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Csütörtök este tartja előadását 

Ábrahám Ambrus Kossuth-díjas akadémikus 
A Közalkalmazottak Szakszerve-

zetének Vörösmarty uteai kultúrott-

h o n nagytermében holnap, csütör-

tökön ©ste 7 órai kezdettel tartja 

meg vetítettképes előadását dr Áb_ 

rahám Ambrus egyetemi tanár, 

Kossuth-díjas akadémikus. Előadá-

sának tárgya: az idegrendszer sze-

repe a vérnyomás szabályozásában. 

Ábrahám akadémikus mintegy há-

rom évtizede foglalkozik idegszö-

vettani kutatásokkal, különösen sok 

eredményt ért el a vérerek beideg-

zésének kutatása terén, A pavlovi 

tanok, a nervizmus szellemébe;, 
végzett kutatómunkájáért ezévben 
Kossuth-díjat kapott. A vezetése 
alatti Egyetemi Állattani Intézetet 
l«5?-ben meglátogatta B, Szkrijabin 

szovjet tudós, aki nagy elismeréssel 
nyilatkozott Ábrahám akadémikug 
kutatásainak jelentőségéről. 

A nagy érdeklődéssel várt 

•adás az érbeidegzés leggyakoribb 

zavaraival, a maga s vérnyomás ke-

letkezésével és gyógyításává^ 

egyéb 'idegrendszeri, érbeidegzés; 

kérdésekkel foglalkozik, 

Irodalmi estet rendez a Magyar írók Szövetségének 

Szegedi Csoportja 

Helytállásra készüli fel a Kiskundorozsmai 
Pamutszövőde 

Október 9-én este 7 órakor a Vá-
rosi Népművelési Osztály és a 
Magyar írók Szövetségének. Sze-
gedi Csoportja a Széchenyi-tér 4. 
szám alatt műsoros irodalmi estet 
rendez. 

Nagy Sándor Sztálin- és Kos-
suth-díjas író legújabb elbeszélését 
olvassa fel. Juhász Gyula Benjá-
min László és a szegedi írók mű-

veiből szavalnak a szegedi Nemzeti 

Színház tagjai: Lászlófl Kata és 

Miklósi György. Erkel és Kodály 

műveiből énekel Medgyesi Rá: 

operaénekes. A műsort ezenkívül 

táneszámok egészítik ki. 'A meg-

nyitót Dér Endre mondja, az Író-

szövetség Szegedi Csoportjának tit-

kára. 

— Több, mint három száza-
lékkal túltejesitette lll. ne-
gyedévi előirányzatát a Kis-
kundoroszmai Pamulszövi'-^ 
kollektívája — közli Jtffiút-
likai jelentés. Az^.^/'szerűnek 
látszó szárny Xnögötl lelkiis-
meret^ munka, fáradhatatlan 
csfHcnyszctlcnr, k iapadhatat-
1an tudásvágy áll. 

"ke elmúlt negyedért tflpnsztalutok 
felhasználásával október elsejével 
Dörozsmán. fs hősies küzdelem iu-
dult. hbgy a IV. negyedéves terv 
tulJNItéeével győzelomrevlg.vék az 
lNü-u ért tervet. A * á j harcot 
n«RF MkéezAlée előzte meg. A rnű-
eokki Yeftetősé* üzem rést! egenként 
felbont«t4s * tervet ée n moet folyó 
tetneliei éttekeeleteken Innerteti 
azt • eaöVóde dolfuaéival. 

Beezédee bizonyítéka az elért 
eredményeknek az. hogy n szövődé-
ben tnn már két dolgozó kivételéről 

uiimlegk* sztahanovista. A cél: n 
IV. negyedévbon Görög Erzsébet és 

Józaefnó szövök is sZtaháuo-
víslák legychek. A szövődéi kollek-
tíva nagyszert! feladatának meg-
valósulása a további eredményeket 
helyezi biztos alapra. 

Számtalan példa tanúskodik ar-
ról Dorotstmíti, hogy a terv teljesí-
tésének előfeltétele: a dolgozók tu-
dásuk legjavát, adják a munkálta. 
Ez pedig úgy lehetséges, ba szak-
muilag képezik magukat, vagyis 
nem maradnak el a fejlődéstől. Elt 
a célt szolgálja a mult hónapban 
megkezdődött miivezető tanfölya n. 
amelyen heti hat óra alatt képezik 
Itt ki a* ú j művezetőket. A három 
hónapos munkaszervezési iskolán a 
szövődé kollektívájának több, mint 
felft résztvesz. A legjobb munka-
fogásokat. gépkezeléseket mutat-
ják itt be a tanfolyam hallgatói 
nak. 

