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Megnyílt Szegeden a Vérellátó Szolgálat 

A napokban nyílt meg Szegeden a 
szegedi vérellátó szolgálat a sebé-
szeti klinikán, mint az országos vér-
ellátó szolgálat szegedi alközpontja. 

A megnyitón dr. .Iáky Gyula elv-
társ, a sebészeti klinika igazgatója 
üdvözölte a megjelenteket és rámu-
tatott arra, hogy Szegeden létesült 
az első vidéki vérellátó szolgáiul. 
Ezután dr. Frank György a köz-
ponti intézet igazgató-főorvosa is-
mertelte a véradás nagy jelentősé-
gét a dolgozók életéért, egészségé-
ért folyó küzdelemben. Rámutatott 
a Szovjetunió bőséges tapasztalatai-
ra ezen a téren s hálával szólott 

PetroraaUlf professzorról, 

aki ezeket a tapasztalatokat nekünk 
átadta s n vérátömlesztés haladot-
tabb módszereit Magyarországon 
bevétette. Végül sikeres és jó mun-
kát kívánt a szegedi vérellátó dol-
gozóinak. 

Ezután a Sebészeti klinikn tanter-
meiben a szegedi vérellátó szolgá-
iul felelősei: dr. Dőltre tanársegéd 
és dr. Gál orvos vérátömlesztés) be-
mutatót tartottak, amelyen ismertet-
ték a palaekozotl konzerv.vér álönt-
lesziésénck módját. 

A konzerv-vér Atömlesztését most 
már rendszeresen végzik a sebésze-
ti, belgyógyászali, szülészeti klini-
kán és a közkórházban, mindenütt 
teljes sikcrrpl. 

A szegedi vérellátó szolgálat fo-
lyamatosan biztosttja a beteg szege-
di dolgozók rcszére n szükséges vér-
mennyiséget, de eltálja n környék 
kisebb városainak gyógyintézeteit is 
konzerv-vérrel, amelyet hetenként 
kétszer 

repülőgépen szállítanak 

a fővárosból Szegedre és itt jég-
szekrényben tárolnak. 'A vérellátó 
állomás kívánságára éjjel, nappal 
percek alatt rendelkezésre borsájt-
ja u megfelelő menyiségü konzerv-
vért, bármely vércsoporthoz tartozó 
betrg részérc. Már eddig is több be-
teg köszönheti gyógyulását az idő-
ben alkalmazott konzerv-vér át-
ömlesztésének. Minden konzerv-vér 
palackon látható az önkéntes vér-
adó neve és lakcíme s a gyógyuló 
belcgek megköszönhetik az illetők-
nek a gyógyulásukat. 

A szegedi intézmények a múltban 
is éltek a véradás lehetőségével, 
azonban sürgős esetekben, vagy 
amikor nagy mennyiségben volt 
szükséges a vér, nehézségekbe üt-
között annak biztosítása. Az orszá-
gos vérellátó szolgálat gondoskodó-
in folytán és hogy a szegedi al-
központ megalakulását Petrovszkij 
professzor szívén viselte, a fenti 
nehézségek megoldódlak s lehetővé 
válik, hogy minden beteg bármely 
időben, bármilyen mennyiségben 

a szüksége* vérhez hozzá jusson. 

Már az első napokban mutatkozó 

konzerv-vér igénylések arra enged-

nek következtetni, hogy a szegedi 

egészségügyi intézmények felismer-

ték a konzerv-vér adásának óriási 

jelentőségét. Remélhető, hogy a 

kedvező tapasztalat és az á j mód-

szerek oda vezetnek majd, hogy a 

szegedi alközpont önálló vidéki fi-

ókállomássá fejlődik. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
Itadi Jelentése 

A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság néphadseregének fő-
parancsnoksága közli: a néphadse-
reg egységei és a kinai önikénte, 
pek a front valamennyi szakaszán 

folytatták hadműveleteiket. 
A néphadsereg egységei február 

22-én Szöul térségében megsemmi-
sítettek 4 páncélost és leiőttek egy 
ellenséges repülőgépet. 

