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Csaknem nyolcezer 
elsőéves egyetemi hallgatót 

vettek fel az idén 
Az 1960—61-es tanév be-

fejezése után sok ezer fiatal 
jelentkezett egyetemre. Az 
ország különböző részeiből 
21 106 f iatal kérte a felvé-
telét. A munkás- és paraszt-
fiatalok nagyobb száza'ékban 
jelentkeztek az egyes egye-
temi karokra, mint az el-
múlt évben; a felvettek kö-
zül 37 százalék munkás, 15>5 
százalék paraszt, 23,1 száza-
lék értelmiségi, s a többiek 
alkalmazott és egyéb szár-
mazásúak. 

A felvételi bizottságok a 
napokban befejezték mun-
ká juka t és sok ezer ' meg-
hallgatott közül 7815-öt vet-
tek fel. Közülük 7408-an eb-
ben az évben felvételiztek, 
407 fiatal pedig a múlt év 
nyarán vizsgázott sikeresen, 
s igy "feltételes felvétellel« 
most jutott be az egyetem-
re. A már felvett hallgatók 
közül 2462-en, egy vagy több 

évig termelőmunkában vet-
tek rész t 

Számszerint a legtöbb fia-
talt, összesen 1942-t a tudo-
mányegyetemekre vettek fel. 
A műszaki egyetemekre 
1919-en jutot tak be. A pe-
dagógiai főiskolákra 644-en, 
a tanító- és óvónőképző fő-
iskolákra 974-en járhatnak. 
A művészeti főiskolákba 189 
jelentkezőt vettek fel. Az 
agrár tudományi egyeteme-
ken 942-en lesznek elsőéve-
sek, a Testnevelési Főisko-
lára 74 sportoló f ia tal t vet-
tek fel. Ebben az évben az 
orvostudományi egyetemekre 
egyenlő arányban jelentkez-
tek és vettek fel fiú- és 
leány pályázókat. Az ú j tan-
évet szeptemberben 1131 
"gólya® kezdi meg. 

Az elmúlt évben hasonló-
an 618 f ia ta lnak "feltételes 
felvétellel® biztosították jö-
vőre a továbbtanulást . (MTI) 

Kállai Gyula fogadta 
az új bolgár 
nagykövetet 

Kállai Gyula, a magyar 
forradalmi munkás-paraszt 
kormány első elnökhelyette-
se szerdán bemutatkozó lá-

I togatáson fogadta Jancso 
Georgievet, a Bolgár Nép-

j köztársaság rendkívüli és 
: meghatalmazott nagykövetét. 
, (MTI) 

Szabályozzuk az üzemekben 
a szellemi klímát is 

Épül az első szovjet 
árapály-erőmű 

A Kola-félszigeten épül a 
Szovjetunió első olyan erő-
műve, amely az apály és a 
dagály jelenségét, a Hold 
vonzása következtében meg-
mozduló víztömeg roppant 
erejét használja fel olcsó 
á ram előállítására. 

Nemrég volt a gőzfű-
részüzem 1936-os 
sz t rá jk jának évfordu-

lója, mely ismét a lkalmat 
adott arra, hogy feleleve-
nedjenek a múl t emlőkéi; 
hogy a feledékenységre ha j -
lamos embereknek eszébe 
juttassa a Lippai-fále tőké-
seket, akik még testi fenyí-
téssel, pofozkodással is fű -
szerezték a mérhetetlen ki-
zsákmányolás amúgy is ne-
hezen elviselhető nyűgét. 
Rossz álomnak tűnik ez a 
múlt . pedig akkor keserű 
valóság volt. 

Azok a munkások, akik 25 
évvel ezelőtt vezet őszerepet 
vállaltak a sz t rá jk megszer-
vezésében. ma jobbára köz-
tiszteletben álló mesterek, 
üzemvezetők. Ha csak ezt 
az egyetlen különbséget 
vesszük alapul, akkor is ter-
mészetes dolog, hogy most 

JÜÍffSSLJFelújítják a Londoni körút 18. számú 
Az Élelmezésügyi Minisz-

tér ium cukoripari igazgató-
ságán szerdán tá jékoztat ták 
a lapok munkatársa i t a szep-
tember első napja iban kez-
dődő cukorgyártási idény-
ről. 

