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SZEGED 
gazdasági, szociális és W l n r á l i s helyzete 
£ 

A bizalmatlanság ellen 
n Központi Statisztikai Hivatal Szeged Városi 

Igazgatóságának jelentéséből ^ 

„Szeged gazdasági, szociá- dett, amelyből egymillió fo-
jis és kulturális helyzete rintos emelkedés az influ-
1957-ben* címmel kiadatt enzajárvány időszakára esett, 
statisztika első részét lapunk 
tegnapi számában közöltük. 
Most a jelentés többi részét 
ismertetjük. 

Munkaügy 
Szegeden 1957-ben a foglal-

koztatottság meghaladta az 
előző évit. Bár az év első 
hónapjaiban a munkaközve-
títő iroda még mintegy 1600 
munkát keresőt tartott nyil-
ván. Az előző évhez mér-
ten a dolgozók száma átla-
gosan a szocialista iparban 

Az év folyamán Szeged nak 212 ezer és a 2500 mo-
üzemeiben közel 1400 három- z ie lőadásnak egymillió 600 
napon túl gyógyuló és há- e z e r l á t o g a t ó j a v o l t . 1 9 5 6 é v _ 
rom halalos kimenetelű bal- , . , 
eset történt. Közlekedési és h e z kepest a szmhazlatoga-
egyéb szerencsétlenség kö- tók száma 5,5, a mozilátoga-
vetkeztében további 37 em- tók száma 270 ezerrel emel-
ber vesztette életét Szege- kedett. A városi Somogyi 
den. A balesetek száma az Könyvtár könyvállománya 

F g y szegedi üzem mér- tó. Annak ellenére is az, tudják. A munkát pedig 
nöke, volt MDP-tag, hogy újra nem lett párttag, nem lehet megtagadni tőlük, 

a mm my N MT : most pártonkívüli panaszol- Nem helyes hát, ha némely S a kommunisták dolga, 
f J é k d " M B f j H \ ta ismerősei körében: "balos* kommunista — bár hogy ezeket az embereket — 

I — Nem háborgatnak azért, bizonyára a népi rendszer ha kell, nagyon kemény, de 
hogy pártonkívüli vagyok, s féltéséből — gyanús szemek- jóindulatú bírálattal, ha kell, 
kiegyensúlyozottan végezhe- kel nézegeti. Helyette in- jó szóval segítsék vissza a 
tem fontos munkámat, ltább beszélgetni kellene e társadalomba. Mert ők nem 
Nyugtalanít azonban, hogy mérnökkel, szemtől szembe ellenségek! S ahol elvtársa-
némely kommunisták gya- elmondani az »aggályokat«, ink ellenségként kezelik az 
nús szemmel méregetnek, hogy válaszolni tudjon rá- ilyen embereket és ezt han-

13 százalékkal több mint egy 
évvel korábban. Az elmúlt 
évben 400 színházi előadás-

előző évekhez képest emel-
kedett. 

Művelődésügy 
A város területi és üzemi 

óvodáiban 1957 végén 3138 
három, a mezőgazdasági ál- volt a bejáró gyermekek szá-
lami szektorában 36, az ál- ma. 1957-ben több mint 
lami és szövetkezeti keres- 10 500 általános és 4100 kö-
kedelemben 11, a helyi köz- zépiskolai tanuló kezdte az 
lekedésben 4, a komunális új tanévet. Az előző tan-
vállalatoknál 7 százalékkal évhez képest az általános is-
nőtt 1957-ben. Ezekben a kólákban 42-vel emelkedett zés"r"e adatok. Ebből megálla-

egy év alatt 6700 kötettel 
gyarapodott és az év végén 
meghaladta a 230 ezret. 
Egész évben mintegy 330 
ezer könyvtári könyvet köl-
csönöztek. 

Népmoxgalom 
A szegedi lakosokra vonat-

kozóan 1957 első kilenc hó-
napjáról állnak rendelke-

termelői ágazatokban dolgo- a tanerő és tizenöttel az osz- pítható, hogy október l - ig 
662 házasságkötés történt 
városunkban. Kilenc hónap 
alatt 1600-al több volt a vá-
rosba költözők száma, mint 
az elköltözőké. A bevándor-
lás révén történő szaporodás 

kólának az 1957-58 tanév többszöröse az előző éviek-
elején 3517 hallgatója volt, nek. 

zók részére kifizetett munka-
bérek összege együttesen 25 
százalékkal emelkedett. 

