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pot Neki csak fehér fényű 
neoncsövek világítanak, ami 
na© baladás u©an a ko-

Hadakozás a betű ördögével 
BA EGYMÁS MELLÉ ra- ben igazán nem terheli mu- ezer féle variációban fcese-

kosgatnánk azokat a betűket, lasztás Teleki Istvánt és koL ritl a nyomdászok életét, 
amelyeket Teleki István, a légárnak többségét Rendsze- Olyan régi ez a hadakozás, 
Szegedi Nyomda Vállalat resen forgatják a nyomdász mint maga a könyvnyomta-
gépszedője tiz év alatt ki- "-bibliát* va©is a Ma©ar tás feltalálása, és valószínű, 
szedett különböző könyvek helyesírás szabályai-t Enél- ho© amíg tévedésre hajla-
és újságok részére, ez a lánc kül olyan bizonytalanok len- mos emberek illesztik e © -
pontosan elérne az északi nének a gépszedők, mint más mellé a tudomány vá-
országhatárig. Kizárólag éj- vak ember az utca forgata- rának apró kis tégláit, addig 
jel dolgozik. Amikor más fiában. A betű ördöge ( i© nem is lehet lemondani róla. 
alszik, v a © éppen táncot nevezik a sajtóhibát) azon- Azt lehetne gondolni, ho© 
lejt valamelyik szórakozó- ban még í © is minden éjjel mindem nyomdász egy-egy 
helyen, ö szívja a mérges környékezi őket Ha egyszer zseni, v a © legalábbis élő 
ólomgőzt. Deho© is szokta a©onütik, illetve ugyanaz a lexikon, hiszen e©ebet sem 
meg ezt Csak beletörődik, hiba nem fordul elő többal- tesznek, mint kéziratokat ol-
tudomásul veszi, ho© ő 6 0 kalommal, akkor a gonosz vasnak. Hát ami az olva-
hasem látja a délelőtti na- ós szemtelem ördög más alak- sást illett valóban helyt-

zatban jelenik meg ismét álló a megítélés. Politikai, 
Csak egy-két példa erre. szépirodalmi és tudományos 

A gépszedő éppen a -nép- szövegeket vesznek át szo-
rábbi vörösen pislákoló, kö- gazdaság- szó betűit ütögeti szerinti értelemben, betűről 
Bönséges villanykörtékhez ké- az írógépéhez hasonló bil- betűre, azonban minden at-
pest, de a szemet mégis lemtyükön. Mivel a sor vé- tói függ, hogy az illető gép-
nyugtalanítja généi tart, áz említett szót szedőnek milyen az érdek-

Az olvasó nem tudja, mi- el kell választania például lódési köre, va© mennyire 
lyen üg©el-bajjal áll Ö6sae ilyenformán: népgaz-daság. érdekes az előtte lévő anyag, 
például a Délma©arország, Éppen a választójel leütésé- Teleki István szülte átveszi 
mire odakerül reggelenként nél odame© hozzá az 06Z- szedés közben az író gon-
az asztalra. Neki az a fan- tályvezetó valamilyen ké- dolatmenetét és sokáig meg 
fos, ho© a legfrissebb híre- réssel. Nos, előfordulhat, t» marari emlékezetében né-
ket lehetőleg már kávézás ho© a rövid beszélgetés mely érdekesebb riport, tár-
közben átnézhesse. Azért ti- közben kime© a fejéből, ca, v a © publicisztika. Nem 
zet elő a lapra, ho© neki ho© hol tortént a szétvá- helytálló azonban az a tneg-
csak olvasnia kelljen a so- lasztás, minélfo©a a -da* állapítás sem, ho© a nyom-
rokat, s ba netán sajtóhi- szótagot esetleg kiha©ja és dász ú © dolgozik, mlnt va-
bát talál, megcsóválhassa a -ság—gal kezdi az új sort. lami gépezet, más szóval sz 
fejét: ej, micsoda sületlen- így ugorhat be a súiyoshi- átolvasott szöveg nem hatol 
ség ez már megint! báinak számító -népgazság* fel a tudatáig. Előfordulhat 