Tudományos előadások lesznek ma és holnap 

Szegeden 

Az Eötvös. Lóránd Fizikai Tár-
sulat Szegedi Csoportja rendezésé-
ben ma délután 6 órai ke2dettel a 
Kísérleti Fizikai Intézet (Beloian-
nisz-tér 9.) I . emeleti előadóter-
mében Aujeszky László (Budapest) 
-A légkör fizikai problémái-" cím-
mel előadást tart, melyre Szeged 
dolgozóit meghívják. 

A Közlekedés és Mélyépítéstudo-
mányi Egyesület október 8-án, csü-

törtökön délután 5 órai kezdettel; 

az egyesület Horváth Mihály-utcn 

3. szám alatti helyiségében elő-: 

adással egybekötött taggyűlést tart. j 

Előadást tart Gócza József, a Föld-

alatti Vasúttervező Vállalat mér-

nöke »A földalatti 

gyairól- címmel. 

Minden érdeklődőt 

vezetőség. 

vasút mütár-

filmvetitéssel. 

szívesen Ifit a 

Üzemi könyvvásár a Textilmüvekben 

A Textilművek szép előcsarno-

kában hosszú asztalon, ízlésesen el-

helyezett könyvek fogadják a dol-

gozókat. Hétfőn délután fél 3-kor 

nyílt meg az Ünnepi Könyvhét al-

kalmával az üzemi könyvvásár. A2 

asztalon színes meséskönyvek, 

szépirodalmi könyvek, magyar és 

szovjet írók művel, komoly ideoló-

giai könyvek sorakoznak egymás 

mellett. 

Az üzem dolgozói már az első 

napon nagy érdeklődéssel válogat-

tak a szebbnél-szebb könyvekben. 

Itt is megmutatkozott az, mennyi-

re megnövekedett dolgozóink kul-

turális igénye, tudásszomja. Sokan 

előjegyeztették Jókai Mór és 

Arany Jánoa műveit, mert nem 

állt elég rendelkezésükre. Sokan 

vásárolták Móricz Zsigmond újon-

nan kiadott könyvelt, Veres Péter 

és Illyés Gyula legújabb műveit. A 

dolgozók érdeklődve válogattak a 

szovjet írók műveiben is, «A csen-

des Don», az "Aranycsillag lovag-

ja " és a többi szovjet könyvek cí-

mei is mind ismerősök már előt-

tük. Szántai Kis József például 72 

forint értékű könyvet vásárolt, 

Vukszán László 40 forintért, Do-

monkos József 48 forintért vásárolt 

könyvet. Sorolhatnánk így tovább 

a dolgozók neveit, mert már az el-

ső délután közel 400 forint értékű 

könyvet vásároltak az üzemben. 

Veres Ferencné jelvényes sztahanovista tíz gépen úclgczlk 

Vtre» Feranené jalvényes szta-. mai tanfolyamon szerezte meg ízt a 
háaovísta MÖVÖ is az simult szak-1 tudást, hogy ma már a legjobb 

sztahanovisták kőzött halad a terv-
teljesltés harcában. Az elmúlt ne-
gyedévben egyenletesen eme'cte 
munkateljesítményét: 106.4. majd 
108. végül pedig 109 százalékra tel-
jesítette előirányzatát. 

A versenyszellem további meg 

szilárdításáért harcol a J'am r.szö-

vöde szakszervezete. Farkas elvtárs 

az üb. cinüke jól és lelkiism ".réte-

sen irányítja a versenyt. Az élenjá-

rók nevei idejében felkerülnek a 

versenytáblákra, ami által nemes 

vetélkedés alakulhat ki a szövők 

között. Simon Jánosné kétszpre* 

jelvényes sztahénortsta szövő pél-

dául egy százalékkal előzte meg 

Balogh Erzsébetet az elmúlt hetek 

folyamán. Balogh elvtársnő most 

azért harcol, hogy a Jelenlegi 11? 

százalékos tcrvteljesltését messze 

túlszárnyalja és megelőzze Si.uon-

nét. A jelek arról tanúskodnak, 

'tapry teljesülhet törekvése. 

