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SZEGEDI E f i M E M 
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, ORVOSEGYETEM ÉS A PEDAGÓGIAI FŐISKOLA LAPJA 

Elsajátítani a t u d o m á n y t , kikovácsolni 
a bolsevik szakemberek új kádereit a tudás 
minden ágában és tanulni, tanulni, tanulni 
a legkitartóbban — ez most a feladat. 

Sxtálin 
(Beszéd a Szovjetunió Lenini 
Kommunista Ifjúsági Szövet-
ségének VIII. kongresszusán.: 

I. évfolyam 7. szám 1953 április V) Ara 40 fillér 

M á j u s 1 
1889-ben, a világ szocialistáinak! Felszabadult népünk küldi és. 

párizsi kongresszusán a munkások 
«elhatározták, hogy „május elsején, 
unitkor a természet felébred té'i 
jümából... a levegőt átjárja a meg. 
íijutás öröme... ezen a napon fog• 
ják az egész világnak •.. tudtára 
udni: a munkások Hozzál; az embe. 

iségnek a tavasza éx szabadítják 
•neg a kapitalizmus bilincseitől, , a 
•¡tunkások hivatottak megújítani a 
világot a szabadság cs a szocializ-
mus alapján". 

Amióla Sztálin e szavakat leírta, 
»z oroszországi pro'stáriátus Le_ 
iiin és Sztálin vezetése alalt meg. 
uj í tot t a a világot és a • Szovjetunió 
hősi harcával és győzelmével meg. 
hozta a szabadságot és a. szocializ-
mus alapján való megújulás lehető, 
ségét aiz európai népi demokráciák-
nak, Kínának és a proiejámemzet. 
köziség szellemében segíti építő 
munkájukat , az imperialista elnyo-
más ellen még küzdő népiket pe_ 
dig támogatja nemzeti felszabadító 
harcaikban. A proletárnemzetközi. 
tté-g hatalmas ereje a Szovjetunió 
révén meghozta a mi szabadságit n. 
lcat is és lehetővé tette és teszi ha-
ladásunkat a szocializmus útján. 

1945 előtt még rosszul fizetett, 
Tojtosszélű kabátban járó ember 
volt a tanszemélyzet legtöbb tagja 
é j évekig nagy kegyként díjtalanul 
gyakornokoskodhatott a tudományos 
munkatárs. Ma Kossuth-díj, akadé. 
miai jutalom, alkotó szabadság, ma. 
gas fizetés, sfb. vár rá juk munká-
juk elismeréséül, hiszen a tudomány 

hívja, szeretettel és reménységgel 
várja az egyetemre az ébredő ta_ 
vasz jelképet, f iatalságunkat, 
szocia ista építés egyik legfonto-
sabb tényezőjét, pártunk elsőrendű 
tartalékát, mert „az egész társada. 
lem állandóan növekvő anyagi és 
kulturális szükségletei maximális 
kielégítésének blitösititia'* csak 
nagyszámú, igen magas müve'tseg-
gel, szakképzettséggel rendelkező 
haladó gondolkodású és a haladás, 
ért kiállni és áldozatot hozni kész 
fiatalságga', a József Attiláit, 
Radnóti, Miklósok méltó követőivel 
sikerülhet. 

Felszabadult országunk felszaba-
dult népe a legmagasabb Bzírivo. 
na 'ú tudomány és kultúra, a szabad 
krifika és véleménynyilvánítás Szín. 
helyévé tette az egyetemet. Olyan 
alapot ad a fiataloknak, amire tá-
maszkodva felnőhetnek a Kossuth-
és Sztálin-díjas Nagy Sándor köve-
tői, aki a felszabadulás után egye-
temünk niunkás.paraszt tanfo ya. 
mán szerze;t rendszeres tudást. A mi 
országunkban felnőtt embereket nem 
érhet többé Juhász Gyula sorsa, 
akit a haladás melletti kiállása 
miatt előbb az ország egyik eldu-
gott vidéki iskolájától a. másikba 
dobáltak, majd a Tanácsköztársaság 
vérbefojtása után Horthyék az ut-
cára tettek. A ma egyetemistáira 
több állás vár, mint ahányan te-
geznek, annyi új gyár, iskola, stb. 
épül; a ma haladó tanáraira Kos-
sut-díj, kitüntetés, teljes elismerés 

eredményei a Szocializmus építésé, és gondtalan, szabad kutatási lelie. 
nek gyakorlatában elengadhetetlen | tőség-
tényezők, «<z építés meggyorsításá. 
nak hatalmas emelői. 

