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Szegedi és szovjet tudósok 
együttműködése a matematikai logika 
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a Kállai-brigád 
c n y n r r n i r r 

tnuiui ii un 111 itlll IIIII n <tl II • IIII • imitt 

műszaki alkalmazásában A szocialista brigád , cim. 
elnyerése sok dolgozót lelke-

Délutón 5 óra 

sit az Újszegedi Kender-
Lenszövő Vállalatnál. De kö-
zülük is kitűnik a stoppoló 
üzemrész Kállai Éva brigád-
jának hat tagja, akiknek leg-
szebb vágya, hogy megtanul-
janak szocialista módon dol-
gozni, tanulni és élni. 

Reggel 6 óra 
Amikor felbúg a gyári szi-

réna, jelezve a munkaidő 
kezdetét, a brigád tagjait 
már munkahelyükön találja. 
Késni sohasem szoktak, s a 
gépek mellett kihasználják a 
munkaidő minden percét. 
Kónya Sándorné, a brigád-
vezető, Zámbó Anna kiszis-
tával együtt hajlik a kivar-
róasztal fölé. Segít neki 
munkájában. Hiszen az is 
kötelességük, hogy két fiatalt 
patronáljanak, aki száz szá-
zalékon alul teljesít, hozzá-
segítsék őket a jó munkához 
és m jobb keresethez. 

DéJi 2 óra 
A jól végzett munka, a 

fürdés és öltözködés után iá-
mét együtt van a brigád a 
művezető irodájában. Kézbe 
kerül a Népszabadság -» 
Weiglinger Ferencné olvassa 
fel az ENSZ-közgyűlés leg-
újabb eseményeit. Elbeszél-
getnek a legújabb esemé-
nyekről. fordulatokról és 
bosszankodnak, amikor a 
nyugati politikusok vissza* 

Sűrűn nyílik az ajtó, elő-
ször Darócziné érkezik, de 
rövidesen itt vannak a töb-
biek is: Koczka Ferenc, 
Papp Ldszlóné, Weiglinger-
né. Szeretik ezeket a kelle-
mes beszélgetéseket, amikor 
sok minden szóba kerül, 

nemcsak a munka, hanem a 
család is. Ott áll mögöttük a 
televízió, mely nyomban köz-
ponttá válik, amikor a stú-
dió megkezdi adását. 

Az óramutató lassan kör-
be járt. Eltelt a Kállai-bri-
gád egy napja. Persze, nem 

(Dr. Somogyi Károlyné felv.) 

mindig ilyen zsúfolt. Vannak 
eseménytelenebb napok is, 
de a közös munka, a közös 
tanulás. és a közös szórako-
zás egyre inkább életelemi-
vé válik a szocialista brigád 
címért dolgozó munkacsapat 
tagjainak. 

A Szegedi Tudományegye-
tem kutatói sokszáz külföldi 
tudományos intézménnyel 
tartanak fenn kapcsolatot 
Ezek közül a legszorosabb 
együttműködés a Szovjetunió 
tudományos intézeteivel ala-
kult ki. A Bolyai Intézet, a 
dokumentumok szerint már 
1924 óta kapcsolatban áll 
szovjet tudományos körökkel, 
már akkor kölcsönösen meg-
küldték egymásnak tudomá-
nyos kiadványaikat. 

KBIcsffntfs látogatások 
Az együttműködés az utób-

bi években vált valóban gyü-
mölcsözővé, amióta a szegedi 
intézet és a Szovjetunió Tu-
lományos Akadémiájának tu-
dósai, kutatói közül többen 
személyes kapcsolatokat épí-
tettek ki és tanulmányozták 
egymás munkájá t 

Dr. Kalmár László, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja, a Szegedi Tu-
dományegyetem Kossuth-dí-
jas professzora az utóbbi 
években többször is járt a 
Szovjetunióban. Tudományos 
szempontból igen érdekes és 
hasznos előadásokat tartott 
elsősorban a matematikai lo-
gika tárgyköréből. Látogatá-
sát a múlt év végén M. A. 
Gavrilov professzor, a Szov-
jetunió Tudományos Akadé-
miája Automatikai és Táv-
mechanikai Intézetének osz-
tályvezetője viszonozta, • 
megtekintette Kalmár pro* 
fessaor találmányát, az első 
magyar logikai gépet is. 