Ilyenkor Teleki István szó. Ez ellem természetesen ugyan ilyen eset is, de csak 
nyugtalanul alszik, jóllehet hatékony védekezés a foko- nívótlan, na©on gondolat-
neki semmi köze ahhoz, »>tt fi ©elem, amit alkal- szegény (rások esetében. A 
ho© mondjuk az újság ne- mainak is, s amellyel a betű gépszedőnek mindig oda kell 
©edik oldalán a második ördöge is tisztában van. In- figvelne arra, amit csinál, 
hasáb végén -béke* helyett kább más úton támad tehát, különben a betű ördöge na-
• beka* olvasható, ö mind- Kihasználja azt a véletlent, ©on hamar rátelepszik a 
össze két százalékos hibá- ho© valamilyen műszaki lelkére, 
val dolgozik, • Szegeden hiba következtében nem esik 
nemigen akad versenytársa. le történetesen az *i* betű 
A két százalék azt Jelenti, matricája, éppen az -igaz-
tio© száz sorban legfeljebb . . . , , _ ~ 
két betúhibát vét szedés s á g ~ 5 2 0 s z e d é s e k o r - h » 
közben. Mégis felbosszantja • korrektorok e © kissé ál-

CS MTT MOND Teleki 
István az -olvashatatlan* 
kézírásokról? Ilyet nem is-
mer. Csaku©an van abban 

a mások által bekerülT ei- mosak már hajnál felé, ak- Í R a 2 B á g- h o & h a valaki nem 
irá® is. E © vérbeli nyom- j^,. bizony éppen ellenkező t u d ktoillabizálni e © lehetet-
i & Z r ^ ' S S U " napvilágot 
minél tökéletesebb forrná- egész mondat a d j a o d a nyomdásznak, 
ban kerüljön nyilvánosságra . . „ A* bizonyosan értelmesen 
a szerkesztőség" mohdani- " l y k o k tehát e © mo> felolvassa, s ha netán eso-

S t ^ i T t e r é t e T ™ . * h o z n á n a k a tudományán, 
A SZAKMÁJUKAT tanul- ^ t t szakadaúanuí kijelenti: ez 

ják meg jól — mondhatná űzik, hessegetik a betű ördö-
akárki. Pedig ilyen értelem- gét, de az újra és újra tíz-

mesterségem. 
Nagy látván 

Népek barátsága egyetem 
Moszkvában 

Hruscsov elvtárt Indoni- kei országok szakember-kép-
zídban bejelentette, hogy zését. 
Moszkvában ú) intézmény A tanulmányt idő 4 év 
nyílik a gyarmati torból (kivéve az orvosi kart, ahol 
nemrég felszabadult ortzá- 5 éves a képzés). Ezt l-tól 
gok segítségére. 3 évig terjedhető előkészítő 

Most erről kormányhatáro- kurzus előzi meg, melyen a 
zat született. Felállítják a hallgatók az orosz nyelven 
szovjet fővárosban a Népek kívül az illető kar szem-
barátsága egyetemét. A cél, pontjából fontot szaktárgya-
hogy elősegítsék ezzel az kat tanulmányozzák, 
ázsiai, afrikai és laHn-ameH- Harmincötéoes korig bárki 

• 1 - jelentkezhet, függetlenül 
nemzetiségétől, fajától vagy Tanácskozás vallásától. 1960-ban mintegy 

a tsz-beruházásokról «J J ^ f f J g ; 