Az egyetemek dolgozói nem a lő. 
kés rendszer urainak lenézett, meg. 
vetett szo'gái többé, akik a szűkös 
napi betevő fa la tér t robotolnak, ha-
nem egyenrangú, sziaibrd emberként 
•f égzik munkájukat, akik tisztában 
vannak azvat, hogy jó unkájukkal 
önmagukat szolgá-lják, szabadságu-
kat, életüket, jólétüket védi':. 

A inai egyetem hallgatóit nem 
érheti Jöbbé Radnóti Miklós Sorsa, 
•aki hiába kért, nem kapott tandíj , 
mentességet, noha kitűnő tanuló 
volt. A mai egyetem hallgatóival 
nem eshet meg József Attila sorsa, 
akit a reakciós Horger Antal pro. 
fesszor eltanácsolt az egyetemről, 
mert a munkásosztály mellett állt 
ki. A ma diákját tandíjmentesség, 
ösztöndíj, szép, tiszta tantermek, 
tanulószobák, gyönyörű könyvek, 
szemléltető eszközök, műszerek és 
gépek vá r j ák a Horthy-korszak 
piszkos, rosszul felszerelt, kevés 
könyvvel ellátott szemináriumai, 
laboratóriumai helyett. Kényelmes 
és olcsó diákotthon és bőséges élel-
mezés — a Horthy-korszak tömeg-
szál lása és a, híres szegedi havi 5 
pengős szegényházi koszt helyett: 
ez a mai diák helyzete az egyete. 
mcn. 

A világ egy részén azonban, így 
déli határunkon, a szomszéd Jugo-
szláviában a nép Titóék árulása 
folytán most újra az elnyomó tő-
kések és munkásáruló lakájaik el-
leni felszabadító harcnál tart. A ju 
go szláv népet leigázó rablók hábo-
rúval fenyegetik szabad, boldog ha. 
sánkat is. Ezért Szeged ma éppúgy, 
mint 1919Jben a francia és szerb 
burzsoá intervenciós sereggel szem. 
ben, újra védőbástya. Akkor az első 
magyar proletárdiktatúrát, ma 
másodikat védi a tőkés leigázó tö-
rekvésekkel szemben. Ma az a f e ' . 
adatunk, hogy minél több jóikép-
ze[t szakembert adjunk hazánknak, 
mert ezál'.ai fejlődik gazdasági, kul 
turál 's életünk, erősödik védelmiké, 
pességünk és ha mi békés munkánk 
révén fejlődünk, erősödünk, ez biz 
tató példa és erőforrás a jugoszláv 
dolgozó nép forradalmi harca szá-
mára is. Fejlődésünk egyik felté-
tele, hogy if júságunk tömegesen to. 
vább képezze magát "az egyeter.wn. 
így és csak így cselekszik a prole-
tárnemzetköziség szellemében. Így 
és csak így követi méltón Május 1 
hagyományait, mert csak így segít-
heti elő példamutatásával is a többi 
még elnyomott nép felszabadulását. 

Mérei Gyula 
egyetemi tanár 

Képvise lője lö lő nagygyűlés az Egyetemen 
A Szegedi Egyetemek és Főiskola első jelöltje Rákosi Mátyás elvtárs 

Április 13-án délután — a gyönyörűen feldíszített 
Adv-téri Egyetem 1. sz. nagytermében türü sorokban, 
mosolygós arccal gyülekeztek a két Egyetem és Főis-
kola hallgatói, professzorai, tanársegédei, dolgozói. 

Különösen ragyogott az I. évesek arca. Erőtől 
sugárzó tekintetük szinte fennhangon mondotta: — 
képviselő jelölő gyűlésr/- jövünk. 

Népi demokráciánk megad'a a jogot a 18 éves 
fiataloknak, — akik tevékenyen résztveszaek a szo-
cializmus épíésében, — hogy a maguk-je'ö'.e képvise-
lőkön kérésziül aktív részeseivé váljanak az ország 
kormányzásának. 

