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E L Ö R E I F J Ú S Á G 

fl szegedi fiatalok jobb munkával készülnek június 15-re 
AMIÓTA SZABAD ORSZÁGUN-

KAT építjük és erősítjük, egyre 
többször zajlanak le hazánk fővá-
rosában nagy nemzetközi esemé-
nyek. 

Már nem sok nap választ el ben-
nünket attól a naptól, amikor Bu-
dapesten üdvözöljük a világot át-
fogó békemozgalom nagyszerű, bá-
tor harcosait. Lázas izgalommal és 
büszkén készül ennek a nagy nap-
nak a tiszteletére Szeged ifjúsága 
is. Üzemi fiataljaink, a mezőgazda-
ságban dolgozó fiatalok, középisko-
lások és egyetemisták tudják, hogy 
a teremtő béke biztosítja számuk-
ra ls a további fejlődést, biztosítja 
a boldog napsugaras holnapol. 
Erre a nagy napra városunk ifjúsága 

elsősorban jobb munkával készül. 
-Mindennap enieljük termelési 
eredményeinket, járjunk élen a 
termelésben" — adta ki a jelszót a 
békeműszak megkezdésekor a Tex-
tilművek DISZ bizottsága. A Tex-
tilmüvek fiataljai igyekeztek és 
igyekeznek a jelszót valóra váltani. 
Ábrahájn Piroska június 2-án U4.2 
százalékot termelt, 3-án már 120.5 
százalékra emelte teljesítményét. 

TANULÓ FIATALJAINK a vizs-
gákra való jó felkészülésen kívül 
leveleket és faliújság cikkeket ír-
nak arról, mit jelent számukra a 
béke. és hogyan fogják jobb tanu-
lással is a békeharcot erősíteni. Az 
ipari tanuló fiatalok ievelet írnak 
a Béke-Világtanács tagjainak' *Mi 
itt a déli határ mellett jobb tanu-
lással harcolunk a háborús uszítók 
ellen, boldog, szabad jövőnkért. 
Kérjük a tanácskozás résztvevőit, 
mondják el országukban és szerte 
a világon, hogy ifjúságunk minden 
erejével harcol a békéért — írja 
Czida Ferenc viz-gázszerelő tanuló. 

A Városi DISZ Bizottság a fia-

talok körében a Béke-Világtanács 

ülése előtt fokozott felvilágosító 

munkát folytat, békekisgyűleseket 

szervez. A fiatalok által írt levele-

ket eljuttatja a Városi Békebi-

zottsághoz, hogy továbbítsák a kül-

földi békeharcosokhoz A Béke-

világtanács ülése előtti napon, jú-

nius 14-én este hatalmas tábortüzet 

szervez a tanácskozás tiszteletére. 

amelyen színvonalas kultúrműsor-
ral szerepelnek a fiatalok. 

A készülődésben azonban vannak 
komoly hibák is. Az üzemi fiatalok 
egy része például nemigen vesz 
reszt a békebizottságok által ren-
dezett kisgyüléseken. Nem látja 
még eléggé minden fiatal, hogy a 
békés jövő biztosítása az ifjúság 
boldog jövőjét is jelenti. Üzemi 
DISZ titkáraink fontos feladata, 
hogy a békeharc eseményeit meg-
ismertessék fiataljainkkal. Tudato-
sítani kell, hogy a termelés terü-
letén elért eredményeikkel a béke 
bástyáját erősítik. Ha látják és ér-
zik fiataljaink, hogy saját szebb 
eletükről van szó, szívesen vesznek 
részt a békekisgyűléseken. 

A BÉKE-VILÁG TANÁCS ülésé-
nek előkészületei arra kell, hogy 
felhívják városunk fiataljainak fi-
gyelmét: vegyenek részt tevéke-
nyen a békemozgalomban, új har-
cosokkal gyarapítsák a békeharco-
sok sorait, erősítsék országunkat, 
a béke országát, jobb termeléssel, 
jobb tanulással és honvédelmi fel-
készüléssel egyaránt. 

