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Nagy örömmel üdvözlik Szeged dolgozói 

a koreai fegyverszünet aláírását 
A magyar dolgozó nép, Szeged 

dolgozói nagy .örömmel fogadták a 
koreai fegyverszünet hírét. Akar 
tálé, várták a békeharc nagy győ-
zőmét, s most az üzemekben vá-
rosszerte röpgyűléseken tárgyalták 
meg e jelentős eseményt. Szeged 
dolgozói ezeken a röpgyűléseken 
kifejezték örömükei, baráti érzé-
seiket a hős koreai nép, s a vitézül 
harcoló kínai önkéntesek iránt. 
Röpgyűléselcröl levelezőink a követ-
leezökben számolnak be: 

A Szegedi Bútornyárban 

termelési értekezlet keretében tár-
gyalták meg ai nagy örömhírt: Ko. 
reál>an aláírták a fegyverszüneti 
egyezményt. A bételáhor e fényes 
győzelme boldogsággal löltötte meg 
a szíveltet. Az értekezleten vala-
mennyien arra gondoltak, arról be-
széltek, azt kívánták, hogy „minél 
előbb gyógyuljamnjk be azok a nagy 
sebek, amelyeket a kapitalisták ütöt. 
tek Korea testén". 

A Bútorgyár dolgozói tudják, 
hogy a sikereknek árny-oldalai is 
varrnak. Munkájúik közben is ott 
lelteg előttük Sztálin elvtárs taní-
tása: — Az ember hajlmimos az 
önelégültségre, arra, hogy megfe. 
ledkezssplc u, hibákról és a hiányos-
ságokról. 

Tudják, hogy Nyugaton és Dé-
len az ellenség, a munkánk gyü-

mölcsét, jólétünket frígylő ellenség 
áll lesben. Bármely percben kész a 

támadásra, hogy lerombolja, szét-
zúz/a minden nagyszerű, szép al-
kotásunk, hogy lángba borítsa, fel. 
perzselje otthonunk. Ennek tu-
data od erőt a további küzdelemre 
a Bútorgyár minden munkásának. 
A világ békéjének megszilárdítá-
sában vesznek részt a termelé-
kenység fokozásával. 

Azon a napon, mikor a koreai 
fegyverszüneti egyezményt aláírták 
a munka lendülete fokozódott. Uj 
rragasDibb százalékok születtek: 

Mészáros Mihály pucoló 186 szá-
zalék. Kovács Mihályné fényrző 
146, Dionyési Ágostonná pácoló 246, 
Szíupka Gyula és Horváth István 
előkészítők 170. Bodó Mihály felül-
marós 151 és Mogyorossi József 157 
százalékos eredményt értak el. 

A koreai fegyverszünet még nem 
a békeszerződés, de harcolunk, hogy 
azzá tegyük! 

Halász Lajos 

A Szegedi Ecsetgyárban 

a dolgozók röpgyűlésen adtak kife-
jezést örömüknek, amikor értesül-
tek a béketábor újabb sikeréről, a 
koreai fegyverszüneti egyezmény 
megkötéséről. 

A röpgyűlésen egymásután emel-
kedtek szólásra üzemünk dolgozói. 

Valamennyiük hozzászólásából az 
tűnt ki, hogy együtt örülnek és 
éreznek a koreai néppel. Baijer 
Gézáné felszólalásában ezeket mon-
dotta: mi békében akarunk to-
vábbra is élni és éppen ezért jó 
munkánkkal segítsük pártunk és 
kormányunk programmjának meg-
valósítását, mert látjuk, hogy kor-
mányunk minden intézkedése 
egész dolgozó népünk szebb jövője 
érdekében történik. Én magam ré-
széről vállalom, hogy selejtmentes 
munkát végzek s teljesítményemet 
naponta túlszárnyalom. Én ezzel a 
munkámmal üdvözlöm a hős ko-
reai testvéreimet. 