EGY NAP országokon át 

Bonn 

legégetőbb gondjának taskinti, hogy 
hiteles adatokat szállítson az ame. 
rikai film iparosoknak a „Rommel 
dicsőségéről" készülő filmhez. A 
film szereplői között kétségtelenül 
szépszúmban lesznek a börtönökből 
idöe'őtt kiengedett fasiszták is. 

Két kérdés merül fel ezzel kap. 
csolatosan. Az egyik, hogy vájjon 
a „hiteles" adatok között ott lcsz-
nek-e a hősi ellenállás és a német 
faji teória áldozatai, másik kérdés 
pedig, hogy. vájjon mire elkészül 
a film, nem mulja-e idejét? 

Egyébként érthelő, ha a nemzet-
közi munkáskiuzsorázók még nem 
feledkeztek meg a hűséges bérgyil-
kosokról és még életükben örökítik 
meg „nagyságukat", mert az utó. 
korra úgy sem számithatnak eb-
ben a tekintetben. 

Bonn hosszú hetek óta adósa 
Grotewohl elvtársnak és az egész 
népnek az egyesülésre vonatkozó 
vá'asszal, ami Adonauerék szerint 
— egyéb fontosabb teendők miatt 
késik. Ugy látszik az egyik „fon-
tosabb" teendő a nácik népszerű-
sítése akik elismerten a tőke leg-
kétségesebb janicsárjai. A hóhéro-
kat dicsőítő film közvet'.en rendel, 
tetése megkönnyíteni a kapitalista 
érdekekért harcba küldendő zsol-
dosok toborzását az imperialista 
országokban. 

Tito 

8/ angol tőkések meghívására a 
néphóhéroknak egy nagyobb par-

SZ4BADSAG 

(BELVÁROSI lALMbZlNHAZ 
T E L E F O N : 4(1-25 ===== 

Február 88 íh. szerdáig 

B MflGY HAZAFI 
I I . rész. Előadások lét 4. fél B-kor 

VÖRÖS CSILLOG (Korzó) MOZI 
— T E t J J F O N i 33-44 = 

Március 2-ig, péntekig 

Felszabadult Kína 

Széchenyi F Á K L Y A filmszínház 

F e b r u á r 25-ig. vasárnapig 

Hódítsátok msg a levegdt 
Február25-én d e.9és 11 órakor 

Cirkusz 

Előadások kezdele hétköznap 0 
és 8-kor, vasár- és ünnepnap 

4, fl és 8 órakor 
Pénzlárnyitás délelőtt tt —12-

ig, délulán egy órával az elő-
adás kezdele előtt. 

lamoivti csoportját küldi London-
ba. A Churchillék állal több napra 
időzített londoni tárgyalások alatt 
kioktatják a majd a balkáni fa-
sisztákat — angol módszer szerin-
ti államosításra. Ez ugyanis kitűnő 
lehetőséget nyújt a tőkéseknek a 
gyorsabb meggazdagodásra, mert 
értéken felüli kártalanítást kapnak 
a „szocializált" üzemekért. A ku-
lákok iránti kíméletre is kioktat-
ják Londonban, ami alatt a dolgo-
zó parasztok maradéktalan kiuzso-
rázásának nagyobb lehetőségét keil 
érteni. 

Hogy Titoék milyen „jól" gaz-
dálkodnak, az a spanyol és a nyu-
gatnémetországi lapok jelentéseiből 
tűnik ki. Ezek arról számolnak be, 
hogy Tito Francoval legutóbb szer. 
ződést kötött cukorszállitásra. 
Kilónként 4.50 dináért szállítják 
a jugoszláv cukrot Spanyol-ország-
ba. ugyanakkor Belgrádban és vi-
déken a lakosság nem kapja meg 
a jegyre járó cukrot, a fekete pia-
con pedig 500 dinért is elkérnek 
egy kilóért Hason'ó értelemben 
s/.erződött Tito Arie-nauerrel is: a 
Jugoszláviában litere-nkint 12 di-
nárba kerülő bort literenként 6 di-
néért vesztegeti a nyugatnemet 
zsoldos hadsereg harci kedvének 
fokozására. 