A me©ei tanácsok mező- ezerre emelik az egyetem 
gazdasági osztályainak veze- hallgatóinak létszámát. 
tói szombaton országos érte- Az oktatás teljesen ingye-
kezleten vitatták meg a ter- *«*> a hallgatók ösztöndijat, 
melőszövetkezetek 1960. évi ingyenes diákszállást és or• 
beruházásait. Hont János vosi ellátást kapnak, ezen-
ftldművelésiigyí miniszterbe* hivül a szovjet állam fede-
lyettes megnyitója után Hor- rí a hallgatónak a hazá-
váth István a Földművelés- jóból Moszkvába és vissza 
ü©i Minisztérium építési, történő utazását. 
beruházási és anyagellátási Oroszul és az illető nyel-
igazgatóságának veze tő je i s - vaken tankönyveket bocsdta-
mertetts az elmúlt évi ered- rjlk „ hallgatók rendelkezé-
ményeket, majd a Iegfonto- ^ egv«u>m tanárai 
sabb, időszerű tennivalókról T(4?2ben a szovjet tudósok, 
beszélt. Külön felhívta a m e - részben Ázsia, Afrika és Lá-
gyéi szakemberek t i©elmet, tin-Amerika legjobb tudósai 
hogy az Idei beruházási ke- közül örülnek ki. 
retek felhasználását minél 
előbb kezdjék meg, s a ren-
delkezésre álló pénzt és 
anyagi eszközöket elsősor-
ban a termelőszövetkezetek 
közös építkezéseire fordítsák. 

flz orvosegyetem fobilálö 
mflveszeti együttesének 

előadása 
Holnap, hétfőn este 7 órai 

kezdettel ' ünnepi előadást 
rendez a Szegedi Orvostudo-
mányi E©etem művészeti 
együttese a Szegedi Nemzeti 
Színházban. Az ünnepi elő-
adás keretében, amelyet a 
művészeti e©üttes fönnállá-
sának 10. évfordulója alkal-
mából rendeznek, föllép az 
együttes tánckara új műso-
rával, a színjátszócsoport, a 
kamarazenekar, a dteraze-
nekar és az e©üttes szólis-
tái. A város egyik legjobb 
műkedvelő művészeti cso-
portja bizonyára ezúttal ls 
érdekes és színvonalas mű-
sorral örvendezteti majd 
meg a közönséget. 

Be.flzvédelml 
neszüliseg 

Szeged környékén * 
Az Alsótiszai Vízügyi Igaz-

gatóság szegedi szakaszmér-
nöksége belvízvédelmi ké-
szültséget rendelt el. A Fe-
hértó majsai völ©én u©an-
is jelentős mennyiségű bel-
víz vonul le. Ez a belvíz 
akadályozza a Fehértó fej-
lesztési munkálatait is. A 
szakmémökség vízvezető 
szolgálatot rendszeresített. 

Külön gondot okoa a 
Matyér magas vízállása, — 
a hídépítés miatt magas 
szinten tartják a vizet Az 
Alsótiszai Vízügyi Igazgató-
ság — megbeszélve az épí-
tőkkel — tegnap megkezdte 
a víz levezetését a Holt-Ti-
szába, s ugyanakkor meg-
kezdte munkáját s lúdvári 
szivattyútelep ls. 

A Na©sóstő levonuló vi-
zei jugoszláv területen foly-
nak a Tiszába, í © az idén 
est a gond a szomszédos ju-
goszláv vízügyi szakembere-
ké is. 

Várnai Zseni is részt vett a szegedi 
asszonyok hangulatos találkozóján 
Pénteken délután 5 órai aki a fölszabadulás előtt a 

kezdettel hangulatos, kedves szegedi munkásszfnpadon 
műsorral e©bekötött nóta- sokszor szerepelt a közönség 
láfkozót rendezett a Közal- előtt szavalatokkal, az ün-
kalmazottak Szakszervezeté- népség résztvevőinek ' kézé-
nek szegedi területi bizott- sére most Várnai Zseni - Jön 
sága a Juhász Gyula műve- a vonat« cimü versét tolmá-
lődési otthonban. A találko- csolta n a © sikerrel. Kovács 
zón részt vett Várnai Zseni, Ilona, aki szintén régi mun-
kiváló költő és a ma©ar kás-kultúros, e © olyan elfe-
nőmozgalom régi harcosa, lejtett Várnai-verset mon-
aki az e©begyűlt szegedi dott el. amelyik még sehol 
nődolgozók előtt életéről, a nem jelent meg nyomtatás-
magyar munkásmozgalom- ban. A vers címe -Most 
ban eltöltött évek diadalmas csend legyen*. Maga a köl-
h arcairól és nehéz megprő- tónő is n a © örömmel fogad-
báltatásairól beszélt. ta és vallotta magáénak ezt 