Az ország néhány megyé-
jében már megkezdődött a 
szedés, s a sarkadi, a mező-
hegyesi és a szolnoki cukor-
gyárban szerdán már át is 
vették az első répaszállít-
mányokat. Ezekben a gyá-
rakban szeptember első nap-
jaiban megkezdődhet a fel-
dolgozás, néhány napos el-
téréssel a többiben is meg 
indulnak a gépek. 

lakóházat 
A házra emeletet is építenek 

A Szegedi Ingatlankezelő 
Vállalat az ÉM Szegedi Ter-
vező Vállalattal elkészíttette 
az állami tulajdonban lévő 
Szeged. Londoni körút 18. 
szám alatti lakóépület fel-
újítási tervdokumentációját, 

Az elkészült tervdokumen- alaprajzi elrendezésén is ki-
tació szerint 

a 11 lakást magában fog-
laló épület felújí tása több 
mint 700 ezer forintba ke-
rül. 

sebb átrendezéseket végez-
nek. Az átrendezés során 
minden lakásba bevezetik a 
villanyt, a vizet és a gázt, 
tehát 

korszerű lakásokat alakí-
tanak ki. 
Az épület külső tatarozá-

sa során, a régi homlokzat 
eredeti ál lapotában kerül 

nak alakították át. 

A fasizmust vádolják 
a Lengyelországban most feltárt 

tömegsírok 
Lengyelországban meg- francia, jugoszláv, olasz és 

döbbentő részletek kerültek lengyel hadifoglyokat. A tó-
napvilágra a második világ- megsirok feltárása során ki-
háború a lat t Zsagany város derült, hogy o nácik több 
közelében létesített hadifo- százezer hadifoglyot öltek 
golytáborban elkövetett fa- meg. A holttesteken az em-
siszta bűncselekményekről. bertelen kínzások nyomai 

Az egykori náci büncse- láthatók. Legrosszabb soruk 
lekményeket kutató bizottság a szovjet katonáknak volt, 
most befejezte a nyomozást akikkel szemben a fasiszták 
ebben az ügyben és megálla- már a népir tás kategóriájá-
pította: a Wehrmacht a nem- ba tartozó bűncselekménye-
zetközi jogszabályokat pél- ket követték el. 
dátlanuJ durván megsértve 

Az egy lakásra eső felújítási 
költség mintegy 65 ezer fo-

Az utcai épület alápincézett, rintnyi összeget tesz ki, te-
egyemeletes sarokház, amely kintettel arra. hogy a lakó-
az 1800-as évben épült ne- épületnél majdnem teljes m a j d felújí tásra. Az utca fe-
velőintezetnek, kesobb azon- egészében ki kell cserélni a l ö l viszont 60 centiméter ma-
ban kibővítettek es lakasok- födémet. A födémcserével g a s ú j műkőlábazat készül. 

kapcsolatban tervezik az A könnyen nedvesedő falak 
úgynevezett vizes helyiségek a i só részeit utólagos falazó 
— konyha, fürdőszoba — szigeteléssel látiák el. A 
rendezését, amelynek elhe- pincében időközönként fel-
lyezése különösen indokolt, törő talajvíz elvezetését pe-
A többi között azért is, mert dig ú j szivárgó-rendszerrel 
az épületre emeletráépítést oldják meg. 
is terveznek. a városi tanács végrehaj-

A tervdokumentációból ki- tő bizottsága mellett működő 
tűnik, hogy a Londoni körút tervbíráló bizottság 
felőli lakások fölötti fafö- a felújítási tervet clfo-
dém teljesen elavult, ezért gadta 
ú j előregyártott vasbetonge- és a végrehaj tó bizottság is 
rendás, és közte előregyár- jóváhagyta. Igy tehát hama-
tott vasbeton födémlemezzel rosan hozzákezdenek a Lon-
készülő födémet terveztek, doni körút 18. szám alatti 
Ez alkalommal az emeleti, nagy saroképület fe lúj í tásá-
valamint a földszinti lakások hoz. 