1957 június 30-án Szege-
den 1495 magánkisiparos 
volt. 128-al több mint 1955 
év végén. A magánkereske-
dők száma 1957 végére 331-
re emelkedett az 1955 évi 
206-tal szemben. 

Városfejlesztés 
városgazdálkodás 
A komunális vállalatok 

1957-ben a lakosság igényeit 
fokozottabb mértékben elé-
gítették ki, mint az előző 
években. Egy év alatt a 
vízhálózat hossza mintegy 4 
kilométerrel bővült. 

308-al emelkedett a vízhá-
lózati bekötések és 20-szal a 
közkifolyók száma. A z év fo-
lyamán 30 kilométer hosszú 
állami csatornát és 79 kilo-
méter hosszú nyitott árkot 
tisztítottak. A háztartási gáz-
fogyasztók száma 439-el 
emelkedett s az év 
megközelítette a 6100-at. A 

tálytermek száma. A közép-
iskolai tanulók között jelen-
tősen nőtt a gimnáziumi ta-
nulók száma. 

A z egyetemeknek és főis-

valahogyan a politikai meg-
bízhatatlanság gomolygó kö-
dét próbálják körém vonni... 

A z illető mérnök ember 
— a szocialista mozgalom-
nak különböző okleveleinek, 
jelvényeinek tulajdonosa — 
az ellenforradalom előtt, 
alatt és utána sem tett rosz-
szat a néphatalom ellen. Szí-
ve a szocializmushoz, a párt-
hoz húzott és húz. Igaz, 
nem lépett az MSZMP-be 

juk. S miért nem mondhat- goztatják, — ott a munká-
nák meg baráti vitában vé- sok visszatetszésével is. ta-
leményüíSket a "balosok* is? lálkoznak; . 

Fénylő oldatok, 
bonyolulf műszerek 

0 " a már a beszélgetések- A bűnösöket — bűnük 
nél tartunk, akkor arányának megfelelő-

hadd mondjuk meg: köve- en — büntetni kell. A vét-
telmény volt, s ma inkább kesekkel szemben pedig kö-
az, hogy a kommunisták to- rültekintő egyéni elbírálás-
vább erősítsék a barátság sal igazságos döntéseket kell 
szálait a legkülönbözőbb hozni munkabábaállításu-
posztokon dolgozó pártonkí- kórt. Az olyan embert sem 
vüliekkel. Frázis nélkül lehet ellenségnek bélyegez-

— s talán nem is eléggé mondhatjuk, hogy szépek e ni, bizalmatlannak lenni vele 
érett erre , de ettől még kapcsolatok eredményei, de szemben, aki ma még egyik-
tisztességes, ' becsületes és gazdagabb tartalmáért sok- másik részkérdésben nem 
rendes ember. Épp úgy, k a l többet kell tennünk. A lát tisztán, és erről megfe-
mint sok pártonkívüli társa: barátság szálai több más lelő keretek között vitázik 
munkások, parasztok, értei- mellett úgy erősödnek, ha is. A z ilyenekkel is a hatá-
miségiek. A párttaggal szem- a z o k a párttagok, akiket il- rozott elvi alapon folyó esz-
ben támasztott követelmény l e t> elhagyják a bizalmatlan- mecserék útját kell járni, 
azonban a tisztességhez, be- s a§ot a tisztességes, munká- nem pedig beléjük fojtani a 
csületességhez, rendességhez jukból élő emberekkel szem- szót, vagy bizalmatlansági 
a többi között magas öntu- ben. Ha nem ezt teszik, akkor bélyeget ütni a homlokukra, 
datot, áldozatvállalást is akaratlanul is ártanak a Nem engedmény ez az el-
előír. szocializmus ügyének és a lensegnek, hanem annak 

A szóbanforgó mérnök — bizalmatlanság nyomán az egyik összetevője, hogy 
cselekedetei a legdöntőbbek elzárkózás visszahúzó jelei- eredmenyesebben vívjuk a 
erre —, mind szakmailag vei is terhelik pártszerveze- harcot a tenyleges ellenfor-

tüket. radalmi lovagok, a tenyle-
ges ellenséggel szemben. 
És — ismét hangoztatjuk — 

az őrködés, mert az ellen- ? forradalmi éberséget fo-
forradalom egyik fő tanulsá- k o z n u n k k e l l ! 

