. 
einlista realizmus képviselőinek al-
kotását. 

KÉRDÉS: Hogyan lehetséges, 

hogy Groszman, alá a kommunista 
hös típusát alkotta meg a Szlyepán 
Knlcsaginban, ekkorát hibázhatott 
„Az igaz ügyért" című müvével? 

VÁLASZ- Aki ma nem hibázik, 
nz holnap még hibázhat. Ennak el. 
tenkezőjére nincsen biztosíték. Hogy 
a művész ne hibázz'-k, ahhoz ál-
landóan fejlődnie kell, lépési kell 
tartania a marxista-leninista tanítá-
sokkal. Ugyanaz a filozófia zavarta 
meg Groszmant regénye megírása, 
kor, amely már megmutatkozott 
egy líM6"ban megjelent drámájában 
is. Ez a filozófia gá'olm öt abban 
hogy az élet igazságát ábrázolja ú j 
regényében. Groszman igen tehelsc-
ges ember, ezért bíráltuk kernényer:. 
Nem egyezhetünk be'c ilyen filozó-
fiai tévelygéseibe. Ideje, hogy fel. 
hngyjon velük ős hozzákezdjen az 
egé.szséges világnézet alapján ú j 
művek írásához. 

KÉRDÉS: Miként vélekednek 
Szovjetunióban a forradalmi ro" 
mantika kérdéséről? 

VALASZ : Három-négy eszten-
dővel ezelő't ls még akadtak oiya. 
nok, akik a szocialista realizmust 
és a romantikát szembeállították. 
Azt vallották, hogy a romantika 
mutat előre és a realizmus az elet 
analízise. Ma már világos, hogy a 
szocialista realizmus módszereivel 
felfedjük az élet igazságát, kife-
jezzük a nagy eszméket, a társada-
lom jövőbe mutató ós jövőt építő 
tényezőit, A szocialista realizmus 
ugyanakkor kifejezi az életben meg. 
muta'koző romantikát is. A forra-
dalmi romantika kérdése mn már 
meeszünt probléma lenn; o Szovjet, 
unióban. 

A Kommunista Part határozatai 
a művészet. Irodalom, színház <'•* 
film kérdéseiről nem foglalkoznak 
a forradalmi romantikával külön. 
Malenkov elvtárs beszédében sem 
esik erről szó. Zsdanov nagyon rak 
kérdésre világít rá, de a forradalmi 
romantikának cs-a-k egyetlen monda-
tot szentel, amelyekben leszögezi, 
hogy a forradalmi romantika a szo-
cialista realizmus szerves összekötő 
ré?ze. Tehál nem önálló módszer, 
hanem összetevő. 

• 
A fieial szegedi írók, akik csak. 

nem valamennyien egyetemi hall-

gatók, nagy érdeklődéssel vettek 
részt nz egyetemi előadáson és az 
azl követő vitán Este a Tiszatáj 
szerkesztőségében felvetődött, ho. 
gyan látja V. P Druzin, az egye-
temen tanuló munkás-paraszt írók 
kérdésé'. 

V. P. Druzin, a többi között a 
következőket válaszolta: 

— Az író mindig értelmiségi és 
az átlagnál nagyobb műveltséggel 
kell rendelkeznie. Fel sem vetődhet 
az a kérdés, hogy a munkás, és pa-
raszt ifjúság tagjai, ha írókká vál-
nak és az egyetemen fejlesztik ma-
gukat továhb, ettzakadnak-e o=z'á. 
Iyuk|ól. Aki azzal a tudattal tanul, 
hogy osztálya ügyéért jár az egye-
temre. az nem fog elszakadni az 
osztályától, de annak harcát segíti-
Az szakad el az osztályától, aki 
nem fejlődik, A tudás fegyver cs 
aki azt eldobja, aki felhagy a tanu-
lással. az dezertál a tudomány 
frontjáról, ezzel azt állítja, hogy a 
tudomány ügye nem a munkásság 
és a parasztság ügye. Az ilyen ma. 
ga'artással árulja el az illető o 
munkásság és a Parasztság ügyét. A 
régi értelmiség harcos tagjait meg-
becsültük. de kevesen vannak a 
nany feladatok elvégzéséhez. Minél 
több ú j ér'elmiségit kel] nevelnünk. 

