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Három Kossufh-dijat hódított el 
a szegedi orvosi kar 

Nyilatkoznak Jancsóy Straub és Ivanovics egyetemi tanárok 

Az elmult évben a Magyar Kommunista Párt javasolta a 
Kossuth-díj alapítását, hogy azokat, akiik alkotlak, akár a két-
kéizi munka, a tudomány, vagy a művészet terén s akik az or-
sziág újjáépítésének sikeréhez kiváló egyéni teljesítménnyel 
hozzájárullak, kitüntessék. 

Három szegedi tudós is ré-
szesült az idfei Kossuth-díjban. 
Felkerestük dr. Kalmár László 
Egyetemi ny. r. tanárt, a ter-
mészettudományi előkészítő- bi-
zottság elnökéi s a jelölőbizott-
ság szegedi tagját, mondja el, 
milyen szempontok érvényesül-
tek a jelölésnél és milyen tudo-
mányos munkássággal érdemelte 
kii a három szegedi tudós a 
Kossuth-díjat. 

— Nagyon sl»k díjazásra al-
kalmas jelölt közölt történt a 
választás — mondja a proíesz-
szor. — Nehéz vol! a jelölő-
bizottság munkája és az lesz 
még jövőre űs. Az Idén a külön-
félét! egész élete munkásságát 
vettük rgj-elembÉ. .lövőre a fel-
szabadulás óla elért tudományos 
eredményi vesszük alapul, az-
után peri"" évről-évre egy évnek 
a tudományos munkásságát. Az 
Tdén sokkal több kiiváló tudó-
sunk jött volna számításba, 
mini ahány dijat szétoszthat-
tunk. Nagydíjakat feleztünk el, 
hogy valamennyire ki tudjuk 
elégíteni a legk válóhbakat. 

— A pestiek irigyelnek ben-
nünket, szegeri eket, kiváló or-
voskarunkért. Altalános volt a 
vélemény, a szeged' orvosi kar 
teljes mértékben rászolgált ar-
ra, hogy három tagját Ilyen 
na©' ki'iünletés érje. Igen nagy 
megtiszteltetésnek éreztem, hogy 
benne lehellem abban a b'zolí-
Kágban. amely Ilyen nagy embe-
reknek Kossuth-díjat oszlott. A 
nehéz választásban természete-
sen a szakszempontok érvénye-
süllek. 

I Btt Vöros* Moz } 

Ma vasárnap utoljára a 

h a© világvárosi műsor 1 

Láthatatlan 
pofonok 

Ujabb botrányok a túlvi-

lágon. A legmulatságo-

sabb vígjáték. A fősze-

repekben : 

CONSTANZE BENNET és 

ROLANI) JOUNG. 

Ezt megelőzi az eddig lá-
tott akrobatikus számok 
csúcspontja. 

4 B&RTONELLI 
a repülő ördögök. Soha 
nem látott mutatványok-
kal a 3-as nyújtón. 

Hétfőtől szerdáig közkí-
vánatra visszahozzuk, 
ho© mindenki láthassa 
a szezon legkülönlege-
sebb filmjét, a 

Hét hold 
madonnája 

Hitves va© szerető. 

Egy ra©ogó asszony tra-

gédiája. Főszereplők: 

PIIYLLIS CIIALYYERT, 

TEWART GRANGER. 

Azonkívül: a 
4 BARTONELLI, 
A REPÜLŐ ÖRDÖGÖK 

Soha nem látott bra-
vúrok a levegőben és 
a háromszoros nyúj-
tón! 

HIRADÖ. 

A professzor kérésünkre rö-
vid! ismertetőt is ad a Kossuth-
díjas szegedi tudósokról. 

— Dr. Jancső Miklós, a sze-
gedi egyetem ©•égygszerlan pro-
fesszora* a legzseniálisabb ku-
tatóink egyike. A üstamin és a 
szervezet védekező berendezé-
sének összefüggése terén v'Iág-
h'rti, teljesen eredeti, alapvelő 
incgállapTásokra lett szert. Uj 
gyógyszerek, ű© például az azu-
lenol felfedézese és kiértéke-
lése terén ús igen Jelentősei al-
kotott. .lancsó professzor pár he-
lyiségből álló intézete voll e© 
időben » világ pbarmakológ'al 
kutatásainak központja. 