ga éppen ez. A bizalmatlan- A z igazságnak megfelelo-
ságnak azonban azok felé 011 a z t i s megmondjuk, hogy 
kell irányulnia, akik erre s o k pártonkívüli indokolat-
rászolgáltak osztályhelyze-

mind politikailag megbízha-
Elengedhetetlenül kell ter-

a tudomány szolgálatában 
A Szegedi Tudományegye-

tem Kísérleti Fizikai Intéze-
tében már sok év óta foly-
nak olyan kísérletek, ame-
lyek az anyag szerkezetének 
megismerését segítik elő. 

végén | 1950 óta az ezeket a kuta-
tásoltat elősegítő berendező-

nek megoldása a szegedi ku- fény hullámhosszának kü-
lönböző beállítása mellett 
milyen mértékben poláros a 

tatókra is vár. 

II láthatatlan fények 
h a t á s á r a . . . 

Kecskeméty István ad-
junktus, kandidátus az inté-

kibocsátott fény. 
Kecskeméty adjunktus át-

vezet a másik géphez. Ez a 
gép is a polarizációs színké-
pek vizsgálatára szolgál. Köztisztasági Vállalat 765 j sek nagy fejlődésen mentek zet dolgozói által készített £Tak X r é s z t Z t n s a h 3 ' 

™ á t két nagy teljesítményű mo- £ £ £ teszlehetővé másrésS 
dern műszer mukódesenek m e g m u t a t j a a fuloresszencia 
magyarazata közben taje- h a t ó s f o k á t a kibocsátott és 

ezer négyzetméter közterület 
tisztítását Végezte. A na-
ponként rendszeresen tisztí-
tott területnagysága 35 ezer 
négyzetméterrel nőtt. A z In-
gatlankezelő Vállalat az év 
folyamán 15 lakóépület s en-
nek keretében 127 nagyrészt 
iakásbérlemény felújítását 
végezte el. A villamosok 
mintegy 26 millió, az autó-
buszok közel 2,6 millió utast 
szállítottak 1957-ben. Az 
utasforgalom a villamoson 

át. Az intézet munkatársai 
Budó Ágoston Kossuth-díjas 
egyetemi tanár elméleti és 
gyakorlati irányítása mellett koztatott arról, hogy mit is elnyelt^^énvmennvTség ^"há-
modern kutatóberendezése- u * „A„„I , 

lanul és igazságtalanul álta-
tükből, magatartásukból, talánosítva bizalmatlan. _In-
vagy az ellenforradalomban d o k u l ^t2"1*® beszelgetese-
végzett cselekedetükből adó- k e n hozzak fe l : X., vagy 
dóan. De nem lehet az olyan Y- e l R s türelmetlen volt 

a vitában, a megtévedt, 
vagy hibát elkövető embert 

munkásokat ellenségnek bé-
lyegezni, bizalmatlannak len-
ni velük szemben, akik az 
ellenforradalom idején »hő-

megfenyegette stb. A párton-
kívüli igazságtalanul bár, 

hörögtek* vagy kisebb, na- t L a ^ ™ 32 általán03Í-

ket létesítettek. A munkakö-
zösség tagjai — Kecskeméty 
István kandidátus, adjunk-
tus, Salkovits Endre adjunk-
tus, Marék Nándor, Gargya 
László és Hevesi János ta-
nársegédek — az új beren-

végeznek el ezek a gépek. 

— Vannak olyan oldatok, 
amelyek szerves anyagok ol-
datai és napfényhatásra is, 
de szemmel nem látható 
fénynek, az ultraibolya-fény-
nek a besugárzására is kü-
lönböző színűén fluoreszkál-
nak. Ez a készülék olyan 

és az autóbuszokon is emelke- : d e z é s e k elkészülése után két berendezés, amely ennek a 
dett. A villamoskocsik zsúfolt-
sága újabb kocsik beállításá-
val csökkent, az autóbusz-
járatok sűrűsége csúcsforgal-
mi időszakokban egyes vona-
lakon nem elégséges. 

A közműellátásban, a kü-
lönböző szolgáltatásokban és 
a helyi közlekedésben azon-
ban még voltak zavarok és 
a fejlesztés nem tartott min-
denben lépést a megnöveke-
dett igényekkel. A nyári hó-
napokban a magasabb eme-
leteken gyakori volt a víz-
hiány. A csúcsfogyasztás idő-
szakában viszont a nvomás- | magfizikai 
csökkenés 

szovjet kutatónak nyomdo-
kain haladva kezdték el 
anyagszerkezeti kutatásaik 
továbbfejlesztését. 