Aspiránsképzés a Szegedi Tudományegyetemen 
A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g iézménynek a vezetője ellenőrzi, 

amely intézetben az aspiráns dolgo-
Ejnöki Tanácsa lítöO. ér j 44.se. tör . 
vényerejű rendeletével, a Szovjet-
unió példája nyomán minálunk is 
létrehozta az aspiraniura intézmé-
nyéi. Mit jelent az asptaautura> Azl 
jelenti, hogy az egyetemet, főisko-
lát végzett (vagy a szaktudomány 
alapjait más úton elsajátított és a 
termelő munkában Jávái') fiatalok 
közül azok számára, akik a 'udomá. 
nyos kutató munkára leginkább al-
kalmasak, Népközt áegasó gnn k lehe. 
tőséget nyújt arra, hogy Imréim éven 
át kiemelkedő tudósaink egyike, mel-
lett dolgozzanak, cs egész idejüket 
szakmai tudományos képzésiikre és 
egy magasszínvonatú tudományos 
értekezés elkészítésére (ordítsák. 
Az aspiránsok ösztöndíjban része-
sülnek amely biztosítja a gondtalan 
megélhetésüket. Szaktanulmányaik 
és önálló tudományos kutató mun-
kájuk mellett az aspiránsok beható 
ideológiai képzés! is nyernek és, 
hogy az idegennyelvű szakirodalmat 
tanulmányozhassák, idegen nyelve, 
ken, elsősorban oroszul is tanulnak. 
Az aspiráns szak-, ideológiai cs 
nyelvi tanulmányairól az első és a 
második év végén a knud'dátási elír 
vizsgán, illetve kandidátusi vizsgán 
számol be. Önálló tudományos mun-

kájának eredményeit az aspiráns 

akik a régiekkel együtt tevékenyen e g y tudományos értekezésben, a 

veszik ki n rérziiket a szocializmus I kandidátusi disszertációban foglalja 

mielőbbj felépítéséből. A tanulás 

éveit ki kell használni. Az egyetemi 

hallgató első feladata a tanulás-

Vonatkozik ez azokra az írókra is. 

akik a z egyetemen tanulnak. A mű-

velt író világosabban fejezi ki ez 

igazságot. Az egyetemi hallgató 

írók helytelenül gondolják, hogy el. 

szakadnak az élettől, nem szereznek 

elég élményt oz alkotáshoz! Ezer 

kapcsolat fűz i őket otthonukhoz, 

környezetükhöz. Mindenről írhatnak. 

De írhatnak löhbek között magáró] 

az egyetemi éleiről is. A szovjet em. 

berek is érdeklődéssel várnak diák-

iémájú magyar regényeket. 

V. P. Druzin buzdította n fiatal 

szegedi írókat; írjanak egyetemi 

regényt, nem ís egyet, hanem jóné-

hánynt. 

Harc a% új hatos fonalért 
Még decemberben egy igen jelen, 

(és értekezletre jöttök össze a Sze-
gedi Kondér műszaki vezetői. Arról 
volt szó, hogy 1933.ban vékony, 
nagyszakítási szilárdságú, egyenlő-
tes, csomómentes, vilúgosSzínü fona-
lat k e U gyártani. Úgy nevezik ezt a 
fonalat a textilesek, hogy hatos. Ez 
itat jeien'l, hogy egy kilogramm fo-
nal 6 ezer nv'ter hosszú Ilyen fo-
nalat már aokai gyártottak lenből. 
De ezen az értekezleten azt beszél, 
lék meg, hogy nem lenből, hanem 
kenderkóchól — amiből vastagabb 
fonalat gyártanak — készítsék ezl el. 

_ Kenderből ez a követelmény a 

legfelsőbb határ. — jelentették ki 

többen az értekezletein. 

Ilyen minőségű fonalat ken-
derből m íg nem gyártottunk! 

— Be kell hoznunk a 10 napos 
hátrányt. Újszegeden nem haladnak 
a szövéssel és mi okozzuk a lema-
radásukat. 