Fogas Máriá, a Hámán Kató 
brigád vezetője is felszólalt a röp-
gyűlésen. ö az egész brigád nevé-
ben beszélt, akkor, amikor a kö-
vetkezőket mondotta: végtelenül 
örülünk, hogy a tárgyalások 
után aláírták a koreai fegy-
verszüneti egyezményt. S e hír 
hallatára határoztuk el brigádun-
kon belül, hogy még többet te-
szünk békénk fennmaradásáért. A 
csoportom nevében felajánlom, 
hogy augusztus hónapban hatezer 
•skolaecsettel készítek többet, hogy 
ezzel is méltón fejezzük ki örö-
münket, hogy Koreában végetért a 
háború és a koreai testvéreink is 
megkezdhetik országépítő munká-
jukat. 

Doktor Lajos 

@ szegedi aspiránsok tudományos munkája 

Kéí vagon árpát osztottak ki a fogság között 
a Táncsics fsz-ben 

Összesen három és fél vagon árpát kap a tagság a szorgalmas munkája után 

évben szorgalmas munkájuk Még alig virradt, a Táncsics tor-
metőszöveákezetben már szorgalma, 
san dolgozott a csoport tagsága. A 
tsz központjában vendégoldalas sze. 
kerek fordulták ki az útra t-s vi. 
dóm csoporttagok igyekeztek rajtuk 
a földek felé. A tsz-ben minden per. 
cet kihasználnak azért, hogy mi. 
előbb 

győzelemre vigyék 

az idei kenyércsatát. 

Most a gabona hordása sürgetj őket 
azért kezdenek ilyenkor. Érzik és 
tudják, hiszen tanulmányozták Nagy 
Imre és Rákosi elvtársak beszédét, 
hogy a kormányprogramm meg. 
valósításának ideje, az 'ö munkájuk, 
tói is függ. 

Ezen a napon az eddiginél is vidá-
mabban és nagyrJbb lendülettel dol-
goztak a csoport tagjai. Ez a nap 
más, mint a. többi a Táncsicsban. A 
szövetkezet, központjában eddig soha 
nem látott mennyiségű árpa állt 
egyhakwnban. amely kiosztásra várt. 
Sokan. a csoporttagok közül búsásan 
része l jek ebből a gabonából, meri 
szorgalmas munkájuk után 

több métermázsát 

vihettek haza. 

Reggel h'ét órakor a kultúrterem 
előtt már számosan álljak és várták 
arra az ünnepélyes pillanatra, ami-
kor a csoport vezetősége megkezdi 
a gabonaosztást^ Tizenöt, húszan is 
álltak már az udvaron, de mindenki 
a galboinao&ztásról beszélt. Az el. 
mult aszályos esziendö után ebben az 

hozta gyümölcsét. 

Hét óra után pár perccel, megkez-
dődött az osztás. Nem sokkal utána 
n tagság kövér zsákokat cipelt a 
kocsikra és nagy örömmel szállítot-
ták haza a gabonát. Busásan jutott 
minden csoporttagnak. Vasárnap 
nem kevesebb, mint 2 vagon árpát 
osztottak szét a tagság között, de 

másfél vagon még mindég 

kiosztásra vár. 

Egy kiló 25 dekát kaptok munka, 
egységenként, s így a csoport tag-
jainak nem fáj többé a fejük azért, 
hogy nem tudnak mit adni a jószág, 
nak. Dimitrov Miklós 662 kg ár. 
pát kapott. Dudás Mihály 692, Szűcs 
János és felesége pedig 861 kiló ár-
pát zsákolt fel a kocsira. 

— Ezért igazán érdeme^ volt dol. 
gozni — mondja a körülötte állók-
nak Dudás elvtárs. Ebből az árpa-
mennyiségből nem kell egy dekát 

sem átadni az államnak, sem adóba, 
sem beadásba Ez bizonyítja a leg-
fényesebben azt, hogy mennyire ér-
demes a csoportban dolgozni. Ez a 
csaknem 7 mázsa árpa el'ég lesz a 
háztáji jóságoknak és ezzel meg. 
szűnik a jószágtartási gondunk_ 

Szűcs János és felesége is boldo-
gan szedi zsákba a munkaegysége 
után járó 

861 kiló árpát. 

Vass Antal 836 kilogramm árpát ka. 
pott De hasonló mennyiségű árpa 

meg- | juttatásban részesültek azok a tagok, 
1 akik az év folyamán becsületesen és 
szorgalmasan harcoltak a termés-
hozam növeléséért. 