Sokuknak szeme a • gyermekéveket tükrözte, a 
multat idézte — amikor még szüleiknek csendőrszu-
ronyok mellett kellelt szavazatukat leadni ellensé-
gükre, a grófokra, a bárókra,' — i h a egyá'.lalán volt 
szavazati jogul;. 
i A nagy előadó-terem zsúfolásig megtelt: még 
négy, hangszóróval felszerelt terem s a hatalmas fo-
lyosók alig tudták befogadni hallgatóinkat, dolgozóin-
kat. M :ndenütt a Magyar Függetlenségi Népfronl vá-
lasztási felhíváráról beszélgettek. A boldog jelen a 
még ragyogóbb jövő felemelő, tet 'ekte kész hangja 
csendült a szavakból. 

Az Egyetemi és Főiskolai Pártbizottság titkára, 
Turv Géza elvtárs nyitia meg az ülést. 

ünnepi beszédét a Magyar Függetlenségi Népfront 
választási felhívásának méltatásával kezdte. 

— „Május 17-én ú j országgyűlést választ a nép. 
Alkotmányunk kimondja: Magyarországon minden ha-
talom a dolgozó népé. A dolgozó nép halalmának legfőbb 
képviselője: az országgyűlés. Ezért kell az ország-
gyűlést egész népünknek vá'asztania, Olyan képvise-
lőket kell küldeni az országgyűlésbe, akik készek ön-
zetlenül szolgálni a nép ügyét." 

— ,,Megváltozott viszonyok, az ú j világ megvál-
tozott viszonyai között készülhet dolgozó népünk a 
május 17-i választásokra; ragyogó je'enünk, a mi bol-
dog, szabad életünk, drága szabadságunk nyolc esz-
tendeje a miénk. Ez a nyolc esztendő végtelenül ho'z-
szú időnek tűnik, hétimérföldcs csizmával járta dol-
gozó népünk eza'att a fejlődés út ját . A Horthy-re-
akció sötét éveiben urak, grófok, bárók ültették sa-
ját jelöltjeiket a1 magyar dolgozó nép nyakára. 

— Az 1949-ben megválasztott parlamentben a mi 
fiaink, munkások, parasztok, néphez hű ér'.elmisé-
giek képviseltek bennünket, a Magyar Do'.gozók Pártja, 
Rákosi e'vtárs vezetésével, 

— Rákosi Mátyás személyes példája, — mondot-
ta tovább Tury' elvtárs — a nagy Sztálin legjobb 
magyar tanítványának munkája nemcsak felnőtt dol-
gozó'nkat lelkes, ti, nemcsak őket ragad :a ú j és ú j 
munkahősteltekre, hanem ez a példa jövő remény-
ségünknek. ifjúságunknak is nevelési eszménye. 

— Ötéves tervünk ragyogó eredményei elválaszt-
hatatlanok Rákosi elvtárs »evétől. Mi. csongrádme-
gyei do'gozók, tervünk ezernyi más alkotása mellet' neki 
köszönhetjük' a Csongrádmegvci Téglagyárat, a Sze-
gedi Rákosi Mátyás hidat, a Textilműveket, az Egye-
tem ú j Béke-épületét, 

— Hálánk, soha el nem mú'ó szeretetünk ieíéiil 
javaslom hoav az országgyűlésbe a szegedi Elvé-
téinek és a Főiskola első küldötte RÁKOSI MÁTYÁS 
elvtárs legyenI" 

A két egvc'em és a főiskola hallgatói, do'gor v, 
professzorai felállva, vünni nem akaró tapssal kö-
szöntötték e'ső jelöljüket, Rákosi Mátyás elvtársat, 
nagy tanítónkat, vezérünket aki ot'. él minden ecv«-
temi dolcozó szivében, s akinek ű'mutatása alapján 
indulnak harcba nap, mint nap az új győzelmek fe'é. 

Iletényi Géza Kossuth-dijas akadémikus, az I, sz. 
Belgyógyászati Klinika igazgatója iépe;t ezután a mik-
rofon eté s javasolta, hogy Rusznyák lsiván elvtár-
sát, a Magyar Tudományos Akadémia Kossuth-dijas 
elnökét, az E'nöki Tanács tagjai is jelöljék képvise-
lőnek. Elmondotta, hogy Knsznyák István líMl-től 
1941-ig a Szeged. Belgyógyászati Klinika igazgatója-

kén t dolgozott. Jelentős tevékenységet fejtett ki a 
magyar-szovjet barátság ápolása terén. Hűsége pár-
tunkhoz, népi demokráciánkhoz követendő példa or-
vosaink. értelmiségünk számára. Javaslatát nagvi lel-
kesedéssel fogadták a gyűlés résztvevői s kézfej tar-
tással egyhangúlag szavaztak Rusznyák Istváu jelö-
lése mellett. 