C h i l e 

vasúti dolgozói. két napja sztráj-

kolnak, hogy nyomorúságos anyagi 

helyzetükön változtathassanak. A 

kormány azonban ahelyett, hogy 

felemelte volna feltűnően alacsony 

bérüket, katonai ellenőrzés alá vet-

te a vasutakat. Hasonló intézkedé-

sekkel fenyegeti Uj-Zeeland kor. 

mánya is a bérsztrájkot kezdett 

dokkmunkásokat. 

Páris 

a parlamenti viták izgalmait éli 
át. Pievenéket annyira elkeserítet-
te az a körülmény, a Guy Mollet-
féle választási .reform" megfe-
neklés-e, hogy fel vetették a bizalmi 
kérdést. A Washingtonból irányí-
tott francia kormányprogram az 
volt, hogy a választási „reform" 
segítségével megnyitja De Gaullck 
Számára az utat a parlamenti meg. 
erősödéshez. Plevennek ugylátszik 
nincs már sok reménye ahhoz, 

;hogy a ,,reform"-ot keresztül vihe. 
ti, azért vette elő az utolsó kártyá-

jtyát: a bizalmi kérdés felvetését. 

; Franciaországban senki sem lepő-
dik meg majd, ha kedden kisebb, 
ségben marad a bábkormány, amely 
éppen úgy dédelget^ a neofasisztá-
kat mint annakidején a weimári 
alkotmány a hitleristákat. 

A VB. elnöke közli: 

Felhívom az cid-ekeUek figyelmei 
a földművelésügyi miniszter 18.023 
—1931. sz. rendeletére, — az 1931. 
évi tavaszi mezőgazdasági munkák 
végrehajtásáról. 

A kivonatos rendelet megtekint-
hető a helyi föld m ü ve szíj ve (keze-
teknél, a DÉFOSZ-nál. domaszéki 
közig kirendeltségnél, a városi ta-
nács hirdetőtábláján (Bérház kapu 
alatt) és valamennyi mezőőrnél. 

* 

A városi tanács ipari osztálya fel-
hívja a kisiparosoknak figyelmét, 
akik az iparukkal kapcsolatos és az 
ipariörvényben előirt bejelentési 
kötelezettségeknek (üzlet, műhely át-
helyezés, az iparnak özvegyi jogon 
való folytatása) nem tettek eleget, 
ezt haladéktalanul teljesítsék, mert 
annak elmulasztása büntetendő cse-
lekmény. 

• 

'A'z időszakos mérték hitelesítés ide-
jét és helyét közlő részletes hir-
detmény megtekinthető a hatósági 
hirdetőtáblán: Városi Bérházban, a 
kapu alatt. 

• 
Az élelmezési minisztérium a ma-

gánvágásból származó füstölt és só-
zott szalonna felvásárlását megindí-
totta. A felvásárlást a helyi föld-
müvesszövetkezet bonyolítja le. — 
Mind a füstölt, mjnd pedig a sózott 
szalqnnát 16 Ft kg áron veszi át. A j 
szahadzsir átvételi árát a korábban 
megállapított 13 50 Ft kg-os árról 16 | 
Ft/kg-os árra emelte fel az élelme-
zési minisztérium. Azon gazdák ré-
szérc, akik a folyó évben szabad-
zsírt n földinűvcsszövetkezetek ré-
szére 13.50 Ft kg-os áron már el-
adtak, a kg-ként mutatkozó 2.50 
forintos árkülönbözetet a földmü-

vesszöve-lkezet utólag megtéríti. 
• 

Felhívom a cukorpótjegvigénylő 
iite.in, vállalat, hivatal felelős veze-
tőjét, hogy a dolgozók részére, akik 
Szeged területén dolgoznak, de ál-
landó lakásuk vidéken, tehát nem 
Szeged közig, területén van, maga-
sabb cukorfejadag átvételére jogosí-
tó „Igazolás" űrlapot igénvcljenek. 