A delet már régen elharangozták, 
de a csoportban még mindég az ár-
pát osztották. Ezen a napon két va-
gon árpa került a taz tagsága knm. 
rájába. padlására. Ez a tény döntően 
megváltoztatta annak a néhány tag. 
nak is a hangulatát, akik az ellen-
ségre hallgatva, eddig nem igen hit. 
tek az árpaosztásban és gondolni 
sem mertek arra, hogy valóban eny. 
nyi jutt.atásban részesülnek. A cso-
port tagsága még vidámabban Végzi 
a munkáját. A férfiak szorgalmas 
munkája nyomán, 

szaporábban fordulnak 

a megrakott gabonás 

szekerek. 

De az asszonyok sem törődnek a 

rekkenő meleggel, ott szorgoskodnak 

a kapásnövények között, a gyomir-

tásnál, vagy szedik a mákot azért, 

hogy mielőbb végezzenek ezzel a 

munkával is. Az idei első részesedés 

óta nincg egyetlen ember sem a 

Táncsics termelőszövetkezetben, eki 

ne látná az eddiginél is világosab-

ban a termelőszövetkezeti, a nagy. 

üzemi gazdálkodás előnyeit az egyé. 

n i gazdálkodással szemben. Nem is 

keli mást megemlíteni, csak az árpa-

osztást; valamennyien megtalálták 

számításukat. 

Kiváló eredmények szüleffek a leányszakérefi-ségisek vizsgáján 
Élénk zsivaj, izgatott kérdések, 

vidám nevetés tö'ti be az Ifjú Gár-
da Szakérettségi egész épületét. 
Ebédszünet szakította főibe az 
érettségi vizsgákat és jó étvággyal 
eszik az ízletes, bő kosztot. Nem 
Szorítja össze torkukat, gyomrukat 
a vizsgadrukk, tudásuk bztos, 
egész évi szorgalmas munka ala-
pozta meg. nincs okuk fd.elemre. 

Szinte leniérhetetlen, hogy meiy. 
nyit fejlődtek egy év alatt, ök ma-
guk mondják ezt. Bizony eléggé 
hosszú úton értek el idáig. Leg. 
főbbjükben régi-régi, elérhetetlen-
nek tűnő álmodozás vo t csupa i 
az, hogy egyetemre kerülhessenek. 
A párt tette valósággá ezt szá-
mukra. megteremtve a szakérettsé-
gi tanfolyamokat. A hivő szóra 
örömmel jöttek, bátran vállalták 
ezt a kitartó, keménv munkát, 
amif eSy eves szakérettségi je-
lent. Akadtak olyanok is. akik visz. 
sraforrlultak közben, ak k .nem tud-
ták megállni a helyüket, de a nagv 
többség most boGlonan veszi át az 
erőfeszítések jutaWn'it. a siker bi-
zonyítékát: az érettségi bizonyít-
ványt. 

Különösen eredményes a magvar 
iroda*cm és nyelvtan vizsga. Ili. 
bátlan helyesírásé, jól szerkesztett, 
alapos tárgyismeretet mutató Írás. 
beii dolgozatok születtek. Sem a 
számvitel Szakosok, sem az orvo-
sok s a többiek sem merültek el 
csupán szaktárgyaik tanu.máiyozá-

séba. Eleven az érdeklődésük az 
irodalom, a politika iránt. Nagyon 
kedvelték a politikai gazdaságtant, 
Kedves András igazgató elvtárs szín. 
vonalas, érdekes óráit. Iit vitatták 
meg a fontos politikai eseményeket, 
az új kormányprogrammot is, ame. 
lyet valamennyien nagy örömmel 
fogadtak. 

A vizsga utáni feloldódott han-
gulatban többen azt tervezik most, 
hogyan értesítsék minél hamarabb 
sikerükről azokat, akiket legjobban 
szeretnek. 

Koszorú Margit édesanyjának ép-
pen névnapjára táviratozta meg a 
kitűnő eredményt. Az orvos szakos 
Bakondi Bélánú Debrecenből vár te. 
lefont. A férje olt szakérettségis 
ha.lgató, ő i s vele cgynapon érett-
ség;zctt. 

Nagy szeretet veszi körül a Gö-
rögországból érkezőit Ciligeridu At. 
hina elvtársnőt. AJhina fiatal, IS 
éves, de sok fájdalmat étt már át 
addig, amíg a mi hazánkban újra 
otthont talált. 