Lázár Hona 

A békevilágmozgalom vezérkarából 

PAUL ROSESON 

A jó vizsgaeredmény szorgalmas munka gyümölcse 
Az egyetemi és főiskolai hallga-

tók éwégi vizsgaeredményeikkel 
adnak számot arról, hogy egész évi 
munkájukkal hogyan segítették elő 
hazánk szocialista fejlődését. Szá-
mot adnak arról, hogy ebben az 
évben megfeleltek-e t.nnak a biza-
lomnak, amelyet dolgozó népünk 
előlegezett számukra. Nem lehet 
közömbös egyetlen vizsgázó hallga-
tó számára sem, hogy vizsgájával 
hogyan járul hozzá az egyetemi és 
főiskolai ifjúság egész évi munká-
ját tükröző vizsgaeredményekhez, 
olyan eredmény megteremtéséhez, 
mely egy évi munka gyümölcse 
lesz, mely még nagyobb és szebb 
feladatok megoldására buzdít. Jú-
nius elsejével megkezdődött a vizs-
gák időszaka. 

Az eddigi vizsgák azt mutatják, 
hogy ebben a félévben Jelentós 
lépést tettünk előre a folyama-
tos tanulás megvalósításában és 
ezzel nagymértékben elősegí-
tettük a jó vizsgaeredmények 

kialakítását. 

'Az előadások, a szemináriumok és 
gyakorlatok színvonalának emelke-
dése, a külön segítés módszereinek 
(csoportos és egyéni konzultáció, 
konferenciák, villám- és zárthelyi 
dolgozatok) széleskörű alkalmazása, 

Felemeli árat fizetnek 

a hulladék papírért, 

használt könyvekért, 

folyóiratokért 

A MÉH Budapesten és vidéken 

a papírgyűjtő hejek idejére több. 

száz ideiglenes hulladék átvevő he-

lyet létesít. Az összegyűjtött papfr" 

lés téxtilhulladéikot minden ház. 

fo^gyelö átvesni és n helyszínen 

azonnal készpénzben kifizeti. A 

papír- és texttlhullodékért kifi-

zethető árak a következők: 

Ujság.maikulatúru (tisztán, jó 

állapotban) a korábbi egy forint 

helyett '2 forint kg-kii>t. A hasr 

nált könyvökért és folyóiratokért 

o korábbi 40 fillér helyett egy fo-

rintot, n háztartási papírhulladék, 

érj a korábbi 40 fillér helyett 70 

fillért fizetnek kilónként. A ház-

tartási vegyestextilhulladékot ki. 

logrnmonként 80 filléres, a szabá-

sza i hullodékot pedig 1.20 forin-

tos áron veszik át. 

a hallgatók ideológiai színvonalá-
nak növekedése, a politikai aktivi-
zálódás fokozása (választási mun-
ka) reményt nyújtanak arra, hogy 
a vizsgák eredményesek lesznek. 
Az eddig megtartott vizsgák ered-
ményei is erre engednek következ-
tetni. 

Az éwégi eredményeik emelkedő 
tendenciát mutatnak, A jelen hely-
zetben különösen érvényes ez a 
Természettudományi karra, az Or. 
vosiagyetemre, és a Pedagógiai Fő-
iskolára. 

DISZ szervezetünk 'és kari veze-
tőségünk elölt a vizsgaidőszakban 
komoly feladatok állnak. Ezeknek a 
feladatoknak a helyes megoldása 
hozzájárul a jó vizsgaeredmények-
hez. 

Feladat az, hogy DISZ vezető-
ségeink olyan vizsgalégkört te-
remtsenek, mely egyik biztosí-
tékává válik a jó vizsgaeredmé-

nyek elérésének. 
A vizsgaproblémák munkaközben 
való helyes irányítása .alapja annak, 
hogy a felmerült hibákat folyama, 
tosan lehessen kijavítani. A legtöbb 
hiányosság a folyamatos tanulás 
eddig tapasztalt fogyatékosságaiból 
ered- Ezzel kapcsolatban a gyenge 
eredményt felmutató hallgatóknak 
való segítségnyújtás tekintetében 

van sok tennivaló a vizsgaidőszak-
ban DISZ szervezeteink előtt. 