'A'z igénylést folyó hó 26, 27. 28-
án reggel 8 órától 16 óráig feltét-
lenül megbízottaik útján Marx-tér 
20 szám (közellátási hivatal) a'att, 
megfelelő átvételi elismervény elle-
nében, szigorú elszámolási kötele-
zettséggel átvehetik, 

* 

A földművelésügyi miniszter 
18.024—1951—III. 22. F.M. rendelete 
érteimében az öntözőgépek meghaj-
tására alkalmas 3—100 lóerő telje-
sítőképességű meghajtómotorokat 
birtokosuk a tárolás helyé szerint 
illetékes (községi) városi tanács 
végrehajtó bizottságához, a Szege-
den lévő motorokat a városi tanács 
VII. mezőgazdasági osztályhoz, vá-
rosi bérház II. em. 206. folyó évi 
március hó l-ig köteles bejelenteni. 

'A' bejelentési kötelezettség az ál-
lamigazgatási szerveket, ezek intéz-
ményeit, intézeteit, valamint a mo-
torokat előállító állami vállalatokat 
nem terheli. 

A rendelet megszegése vagy k;-
játszása súlyos büntető következmé-
nyeket, elzárást vagy 5000 forintig 
terjedő bírságot von maga után. 

N A P I R E N D 

EGY női kerékpár eladó. Gutein-
berg-u. 28. 

KOMBINALTSZEKRLNY, . teljesen 
kifogástalan, eladó. Csongrádi-su-
garút 11. 

Szabó Sándornó 
szül. Nagy Matild 

(Szentháromság-utca 51.) életé-
nek 40-ik évében hosszas szen-| 
védés után elhunyt. Temetései 
hétfőn délután az alsóvárosig 
temetőben. 

Gyászoló esa'ád. 

1951. FEBRUÁR 25, VASÁRNAT. 

MOZI 

Szabadság fél 4 és fél 8: A Nugv 
Hazafi I—-II. rész. 

Vörös Csillag 4. 6, 8: FeUzaba-
tult Kina. 

Fáklya 4, 6, 8: Hódítsátok meg a 
levegőt. 

A Fáklya Moziban vasárnap dél-
előtt 9 és 11 órakor filmmatiné. Be-
mutatásra kerül a „Cirkusz" című 
film. 

* 

SZ ÍNHÁZ 

Aranycsillag 

Vasárnap délután: „Dózsa"-bér-
le'. 

Vasárnap este: Bérletszünet. 
Hétfő: Gördülő opera vendégjá-

téka, a „Bánk bán" című cpera. 
Kedd: Aranycsíllag, „Petőfi"-

bérlet. 
Szerda: üzenet az élőknek „Er-

kel"-bér!et. 
Csütörtök: Aranycsillag „Shakes-

peare"-bérlet, 
Az előadások kezdete délután 4 

és cete fél 8 órakor. 
• 

TAJSZINHAZ. 

Február 26-án Ószcntiván: „Ame-
rika hangja" fél 8 órakor. 

• 
EGYETEMI-könyvtár hétköznap 

reggel 8-tól este 7-ig nyitva. — 
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig. 

* 

A Somogyi-könyvtár nyitva: min-
den hétköznap délelőtt 10 órától 
délután 5 óráig. 

» 

Múzeum: hétfő kivételével minden 
nap délelőtt 0 órától délután S 
óráig. 

* 

Állandó éjjel-nappali szolgálatot 
tartanak a következő gyógyszertá-
rak: 72. sz. Klauzál-tér 9. 71. sz. 
Petőfi Sándor-sugárút ilfb., 67 
sz. Kossuth Lajoe-sugárút 31. Este 
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Új-
szeged. 68. sz. Kálvária-tér 7. Reg-
gel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz. 
Szent György-téri. A Földműves-
utcai gyógyszertár e s t e 7-ig. 57. 
sz. Klauzál-tér 3. sz. Kígyó-gyógy-
szertár r e g g e l 8-tól e s t e 6-ig 
nyitva. 