fgen fontosnak tartja a párt és a 
szakszervezet ebben a negyedévben 
az önbírálat és a bírálat alkalma-
zását. Mint megállapítható, az 
eredmények mellett akad javítani-
való is a Pamutszövőde kollektívá-
jának. Lajkó István, a szakszerve-
zet újítási megbízottja például nem 

Ijár el az üb. értekezletekre hivat-
kozva elfoglaltságára. Krizsán 
Mihály, a TMK részleg egyik dol-
gozója pedig ..személyeskedésnek" 
veszi, ha bírálják. Az ilyen aprónak 

I látszó hibák is, ha azokat nem kü-
szöbölik ki, rövid időn belül elha-
talmasodhatnak és nagyban befolyá-
solhatják a termelést. 

Összegezve: a Kiskundorozsmai 

E'amutszövőde kollektívája Jól ké-

szült fel a IV. negyedévre és len-

dületesen harcol a párt politikájá-

ért, a kormány programmjának 

megvalósításáért. 

Kiss Oyörgv 

A tarmaláazövatkazatekben 
be f e j e z é s •lőtt Ali 

a rizs aratása 
A rizs Aratása a termelőszöveti c-

zetekbon ós az egyénileg gazdál-
kodók rizsfifldjeln befejezés előtt áll. 

A rizstermelő állami gazdaságok-
ban is serényen folyik a rizs be-
takarítása. Hat gazdaság, az al-
esiszegi, bánhalmi, haluspusstal, 
kunmadaras!, pusztabánréri és 
tiszalgari már be is fejezte az Ara-
tást. 

Rövidesen befejeződik a rizs ara-

tása a legnagyobb rizstermelő gaz-

daság. a tiszaSUlyl ál lami gazda-

ság 8600 holdas rlzsterületéu is. 

Az eddigi cséplést eredmények sze-

rint a gazdaság a rlzsterme'.é-ben 

túlteljesíti termelési tervét. 

SZEGEDI JEGYZETEK 

Tatarozás és műemlékvédelem 

Egész utcasorok öltöt-
tek új ruhát. A Tisza-
part Dózsa-utcai frontja, 
befelé a kereszt és hoss-
szanti utcák: a Vár-, a 
Kállai Ödön-, a Hugó 
Viktor-, a Deák Ferenc-, 
a Lenin-utca, Széuhcnyi-
és Klauzál-tér épületso-

csés véletlenek találko-
zása, hogy a Belváros Ti-
szapart felöli háztömb-
jei között úgyszólván 
nincs is olyan épület, 
amely kiválna feltűné-
sével, stílustalanságával. 
A tatarozott épületek a 
városkép értékes elemei, 

rai. Mindez alig hat hét azokat müvészetpoliti-
leforgása alatt. kánk, amely megbecsüli 

A kormány 100 milliós a mult értékes hagyó-
tatarozási programmjd- mányait — fenntartja 
bál Szeged 3 milliót ka- eredeti mivoltukban, sőt 
pott. Ebből az összegből 
azonban nemcsak a Bel-
város szembetűnő épüle-
tei, hanem a külső la-
kónegyedek házai is ta-
tarozás alá kerüllek. A 
Jakab Lajos-, az ötha-
lom-utca, a Becsi-körút 
és az Április l.-úlja né-
hány bérháza, össze-
sen 34 ház ragyogó tiszta 
külsővel köszönti az őszi 
napokat. 

A tatarozott házak 
nemcsak azért értéke-
sek, mert abban sokan 
laknak, hanem azért is, 

óvja a pusztulástól. Egy-
séget az épületek stílu-
sa nagyjában, mert egy 
korszakban is épülték. 
Alapjukat a fellendült 
kapitalizálódás vetette 

romanticizmus is a ko-
raekléktika, melyben a 
történelmi stílusok, — u 
román, gót, reneszánsz 
vagy barokk — kerültek 
legnagyobb változatos-
ságban felhasználásra. 
A szegedi tlszapar'.i ház-
tömbök épületei között 
is kiemelkedő értékű ro-
mán Ós gót elemek fel-
használásával épült há-
zakat találunk, mint ami-
lyen a Vár-, a Deák Fe-
renc- és Kállai CdŐit-
ntcdk és a Tiszapárt. ál-
tál bezárt négyszögű 
ház, olasz reneszánsz 
épületekre emlékeztető 

díszített falsilcolca'. 
meg, ae a kor, amikor michelangelói és brtnnau-
városunk az 1879. évi úr. 
víz után a helyi és or-
szágos anyagi erők fel-

használásával újjá-
épült. A tatarozott epü-
letek között egy sincs, 
amelyik 1905. után épült 
volna és alig van. ame-
lyik 1867 előtt épült. 