Feladat az. hogy azt a lendüle-
tet fokozva, melyet az egyetemi 
és főiskolai ifjúság május 17-én 
tartott országgyűlési választáso-
kon és azt megelőzően tanúsí-
tott, továbbvigyük a vizsgák si-

kere érdekében. 
Ezzel párhuzamosan annak tudato-
sítása. hogy az egyetemi és főisko-
lai ifjúság kiállása új ötéves ler. 
vünk, békénk megvédése rr,elleti, 
melyről május 17-én tett tanúbi-
zonyságot, az éwégi vizsgaeredmé-
nyekiben is tükröződik DISZ veze. 
jöink járjanak elől jó példával eb. 
ben a tekintetben is. 

Ügy zárjuk le ezt az évet a vizs-
gaeredményekkel, hogy olyan ered-
ményt mutassunk fel, melyet fcüsz. 
kén vihetünk a világ ifjúságának 
negyedik találkozójára, harcos se-
regszemléjére. Minden vizsgaered-
ményünk mutassa meg azt, hogy 
békét akarunk és szívós munkával 
harcolunk érte. 

Erre kötelez bennünket dolgozó 
népünk megbecsülése és szerető gon. 
d-cskoidása. Ilyen gondolatokkal kell 
lezárnunk az év munkájának érteke, 
lését. 

Sipka Ferenc 
az Egyetemi és Főiskolai 

DISZ Bizottság titkára 

A reakció terror. 
hadjá/ratának ke-
reszttüzében folytatja 
bátor harcát a hala-
dás, a jobb élet, a 
béke ügyéért Paul 
Robeson, a nemzet-
közi Sztálin-békedí j jai 
kitüntetett világszerte 
ismert neger énekes 
és közéleti személyi-
ség, a Béke-Világta-
nács tagja• Tiszta 
művészete, hatalmas 
hangja túlharsogja a 
háborús hisztéria ri-
kácsolását, s diadal-
masan hirdeti a nép 
ügyének erejét 

Robeson nehéz és 
dicsőséges uta-f lett 
meg. Apja szegény 
néger volt, alci fiatal-
korában még rab-
szolga volt nz USA 
déli részének ültetvé-
nyein. A nehézségek 
sorozatának leküzr 
désével szerzett Paul 
jogi diplomát, de 
közben zsellér voU 
'•agy téglagyári rakodó, vendég-
lökben mosogató vagy alkalmi 
munkás. Hangja és színészi tehet-
sége azonban korán a színpadra 
vezette, — hiszen mint ügyvéd, a 
faji megkülönböztetés miatt, úgy 
sem tudott volna dolgozni. 

„A béke dalosa" egész élete fo-
lyamán bátran viselte és viseli a 
hajszát és az üldözésekel. Haszta-
lan zárják le előtte a hangversemf 
termeket; ö elmegy a négerek nyo-
morúságos viskóiba s op énekel, 
felkeresi a nagyvárosok munkás-
negyedeit, $ szabadtéri lu'ngverse-
nyeken, amelyeket Amerika haladó 
erői rendeznek tiszteletére hallatja 
hangját. Egy üyen hangversenyen 
— 190-ben — fasiszta banditák 
támadták meg és szándékuk Robe-
son meglincselése volt. Ez a hang-
verseny ugyan elmaradt, de néhány 
nap múlva otf, ahol megakarták 
lincselni 23.000 ember előtt éne-
kelt. 
A kormány most megtiltotta, hogy 
„politizáljon." Ám legyen! Robe-
son most nem tart beszédet — de 
énekszámai előtt röviden ismerteti 
minden dóidnak tartalmát s e rö-
vid ismertetés mondanivalóját tói 
megértik hallgatói, hiszen minden-
esetben a néger gép jogfosztottsú-
góról, a munkások harcairól, a vi-
lág népcinek béltevágyáról, a 
Szovjetunió boldog életéről énekel. 