Édesapja partizán volt, édes* 
anyja párttitkár, most is bör-
tönben van Görögországban, 
tzerc.iic megüzenni neki. hogv 
sikerre! túl van m érettségin. 
Jövőre az orvoksron fanul 

vább. 

És reméli, hogy orvosi tudásával 
még népét szolgálhatja majd. At-
hina teljes szabatossággal beszél 
magyarul. A szeretet segítette hoz. 

zá, hogy megtanulja a mi nehéz 
'.nyelvünket. 

— Szeretettel fogadtak ideérkező, 
sünkkor. Rákosa Mátyás elvtárs fe. 
leségévoi beszéltünk először — 
mondja. És azóta is mindenütt me-
leg barátsággal találkoztam. Fél-
évig laktam a szakérettségi e'őt't 
egy családinál, „magyar anyuká-
mat'' én is nagyon szerettem. 

Tóth Éva eivtársnő őszre az 
Oleg Kosevoj Kollégiumba ke-
rül egy évre, utána pedig a 

Szovjetunióba egyetemre. 

— Sokat fogok írni a mostani 
osztálytársaimnak — Ígéri a töb-
bieknek, akik büszkék rá és kicsit 
irigylik is, hogy a Szovjetunióban 
tanulhat tovább. 

— Hiányozni fog a kollektíva. Ugy 
megszoktuk, megszerettük itt egy-
mást — mondja Dubecz Mária, Jól 
éreztük itt magunkat. A tauuíás 
mellett sokat jártunk moziba, szín. 
házba. Minden operaelőadást meg. 
néztünk, állandó hangversenybér-e-
t ti lik volt. Sokat olvastunk, beirat-
koztunk az Egyetemi Könyvtár, 
ba is. 

Pár nap múlva mind a fiárom-
száznegyveu eivtársnő leérettségi-
zik. Tanárak véleménye szerint, 
kiemelkedően ió ez az évfu.yam. 
MeaáWlák a. helyüket, a tavalyinál 
sokkal fokozottabb kövéfo'mén vök-
ké, szemben. Munkakedvük, leidii. 
letességük, tudásuk biztosítani fog. 
ja Számukra az egyetem sikeres 
elvégzését. 

A felszabadulás előtt vajmi ke-
veset törődtek az ifjú tudósok kép-
zésével. Ügy gondolták, mindenki-
nek magánügye, hogy meg tudja-e 
szerezni a tudományos kutatáshoz 
szükséges különleges képzettséget. 
Legtöbb tudósunk nagyon nehéz 
körülmények között szerezte meg. 
Sokan évekig vállaltak díjtalan 
gyakornoki munkát valamelyik 
egyetemi intézetben, hogy az idő-
sebb kutatóktól ellessék a tudo-
mányos munkához szükséges me-
todikát, hogy használhassák az 
intézet könyvtárát és kísérleti fel-
szerelését. A régi doktori cím a leg-
több helyen formális volt, nem je-
lentette azt, hogy viselője felké-
szült a tudományos kutatásra. 

Gyökeresen megváltozott ez a hely-
zet a felszabadulás után. Az a nagy 
megbecsülés, amelyben dolgozó né-
pünk a tudományos kutató mun-
kát részesíti, egyebek között abban 
is megmutatkozik, hogy Népköz-
társaságunk létrehozta az aspiran-
tura intézményét. Aspiránsoknak 
elsősorban olyan egyetemet vég-
zett fiatalok jelentkezhetnek, akik 
a tudományos kutatáshoz hajlamot 
éreznek, de olyan dolgozókat is 
felvesznek aspiránsnak, akik a 
termelő munka során mutatták 
meg a tudományos kutatásra való 
képességüket. Az aspiranturára 
való felvételről alapos vizsga után 
dönt a Tudományos Minősítő Bi-
zottság, amely a továbbiakban is a 
legfőbb szerve az aspiránsok tudo-
mányos kiképzésének. Az aspirán-
sok felkészülési ideje a tudomá-
nyos kutató munkára három év; 
ezalatt 1100 forinttól kb 2000 fo-
rintig terjedő ösztöndíjat kapnak. 
A legkiválóbb tudósok vezetése 
alatt készülnek fel az önálló ku-
tató munkára, alaposan átgondolt 
munkaterv szerint. A Tudományos 
Minősítő Bizottság gondoskodik ar-
ról, hogy a marxizmus-leninizmus 
tudományában és az orosz nyelv-
ben alapos kiképzést kapjanak, 
hogy későbbi tudományos munká-
juk ideológiailag is jól megalapo-
zott legyen és az élenjáró szovjet 
tudomány segítségét is felhasznál-
hassák azáltal, hogy eredetiben ta-
nulmányozhassák a szakterületükre 
eső szovjet tudományos munkákat. 
Szakterületük, a marxizmus-leni-
nizmus és az orosz nyelv elsajátí-
tásáról két-két vizsgán tesznek ta-
núságot; majd elkészítik kandidá-
tusi értekezésüket és az abban fog-
lalt tudományos állításokat nyilvá-
nos vitán megvédik. Ha mindezt a 
próbát sikerrel megállják, akkor a 
tudományok kandidátusának meg-
becsült címéről kapnak oklevelet. 