, az -elveszett* költeményt 
Az ünnepséget Madacst 

László docens nyitotta meg, A műsor további részét a 
szeretettel üdvözölve a ta- balettiskola növendékeinek 
lálkoeó kedves vendégét, három táncszáma, Szegszárdi 
Várnai Zsenit és a találko- Márta, a Tömörkény Leány-
zóra meghívott nődolgozókat gimnázium tanulójának sza-
a nemzetközi nőnap alkal- valata és a Bartók Béla kó-
mából. Ezután Várnai Zseni nis két szólistájának: Rácz 
mondta el már említett él- Imrénének és Zsolt Jancs-
ménybeszámolóját, majd a nénak énekszámai töltötték 
jelenlévők kérésére elszaval- k l 
ta -Édesanyám- cimü ver- Műsor után a szakszerve* 
sé t Na©on kedves epizód zet uzsonnával vendégelte 
következett ezután. Nagy- meg a találkozó résztvevői*. 
györgy Mária, a Szegedi Az ünnepség este 8 óra után 
Kenderfonó©ár igazgatója, ért véget 

AZ ORVOS ÍRJA 

A vesebetegségekről 
A két vese a szervezet számos szövődmény forrása 

életfontosságú szervei közé lehet Ebből a vázlatos ls-
tartozik. A vesék szűrőként mertetésből is kitűnik, ho© 
szerepelnek. A rajtuk ke- az idült vesebajok veszélyes-
resztül áramló hatalmas 6ége igen na©, mindent el 
mennyiségű vérből meglehe- kel] követnie tehát az or-
tŐ6en bonyolult, és ma már vasnak és a betegnek e©-
tobbé-kevésbé tisztázott mó- anfcnt, ho© megakadályozza 
don eltávolítják a salakot, a heveny vesebetegség kró-
vizeletet termelnek. Ily mó-
don gondoskodnak arról, 
ho© a vér és a többi test-
nedvek összetétele tartósan 

nikussá válását. 

A „jelzések" 

ne változzék meg Ezt a fel- " " ^ 3 2 

adatot tulajdonképpen e © 
vese is el tudja látni, és ez 
a körülmény magyarázza 

sen el mulasztást önmagá-
val és hozzátartozóival szem-
ben akkor, amikor egészségi 

azt, ho©ha az egyik vese állapotának megóvásáról van 
súlyosan megbetegszik, v a © 8 2 0 7 E 4 s á 6 0 r b a n 3 2 1 ^ megemlíteni, ho© a vesék 

tartósan 

s 
felismerése 

A vese elégtelen működ é-

A Szegedi « . sz. Autóköz-
lekedési Vállalat Irodai cél-
ra alkalmas 

íróasztalt 
megvásárlásra keres. Aján-
latokat: Marx tér 10. szám. 

esetleg baleset következté- megbetegedésének szerencsés 
ben megserül, műtét útján módon na©on érzékeny jel-
eltávolítható anélkül, h o © zőberendezése van: a vizelet 
a szervezet ezt a veszteséget egészen egyszerű, pár perc 