Jancsó professzor tudásánál 
csak szerénysége na©obb. Igy 
történhetett "meg, hogy a kiváló 
tudós intézete tudományos cé-
lokra mindössze havi 180 forint 
állami támogatást kapott. Ennek 
— véleményünk szerint — rész-
ben az is oka, hogy 

az állami támogatásnak az 
egyes Intézetek között való 
felosztása az egyetemi autonó-
miára van bízva, az pedig 
nem akar különbséget tenni 
kiváló tudományos munkát kJ-
lejtő és csak éppen vegetáló 
In(ézetek között. 

Annál jelentősebb, hogy ilyen 
nehéz körülmények között is vi-
lághírt szerzett' kutatásaival, 
nmit a Kossuth-dijjpl jutalmaz-
lak. 

— Teljesen váratlanul ért a 
kitüntetés — mondja Jancsó 
professzor. Gyönyörű dolog, 
ho© a tudósokat i © megbe-
csüli a ma©ar nép kormánya. 
Most inár a tudományt is meg 
kell becsülni — céloz a havi 
180 forint támogatásra. Ebből 
az összegbői szerzem be a kí-
sérleti állatokat, táplálékukat, az 
anyagot, műszereket, d'ologí ki-
adásokat fedezek belőle és tu-
dományos folyóiratokat kellene 
beszereznem. ' A baj eddig az 
voll. hogy mindfent magunknak 
kellelt megszereznünk s ez fel-
emésztette energiánkat. Prak-
tikus munkákat végeztem gyárak 
részére, hogy tudományos ku-
tatásaimat folytathassam. Remé-
lem és bízok benne, hogy a 
hároméves lerv során ezeket az i 
alapvető bajokat is orvosolni j 
fogják. Felemelő érzés volt e© : 

ilyen ünnepségen együtt látni, 
a bányászokat, tudósokat, mun-
kásokat, művészeket, paraszlo-' 
kat. Mindez a munka megbecsü-1 
lését jelenti, legyen az fizikai, i 
vagy ludománvos munkásság. 
Igen jól esett" a szegedi gyufa-
gyár dolgozóinak távirati'* gra-
tulációja is. A felvilágosult, ön-
tudatos munkásság elismerését I 
jelenti a tudománnyal szemben, I 
ami na© mértékben elősegíti és 1 

összhangba hozza a dolgozók 
táborát. 

Dr. Stranb Rruno — folylalja 
Kalmár professzor az Ismer te-
lest — a szeged" egyelem bio-
kémiai professzora. Szent-Györ-
gy" Albert felfedezésében (az 
izomösszehuzódás mechanizmu-
sa* a U-v'lamrn és P factor 
kémiájának és hatásának tanul-
mányozása* a véralvadás mecha-
nizmusának vizsgálata) igen te-
vékenyen és jelentősen vett 
részt, "ő izolálta először az ak-
tint* az izomösszehnzódás ható-
anyagát és ezzel Szent-Györgyi 
professzor megállapításainak bi-
zonyításában alapvető munkát 
végzeit. 

Megkérdeztük Straub profesz-
szort, milyen fejlődési lehetősé-
get lát a judománvos kutatás 
torén a Ko&suth-dij alapításával? 

— A tudományos kutatói pá-
lya — mondotia Straub pro-
fesszor — a múltban olyan ke-
véssé volt jutalmazva, hogy so-
kakat el téri lelt a munkától. 
Hogy az erkölcsi sikferen kivitt 
most ilyen dijak léteznek, két-
ségkívül hozzájárul aljhoz, hogy 
nagyobb keddre serkents® a ku-
tatókat. Biztos vágyók benne — 
irta az MKP Végrehajtó Bizott-
ságának —, hogy nemcsak azok 
számára, akik Kossuth-díjban 
részesültek, hanem mindfen tu-
dományos kutató szímára rend-
kívül na© jelentőségű a Kos-
suth-díj, ameilyet a haladó ma-

gyar kormány a munkában ér-
ért eredményeset elismeri. Ép-
pen ezért hálásan köszönöm a 
Magyar Kommunista Pártnak ezt 
az akciót, valamint ezt az el 
ismerést és remélem, hogy az 
ország további haladásában és 
felemelkedésében munkámmal 
a jövőben fokozottabb mérték-
ben tudók résztvenni. 