Ezután Baróti Dezső elvtárs, a Bölcsészet udomn. 
nyi Kar dékánja javaslata hangzott «1. Képvise'ője-
lö'tijek javaso'tn Karácsonyi Réla elv'ársat, a Tör-
téneti Ir.téret docenséi, 

A javaslatot lelkes tapssal fogadták a/ egyelem 
dolgozói, s egyhangúlag elfogadták képviselőjelöltjük, 
nek. 

Szőkefalvi Nagy Béla, kétszeres Kossuth-díja* 
egyetemi tanár felszó'alásában a május 17-i yrt'asz-
tás hatalmas jelentőségét méltatta, s a Bó'yai-n'ézet 
nevében a választások tiszteidére felajánlotta, hogy 
a tansicinéivzet fokozott mérőkben fogja tanu'ni-az 
orosz nyelvet, Lenin és SzláFn nyelvét. 

Sza'ai Éva és Garas Kálmán felszóla'ása uií i 
Ozoniczer Gábor egyetemi tanár, a II. sz. Belgyógyá-
szati Klinika igazgatója elmondta, hogy in'é/ete i* 
az ötéves terv szülötte; ezen intézeten kérész ül az 
Orvosegyetem még képzettebb orvosokai tud adni a 
dolgozó népnek. 

Tóth Franciska jogikari hallgató arról Neszé t, 
hogy nap, mint nap jó tanulmányi munkával készül-
jünk a választásra. 

Ezután Karácsonyi Béla elvtárs állt a inikrofoi 
e'é. Látszott arcán a meghaiódottság, ugyanakkor a 
kemény elhatározás, hogy a be'é helyezett bizalma' 
az cdd'ginél is jobb munkával hálálja meg. 

— Nyolc esz'endő óta sokszor úgy érzem mint-
ha mesevilágban járnék, ahol nemcsak az a bizonyos 
három kimondott kívánság teljesül egészen magá'ól 
értődő módon, de olyan dolgok is bekövetkeztek 
amelyeket az ember még képze'e|éb?n sem fogaima-
zo't meg vafóraválásuk előtt. Népi demokráciánk meg-
becsülte szerény munkámat. A ..K váló munkáért ' ' 
kitüntetés, a Kossuth-díj ame'yet soksz'z társammal 
együtt kaptam bizonyítják, hogv soha az értelmiség-
nek olyan megbecsülés nem jutotl p«ztályré-zéü!. 
mint ma. Es ehhez még a mai nap. amikor az Elv-
társak engem, aki az elmúlt rendszerben még n saját 
sorsomnak sem voltam ura, je'ölnek egy o'yan Vv 
tü!e(be. ame'y az egész ország sorsának egyik i rá-
nyítója: az oszággvfllésbe. 

— Megköszönöm az elvtársak biza'mát s igyek-
szem azt megszolgálni. Szeged dolgozói itt n d " ha-
táron. Ti!ó Jugoszláviája tőszomszédságában, firbelv-
:tck tar t ják városukat. Az « feladatunk, hogv ennek 
megfc'előa.i dolgozzunk, hogv ezze] is méltók 'együnk 
Rákosi elvtárs, pártunk és dolgozó népünk biz'mára. 

Karácsonyi i 'vjars hozzíszó'ár.n után a gyií és 
résztvevői leikoshangú táviratot küldtek R&kojí elv-
társnak. n magvar nép nn.;v vezérének Egyetemünk 
és Fnsko'.ink első képvisclö'o'ö'tjínek. 

Az L'lernacom't'é hnn-j'tiival ért vé'.'et .a nagv-
evfllés me'.yrő' minden résztvevő úiu't erővé', úi •¡•U 
lekre l távozott, hoar- a máius 3-án Szegeden 
tartandó nagvgvnlésen új-..l'b győze'inekkcl gazdccod-
va álljanak Révai elvtárs elé. 

Az orosz nye lv oktatása az E g j e í e m e n és Főiskolán 

A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s o k t a t á s r ó l 
Az egyetemi oktatás területén 

igen komoly helyet foglal el a 
marxizmus-leninizmus. Ez a tan-
tárgy kötelező minden hallgatónak, 
de ezzel szívesen is foglalkoznak, 
msrt minden egyes előadásban 
megtalálják a kapcsolatot a szak-
anyaggal. 