A szegedi egyetemeken jelenleg 

15 aspiráns készül fel a tudomá-

nyos kutató munkára a legkiválóbb 

Kossuth-díjas akadémikusok, vagy 

akadémiai levelező tagok vezetésé-

vel. A Bolyai Intézetben dolgoz-

nak Szőkefalvi-Nagy Béla profesz-

szor vezetésével Fodor Géza, Pin-

tér Lajos és Pukánszky Lajos as-

piránsok, az előbbi mértékelmélet-

tel és valós függvénytannal foglal-

kozik, az utóbbiak funkcionálana-

lízissel; továbbá Rédei László pro-

fesszor vezetésével Kertész Andor 

és Steinfeld Ottó aspiránsok, mind-

ketten absztrakt algebrával foglal-

koznak. A Belgyógyászati Klinikán 

Hetényi Géza professzor vezetésé-

vel Böszörményi Ernő aspiráns az 

Izületi gyulladás keletkezésével, 

Jávor Tibor aspiráns a gyomor kór-

élettanával, Tényi Mária aspiráns 

a koszorúerek megbetegedéseivel, 

Varró Vince aspiráns pedig a gyo-

mor-bélrendszer megbetegedéseivel 

foglalkozik, az első kettő kórélet-

tani szempontból, a másik kettő 

pedig belgyógyászati szempontból. 

A Kísérleti Fizikai Intézetben 

Budó Ágoston professzor vezetésé-

vel Ketskeméty István és Szöllősy 

László aspiránsok a molekula-fizika 

kérdéseit tanulmányozzák. A Szer-

vetlen Kémiai Intézetben Szabó 

Zoltán professzor vezetésével Gál 

Dezső és Száva József aspiránsok 

reakciókinetikával foglalkoznak; az 

előbbi különösen a szénhydrogének 

oxidációja, az utóbbi a robbanó-

anyagok bomlása körében. A Szer-

ves Kémiai Intézetben Fodor Gá-

bor professzor Koczka Károly as-

piráns munkáját vezeti, aki szer-

ves vegyületek sztereokémiájával 

foglalkozik. A Mikrobiológiai Inté-

zetben Ivánovics György profesz-

szor vezetésével Alföldi Lajos as-

piráns dolgozik; résztvett Iváno-

vics professzornak a vészes vérsze-

génység gyógyítására szolgáló vi-
tamin-injekció előállítására vonat-
kozó kísérleteiben, jelenleg pedig 
a baktériumokat pusztító u. n, 
bakteriophagokkal foglalkozik. 
Ezenkivül Fodor professzor is. Ivá-
novics professzor is egy-egy leve-
lező aspiráns munkáját is irá-
nyítja. 

Amint látjuk, a szegedi egyete-
meken dolgozó aspiránsok szakte-
rülete széles skálát ölel fel a leg-
elvontabb elméleti kérdésektől a 
termelést, vagy az ember egészsé-
gét közvetlenül szolgáló gyakor-
lati problémákig. Közvetve azon-
ban természetesen az elméleti kér-
dések megoldása is a szocializmus 
legfőbb értékének, az embernek 
jólétét szolgálja. 