Ilyen vizsgálatokat a vi-
lágban már körülbelül 1920 
óta végeznek. Két szovjet f i-
zikus — Sz. J. Vavi lov és 
V. L. Jovsín — világviszony-

fluoreszkálásnak a mértékét 
határozza meg. A készülék-
ben egy kvard higanylámpa 
mindenféle fényt lövell ki, 
amit egy spektrográf fel-
bont.. A folyadékot, amiben 
szerves anyagot oldottak fel, 
csupán az ultraibolya-fény 
hatása éri. A sugárzó fény 
poláros fény, s az az érde-

nyadosát. 

Segítség az orvosoknak 
A két gép mellett most is 

ott ülnek a kutatócsoport 
munkatársai és végzik mé-
réseiket. Annyit már tu-
dunk, hogy az itt folyó kí-
sérletek alapvető tudomá-
nyos fontosságúak: az anyag 
szerkezetének megismerésé-
hez segítik hozzá a tudo-
mányt. Érdekes, hogy ez az 
elvont jellegű tudományos 
munka is megtalálta a gya-
korlati élettel a maga kap-
csolatát. Mint Kecskeméty 
adjuntkus elmondja, ennek 
a kutatólaboratóriumnak a 

késségé, hogy ha az oldatot munkája tette lehetővé hogy 
az I. szamu Belklinikává! latban is vezető szerepet biz- poláros fénnyel gerjesztjük, k ö z ö s e n é l e t t a n i vonatkozá-

akkor a fluoresszencia-fény sú fluoresszencia-vizsgálato-

Egészségügy 
A kórházakban, kliniká-

kon az elmúlt év folyamán 
40 ezer beteget kezeltek, 1957 
yegén a fekvőbeteg ellátást 
H90 betegágy szolgálta. Egv 
e v alatt 66-tal nőtt az ágyak 
szama. A tbc-gondozók az 
elmúlt évben végrehajtották 
a város hat éven felüli né-
pességének röntgen-ernyő-
képes átszűrését. Ezzel és az 
ellenőrző kötelező vizsgála-
tokkal együtt az intézet egy 
év alatt több mint 110 ezer 
szűrővizsgálatot végzett. A 

múlt év őszén fellépett in-
fluenza járvány a város la-
kosságának mintegy 30 szá-
zalékát érintette. Az orvosi, 
kórházi és gyógyszerellátás a 
járványos időszakokban ó 
Megfelelő volt. A szegedi 
gyógyszertárak forgalma 
1956-ról 1957-re több mint 
kétmillió * forinttal emelke-

tosítottak ennek a tudo-
mányágnak. A szovjet ter-
mészettudomány főleg a 

kutatóhálózatnak 
a kiépítésében azóta új te-

J fületeket is meghódított, az anyag molekuláinak szence-
j anyagszerkezeti kutatások- zetére következtethetünk, 

ban azonban még sok kér- különösen akkor, ha ellen-
! dés maradt nyitva, amelyek- őrizzük, hogy a gerjesztő 

is többé-kevésbé poláros lesz. 
A kibocsátott fény polárossá., 
gának mértékéből az oldat 
szerkezetére, a feloldott 

(Liebmaun telvétele) 

kat végezzenek. A z emberi 
szervezet adrenalin és no-
radrenalin tartalmának meg-
határozását végzik el ebben 
a közös munkában. Sárkány 
Béla, a Kísérleti Fizikai In-
tézet tanársegéde és Faredin 
Imre klinikai tanársegéd 
együtt dolgoznak ezeknek a 
kutatásoknak során, melyek-
nek igen nagy az orvosi, di-
agnosztikai jelentőségük, hi-
szen a mellékvesedaganatok 
fellépését lehet kimutatni e 
vizsgálatok útján. 

Jelentős eredmények 
Kecskeméty adjunktus meg-

mutat néhány eszközt is, 
.mivel jó néhány éve még 
olytak a kísérletek. Bizony 
endkívül egyszerűek és ne-
íézkesek a mai bonyolult 
műszerekhez képest. A z új 
elszerelés Kecskeméty ad-
unktus szavai szerint vi-
ágviszónylatban is kiváló, 
iiodern. A kutatócsoport 
ig ja i állandóan tökéletesí-

tik, s azt remélik, hogy ez 
az új, kitűnő laboratórium 
jelentós tudományos ered-

gyobb vétkeket —, nem bű-
nöket (!) követtek el. Ezek 
a világéletükben munkások, 
sem Horthyt, sem Eszterhó-
zyt, sem Chorin bárót nem 
akarták vissza, ám 
ítélőképességüket elvesztve 
a nagyszájúságig, a vétkegig 
jutottak. 