A harmadik kitüntetett dr. 
Ivanovics Győr©, a szegedi 
egyetemen a" kórtan professzo 
ra. A kémiai gyógyszerek ha-
tásmódjának elméletével kap 
csolalban nagyértékü, világszer-
te Ismeri és méltatott megfigye-
léseiért* valamint a baktériumok 
tokanyagának kémiai azonosítá-
sa terén végzett nagyjelentőségű 
kutatásaiért részesült a Kossuth-
díjban. 

Ivanovics professzornál az 
iránt érdeklődtünk, mennyiben 
befolyásolja kutatásait a Kos-
suthájiij einyerése és mi{k aljövő 
tervei? 

— A Kossuth-dii elnyerése 
nem befolyásolja eddigi elméleti 
munkámat — válaszolta a pro-
fesszor — hiszen ez végered-
ményben kitüntetés, ami az ed-
digi munkám elismerése volt és 
további, még fokozottabb ösz-
tönzést nyújt arra, hogy az el-
méleti pályát, amennyiben időm 
és lehetőségeim megengedik, 
jobban kihasználjam. 

A magyar demokrácia a Kos 
sulh-dij megteremtésével méltó 
elismeréssel adózik az ország 
újjáépítése és a nemzet felemel-
kedése terén kiválót alkotókkai 
szemben. A magasabb munka-
teljesítmény," amelyet a Kossu'h-
dij jutalmaz, adja meg a leg-
lényegesebb feltételét az ország 
felemctkedésének és haladásá-
nak. 

Rádió 

ALLANDó MŰSORSZÁMOK: 

BUDAPEST I. 6.30: Falurá-
dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00: 
Híres, műsorismertetés. 7.20: 
Az áttelepítési kormánybiztosság 
közieménvei. 10.00: Hirek. 12: 
Harangszó ,hirek. 14.00: Hirek. 
15.15: Rádióiskola. 15.55: Mű-
sorismertetés. 17.00: Hirek. 20: 
Hirek. snorlhirek. 21.50: Ilirek 
és krónika orosz nvelven. 22.00: 
Hirek. mit hallunk'holnap? 0.10 
Hirek és krónika angolul. — 
0.20: Hirek és krónika fran-
ciául. 

Yasárnap, március 21. 

BUDAPEST I. 7.00: Reggeli 
zene. 8.00: Ilirek, .műsorismer-
tetés. 8.20: Két Monleverdi mad-
rigál. 8.30: Akom Lajos orgo-
nál. 9.00: Görög katolikus isten-
tisztelet a Rózsak-téri templom-
ból. 10.00: Evangélikus isten-
tisztelet és avató ünnepség a 
Bécsikapu-téri templomból. — 
11.15: Friedrich Wildgans klari-
nétozik, Petri Endre zongorá-
zik. 11.45: Dvorzsák: I. szláv 
rapszódia. 12.15: Anyák öt per-
ce. 12.20: A Bazilika kórus éne-
kel. 12.40: Zengő gondolat. — 
13.10: Tahányi Mihály Pinoc-
chio e©ütlese. 14.10: Hangle-

Ootgozóh Színházának miisora: 
Márc. 21-én, vasárnap 3 órakor: 
Március 24-én, szerdán 7-kor: 

T'tanic keringő. 
Arany meg az asszony és a 

Parasztbecsület. 
Március 25-én Na©csütörtökön 

este 7 órakor: Szöktetés a szerályból. 
A 21, 24 és 25.-i fenti előadásokra a dolgozók igen ked-

vezményes jegyeket kaphatnak a Délmagyarországnál. 
Március' 27-én," szombat 7-kor: ' Ránk bán, opera D. I. 15. 
Április 1-én, csütörtökön 7-kor: Madarász* operett D. II. 14. 

itgyeft kaphatóik, bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

A Szegedi A'laml Nemzeti Színház heti mfisora: 

Előadások: fél 4, fél 6, léi 8. 
Pénztár délelőtt 11—12 és 
és az előadás előtt félórával. 