embertelen körülmények kö-
zött tartott , ma jd lemészá-
rolt szovjet, angol, belga, 

Az egykori hadifogolytá-
borban felállítják a vérta-
núság emlékmüvét. 

számára szinte lehetetlen volt — folytat ta 
Benkő Sándor docens —, hiszen már csak 
óriási méretei miat t is egy ember képte-
len volt áttekinteni az egész kongresszust. 
A kongresszus elnöksége, illetve rendező 
bizottsága hivatott a rendkívül sok elő-
adás anyagát összegezni és a tudományos 
eredményeket a biokémiában dolgozó tu-
dósok és kutatók rendelkezésére bocsátani. 

A rendezők figyelmessége 
A magyar és ezen belül a szegedi kuta-

tók elismerését i l lusztrálja a kongresszus 
rendezőségének részéről megnyilvánuló 
azon gesztus, hogy amikor a zsúfolt prog-
ram miat t a magyar delegáció több elő-
adást önként töröltetni akart, a szovjet tu-
dósok ragaszkodtak azok megtartásához. 

A Szegedi Orvostudományi Egyetem ku-
tatói részéről az alább felsorolt előadások 
szerepeltek a programban: 

Huszák István egyetemi tanár és Széché-
nyi Mária tanársegéd: "A hexosamint ta r -
talmazó vegyületek eloszlása az idegrend-
szerben®; 

Krámli András egyetemi tanár : "Adatok 
a folytonos fermentáció elméleti kérdései-
hez és azok gyakorlati alkalmazása®; 

Benkő Sándor docens, Szarvas Ferenc 
tanársegéd, Macher Anna klinikai orvos és 
Tiboldi Tibor tanársegéd: "Illó olajok ha-
tása a cholesterinnel előidézett atheroscle-
rosisra nyulakon®; 

Faredin Imre tudományos munkatárs , 
Benkő Sándor docens, Winter Miklós ta -
nársegéd és Botos Árpád ad junktus : "Az 
erek adrenalin és noradrenalin tar ta lmá-
nak viselkedése kóros viszonyok között®. 

Benkő Sándor és munkacsoport ja az ál-
latokon előidézett kísérletes atherosclero-
sis kivédését kísérelte meg illó olajokkal. 
Faredin Imre és munkatársainak kísérle-
tei magas vérnyomásban és diabetesben 
keletkező érelváltozások létrejöveteléhez 
nyújtot tak újabb adatokat. Az elhangzott 

Az iskolák készülnek 
az új tanévre 

Szeged általános és közép- munka. Ennek bevezetője-
iskoláiban tegnap megkezdő- ként az iskolák és egyéb ok-
dött az ú j tanévet előkészítő tatási és művelődési intézmé-

nyek vezetői délelőtt tanács-
kozást tar tot tak a városi ta-
nácsháza nagytermében az 
;elmúlt év munká jának ta-
pasztalatairól és az ú j ok-
tatási év legfontosabb fel-
adatairól . T u r i Géza, a 
városi tanács művelődésügyi 
osztályának vezetője tar tot t 
részletes beszámolót, ma jd 
á z igazgatók közös megbe-
szélésével folytatódott a ta-
nácskozás. A megbeszélésen 
részt vett és felszólalt 
B i c z ó György elvtárs, a 
városi tanács v. b. elnöke is. 