A Béke Híveinek párizsi kon-
gresszusán I90.ben Robeson eze-
ket mondotta: frA négerek, akiket 
meglincselnek és bünletle>nü.l 
meghurcolnak, akiket faji megkü-
lönböztetéssel üldöznek, a négerek. 
akiket gettóéletr<j kárhoztatnak és 
akik szabad prédái a rendörter 
rornak — sohasem fognak azok 
ellen harcolni, akik országukban 
rövid idő alaft megszüntették az 
embernek az ember által való ki-
zsákmányolását." E beszédért 
vonták meg útlevelét és akadá-
lyozták meg, hogy résztvegyen a 
nemzetközi békemozgalom nagy 
összejövetelein. Azója viaszlemezelr 
re veszik fel hangját, monfianira-
lóját, üzeneteit, amelyekkel a bé-
kéért harcol. Hazájában elnöke 
annak az országos tanácsnak,. 
amely az afrikai négerek szabad-
ságharcát segíti, alelnöke c haladó 
pártnak és főszerkesztője a „Free-
dpm" (Szabadság) cimü harcos né-
ger lupnak s egyik vezetője az 
,,Amerikaiak békemencts" nevű 
szervezetnek. 

•Robeson többször járt 3 Szovjet-
unióban. Az ott töltölt időt ,,oz 
igazi élet egyetemének" nevezi. A 
haladás ellenségei ezt u nagy béke-
harcosi megtörni soha ncm tudják 
s a szabadságért küzdő hangja 
mindig felcsendül olt, ahol milliók 
harcolnak a békéért. 

Verekedés 

us iráni parlamentben 

Tehe'án (TASZSZ). Tíznapi szü-

net után újból összeült az iráni par. 

lament. Június 7-én megvitatták a 

„Nyolcak bizottságának" jelentését 

arról, hogy meddig terjed a sah' 

hatásköre A vita során Mir Mehdi 

Asrafi 'és Husszein Maki ellenzéki 

képviselők követelték, hogy távo-

lítsák el az ülésteremből az elnöklő 

Razavi képviselőt. Verekedés tört 

kl. amelynek sorip Ali Egbal kép-

viselő súlyosan megsérült. Ezután 

az ülést félbeszakították. 

A z é v e z r e d e k e n keresztül az 
emberiség szellemi életét elnyomó 
ós a nemléteeö túlvilági erőknek ki. 
szolgáltat^ idealista világnézet elle-
ni harcban a haladó tudomány 
egyiik legk lemelikedöbb harcosa: 
Ivan Petrovlcs Pavlov, ,,a tudomány 
bolsevikja" 

Pavlov (1849—1936) a tudomány 
terén korszakot nyitó merész mun-
kásságával halálos csapást mér a 
tudománytalan dogmákra és meg. 
dönti a test és a testtől független 
túlvilági eredésű anyagtalan „lélek" 
kettősségének meséjét. Ezzel döntő 
fegyvert adott kezünkbe a klerikális 
reakció elleni harchoz. Bebizonyítja, 
hogy az élet jelenségek anyagi ter. 
mészetüek és megismerhetők. Kí-
sérletei útján tudományosan fel. 
tárja a táplálkozás és az emésztés 
élettanának folyamatát, valamint 
az életműködések törvényszerűsé-
geit. A magasabb idegtevéikenysé-
gek vizsgálatával fényt derít az 
idcgremtecer, az idegközpontok, 
főlrg az agy szerepére. Hosszas ku-
tatások során megoldja az emberi 
élet legjellemzőbb élettevékenysé-
geinek: a szellemi 'élet, a gondol-
kozás, a t.udat, az emlékezés, a 
beszéd, valamint az alvás és álom 
kérdéseit. Kisérleieinck alapja ép. 
pen az idegrendszerrel végrehajtott 
kutatásai. Az időlegesen kialakuló 
feltételes reflexek felfedezésével és 
tanulmányozásával olyan módszert 
és iskolát alapít, amelynek segítsé-
gével a legbonyolultabb és legmaga-
sabbivndű életfolyamatokat vizs-
gálni. megérteni é s megismerni le. 
het Pavlov munkásságát szervesen 
kapcsolja a mindennapi gyakorlati 
élettel és eredményei óriási jelentő-
ségűek az orvostudomány és a ne-
velés térén. 