Sári Józsefné a kártoló. Bürgés 
Mihályné a vizesfonó pártilrkára 

De azért megcsináljuk — szólt beszélt a népnevelőkkel, mozgósí-
hozzá Juszt József, az. előfonó mű-
vezetője, a gyár pártbizottságának 
tagja. Tömörkény László főmérnök. 
Bérezi István fő'eehnikus, Zcngei 
János kártolómüvczo|ő javaslatokat 
tettek az anyag keverésére. Többek 
között bolgár, kínai, o'asz rostokat 
használnak fel. 

tolták az üzemrészeket az ú j fonal 

Az első kísérletek 
Pár nap múlva a kárlolóban hoz-I nálták az előfonóban tá. Juszt Jó* 

zákezd|ck az első kísérlethez. A mii. | ztef o leggondosabban átnézte a 
szakiak ott forgolódtak a gépek kö. : szálvezető nyílásokat, a nyomehen-
zött, együtt izgultak a gápon dolgo-
zókkal: sikerül-e? A kevert anyago| 
először puhítani kellett. 

Nincs elég puhflógéptlnk, — 

Jelentette Zengai, — Az üzemben lé-
vőket nem állí;hn>tom meg, menni 
kell a többi fonalak kártolásánuk, a 
másik üzemrész már sürgeli. 

A gépi gerebenezok művezetője 
Mészáros Ferenc sietett a segítsé-
gére. 

— Nálunk van egy pubí'ó gép, 
amit erre az időre átadunk. Majd 
úgy osztjuk be a munkát, hogy ne 
Hevén kiesésünk. 

Megindult a puhítása, majd a nyúj-
tása, előfonása, a kevert keniicrkóc-
nak. Cél: gyengébb minőségű ros-
táktól, kiváló minőségű fonalat ké-
szíteni. Gál Julin sztahánovista 
nyújtó* észrevette, hogy helyenként 
r'Himós az anyag. 

A művezetők azonnal összeültek, 
megvizsgálták, ennek ml az oka. Az 
egyik heverendő anyag nagyobb 
mennyiségben volt benne. Változtat, 
tok n keverési arányon, :1a a máso-
dik kísérletnél nv'g uiindlg csomós 
volt, Űjból ke-d'ék. Harmadszor 
már a nyújtások szanvo felcsillant: 
nem csoruódzik! A vizesfonóból 
azonban — ahonnét má.* készen 
kerül ki a fonál — hibát jelenleltek 
a dolgozók. 

•— Szabó elvtárs, jöjjön nézze 
mog, nagyon szakad a fonál. 

— Sodrn'vúllo"ást csinálunk, — 
Jelentől'e ki a művezető. Átállítot-
ták a gépet. Várták a gépből kijövő 
fonu'at. Megvizsgálták; nem volt 
megfelelő. A szakít ári szilárdsága 
a fonalnak gyenge maradt. 

Ismét oiőlr&l kezdődött a kísérlet. 
A krr'o'.óbíui a technológiai folya-
matot, a gépek tüil felülvizsgálták 

gerek állapotát és terhelései, az ösz_ 
szes tűmezőket. A 11-es számú gép-
nél megváltoztatta a technológiai 
folyamatot-. 

A hatodik kísérlet után a vizes-
fonó pártti'kdra, Bürgés Miúályné 
vitte fej a laboratóriumba a kész fo-
nu'at. 

— Sürgősen vizsgáljátok felül 
elvtársak, lenn várják az eredményt 
n munkások. 

A fonalat különböző próba alá 
i ették. A párttitkár izgatottan teste 
n a aavaket. 

— A hossza jó l A szakítás] szí. 
lárdsága jól Az agyenleiesség jó! 

Szinte futott le a lépcsőn, be 
egyenes' a vizesfonóbu. 

— Sikerült! Jó a fonál! — fis 

fokozott gyártására. A munka ha-
ladt Egyik éjjel Juszkó Józsefnó 
nyújtás, lélekszakadva rohant a 
szakniányvezet-őhöz. 

— Mindjárt elfogy az anyag. Fél-
óra múlva leál] a nyúj tó ! 

Molnár Mihály volt akkor az éj-
jeli műszakban a kártoló művezetője. 
Amikor megtudta, hogy a kártoló 
nem ad elég anyagól u nyújtások-
nak. azonnal beállított egy gépet, 
hogy kielégítse az anyagszükségle-
tet. Egyik nap 'öbb csáve hiányzott, 
valahogy elkeveredtek. Röglön pó. 
tolták, hozlak másikat a cérnáiéból. 
A 32-es gépnek az egyik fogaskere-
kéből egy fog letört, gubancolta az 
előtörte lat, A lakatos műhelyből 
azonnal ott teramtek és megjavítot-
ták. A jó munka meghozta gyümöl-
csét, február közepéig 5 napot be. 
hozlak a lemaradásukból. 