A tantestületek a nyári 
szünet után ma délelőtt t a r -
tanak megbeszéléseket és a 
nevelők a következő hetet 
az iskolaév zavartalan elő-
készítésére használják fel. 

előadások módot nyúj to t tak a szovjet ku-
tatókkal való tudományos kapcsolatok fel-
vételére 

Lenyűgöző nyugalom 
és magabiztosság 

— A tudományos kongresszuson való 
részvételen felül — folytat ta dr. Benkő 
Sándor — olyan élményekben volt részünk 
Moszkvában, amiér t sokan irigyelhetnek 
bennünket a világon. A szovjet főváros 
ekkor vár ta Germán Tyitovot. Ott voltunk 
a felvonuláson és a Vörös téren tar tot t 
nagygyűlésen. Közelről láthat tuk Hruscsov 
elvtársat a két hős űrpilótával. Meghívtak 
bennünket Tyitov elvtárs saj tófogadására 
is. Ez különösen érdekes volt számunkra, 
így az én számomra, mint orvos számára 
is. Hiszen a hős szovjet űrhajós gyors, tö-
kéletes és f rappáns válaszaiból már meg 
tudtuk állapítani, hogy Tyitov szervezeté-
re a hosszú földkörüli utazás semmiféle 
káros hatással nem volt. 

— Órákig lehetne mesélni az élmények-
ről. A szovjet társadalomról szerzett köz-
vetlen ismeretekről. Befejezésül még csak 
egy élményt szeretnék elmondani. Engem 
elsősorban a szovjet nép fenséges nyugal-
ma. magabiztossága, határ talan optimiz-
musa ragadott meg. Lenyűgöző a nyílt ma-
gatartása. Emlékszem Berlinben éppen ak-
kor léptette életbe határozatát az NDK 
Minisztertanácsa a kelet-berlini határ le-
zárásáról. Nos, ezt az időszerű lépést ak-
kor jó néhány ember nem tudta kellőkép-
pen mérlegelni a világon, sokan megijed-
tek, azt gondolták, hogy ebből súlyos 
konfl iktus eredhet. A szovjet nép a leg-
nagyobb nyugalommal és természetesség-
gel fogadta a hírt, éppúgy végezte dolgát, 
éppúgy adta át magát a pihenésnek vagy 
a szórakozásnak, mint az esztendő bár-
mely más közönséges napján — fejezte be 
tájékoztatóját dr. Benkő Sándor. 

Tyitov őrnagy 
nagyszerűen érzi magát 
Germán Tyitov látogatást 

tett abban a tudományos 
kutatóintézetben, ahol kiszá-
mították a Vosztok—2 űr-
hajó röppályáját . 

A találkozón az egyik 
szovjet tudós rámutatot t : 

Gagarin és Tyitov űruta-
zása ú jabb bizonyítéka an-
nak, hogy a szovjet tudó-
sok világ/viszonylatban ve-
zető szerepet játszanak 
több tudományágban. 
Germán Tyitov kijelen-

tette: nem ta r t j a magát va-
lamiféle különleges hősnek. 
Beszélt arról, amit az űrha jó 
kis ablakán keresztül látott. 
Tyitov egyébként közölte, 
hogy nagyszerűen érzi ma-
gát és sikereket kívánt a 
jelenlevőknek tudományos 
munkájukhoz. 

más a légkör, mások a 
munkakörülmények a 1 első-
tiszaparti üzemben. De a 
gözfűrésztelep esete csak 
példa, egy az ezer közül, 
hiszen gyárainkban, üzeme-
inkben ma mindenütt sza-
bad a légkör. mindenütt 
korunkhoz idomulnak a 
munka körülményei. 

A Szegedi Kenderfonó-
gyár "Vezérkarának® 
egyik értekezletén 

több műszaki beosztású dol-
gozó is szóvá tette, hogy 
nem működik tökéletesen a 
műhelyek klimatizáló be-
rendezése, pedig ez két ok-
ból is hiba: ront ja a ter-
melés minőségét, és a dol-
gozók közérzetére is kihat. 
A vállalat igazgatónője he-
lyeselte az észrevételt és 
egyetértett azzal, hogy mi-
nél hamarább megjaví tsák 
a klímagép működését. De 

i még valamit hozzátett az 
' addig elmondottakhoz. Azt 
| fejtegette, hogy nem elég 

a termelt áruk minőségére, 
és a dolgozók fizikai közér-
zetére ügyelni: szabályozni 
kell a szellemi klímát is. 