A multszdzad hetve-
mert építészetileg érté- nes évei után erős volt 
kes emléke 1 a múltnak, az építészeti tevékenység. 
Nincs város Budapesten Ez a lázas éoitötevé-
kivül az országban, ahol kenység mind az épltö-
egységes stílusban ilyen stílus alakulása, mind 
nagy beépített területen a városrendezés kifor-
ennyi szép épület ma- rása szempont iából a 
radt volna fenn. Akár-
honnan nézzük a háztöm-
böket, jól esik a szem-
ngk az egységes pár-
kánymagasság. Szeren-

legrosszabb időre esett. 
Az utolsó történelmi 
épltőstílus a klassziciz-
mus, a mult század kö-
zepén zárult le. Utána a 

lei motívumokkal ékesí-
tett házakat láthatunk. 
A korabeli tervezői: ntm 
gondollak arra, hogy 
sok esetben korszerűtle-
nek, a* építtetők pe-
dig hivalkodtak és gaz-
dagságuk reprezentál á-
sát keresték, amikor a 
multat álmodták vissza, 
amivel kifejezésre ts 
juttat/dk, hogy olyan vi-
szonyokat ls akarnak. 
Magánosok és hatóságok 
egyaránt a minél -töke-
lőbb, feltűnőbb, gazda-
gabb megjelenésre he-
lyezték a súlyt. Mind 
palota akart lenni. Sze-
gednek szerencséje, hogy 
a kor általános «tokosá-
val szemben, a feltűnő. 

hamis és riliitá eszkö-
zök nem érvényesültek 
úgy, mint máshol, ahol 
egyik épület nincs 'ckm-
lettel a másikra. Akad 
azért itt ls feltűnő hiba. 
de az szorvdny-js, mint 
amilyen rt Csongrádi Ta-
karékpénztár feltűnő és 
a környezetétől elüiö. a 
városképet zavaró palo-
tája. 

A tatarozott házak 
művészeti jsllegÜknéi 
fogva is értéket képvi-
selnek. azok beletartoz-
nak Szeged jellegzetes 
városképébe, méltó vr.lt 
tehát, hogy fenntartá-
suk érdekében előszói 
ebben a tekintetben hoz-
zunk áldozatokat. 

Jól esik a szépség a 
tiszaparti és Lenin-ut-
cai sétálóknak, h ilycsr.n 
járt el a tanács, ot (kor 
ezeket a háztömböket 

adta munkába pro-
grammja kivitelének tel-
jessétételét ietzi a jő 
vőben az, amikor n kül-
sőbb lakótelének házait 
is tatarozni fogják, A 
házakat azonban meg 
kell becsülni, a lakóknak 
is érezniök kell, milyen 
áldozatokba került o 
munka kivitele. Vigyáz-
zunk megújhodott hú 
zainkra, őriztük, meg 
tisztán, takarzsrn mind-
egyiket. 

OLTVAI FERENC 

A véradó hát sikeréért 

ujittunk segítséget a véradó tábor 

megerősítésébe% 
A M A G Y A R ORVOSTUDOMÁNY 

a fasiszta Horthy-rendszer alatt 
nem tartott lépést a vérátömlesztés 
fejlődésével. A felszabadulás előtt 
szervezett véradás Magyarországon 
nem volt. A véradás alkalmi tevé-
kenység volt. Sokan voltak, sklk 
üzletszerűen a véradásból éltek. A 
lakosság úgy jutott a számára eset-
leg szükséges vérhez, mint ahogy 
ez kapitalista államokban szokás: 
h« gr2dag volt, pénzért, ha szegény 
volt, akkor vagy a hozzátartozók 
segítették, vagy — sehogy. 

A FELSZABADULÁS hazánk-
ban és a többi népi demokratikus 
országoknak is meghozta a lehető-
séget a szervezett vérellátás meg-
VElósítására. Megismertük azokat a 
ragyogó eredményeket, melyeket a 
Szovjetunió orvosai a vérátömlesz-
tés segítségével elértek, a betegsé-
geknek és eljárásoknak azt az egy-
re szélesedő körét, melyeknek ve-
szélyességét a vérátömlesztés nagy-
részben vagy teljesen megszüntette. 
Ezeknek a tapasztalatoknak során 
megsokszorozódott a vérre szoruló 
betegek száma — a hasonlíthatat-
lanul megnőtt a vémükséglet . 