Az aspiránsok legnagyobb része 
beváltotta azokat a reményeket, 
amelyek alapján Népköztársasá-
gunk oly nagy támogatásban ré-
szesítette tudományos munkára 
való felkészülésüket. Különösen ki-
emelkednek Böszörményi Ernő és 
Ketskeméty István aspiránsok, 
akik valamennyi vizsgájukat jeles 
eredménnyel tették le. Viszont saj-
nálatos, hogy Koczka Károly aspi-
ráns, aki szakmai vizsgáit ugyan-
csak jeles eredménnyel tette le és 
orosz nyelvből is megállta a he-
lyét, a marxizmus-leninizmus ta-
nulmányozását azonban elhanya-
golta. Kertész Andor aspiráns a 
Bolyai János Matematikai Társu-
lat Grünwald Géza pályázatán má-
sodik díjat nyert, Varró Vince és 
Alföldi Lajos aspiránsok akadé-
miai jutalmat kaptak, utóbbit a 
DISZ -Dicsőség Könyvébe* is be-
írták kiváló tudományos eredmé-
nyeiért. Aspiránsaink közül töb-
beknek megjelent tudományos dol-
gozatuk, e téren kiemelkednek Ker-
tész Andor négy dolgozattal és 
Varró Vince három dolgozattal. 

Az aspiránsok legnagyobb része 
résztvesz az egyetemi oktatómun-
kában is heti 2—3 órás gyakorlat 
vezetésével. Vannak azonban, akik 
ennél jóval nagyobb mértékben 
vesznek részt az oktató munkában. 
Így Kertész Andor heti 7 óra elő-
adást tartott a debreceni egyete-
men, Száva József heti 6 óra elő-
adást Budapesten és emellett még 
heti 3 óra gyakorlat vezetésében 
vett részt; igen magas még Gál 
Dezső és Ketskeméty István okta-
tási elfoglaltsága is. A jövő tanév-
ben ezen az aspiránsok tudomá-
nyos fejlődése érdekében feltétle-
nül változtatni kell. Nagyon he-
lyes a Tudományos Minősítő Bi-
zottságnak az az intézkedése, hogy 
aspiránsi munkájának első évében 
senki sem végezhet a jövőben ok-
tatási munkát. 

Pártunkat is az a szempont ve-
zeti, hogy az aspiráns legfonto-
sabb teendője a tudományos pá-
lyára való felkészülés, amikor az 
aspiránsokat csak a pártoktatás 
keretében veszi igénybe társadalmi 
munkára. Ez a munkájuk nemhogy 
hátráltatná a tudományos kutatás-
ra való felkészülésüket, hanem se-
gíti is, amennyiben a marxizmus-
leninizmus tudományának még be-
hatóbb tanulmányozására készteti 
őket. Nem helyes azonban, hogy az 
aspiránsok egyrésze másirányú tár-
sadalmi munkát ls végez, így pél-
dául Tényi Mária szakszervezeti 
bizalmi funkciót tölt be. 

Kormányzatunk azzal, hogy az 

aspiránsok részére anyagi gondok-

tól mentes felkészülési időt bizto-

sít tudományos munkájukra a leg-

kiválóbb tudósok vezetése mellett 

az évről-évre fejlődő tudományos 

intézetekben, nagy szolgálatot tesz 

a tudós-utánpótlás ügyének. Hely-

telen azonban, hogy a kísérleti 

munkát végző aspiránsok munká-

jának támogatására még min-

dig nem biztosították a meg-

ígért laboránsokat és így az 

aspiránsok kénytelenek sokszor 

pepecselő munkát is végezni. Az 

aspiránsok fejlődése érdekében kí-

vánatos volna az egyetemi inté-

zeteknek külföldi könyvek és fo-

lyóiratok beszerzésére szolgáló, eb-

ben az évben nagyon szűkre sza-

bott devizakeretét felemelni. 

A következő félévben 5 aspi-

ráns végez egyetemeinken. Bizto-

sak vagyunk benne, hogy mint a 

tudományok kandidátusai, dolgozó 

népünk érdekében végzett kiváló 

tudományos munkával fogják meg-

hálálni azt a támogatást, amit as-

piránsi éveik alatt élveztek. 

Kalmár László, 
a matematikai tudományok 

- doktora 