IDŐJÁRÁS JELENTÉS: Várható 
időjárás: Délnyugat felől növekvő 
felhőzet, vasárnap a déli megyék-
ben eső, esetleg havasesö, helyen-
ként reggeli köd, mérsélce t déli, 
délkeleti szél, gyenge éjsza':M fagy. 
inkább csak kele'en, a najtpali hő-
mérséklet alig változik. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A mai 
tiszai vízállások: Szolnok 126 cm, 
SS százalék, Csongrád 120 cm, 37 
százalék. Szeged 178 cm, 37 száza-
lék. A Maros Makónál 76 cm, 21 
százalék, 

A SZEGEDI városi és jáaási ka. 

pitányság felhívja a népi demo-

kráciához hű 18—S0 év közötti fér-

fiakat és nőket, hogy a rendőrség-

hez való felvételre jelentkezhet-

nek. Férfiak lehetőleg katonaviselt 

és nőtlenek legyenek. Felvilágosí-

tást a legközelebbi szervnél (rend. 

őrörsön vagy a városi és járási 

kapitányságon) kaphatnak, 

x A ZENEPEDAGÓGUS munka-
csoport vasárnap délután fél 4 óra-
kor tartja I. növendékhangversenyét 
a Zenekonzervalórium nagytermé. 
ben. 

FEBRUÁR 25, VASÁRNAP 

Kossuth-rádió «• 

7 Zenés ébresztő a MDP I L 
kongresszusa alkalmából. 8.30 Szív' 
küldi szívnek szívesen. 9 Egy falu'. 
— egy nóta. 9.30 Háry János leg-
újabb kalandjai. 10.30 Tömegdalnk. 
11 Becsület és dicsőség, regény-
részlet. 11.25 Ünnepi hangverseny 
a MDP I I . kongresszusának tiszte-
letére. 13 Zenés posta. 14.10 A ba-
jusz — daljáték. 15 Tarka muzsi-
ka. 15.45 Magyar népdalfeldolgo-
zások. 16.30 Dalok Sztálinról és at 
Pártról. 17 Győzelemnek harcos út-
ján 19 Baráti népek a békéért. 
20,20 Ének a Pártról. 22.15 A Ráy 
dió tánczenekara játszik, Zsolnai 
Hédi és Putnoki Gábor énekel. 
23,15 A Rádiózenekar játszik. 

Petőfi-rádió 

8 Szovjet népek dalai. 8.30 Falu-
rádió. 9 Evangélikus vallásos fél-
óra a stúdióból. 9.30 Református; 
istentisztelet közvetítése. 10.15 Ma-
gyar zeneszerzők új művei. 11' 
Miska bácsi lemezeslódája. 11.30 Te 
ringattad a bölcsőjét. 12 Színe^ 
muzsika. 13 Szovjet és magyar 
könnyű zene. 14 Közvetítés a Bar-
tók teremből. 15 Kérdezz — fele-
lek! 15.20 Solymos Péter zongorá-
zik. 15.45 A Rádió Gyermekszínhá-
zának műsora. 16.30 Szív küldi 
szívnek szívesen, 17 A tagjelölt. 
Részlet Alexander Kron színmüvé-
ből. 17.40 Tánczene. 18 Szórakozta-
tó zenekari muzsika. 18.40 Magyar-
éi szovjet könnyű zene. 20,10 Tánc-
zene. 21.30 Repül a szán.... Szend-
lay László és zenekara játszik, 
Mindszenti Ödön énekel. 22.10 Bara 
tók-hangver3eny. 

FEBRUÁR 26. HÉTFŐ 

Kossuth-rádió 

7.05 Harmonika, és gitárszólók, 
7.20 Magyar klasszikusok. 8 Ope-
rarészletek. 11.30 Maxim Gorkij 
Amerikáról. 13 Az Államvédelmi 
Hatóság Határőrség zenekara ját-
szik. 13.45 Vidám zene. 16.10 Ut-
törő-hiradó. 14.25 A Rádió szó-
rakoztató zenekara játszik, Rom. 
vári Gertrúd és Bártfay László 
énekel. 15.30 Szabó Márta szovjet 
műveket zongorázik. 15.55 Kerin-
gők. 16,20 Iskolások rádiója. 17.10 
Diákélet. 17.45 Dalolj velünk. 18 
A Néphadsereg híradója. 18.80 Ál-
lami vál'alatok hírei. 20.80 A ma-
gyar rádió műsora a Budapest Fő-
város Elektromos Műveinek Lég-
vezetéki Osztályának. 22.25 Magyar 
kamarazene. 23.20 Tánczene. 