. alatt elvégezhető megvizsgá-
megsínylené. l á s a legtöbbször már tójé-

Az „üzemzavar" ko2tab . ... 
A kérdés tehát az, h o © 

mikor kell elvégeztetni ezt 
a vizsgálatot Természetes-

, . . . . , nek tartja mindenki, h o © 
sének jelel csak akkor mu- orvoshor fordul, ha vizéle-
tatkoznak, ha a megbetege- tén valamilyen feltűnő rend-
dés mindkét vesét egyfor- ellenességet észlel, vagy ha 
mán érinti. Ennek az -üzem- a vizelés alkalmával fájdal-
zavarnak* a korai fellMneré- mat, görcsöt érez. Nagyon 
se igen fontos, mert a vese- fontos azonban tudni az t 
bajok jó részével is ú © va- h o © a gyulladásos vesebe-
gyunk, mint sok más szer- tegségek jelentős része a je-
vünk megbetegedésével, lentóktelennek tartott man-
ho© tudniillik, kezdetben dula©Ulladás után e©-két 
ezek a bajok ©ógyíthatók. héttel szokott fellépni. Sze-
De később már a leggondo- rencsére ritka ez a szövőd-
sabb kezeléssel sem lehet mény, de mégis számolnunk 
teljes ©őgyulást elérni A kell vele. Hiszen, ha Szege-
fel nem ismert, elhanyagolt den e © télen csak 500 man-
és emiatt idültté, krónikus- dulagyulladás fordul elő, ak-
sá váló vesebajok általában kor ls legalább 10—15 vese-
kétirányú következménnyel gyulladásos komplikációval 
járnak: a vérnyomás magas állunk szemben. 
lesz, később pedig a salak- . . . „ , „ , . 

Jellegzetes tünetek 

népszerű betegségének, a 
vörhenynek. A féltett és 
szigorú zárlat alatt tartott 
vörhenyes beteget tulajdon-
képpen ugyanolyan szövőd-
mények fenyegetik, mint a 
közönséges és elhanyagolha-
tónak ítélt mandulagyulla-
dásban szenvedőket. Éppen 
ezért helyesnek tartjuk, ha 
a tüszős mandulagyulladas 
©ógyulása után e©-két hét-
tel az orvos megvizsgálja a 
beteget és vizeletét 

Legtöbbször természetesen 
a vesegyulladás jellegzetes 
tünetei fi©elmeztet ik a be-
teget arra, h o © valami 
nincs rendben. Megdagad a? 
arca, szemhéja, megsötétedik 
a vizelete, erős fejfájás kí-
nozza. Néha azonban ezek-
ből a tünetekből alig van 
meg valami és csak a vizelet 
vizsgálata deríti fel. h o © m i 
történt tulajdonképpen a 
szervezetben. Ennek az el-
mulasztása sajnos, elég gyak-
ran okoz krónikus vesebe-
tegséget és idő előtti meg-
rokkanást. 

As egészség 
megőrzéséért 

anyagok felhalmozódása kö-
vetkeztében úgynevezett ön- Hasonló -bevezető* szere-
mérgezéses állapot alakul ki. pe lehet a ©ermekek köz-

A magas vérnyomás ismét ismert, és nem 

SzizSt ha'álo? áldozata van 
az amerikai hóviharnak 

Bár as E©esült Államok-
ban péntek estéra teljesen 
elült az évek óta legsúlyo-
sabb hóvihar, a hófnváa ne-
hézségéivel küázködó na©-
és kisvárosokból még min-
dig újabb vihar okozta ha-
lálesetekről érkaznek jelen-
tések. Eddig 105 ilyen sze-
yencsétlenség vált ismere-
tessé. A havazástól legin-
kább sújtott Bostonban és 
más városokban elrendelték 
a rendkiviili állapotot. 

Hétfőtől autóbusz közlekedik Szeged—Mórahalom—nsotthalom között 
Hétfőtói, március 7-től ú j autóbuszjáratot állít be a MA VAUT. Szeged—Mórahalom—Asotthalom között in-

dul meg a rendszeres autóbuszközlekedés. Ez a járat jelentős az érintett községek szempontjából, mert eddig 
csupán a kisvonat kötötte össze e községeket Szegeddel. 
Szeged, Takaréktár u. 1. 
Kiskundorozsmai útelág. 
Zákányszéki útelág. 
Pomaazéki útelág. 
Mórahalom, fnisz. bolt é. 
Móra halom, fmsz. beüt 1. 
Aaotthalmi útelág 
Asotthalom központ é. 
Asotthalom központ 1. 
Asotthalom útelág. 
Mórahalom fmsz. bolt é. 
Mórahalom fmsz. bolt 1. 
Domaszék! útelág 
Zákányszéki útelág. 
Kiskundorozsmai útelág. 
Szeged Takaréktár u. é. 