Mi a szellemi klíma? Az 
a gyárigazgató — szerencsé-
r e nem szegedi — aki rá -
rivalt beosztottjára, mond-
ván: hogyha a tőkés igazga-
tó előtt "Vigyázzba® tudott 
állni, akkor neki is ad j a 
meg legalább ezt a "tiszte-
letet® — minden bizonnyal 
csak rontotta üzemének 
szellemi légkörét. Nincs an-
nál fontosabb — sem az 
egyén, sem a társadalom 
szempontjából —, hogy a 
dolgozók jól érezzék magu-
kat munkahelyükön, jól 
érezzék magukat az életben. 
A pár t pol i t ikájának ez az 
egyik legfontosabb és állan-
dó célkitűzése. 

Nem lehetünk tehát elé-
gedettek azzal ami van? 
Nem elég nyugodtak, bizto-
sak az emberek munka - és 
életkörülményei? A múl t -
hoz viszonyítva — akárki 
belá that ja — csak egy le-
het a válasz; dehogynem! 
A lehetőségek, ha követke-
zetesen kihasználják azokat, 
minden dolgozó ember szá-
mára biztosít ják a zavarta-
lan. testi és szellemi érte-
lemben egyaránt gazdag 
munká t és életet. Ellenben: 
nem lehetünk még elégedet-
tek a lehetőségek kihaszná-
lásával! 

Egy-egy gyár, üzem-
rész, műhely közös-
ségi életét sok min-

den befolyásolhatja, és el-
vezetheti káros irányba is. 
Előfordulhat, hogy a vezetők 
valamelyikének személyes 
rossz tulajdonságai , gorom-
ba modora, összeférhetetlen-
sége, önteltsége, szakképzett-
ségének hiánya idegességet 
szül környezetében, és nem 
is ok nélkül t a r tanak tőle 
beosztottjai. Nem olyan ré-
gen derült ilyesmire fény 
a cipész szövetkezet eseté-
ben. A félelemnek, ideges-
ségnek egyenes következmé-
nye lehet a pozícióféltés, a 
"fúrkálások® elharapózása, 
a pletykák terjedése. Zúgó 
méhkassá válik a műhely, 
melyben senki sem érzi jól 
magát, ahol nem megy a 
munka, ahonnan legszíve-
sebben elmenekülnének az 
emberek. 

"Eredményét® tekintve 
semmivel sem jobb ennél, 
arhikor a vállalat gazdasá-
gi, vagy műszaki vezetésé-
nek bizonytalankodása bo-
r í t j a fel az egyensúlyt. 
Munkaszervezés, kellő kö-
rültekintés nélkül; norma-
felülvizsgálat. a reális kö-
rülmények figyelmen kívül 
hagyásával (példa volt rá 
a Szegedi Kendergyárban és 
az Újszegedi Szövőgyárban 
is); a hó- és negyedév végi 
ha j r á ; felesleges túlórázta-
tás, stb. Egy-egy elhamar-
kodott. nem eléggé megala-
pozott intézkedéssel kapcso-
latban a dolgozók reagálása 
gyorsabb és pontosabb, 
mintsem bármely tökélete-
sen megszerkesztett, mérő-
műszeré lehetne. S ez a 
reagálás nemcsak abban 
nyilvánul meg. hogy egy-

más között szidják, ami sze-
rintük helytelen, hanem 
jelzéseiket, leveleiket e l ju t -
t a t j ák az illetékes szervek-
hez. a pártbizottságra, a 
párt lapjához ls. 

Az őszinte, nyílt légkör 
megteremtésének széles le-
hetőségét éppen az bizonyít-
ja a legrangosabban, hogy 
nincs olyan túlkapás, visz-
szaélés, tévedés, mely ne ke-
rülne rövidesen napvilágra. 
A dolgozók nem sokáig tű-
rik szótlanul a bajokat , 
nem sokáig t a r t j a vissza 
őket az esetleg mestersége-
sen felkeltett félsz, mert 
szívük mélyén érzik igazu-
kat, s tudják , hogy az igaz-
ság a mi társadalmunkban 
mindig diadalmaskodik. 