Vasárnap, 21-én délután 3-kor: 
Vasárnap, 21-én este 7 órakor: 
Hétfőn, 22-én este ,7 órakor: 
Kedden, 23-án este 7 órakor: 
Saerdán, 24-én este 7 órakor: 

Csütörtökön, 25-én este 7Jk!or: 

Pénteken, 26-án: 
Szombaton, 27-én este 7 órakor: 
Vasárnap, 28-án délután 3-kor: 
Vasárnap, 28tán este 7 órakor: 
Hétfőn, 29-én délután 3 órakor: 
Hétfőn, 29-én este 7 órakor: 

T'lanic keringő. (K. M. béri.) 
Mosoly országa. (Bérletsz.) 
Madarász. (Munkáselőadás.) 
Ránk bán. (A-bérlet.) 
Az arany meg az asszony. 

Parasztbecsület. (Bérletsz.) 
Szöktetés a szerályból. (Bór-

letszünet.) 
Nincs előadás. 
Bánk bán. (D. I. 16.) 
A Ifi's gróf. (Bérletszünet.) 
Madarász. (Bérletszünet.) 
A mosoly országa. (Bérletsz.) 
T"lantié keringő. (Bérletsz.) 

mezek. 15.00: Na© elbeszélők. 
15.20: uRomantikus zongora-mu-
zsika*. 15.45: Goda Gábor va-
sárnapi krónikája. 16.00: Ma-
gyar nóták. 17.10: Ma©ar Par-
nasszus. 18.00: Hangképek a va-
sárnap sportjáról. 18.15: Falu-
rádió. 19.00: Zenés részletek. 
21.001 A Rádió hangja. 21.10: 
Sporthírek; 21.15: Előadás a 
Stúdióban: »Bolond Istók*. — 
22.30: Rádióankét. 22.50: Ta-
vaszi hangok. 

BUDAPEST H. 10.00-13.00: 
Vasáynapi muzsika. 17,000: Ot-
órar tea. 18.05: Zeneország nem 
volt, hanem jazz. 19.00: Elő-
adás a Stúdióban: »Az én fiam*. 
20.30: Könyvszemle. — 21.15: 
Tánczene. 22.15: Zenekari mu-
zsika. 

Ilélfö, máre'us 22. 

BUDAPEST I. 7.20: Reggeli 
zene. 8.00: Háztartási tanács-
adó. .8.15: Heti zenés kalendá-
rium. 9.00- Déleitőli muzsika. 
9.55: Áttelepítési Kormánybiz-
tosság közleményei. 12.15: Ka-
landozások a zenetörténetben. 
13.00: Régi magyar gyümölcs-
kertésze lünk. 13.20: Kalandozá-
sok a zenetörténetben folytatás. 
14.10: A hároméves lerv szol-
gálatában. 14.30: Grieg é,s Bi-
zet müveiből. 16.00: A Schola 
Regia kórus énekel. 16.40: Pe-
tőfi kora. 17.10: A Hadifogoly 
Hiradó rádióközleményei. 17.15 
A Vöröskereszt közleményei. — 
18.00: Sziv küldi szívnek szíve-
sen. 18.30: Magyar- Enciklopé-
dia. líTOO- Könnyű zene. 19.30: 
A Fahi Hangja. 20.30: Magyar 
muzsika. 21.30: Hangos Hiradó. 
22.25: Dalol az újvilág. 22.55: 
A Hadifogoly Híradó rádióközie-
ménvei. 23.00: Operarészlelck. 

BÜDAPEST II. 17.00: Ötórai 
tea. 18.00: Női szemmel... női 
fülnek. 18.25: A házi-együttes 
játszik. 19.20: Honegger: Szim-
fónia vonószenekara. 19.45: Köz-
ellátási ne©edóra. 20.00: Az 
Állatorvosok Szakszervezet ének 
műsora. 20.15: Mendelssohn: 
Szentivánéji álom. 20.30: A Rá-
dió szabadegyeteme. 21.15: Mi 
történik a világgazdaságban? — 
21.30: Tánclemezek. 22.30: Bar-
tók : Vonósnégyes. 

Gyógyszertárak 
Drogériák f gvelem! 
96 o/o-os FINOMSZESZ 

kicsinyben és na©ban kap-
ható KARACSI MIIIALY 
szeszkereskedőnél, Szeged, 
Vadász-utca 2a. 