Petőfl.rádló 

7 Zenés percek. 7.10 Beszélő at-
lasz. 7.35 Operettrészletek. 8.15 
Heti zenés kalendárium. 9 Hang-
lemez. 9.20 Iskolások rádiója. 10.10 
Koczó Gyula és zenekara játszik, 
11. Óvodások műsora. 11.20 Bar-
tók: Szvit. 15 Szórakoztató zene. 
15.40 Kugler Lajos kongresszusi 
küldött. Gerge'y Mihály elbeszélé-
se. 16.10 Liebner János gordonká-
zik. 16.30 Szórakoztató zene. 17.10 
A Bolsevik Párt útja. 17.30 A Fa. 
lurádió negyedórája. 17.45. Film-
zene. 18.10 A Természettudományi 
Társulat előadássorozata. 18.40 
Szlovák betyárnóták. 19.10 Mosoly-
gó muzsika. 19.40 Egy falu — egy 
nóta. 20 A Rédló tánczenekara Ját-
szik. 22 Szív küldi szivnek szive-, 
sen. 22.20 A lengye] rádió szóra-
koztató műsora. 

x I)R. BERKES PÁLNE temetése 
február 25-én, vasárnap délelőtt fél 
12 órnkor lesz a zsidó temető cin-
terméből. Külön villamos 11 órakor 
indul. 

Tersmspgribemulatók, moiorosverssny és labdarúgó-
mérkőzések ma Szegeden az MDP II. kengresszusa 

t s z t e e i é r e 

N A P O N T A ADAGOLT 

t a k a r m A N Y S O 
f i ^FGIT l A JÓSZÁG FEJLŐDÉSET 

Kapható mindenütt 

A R Ó K U S I tornacsarnokban 

ma reggel fél 9 órai kezdettel 

a spor tszaik sző ve t ségek ünnepé-

lyéé teremsportbenvutatéűnat ren-

dőrinek mz M D P I I . kongresszusa 

tiszteletére. Az ünnepségek reg-

gel fél 9 óraikor kezdődnek a 

sportolók felvonulásával. Az 
ünnepi megnyitó után körűibe. 

Ili] 9 órakor kerül so-r a röplab-

da, fél 10 óraikor a kosárlabda, 

10 órakor a vívó, fél 11 órakor a 

lorna, 11 órakor az ökölvívó és 

i fél 12-kor a birkózó bemutatók-

'ra. A bemutatókon a kerület leg-

mb sportolói vesztnek részt.. 

MARX-TÉR : Reggel 8 órakor 

motoros túraverseny startja. 

SZÉCHENY I-TÉR : Déli 12 

jóra körül a motorosok érkexése. 

I Utána motoros ügyességi ver-

seny. 
1 HUNYAD I-TÉR I sportjsálya: 

Labdarúgóm úsor a szegedi D ó s® 
rendezésében. Fél 9 órakor Dózsa 
i f i—Postás ifi. Fél 11 órakor Sz. 
Postáé-—Sz. Lokomotív. 1 óraikor 
Sz. Dózisa II-—Szőregi Rákóczi. 
3 órakor Sz. Dózisa—Orosházi 
SZTK barátságos mérkőzések. 

DLI. MAGYARORSZÁG 
pol i t ikai nap i l ap 

Felelős szerkesztő és k iadó 

ZOMBOR1 JA NOS. 

Szerkesztő: 

BÓOAY PÁL. 

Szerkesztőség; Szeged. Lenin-u 11, 

Telefon: 35 35 és 30.03. 

Éj jel i szerkesztőségi ' jelefon: 

este 8-tól 34-38. 

K iadóh ivata l : Szeged. Lenin-u 6-

Telefon: 31-10 és 35-00 

Az x-sze] jelzett köz lemények 

dí jazottak 

Délmagyarország Nyomda. Szeged. 
Felelős vezető: Priskin Sándor. 