X5.15 
X5.30 
X5.33 
X5.38 
X5.50 
X5.51 
X6.02 

X4.53 
X5.04 
X5.ll 
X5.14 
X5.30 

Xö.40 
X5.55 
X5.58 
X6.03 
X6.J5 
X6.16 
X6.27 
X6.30 
X6.34 
X6.37 
X6.47 

648 
0.59 
7.06 
7.09 
725 

+0.25 10.33 XI 2.45 14.45 X15.50 +17.50 
+0.40 10.30 X13.00 15.00 X16.05 +18.05 
+6.43 10.53 X13.03 15.03 X16.08 +18.08 
+6.48 10.58 X13.08 15.08 X16.13 +18.13 
+7.00 11.10 X13.20 15.20 X16.25 +18.25 
+7.01- . X13.21 15.21 Xlfl.26 +18.26 X19.ll 
+7.12 X13.32 15.32 X16.37 +18.37 X19.22 

18.35 X22.35 U23.35 +23.35 
18.50 X22.50 U23.50 +23.50 
18.53 X22.55 U23.53 +23.53 
18.58 X22.58 U23.58 +23.58 
19.10 X23.10 U 0.10 + 0.10 

U 011 
U 0.22 

X7.42 
X7.52 
X7.53 
X8.04 
X8.ll 
X8.14 
X8.30 

+8.12 
+8.22 
+8.23 
+8.34 
+8.41 
+8.44 
+9.00 

15.35 

X10.12 
X10.22 
X10.23 12.53 
X10.34 13.04 
X10.41 13.11 
X10.44 13.14 

15.39 
15.42 
15.52 
15.53 
16.04 
16.11 
16.14 

X11.00 13.30 16.30 

X19.25 
X20.35 

U17.42 X20.22 X20.42 +20.48 
U17.52 X20.32 X20.52 +20.58 
U17.53 X20.33 20.52 +20.59 
U18.04 X20.44 21.04 +21.12 
U18.ll X20.51 21.11 +21.17 
U18.14 X 20.54 21.14 + 21.20 
U18.30 X21.10 21.30 +21.35 

leknagyarazat: U * a hét utolsó munkanapján. X-=í munkanapokon, + — munkaszünet) napokon. 

A másik fontos tudnivaló 
az úgynevezett hólvaghuru-
tokra vonatkozik. Ez külö-
nösen fiatalabb nőkön élő-
forduló bántalom, önmagá-
ban nem súlyos, nem jár 
azonnal következményekkel. 
Ha azonban nem kezelik 
szakszerűen, alaposan, elha-
nyagolják és ©akran ismét-
lődik, éppen olyan súlyo6 le-
folyású, idült vesegyulladás 
válhat belőle, mint az imént 
ismertetett formából. A sok-
szor hallott megállapítások, 
mint: -gennyes volt e © ki-
csit a vizelete, de aztán el-
múlt*, va © -teljesen egész-
séges va©ok, csak hólyag-
hurutom szokott lenni*, az 

túlságosan ° i r v o K számára e©általán 
nem elhanyagolható dolgok, 
és a beteg is helytelenül jár 
el, ha az ilyen panaszok, 
rendellenességek jelentősé-
gét elbagatelizálja. 

A két legfontosabb esetet 
ragadtuk kl, h o © felhívjuk 
olvasóink fi ©elmét, hol se-
gíthetnek orvosuknak, egész-
ségük megőrzésében. A to-
vábbi teendőket az adott 
eseteknek megfelelően ter-
mészetesen az orvos fogja 
előírni, de eredményes mun-
kát csak akkor tud végezni, 
ha ehhez a betegek részéről 
is támogatást kap. Ma már 
reméljük, h o © az egészség-
ügyi műveltség színvonalá-
nak emelkedésével egyre rit-
kábbá válnak az elhanya-
golt, idült vesebetegségek. 