Percek eled 
A géppel — mint ismere-

tes — egyszerű logikai ítéle-
tek igaz vagy nem igaz voltá-
ból bonyolultabb (téletek 

igazságának kérdését lehet 
rendkívül gyorsan eldönteni. 
Egyszerű ítélet például az, 
hogy süt a nap. Bonyolul-
tabb, hogy süt a nap, vagy 
esik az eső. A tudományban 
azonban ennél sokkal bonyo-
lultabb, az ítéletek többszö-
rös kapcsolatából kell meg-
állapítani, hogy mikor igaz 
valami és mikor nem. A ké-
szülék a benne levő huzalok 
és jelfogók segítségével per-
cek alatt végigfut az összes 
lehetséges eseten és mind-
egyikre nézve jelzőlámpák-
kal mutatja az eredményt. 
Ehhez egyébként egy mate-
matikus több napi munkája 
kellene. A gép a gyakorlat-
ban pL bizonyos áramkörök 
működésének elemzésére és 
a kivitelezés helyességének 
megállapítására használható. 

Gavrilov professzor elis-
meréssel szólt a készülék-
ről, s tanulmányozása után 
egyben javaslatot is tett an-
nak tökéletesítésére, gyakor-
lati alkalmazhatóságának ki-
szélesítése céljából. Ezt már 
meg is valósították a szege-
di intézetben. 

Csalhatatlan biztonság 

A készülékbe újabb kilenc 
jelfogót, 12 jelzőlámpát, meg-
felelő huzalozást, kapcsolót 
szereltek be, s így — a ja-
vaslatnak megfelelően — az 
eddigi együtemű helyett úgy-
nevezett többütemű áramkö-
rök működésének ellenőrzé-
sére is alkalmassá tették. Ez 
azt jelenti, hogy a korábbi-
nál bonyolultabb — pL au-
tomata telefonközpontok, 
vasú tbiztaerí tási és egyéb — 
berendezések áramköre ter-
vednek és kivitelezésének el-
len őrzésére is használható. 

Eddig például egy 

pályaudvar vágányhálózatá-
nak megfelelő biztosító áram-
kör megtervezése után egész 
műszaki szakértő kollektí-
vák ültek össze a tervek he-
lyességének megvitatására 
Gyakran azonban még így 
sem tudnak minden eshető-
séget figyelembe venni, a' lo-
gikai gép azonban csalhatat-
lan biztonsággal megmondja, 
hogy a terv jó-e, vagy vala-
hol hibaforrás lehet. Gavrilov 
professzor javaslata tehát 
megvalósult és előnyére vált 
a kitűnő logikai gépnek. 

IBzBs munkaterv 
A szegedi és a szovjet in-

tézet kapcsolata azonban 
nemcsak ilyen egyes esetek-
ben, hanem más tudományos 
feladatok együttes megoldá-
sában is megnyilvánul. Kö-
zös munkatervet dolgoztak 
ki például a jelfogós beren-
dezések analízis és szintézis 
folyamatainak minimalizálá-
sával kapcsolatos kérdések 
megoldására, A közös kuta-
tások végcélja egyebek kö-
zött olyan készülék szerkesz-
tése, amely a logikai gép el-
ve alapján működik, de már 
nemcsak áramkörök tervei-
nek ellenőrzésére, hanem ma-
guknak a terveknek elkészí-
tésére is felhasználható. Vég-
eredményben gépesítik a tu-
dományos munkának úgyne-
vezett gépies részét, egyes 
esetekben bonyolult villamos-
mérnöki feladatokat olda-
nak majd meg automataké-
saiilékek segítségével. 

a B. 

Kolozs Márta felszólalása 
az ENSZ-közgyülés 

szociális bizottságában 
• közgyűlés ssndáös M- telkedének** követeljen 

sottságában a gazdasági és Ezért a legmelegebben té-
szoeiális tanács jelentésének mogatjufc a csehszlovák de-
tárgyalásakcr a magyar de- legációnak a nyugatnémet 
legáció nevében felszólalt újrafelfegyverzós megakadá-
Kolozs Márta követ Elmon- lyozására felhívó határozati 
dotta: a magyar küldöttség javaslatát — fejezte be tel-
nem érthet egyet azzal, hogy szólalását Koiozs Márta, 
stnicemadár módjára ho-
mokba dugjuk fejünket és 
r e vegyünk tudomást a 
Nyugat-Németországban mu-
tatkozó baljóslatú fejlemé-
nyekről. A magyar nép nem 
ezt várja tőlünk. A fasiszta 
uralom, amely visBonta^á-
gos történelmünk egyik leg-
förteimesebb korszaka volt, 
még élénken él népünk em-
lékezetében. Abban a hábo-
rúban, amelybe a fasizmus 
sodorta hazánkat — mint 
Kádár János államminiszter 
az általános vitában elhang-
zott beszédében megem.l ítet-
te — másfélmillió magyar 
pusztult eL A magyar nép 
azt várja delegációjától, hogy 
ebben a legnagyobb világ-
szervezetben, amely a béke 
védelmére alakult, a legha-
tározottabban szót emeljen 
minden olyan — bárhol je-
lentkező — megmozdulás el-
len, amely a fajok, nemze-
tiségek, nemzetek és államok 
közötti békét megzavarhatja 
és esek ellen megfelelő in- a szervezettség, a 