1. terv — 3 óv 
Kemény munka, lágy kenyér 

Szeged kisiparossága is 
az egység útjára lép 
Az elmúlt hetek eseményei 

uj és oönló változást hoztak a 
dolgozó magyar kézművesipari 
éleiében. Budapesten és az or-
szág több részében sikerült az 
iparosság sorait megtisztítani az 
árulóktól, a gáncsvetőktől] az 
úgynevezett »hnrmad'ik ut* el-
lenforradalmi ügynökeitől, akik 
sokszor nyílt, de még többször 
röldalalti aknamunkájukkal ve-
szélyeztették a Kisipari termelés 
nyugodt és eredményes rendjét. 
Ennek a munkának volt a gyü-
mölcse, hogy Szegeden a haza-
áruló Bárkányil választotta még 
az iparteslüifet elnökének. 

A demokratikus és öntudatos 
kisiparosság azonban megunta 
Szegeden is ezt a játékot, amely 
érdekeivel és érló/civet folyik 
és elhatározta, hogy a kiskeres-
kedők példáján okulva megala-
kítja a szegedi kisiparosok de-
mokratikus egység szervezetét, 
a KlOSz-t. 

A kisiparosság ha©ományai 
és múltja, amelyet a szabadság-
harc centenáris emlékeinek-fel-
újítása még világosabbá és éle-
sebbé tesz minden dolgozó 
előtt, arra kötelezi a kézműves-
ipar valamcnnvi dolgozóját, 
hogy megalkuvás és érzelgős-
ség nélkül csináljon rendet, ala-
posan és késedelem nélkül, a 
saját portáján. Mert na©on jól 
tudjuk, ha az érett gyümölccsel 
teli kosárba akárcsak egyetlen 
rossz alma is belekerül, azmeg-
rothasztja és férgessé teheti an-
nak egész tartalmát. Szegedten 
már a felszabadulást követő 
időkben is láthattuk, ho© a 
haladószellemü kisiparosság 
sorai közé miiven alattomosan 
furakodtak be azok, akik az első 
kábulatból magukhoz térve ál-
hírekkel az örök egyenetlenség 
ma©ait akarták szétszórni kö-
zöttük. Csak ezeknek a kon-
koly hinlőknek kiebrud'alásávai 
teremtődhet meg az iparose©-
ségnek az a aönlhetetlenüt erős 
vára, ami védelmet és biztonsá-
got nyújt majd minden dolgozó 
számára. 

Örömmel üdvözöljük haladó-
szellemű és demokratikus iparo-
sainkat, akik felismerték, hogy 
a kisiparosságnak is felfokozott 
erővel és sietséggel kelt meg-
tennie útját a dtemokrácia tiszta', 
szabad', minden dolgozó számára 
nagv és szép eredményeket je-
lentő pályáján. 

x P ás zk a hí r <1 o I mény. A hit-
község közli, h o © az elője©-
zelt pászkára kg.-kint 4 fo-
rintot, darára 5 forintot kell 
március vegéig a hitközség 
pénztáránál utánfizetni. A ki-
váltásra jogosító utalványo-
kat ezen befizetés ellenében 
és az előlegutalványok beszol-
gáltatásával adja ki. 

— Az Ujságiróollhon hirci: 
A mára hirdetett hangver-
senyt Lőrincz Zsuzsa beteg-
sége miatt ápril is 11-re ha-
lasztották. 

x Mielőtt Húsvétra cipőt 
venne, nézze meg Prungel és 
Berkovits olcsó árait. Széche-
nyi-tér 8. 

x Petróleunipólló j e© nél-
kül Markovics műszaki üzlet-
ben, Tisza Lajos-körut 44. 

— Felhívjuk Szeged város 
közönségét, h o © a centenáris 
ünnepek, a szabadtéri játékok 
és délkeleteurópai vásár tar-
tamára Szegedre érkező kül-
földi, belföldi vendégek elszál-
lásolására szobákat, fekvőhe-
lyeket megfelelő díjazás elle-
nében ajánljon fel. Jelentkez-
ni lehet a Délma©arország 
kiadóhivatalában is. 

— Felhívás. A TIOSz Ga-
rami Ernő tanoncotthon igaz-
gatósága közli, h o © az ott-
honban felvételre jelentkezl-
hetnek szetgénysorsu, árva, 
sokcsaládos szülők ©érmé-
kéi. Bővebb felvilágosítást az 
otthon igazgatósága ad, Viár 
sárhetyi-sugírut 2. sz. alatt. 