Pavlov éleiével és munkásságával 
ismerteti meg Szeged és; Csongrád 
megye dolgozóit a „Pavlov-kiállí-
tás"." A kiállítást a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Magyar. 
Szovjet Társaság rendezi a/ MSZT 
székházában (Horváth Mihály-U. 3.) 
a Tudományos ée Műszaki Szakosz-
tályok Klubjában. A kiállítás meg-

P a v l o v - k i á l l i t á s S z e g e d e n 
nyílása ma délután 6 órakor lesz. 
amelyen a megnyitó beszédet Heté-

! nyi Géza, a Magyar Tudományos 
1 Akadémia Pavlov Bizottságának el-
nöke mondja. 

A kiá l l í tás négy helyiségben 
gazdagon Szemlélteti Pavlov 'éa is. 
kólája munkásságát. A |)cjáratnál 
Pavlovot láthatjuk színes nagy fest-
ményében, amint asztalánál ül. Az 
első teremben falemezekre festett 
képeik é s feliratok ismertetnek meg 
Pavlov éleiével és annak főbb moz. 
aanataival A terem közepén művé-
szi kivitelezésiben üvegdiorámában 
látható a nagy tudós korszakalkotó 
munkaihelyét ábrázoló koltusi Pav. 
lov-laboratórium kicsinyített mása 
a parikkal együtt. 

Ezután az úgynevezett „Pavlov. 
kön.wtár"_ba érünk, ahol Pavlov, 
nak és tanítványainak müvei látha-
tók, de ugyanitt a pavlovi módsze-
reikkel dolgozó tudósok munkássága 
is szemlélhető a megjelent tudomá-
nyos cikkek, dolgozzatok alakjában, 
így a tóbbi között Hetényi Géza 
szegcdi egyetemi tanár orvosi mun-
kássága. valamint intézetének kuta-
tómunkái is mutatják azt, hogy 
Pavlov eredményei mint terméke, 
nyitották meg népi demokráciánk 
orvostudományát is, 

A harmadik teremben kétoldalt 
szintén falemezekre festett képsoro-
zat ismertet meg bennünket az ideg-
rendszer fejlődésével az egysejiü 
állatoktól az emberig, valamint 8 

! munka és a beszéd szerepét láthat, 
juk az emberré válás folyamatában. 

Az innen nyíló fülkében meglepe-
tésszerű modern szemléltetéssel ta-
lálkozunk, amelyek bemutatják Pav-
lov legfontosabb eredményeit. Fale-
mezre festett plakátszerü megoldá-
son elektromos árammal létrehozott 
színes fénysugarak és fényhullámok 
mutatják be az életfolyamatokat Az 
egyik tábla a kutya táplálkozását 
mutatja be a villanyáram bekapcso-

lása után életszerűen. Láthatjuk, 
hogy indul meg a nyálképződés az 
agyban látható kapcsolatok kiala-
kulása útján. Látható a villanykörte 
hatására az agyban időlegesen ki-
alakuló kapcsolódás létrejötte a 
látó- 'és nyálelválasztó központ kö. 
zött, magunk előtt látjuk a nyál-
képződés megindulását éa folyama-
tát szintén fénysugarakkal érzékel-
tetve. 