A felszabadulási héten: 
még jobb mincségű fonal 

Az üzembe más minőségű anvncok 
érkeztek. Egye.? nyersanyagfajták 
időközben e'fcgytók. a kísérleteket 
újból kellet' kezdeni, hogy az elő-
írt követelményeknek továbbra is 

I kandidálueí 
össze, amelyet az o.spiránq nyilvá-
nos vitában véd meg a legkivá'óhb 
szakemberekből álló bizottság elölt 
és ennek alapján nyeri el a kandidá. 
tusi tudományos fokozatot. 

A Szovjcíun'őban nz aspiraniura 
intézménye már régóta ragyogó 
eredm'-nnvef működik: a szovjet 
aspiránsok disszertációinak tudomá-
nyos eredményei a szoviet tudo-
mány ós a népgazdaság fe'iööését 
szolgálják. A legkiemelkedőbb szov. 
ief ludósok. Sziálin.díiasok közül 
igen sokan, mint aspiránsok kezdték 
meg fudománvos pályájukat. 

Mi a jelen'őságe nálunk az 
-spirantura lievczPtéstáek? A szocia-
lizmus építése, ötéves tervünk, a 
béke men-védésé-'rt folvó harc foko-
zottabb követelményeket állítanak a 
magyar tudomány feilödése elé is. 
Ahhoz, lioav a magyar tudomány 
az elölte állá naay félMatpknt *f-
keverőn meg tudja oldani, jól'ép-
zetf tudományos kutatók százaira 
van szükség. A 'uttamAnyog után-
pótlás kérdése a múltban tettesen .a 
véletlenre volt bízva, a fiatal knta. 
tók számára a feílődési lehetőség 
megterenttésréől in 'é 'ménvsen sen-
ki sem gondoskodott. Nyilvánvaló, 
hooy ma már nem bfzhntiuk n ve-
tetlenre tesz e elczendő, tudnmá-
•ivras, jélkánzett. nénhez hű. fiatal 
tudósunk, okik ee-i'rpésuti'n. 'erv. 
szorítón cpüIő fndnmánvos intéro'e-
'nkben, laboratóriumainkban ni°ir 
teremfe't munkalehetőségeket fe; 
'udtéik hosznólni. 

A t u d o m á n y o s káderulátipót. 

Iá® tervszerű biztosításának lehető, 

ségét nálunk is az első Időkben so. 

izik, tehát 1« ez például egy epyete-
ml intézel, akkor annak igazgatója, 
illetve n dékán cs a rektor. Az i l . 
]e'ő intézmény bocsátja az aspirán-
sok rendelkezésére a mnnkához 
szükséges munkahelyet, technikai 
segédlete', könyveket és műszere-
ket. Az aspiránsok Kiválasztását, 
képzésük központi irányítását kor-
mányunk a Magyar Tudományos 
Akadémiára biz'a, amely ezt a je-
lentós feladata' a Tudományos 
Minősítő Bizottságon keresztül gya. 
koroija. 

A Szegedi Tudományegyelem már 
az etáő ,'ispiránsfejvétclkor, 1951 
elején bekapesol<>dolt nz aspiráns-
képzésbe, ezóta is minden évben 
kaptánk újabb aspiránsokat. Je-
lenleg 9 aspiráns dolgozik ná'unk, 
mindannyian a TermtázeHudomá-
nyi Karon: 4 matematikus, 2 fi-
zikus és ti kémikus. 

A m a t e m a t i k u s o k közüj hár-
man — Fodor Géza, Pintér Lajos, 
Pukánszky Lajos — az én vezeté-
sem atau dolgoznak, témakörük « 
valós függvénytan és a funkcionál, 
analízis. Fodor Géza mos' tette ]« 
jeles eredménnyel kandidátusi vizs-
gáját és rövidesen elkészíti disz-
pzerlációjá', de már eddig is több 
eredeti dolgozata jelent meg a hal-
mazelmélet köréből. A másik két 
aspiráns elsőéves, Pukánszkynak 
azonban máris értékes kutatási 
eredményei vannak. Egy aspiráns, 
SteinfeH Ottó, Réttel László pro. 
fcsszor vezetése alatt modern ataelr 
raj problémákkal foglalkozik, őneki 
szintén becses eredményei vannak 
máris. 