Az alsóbb éves hallgatók párttör-
ténetet, míg a felsőbb évesek politi-
kai gazdaságtant, illetve filozófiát 
tanúinak. Ezek az előadások azt a 
célt szolgálják, hogy egységes világ-
nézetet alakítsanak ki a hallgatók-
bnn és felvértezze őket az ellens'ég 
elleni harcra. Az előadásokban 
feltárulnak ú j ötéves tervünk pers-
pektívái. a Szovjetunió dicső tör-
ténete és a dialekikus történelmi 
materializmus legújabb kérdései. 

A legutóbbi előadáson a Szovjet-
unió Nagy Honvédő Háborújáról 
volt szó. Itt rtsz'etesen megbeszél-
tük a másodfik világháború meneté':, 
célját és jellegét. Rámutattunk az 
angol-amerikai monopolista körök 
al jas aknamunkájára a háború ide-
jén, s, ugyanakkor tisztán lát'-uk a 
szovjet nép törhetetlen akaratsrs-
jét. hazaszeretét és bátorságát. 

A marxizmus-leninizmus tudomá. 
nyos diákköröknek is igen nagy sze-
repük van az egyetemi életben. Ide 
a legkiválóbb hallgatók járnak, s 
önállóan dolgoznak fel egye«- tudo-
mányos kérdéseket, mint pé-óául < 

„Az egyetemeken megnyilvánuló 
klerikális reakció vallásos nézetek 
és az ellenük folytatót : harc." 
Ezeknek a diákköröknek a feladata 
az. hogy tagjainak magas színvo-
nalú politikai képzést adjon Az 
önképzés fejlesztésével pedig előse-
gítse hazánk népgazdasága, "kulturá-
lis 'életünk számára az ú j tudomá-
nyos utánpótlás nevelésé-. 

Hogy ezeknek a feladatoknak 
meg tudjunk felelni, s hogy a 
hallgatók fejlődését állandóan biz-
tosítsuk, államunk megfelelő pénz. 
összeget ad minden szükségletre, 
így könyvek vásárlására is. Az 
1912-C3 évben több mint 50.000 Ft 
értékű könyvet vásároltunk. Hatal-
mas, többezer kötetes könyvtár várja 
a hallgatókat, s hogy ez a nagy 
könyvtár a hallgatók részérc ktiny-
nye , megközelítő legyen, decentra-
lizáltuk, vagyis minden karon meg. 
kapható a felt í ten szükséges Iro-
dalmi anyag. 

A hallgatóink szívügyüknek te-
kintik a marxizmus tanulását. Min-
den egyes előadást nagy érdeklő-
déssel várnak, tudják, hogy a marx-
izmus-leninizmus elmélete fegíU a 
szakmai felkészülést, előreviszi a 
tudományos kutató munkát, perspek-
tívát ad ragyogó jövőnkről. amit 
már mosl megvalósítva láthatunk 
a baráti, hatalmas Szovjetunióban. 

Flórizs Elek 

Szegeden ké- intézet lá t ja el ?u 
orosz szakos nevelők folyton nö-
vekvő káderszükségletét: a Szegei! 
Egyetem Orosz Intézete és a Peda-
gógiai Főiskola Orosz Tanszéke. A 
két intézetben több mint 200 hall-
gató tanul, akik Lenin és Sztálin 
elvtársak nyelvét, az orosz és szov-
jet irodalmat tanulmányozzál;. Meg-
ismerkednek az 'élenjáró szocialista 
kultúrával. A két intézetben lelkes 
munka folyik, hogy jól képzet' ta-
nárok kerüljenek ki a falvakba cs 
városokba, akik majd fáklyavivói 
leszne'; a haladásnak. 

A Tudományegyetem Orosz In-
tézete a z Ady-'.éri egyetemi épü-
letnek csakr.cm egész jobbszár. 
wyát elfoglaló hatalmas Intézst. 

TöJjb mint 20 előadó, és szeminá-
riumi helyisÓEr. valamint olvasó- és 
tanulószoba á'l itt a hallga'ók ren-
dslkezésére. A félkörben futó fo-
lyosó impozáns képst nyúj t a ket 
oldal': kifüggesztett hatalmas táb-
lázatokkal. Len:n és Sztálin elvtár_ 
íak portréival, a szép kiállítású 
szovjet könyvekkel, amelyek a 
könyvtár előtti folyosórészt tarkít-
ják. Mindenti t t isztaság és rend, 
mintha pártunk szerető gondosko-
dása egy darab Szovjetuniót vará-
zsolt volna ide a Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészeti Karára , . . 