A másik táblán hasonlóan előt-

tünk játszódik le az a folyamai, 

midőn a nyálképződés t a színes 

fénysugarak útján érzékeltető vá-

ratlan esemény, az autóduda meg-

gátolja. Láthatjuk, hogy az autó-

duda által okozott gállóinger a 

színes fényhullámok segítségével 

mini terjed szét a z agyban és olt-

ja ki a kapcsolaitot és szünteti 

meg a nyálképződést 

A h a r m a d i z t ó b a a vonalon 
utazó embert ábrázolja. Ez nz el-
alvás lényegét mutatja be. Előt-
tünk játszódik le. — szintén áram-
mal keltett fénysugaraik segítsé-
gével — hogyan halnak Q vonat-
kerekek egyhangú zakatoló inge-
rei az agy egy meghatározóit ré. 
szére. mint fárasztják ki azt és 
láthatjuk azt is, hogyan terjed ki 
innen a színes fényhullámok se-
gítségével 0 g'átlóhnlás az egész 
agykéregre, aminek eredménye-
képpen az ember elalszik, — az 
árummal telített szem fénye ki-
alszik a képen. Művészien és még-
is egyszerűen éa világosan szem-
lélteti ez a módszer « magasabb 
idegtevókenység két alapfolyama-
tát: az ingerület kiterjedését és 
annak visszatérését a kiinduló köz-
pontba, Ezzel a Magyar Tudonaá-
uyos Akadémia n tudomány és a 
technika legújabb vívmányait ál-
lítja a szemléltetés ezen új mód-
szerének kidolgozásával az ismeret-
terjesztés szolgálatába. 

Az utolsó terem Pavlov tanainak 

hazai alkalmazásával ismerteti 
meg a dolgozóinkat. Hatalmas 
fényképek segítségével ismerliel-
jük meg itt a budapesti élettani 
intézet feltételes reflex labora-
tóriumában folyó munkát, a pav-. 
lov-módszerekkel végzett magasabb 
idegtevékenységek vizsgálatait. 

Megismerhetjük a szegedi egye. 
tem lélek la ni intézetének kutató-
munkásságát, a gyógypedagógiai 
kutatómunkákat, a pécsi egyetem 
élettani intézetének a feltételes 
reflexek és az agyműködés e]ek 
trofiziológiai kutatásait. 

A kiállítás kitömött kutyával 
mutatja be a „Pavlov-kamrát" és 
annak megfigyelő helyiségét. En-
nek falát hangszigetelő rétegek 
alkotják, amelyből egy részletet 
szintén megismerhetünk, amit a 
pécsi egyetem kutatásaihoz ké-
szítettek. Ezután láthatjuk ere-
detben a ..patkány feltételes ref 
lex-ládát", amelyben élő patkány-
nyal figyelhető meg a kiállításon 
a villanyárammal végzett feltételes 
reflex-kísérlet. 

A Pavlov kiállítás méltó ahhoz 
a nagyjelentőségű munkássághoz, 
amellyel az é'eltudományban új 
korszakot nyitott Pavlov az orvos-
tudomány, a lélektan és a pedagó-
gia terén. 

E munkásság a tüdő., belgyó-
gyászat, az ideg- és elmekórtan, a 
gyógypedagógia és tosráievolés to-
rén lehelövé teszi a dolgozó nép 
egészségének biztosítását, vissza-
adását- Szegeden éppen Hetényi 
Géza egyetemi tápár e pavlovi mód. 
szerekkel a gyomorfekélyt gyó-
gyítja. 

E nagy je lentőségű kutató-
munka lényegével és alapelveivel 
ismerteti meg a „Pavlov-kiállítás" 
Szeged és Csongrád megye dolgo-
zóit. E kiállításra éppolyan büsz-
kék lehelünk, mint. a „Fehértó élő-
világa" kiállításra. 

Jósa Zoltán 
a Társadalom és Természettudo-
mányi Ismeretterjesztő Társulat 

megvei szakósztálvvezetője 