A két fizikus — Kelskeméty 
István, Szőllősy László Rudó 
Ágoston professzor vezetése alatt 
dolgozik. Mindketten jelesen tették 
la eddigi szakmai és ideológiai 
vizsgáik-at, s most disszertációikon 
dolgoznak. Témájuk a molekula-
fizikának ahhoz a tárgyköréhez tar-
tozik, amelynek torén szovjet kuta-
tók ér'ék el eddig a legkiemelke-
dőbb eredményeket: a szerves ve-
gyületek molekuláin észlelhető 
lumineszcencia jelenségekkel fog-
lalkoznak. 

A kémikusok közül kettő — Gál 
Dezső és Száva József — Szabó 
Zoltán professzor vezttésével fizikai 
kém'ai tanulmányokat folytat, egy 
pedig — Koczka Károly — Fodor 
Gábor professzor vezetésével a szer. 
ves kémia területén dolgozik. 
Koczka munkás származású, rend-
kívül tehetséges szerves kémikus, 
nyomtatásban már eddig is közöli 
színvonalas fizakfolyóiratóltéan ered. 
mínyeiről, s ezekkel meglehetős tu-
dományos visszhangot kelteit. 

Van ezenkívül egy levelező aspi. 
ránsunk i»: Koczor István, a Ma-
gyar Pharma Gyógyszertár mérnöke. 
Neki jelentős újítási cs gyakorlati 
eredményei vannak, további fejlő-
dése érdekében azonban a szerves 

kémja modern elméletének elsajá-

k»n kétkedve ítélték mag. arra hi- M'té.sát fontosnak tartotta: ezért J e . 

végigjárta m üzemrészeket, közölni megfeleljen a/ újfajta kendarfo-

és többet kicseréltek. Ugyanezt esi- nálták. 

«« örömhfrt. 
— Hátivá csnk az az egy szál volt 

jó? — vetették fel többen. Még két-
szer háromszor kipróbálták, — jó 
vott. Megkezdték a folyamatos gyár-
tás;. 

Harc a lemaradás 
megs z ün t e t é s é é r t 

Január elsején kellett volna meg-
kezdeniük az ú j fonal gyártását, do 
a kísérletekkel elteit az idő. Január 
JO-et muln'ott a naptár, A feladat 
az volt: behozni a lemaradás'. Az 
Ujszegedi Kender és Lcnszövögyár-
bó'l sűrűn felhíviák a Szegedi Ken-
derfonót. 

— Elvtársak, küldiélek. már a há-
tas fonalat, elmaradunk a terv tel-
jesítésével. Harmincezer vetés he-
lyett, csak 10—12 ezret tudunk csi-
nálni. 

Lukács Andrásné «z előfonó párt-
ti 'kára sovbajárla azokat a dolgo-
zókat, akik ezt a fajta fonalat csi-

nál. Egy darabig a gyártás leállott. 
lemét hatszor próbálkoztak a kel 
veréssel, mig végre — most már 
a 12. kísérlet — sikerült, ""vsze-
ged megint sürgetett, reklamált. A 
géoesek. a műszaki veze'ők teljes 
erővel folytatták a munkát A dol-
gozók uknrata győzött. Március 
e'ejére behozták lemaradásukat. 
Szívós, kemény munkával sikerült 
gyengébb minőségű anyagból jó 
minőségű fonalat gyártnniok és 
ezáltal igen jetentős lenruyag 
megtakarítást értek el. Az e'mult 
hét végén már egynapos tervelőny-
re tet ei: sznrt é- az Uteze-ecH 
Kender szövőnői is behoz'ák le-
maradásukul, teljesttették tervüket 
az újfajta kenderfonálbó'. 

Mos', a Szegedi Kenderfonó do!. 
gozó' a felszabadulási hétre ké-
szü'nek. Azt akarják hogy nz Uj-
szegedi Kender, és Lenszövőgyár-
nak még jobb minőségű fonalat 
küldjenek. 