A Szovjetunió ezúttal is segítsé-
günkre sietett. Legjobb tudósait 
küldte el hozzánk és útmutatásaik 
alapján nálunk is megindult a vér-
ellátás állami megszervezése. En-
ne . keretében kormányzatunk meg-
szervezte a kórházakban az úgy-
nevezett Frisscitrátos Állomásokat, 
melyek önként jelentkező donorok-
tól. megfelelő mennyiségű vért vesz-
nek le, ami három napra tartósít-
hító. Ezzel biztosítható a kórház, 
illetve az arra rászoruló betegek 
állandó és zökkenőmentes vérellá-
tása. 

AZ EGÉSZSÉGÜGY a népé és a 
dolgozók ls egyre inkább állnak ké-
szen arra, hogy saját és dolgozó-
társuk egészsége érdekében vérük-
kel ls segítségre legyenek az orvos-
tudománynak. Az a körülmény, 

hogy ma tanúi és érzékelői va-
gyunk az orvostudomány számos 
ágában, de különösen a sebészet 
terén elért hatalmas eredmények-
nek, éppen a vérátömlesztés fejlő-
désének köszönhető. Vérátömlesz-
tés nélkül elképzelhetetlenek len-
nének azok a hatalmas beavatko-
zások, amit tüdőn, szíven, nye'.ő-
csövön és nagyereken végeznek. 

De a sebészeten kívül az orvos-
tudomány többi ágában is komoly 
gyógy tényezőként fogta 1 helyet a 
vérátömlesztés. Idült vérszegény-
ségeknél életmentő hatású, rosszul 
felszívódó gyulladásoknál, gennyes 
folyamatoknál serkentőleg hat a 
gyógyulásra. Vérképző szervi be-
tegségeknél szinte egyetlen gyógy-
tényező. A2 égések gyógyulási ará-
nya mintegy 50 százalékkal maga-
sabb, mióta a gyógyításukra nélkü-
lözhetetlen vérsavó nagyobb tömeg-
ben rendelkezésünkre áll. Különbö-
ző bel-, gyermek- és bőrmegbete-
gedéseknél, rosszul gyógyuló feké-
lyeknél, sőt még szemészeti meg-
betegedéseknél is (például üvegtest-
homályoknál) jó eredménnyel hasz-
nálható a vérátömlesztés serkentő 
hatása. 

HOGY EZ, A GYŐGYHATAS-
BAN nélkülözhetetlen vér bőven 
álljon a kórházak rendelkezésére, 
megfelelő számú önkéntes véradóra 
van szükség. Ezért határozta el a 
megyei tanács egészségügyi osztá-
lya. hogy október 4-ét és az azt kö-
vető hetet véradónapnak, illetve 
véradó hétnek nyilvánítja és eze-
ken í napokon a Vöröskereszt és 
a többi tömegszervezetek, valamint 
az egészségügyi állandó bizottságok 
aktívái a megye minden városában 
felkeresik a dolgozókat és velük 
egyénenként beszélgetve tudatosít-
ják velük a véradás jelentőségét és 
felhívják őket, hogy segítő kezet 
nyujtsantk a véradótábor megerő-
sítéséhez. 

Viszálykodások Nyuf»at-BerHn új polgármesterének 
megválasztása körül 

Berlin (ADN) Nyugat-Berlin 

pártjai között heves küzdelem fo-

lyik az újonnan megválasztandó 

polgármester személye körül. Alig 

24 órával Reuter temetése után, a 

CDU és az FDP (Szabad Demo-

krata Párt) már bejélentette, hogy 

a nyugatnémet viszonyoknak meg-

felelően a CDU egyik politikusát 

illeti meg Nyugat-Berlin polgár-
mesteri tisztsége. 

Bonni hírek szerint, Adenauer 

Jákob Kaisert kívánja Nyugat-Ber-

lin polgármesterévé megválasztani. 

Kaiser az eddigi kormány minisz-

tere volt és felelős a kém- és sza-

botázscselekmények megszervezé-

séért a Német Demokratikus Köz-

társaságban. 