Sajnos előfordul, hogy az 
ilyen "hőbörgő*, vétket el-
követő munkást forrófejűen 
és tűrhetetlenül lehetetlenné 
teszik, nem hagyják őt dol-

Arra, hogy a 
párt politikájával nem azo-
nos egyéni véleményt a 
párt politikájaként könyvel-
jen el. Pedig a párt politi-
kája és a kommunisták jel-
lemzője: elvi következetes-
ség az ellenséggel szemben, 
szerénység és fáradhatatlan 
munkálkodás a nép javáért. 

l/f" in den kommunistának 
megvan a maga mun-

kája' és a maga felelőssége 
az emberekikel folytatott 

gozni; esztergályozni, falat eszmecserékben, a vélemé-
rakni, .fonni stb. Érkeznek nyek kicserélésében. Á l l ez a 
ilyen panaszok a megyei, bizalom további terebélyesí-
városi és járási pártbizott- tésére és a vétkeket elköve-
sághoz. A megtévedt, vét- tő, életükben mindig dói-
két elkövető munkás nem gozó emberek ügyének igaz-

tudja eltartani családját, ságos elbírálására is. A bi-
mert a túlbuzgó, szektás zalom sokat jelent. Biza-
magatartás megakadályozza lomra — s ez természetesen 
ezt. Járhatja egyik üzemet a egyformán érinti mind a 
másik után, az információ kommunistákat, mind a pár-
nyomon követi és ezért se- tonkívülieket — bizalom a 
hol nem alkalmazzák. A válasz. A sanda, indokolat-
megtévesztett, f é l r e v e t e t t I a n £y a n ü t> a párt politiká-
és politikai hibákat elkövető iának jobbra, vagy balra va-
embereket megilleti a mun- 10 egyéni magyarázását ne 
ka, s ettől elütni őket nem- t ű r i ü ' k m e § - N e engedjük 
csak helytelen, hanem bűn m é § helyenként sem, hogy 
is. Ez lényegében az MSZ- a z álharcosság, az indoko-
MP Központi Bizottságának l a t l a n bizalmatlanság buk-

Állandó hullámhosszon gerjesztő fény mellett pontosabb menyek elérését teszi majd 
mérést és hatásfokot is kimutató berendezés. A gép mel- a kutató kollektíva számóra 

lett Marék Nándor tanársegéd lehetővé. (sz.) 

álláspontja —, és természet-

szerűleg ez is a párt politi-

kája. 

A megtévesztett, vétkes 
kétkezi munkások hibáikat 
jóvátenni csak munkával 

tatói keserítsék az életet, 
akadályt rakjon a kommu-
nisták és a pártonkívüliek 
szépen gazdagodó kapcsola-
ta közé. 

M O R V A Y SÁNDOR 

gfc 

Megalakult a szegedi 
úttörők tudósító köre 

A szegedi Űttörőház veze- ták a Délmagyarország szer-
tőségének kezdeményezésére kesztősége képviselőjének azt 
megalakult a szegedi uttórok . . . ., . 
tudósító köre. E kör célja, 3 b e ^ n t e s e t , hogy a lap-
hogy a szegedi általános is- b a n he1!'1 k 3 Pnak a szegedi 
kólákat felölelve az íráskész- úttörők. Ez gyakorlatban azt 
séggel rendelkező úttörőket jelenti, hogy a szegedi úttö-
bevonja a faliújság szerkesz- rők tudósító köréhez beér-
tésébe, a különböző vidéki kezett legjobb cikkek, tudó-
úttörőházakkal való kapcso- sítások az úttörők életéből, 
lat kiépítésébe, levelezésbe, versek, rajzok, fényképek a 
az országos és elsősorban a 
helyi lap rendszeres tudósí-
tásába. Az első megbeszélé-
sen mintegy 15 úttörő vett 
részt, akik örömmel fogad-

Délmagyarorszógban is nap-
világot látnak majd. 

A szegedi úttörők tudósító 
köre már meg is kezdte 
munkáját. 