Markovits Tibor 

va'koztak. hogy tehetségeket nem 
lehet gyártani, s főleg nem lehe' 
előre kikötni,' hogy melyik tudo-
mányágban liány tehetsége* fia-
tal embert k:'pezünk ki- Tehetséges 
fiatalemberetek azonban igenis van-
nak. csak fel kell knta'nunk őket, s 
ki kell fejlesztenünk tehetségüket. 
Ezt bőven igazolják ez edd'gi 
aspiránsfclvéte'.ek és a felve'l a.s. 
piránsok eddig) teljesítményei. Ter-
mészrfesen a tehetségek kifej'esf 
tése és az alkotó munka útjára való 
beindítása szaktudományonként, 
sőf esetleg egyénenként is mán és 
más módszereket kíván meg. Éppen 
ezért az aspiránsok képrése minden 
esetben egyéni terv alapján törté-
nik, amelyet az aspiráns aspiráns 
•ezelöje jrány'tása alatt készít és 
hajt végre. Az aspiránsoknak a 
marxizmus-leninizmus tudományát, 
központilag kidolgozott nro'zrammal, 
egyéni tanulás útján kell t-nitimú-
nyozniek: ennek elősegítésére ha-
vonta előadásokon ós konfereneiű-
kon vesznek részt. Az orosz nyelvet 
szervezetten, az egyetemek orosz 
n'éze'eitien tanulják. 

Az asuirrntók munkájának köz. 
ve'len ellenőrz'se ó* irányítása az 
asnirá.nsvezetó feled©ta azonban az 

aspiránsok mu-kúiál, n munkafe-
-ye'.em megtartását annak az iir 

lortikezelt aspiranturára. Munkáját 
napi üzemveze'ői munkáin mellett 
vógzi; idöszakor-an azonban szemé-
lyes megbeszéléseket folytat aspi-
ransvezelőjéve], Fodor Gábor pro-
fesszorral, s a jövőben havonta egy 
hetet Szegeden fog tölteni Fo'lor 
professzor inlératében. ahol az ö 
kőzve'len irányítása alatt fog kísér, 
leli munkát végezni. 

A Szegedi Tudományegyetemen 
tehát eredményesen és magas szín-
vonalon folyik az aspiránsképzés. 
Ez nemcsak maguknak nz aspirán-
soknak és vezetónrk az érdeme, ha-
nem az egész egyetemé, amely 
mteden segts'get, anyagit 63 ttido. 
raányorat egyaránt megad aspirán-
sé inak. 

Aspíránsa'nknak tavábbra is fe-
oys'mezefl, kitartó munkával kell 
törekedniük arra hogy azt u kitün-
tetést és nagy segítséget, amit szú. 
inukra az nspiran'ura jetant, becsü-
lettel kiérdemeljék, s méltók legye-
nek dolgozó népünk bizalmára. 
Eoyetemiink egyik e'sö, szíviNen 
váj'alt kö'élessé ve. hogy minden 
rendelkezésre fiuó segttséget meg-
ad eredmény.-© mn-'-áiukhoz 

Szőkefalvi IVrtgy DPa 
ké'qzeres Kossu'h.dfas 
a Tudományos-Akadémia 

levelező tagja 

A Szovjetunió 1,-orm;ín\hüVl« 11sége 
Prágába érkezett 

Prága (TASZSZ) A Szovjetunió 

kormányküldöttsége Prágába érke-

zett, hogy résztve~yen Klement Gott-

waidnak, a Csehszlovák Közjársa-

ság elnökének temetésén. A küldött, 

ség tagjai a következők: N. A. Bu l . 

gany' -rsall. a Szovjetunió Mi. 

uisztei _ ©.ácsának etáő elnökhelyet-

tese (a küldö;tség vezetője), M. A. 

Jbsznov, a Mos-kvni Városi Szoviet 
elnöke, N. M. Pegov, A Z. Kobir 
lov altábornagy. 

A szovjet küldöttséget n ruzsinyi 
repülőtéren a csehszlovák kormány 
tagiéi, élükön An'onin Zinotoezky 
m'nisz oreinökke!, va'.nmjiit Cseh-
szlovákia Kommunista Pá.-t'a Köz-
ponti Bizottságának iilkárai fog.(L 
ták. 

/ 