Ebben a gyönyörű intézet-ben je-
lenleg összesen 138 hallgató tanul, 
jóval kevesebb annál, mint ameny-
nyire szükségünk van ahhoz, hogy 
fe:töltsük a középiskoláinknál mu-
tatkozó orosz szakos tanárhiányt. 

Éppen óraközi szünet van. 

hallgatók iz.Tat.ythm tárgyal j ; k az | kájukat kör.nyí'i a gyönyörű ir.té-
órán hallottakat és a ..Villám" fali_ Ueii könyvtár, ahol több mint 0000 
újság cikkeit, amelyekben egymá.t ¡kötet könyv áll a rendelkezá:ükre. 
kritizálják tréfásan-kemolyan. Min-
denütt azonban úgy, hogy nem a 
gúny é s a kipellengére-és a lé-
nyeg, hanem a javítaniakarás. 

Az elsőévesek éppen lexika-
óráról jönnek, ök most nillantanak 
bele az orosz nyelv rejtelmeibe. Kö-
zöttük van Kőhegyi Erzsébet 
Szántó Katalin is, akik 

kitűnő' szakmai é? mozsralmi 
munkájukért Rákasi-ösztöndíj-

ban részegülnek. 
Sok pénz ám az ilyen fiatal lá-
nyoknak havi 800 for int! Éppsn va-
lamit magyaráznak, amit néhányan 
nem 'értet ek meg ponto rn EZ ÖRR-
kon. Az elsőévesek orosz nyelvtant 
is tanulnék heti 10 órában, előadá-
sokon. szemináriumokon taculvná 
nyozzák a marxizmus élenjáró 
ideológiáját. 

A III. évfolyamon már komoly 
iroá.ílomokiatás folyik, ekkor is-
merik meg a hallgatók a kiasszkur, 
orosz iroda'om gazdag eszmeiségét 
és nyernek bepillantást a nyelvészei, 
rejtelmeibe. A IV évfolyam m i r a 
tanárképzés, szellemében van meg-
szervezve. A hallgatók az elmelet; 
didaktikai ismereteket a gyakorló-
gimnáziumokban alkalmazzák a 
gyakorlatban, órákat látogatnak és 
maguk is taM'anak. De bizony 
emellett vannak nelak még egyéb 
„szakmai" tennivalóik is, most ta-
nulják a szovjet irodalmat, meg a 
nyelvészetet ér készülnek az állam-

A ' vizsgára. Nem tréfadolog ez! M'.tr.-

A Pedagógiai Főiskola Oresz 
Tanszékén a kiképzés csak két-

éves. 
Innen kerülnek ki az általános is-
kolai tanárok Rájuk a falun szintén 
komoly feladat vár. Srűz ugart f 0 g_ 
nak ó i feltörni, mint Grcmjácslj-
Logban Davidov elvtárs. Bizony, 
még sok faluban nem tanulnak 
croszt, mert ninc:-, tanár! Az el:ő 
évfolyamon heti 20 órában tanulnak 
!':;i!:á.t meg . nyelvtan': vegyesen, a 
II. évffjlyamí n már irodalom is 
van. Ezenkívül marxizmust, peda-
gógiát, lélektani, magyar nyelv-
tant ós irodalmat is tanulnak. 

Mindkét intézet konzultációs 
órákon, tanu'ókcrÖAÖn. egy éri 
foglalkozások formájában nyúj t 
segítségei az arra rá zorvlóH-

nak. 
A szakkörökön pedig azok vesenek 
részt, akik el akarnal: mélyülni az 
irodalomban vagy a nyelvészet va-
lamelyik ágában_ 

A kát intézet vezetősége és ta-
nári testülete szoros munkaközössé-
get all 'ot. Vr .a Andrejevna, nt 
Orosz Inlézet vezelője a múlt fé1-
'évben látogatta meg az Orosz Tan-
széket. Kicserélik tapasz:a:alaika-
és ebből mindkét in'ézetnek nagy-
haszna van, mert így jut el Sze-
gedre is az a hatalmas tapasztala', 
amelyet a Budapesti Lenin Intézet 
tanárai hoztak a haladó kultúra or . 
szárából, a nagy Szovjetunióból. 

Pataki Szil'-eszier 