Ha tehát nincs tere a 
személyi rossz tu la j -
donságok érvényesülé-

sének, ha az üzem műszaki 
és gazdasági vezetése hiva-
tásának magaslatán áll, a k -
kor azt hihetnénk, hogy már 
minden tekintetben megfe-
lelő a szellemi klíma, « 
mindenki jól érzi magát. 
Csakhogy ez nem egészen 
így van. Az emberek nem-
csak a gyárban élnek, hi-
szen a napi nyolcórás mun-
kaidőn kívül elsősorban 
nem munkahelyük, hanem 
otthonuk, családjuk gyako-
rol r á juk hatást. Nem len-
ne emberi tulajdonság, ha 
valaki utcai ruhá jáva l 
együtt le tudná vetkőzni ott-
honi gondjait , problémáit 
is. ha a munkaköpeny eleve 
biztosítaná, hogy másra már 
nem is gondol, csak mun-
kájára . 

Sok ember dolgozik együtt 
a gyárakban, ugyan ki bír-
n á számon tartani minden-
kinek az egyéni ügyét-ba-
já t? Valóban, a kapitalista 
társadalomban meg sem 
próbál ják megtudni, hogy 
ki mit hoz' magával otthon-
ról, de nekünk ez is köte-
lességünk. Dicsérendő kez-
deményezés, hogy mind több 
helyen kísérlik meg a gya-
korlatban is alkalmazni egy 
korszerű, ú j tudományág, a 
munkalélektan elméleti meg-
állapításait . Az Újszegedi 
Szövőgyárban a munkaközi 
szünetek szükségességét s 
megtar tásának időpontját 
határozták meg ennek segít-
ségével hosszú hónapokat 
igénybevevő kísérletek a lap-
ján. A Szegedi Kenderfonó-
ban — talán Szegeden első-
ként — ar ra is törekszenek 
már , hogy figyelembe ve-
gyék a dolgozók otthoni kö-
rülményeinek kihatását az 
üzemi kollektíva életére, a 
termelés alakulására. Ezek 
a célok méltók szocializmust 
építő társadalmunkhoz, és 
gyakorlati megvalósításuk-
ban nagy és igen hálás sze-
rep hárul a pártszervezetek-
re. az üzemi bizottságokra, 
a KISZ-re, valamint a nő-
tanácsokra. 

Ugyan gondolhattak-e a 

gözfűrészüzem egykori 
sz t rá j kólói prra , hogy 

elérkezik egyszer az az idő, 
amikor még az is fontos 
lesz, hogy egy munkásem-
b e m e k miért van rossz ked-
ve? És mi ezt is tudni akar-
juk! Hogy segíteni lehessen 
az édesanyának ha beteg 
gyermekek miatt aggódó 
arccal haj l ik reggel a gépe 
fölé. Húsz-harminc évvel 
ezelőtt, a tőkések gyáraiban 
ilyesmiről sem lehetett szó. 

Az üzemi klímáról esett 
néhány szó. olyan klí-
máról, melyhez nem-

csak az tartozik, hogy kellő 
hőmérsékletű és pára tar ta l -
mú legyen a levegő, és ne 
szennyezze por. Hanem az 
is, hogy őszinte, egyenes 
tettek, megfontolt gondosko-
dás szabályozzák a munka 
szellemi légkörét. Amíg ez 
nincs így kétezres létszámú 
nagyüzemben és néhány 
száz dolgozót foglalkoztató 
szövetkezetben egyaránt, ad-
dig nem leszünk és nem is 
lehetünk elégedettek, ad -
dig küzdeni kell minden 
olyan jelenség ellen, ami 
megzavarja, beszennyezi é le-
tünk tiszta levegőjét. 

e. te. 
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