A Kínai 
Népköztársaság 

efismertm 
Mail Köztársaságot 
Csou Ev*laj, a Kfnai Nép-

köztársaság miniszterelnöke 
hétfőn táviratot intézett Mó-
diba Keitához, a Mali Köz-
társaság elnökéhez. A táv-
iratban közölte, hogy a kí-
nai kormány elismerte a 
Mail Köztársaságot, amedy-
lyd rövidesen megteremti 
diplomáciai kapcsolatait. 

Modibo Keitá, a Mali Köz-
társaság elnöke hasonló tar-
talmú táviratot intézett Csou 
En-lajhoz. 

Befejeződött a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének 

negyedik kongresszusa 
A Közalkalmazottak Szak- fe szakmai nevelés tekmte-

sservezetének negyedik tében elért, 
kongresszusa vasárnap Bu- Dr. Kónya Albert okadé-
dapesten az ú j városháza miai levelező tag, a Tudo-
tanácsterméber folytatta a mányos és Felsőoktatási Ta-
vi tát a szakszervezet eddig nács titkára többi között 
végzett munkájáról, vala- rámutatott: 
mint a központi vezetőség 
beszámolójában kijelölt fel-
adatokról. 

Dr. Szép Iván, a ssak-
szervezet állatorvosi szak-
osztályának elnöke többek 
között azokról az eredmé-
nyekről szólt, amelyéket a 
szakosztály a mintegy 2000 
magyar állatorvos kotóbw! 

Novemberben választásokat 
tartanak Japánban 

I japau psrlamsnt rendkívüli Másszak* 

ma már több mint 25 000-
re tehető azoknak a ku-
tatóknak a száma, akik 
akár intézetekben, akár 
egyetemeken, vagy főisko-
lákén mint érdemi munka-
társak, vagy mint kisegí-
tők tudományos kutatás-
sal foglalkoznak. 
Dr. Szénási Géza, az 

. MSZMP Központi Bizottsá-
P0 1 1"*2" gának póttagja, a Népköz-

társaság legfőbb ügyésze, a 
párt Központi Bizottságá-
nak üdvözletét adta át a 
kongresszusnak. 

Számos hozzászólás után 
a vitát lezárták és Huber 
Lajos, a szakszervezet főtit-
kára válaszolt a felszólalá-

Hétfön kezdődött meg a 
japán parlament mintegy tíz-
napos rendkívüli ülésszaka, 
amelyen megvitatják a poli-
tikai erőszak elleni intézke-
déseket és döntenek az alsó-
ház feloszlatásáról. Az ú j vá-
lasztásokat előreláthatólag 
november 20-a körüli idő-
pontra írják majd ki. 

A nyugati hírügynökségek 
kommentárjai szerint az 
ülésszakon heves viták vár-
hatok, noha minden párt 

megegyezett abban, hogy in-
tézkedéseket kell hozni azok 
ellen, akik erőszak útján 
igyekeznek érvényt szerezni 
politikai véleményüknek. A 
jelek azonban arra mutat-
nak, hogy az Aszanuma meg-
gyilkolása után előállott 
helyzetet a kormánypárt ar-
ra igyekszik felhasználni, 
hogy az erőszak elleni tör-
vény ürügyén a baloldalra 
mérjen csapást, a félelmes 
-tokiói utcát* fegyverezze le. 

sokra, majd 
a kongresszus megválasz-
totta a szakszervezet ú j 
központi vezetőségét és 
számvizsgáló bizottságát. 
tAz újjáválaszott közpon-

ti vezetőség ezután ülést 
tartott és megválasztotta az 
elnökséget A szakszervezet 
elnöke dr. Varró Tibor, al-
elnökei Kovács Pál és dr. 
Dombai Tibor, főtitkára 
Huber Lajos lett. 

utasító nyilatkozatairól ol-
vasnak.. Érdekli őket a poli-
tika. 

Azután ki kerékpáron, kl 
gyalogosan indul haza, a 
programot már megbeszél-
ték délutánra-, előbb a Hor-
váth Mihály utcai képcsar-
nokban lévő kiállítást nézik 
meg együtt, később pedig 
Kónyáné lakásán jönnek ösz-
sze. 


