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Fejlődik ri Szegedi Orvostudományi Egyetem 

Korszerűsítik a klinikákat - Izotóplaboratóriumot 
építettek - l jabb műszereket szereztek be 
Év végére tetó alá kerül az új kollégium 

Ezenkívül az Egészségiigvi 
Minisztérium központi hi-
telkeretéből is több nagy-
érlékű berendezést kap Sze-
ged, így például megérke-
zett a 122 ezer forintos dop- nálták fnár. 
pelstrahlkardioszkóp. 

Az említett műszerek és a 
gépek — mint például a 
diagnosztikai röntgenkészü-
lék — az éves kiadások ki-
sebb részét jelentik csupán. 
A beruházások értéke még 
több: közel hatmillió forint. 
E nagy összegből az év vé-
gére tető alá kerül az or-
szág egyik legkorszerűbb 
diákkolégiuma, a nöi kli-
nikával szemben. F, három-
emeletes épület első szint-
jén dolgoznak jelenleg — 
kissé megkésve. A Csong-
rád megyei Epitóipari Vál-
lalat azonban vállalta, hogy 

december 31-ig elvégzi az 
1961-re ütemezett ötmillin-

A Szegedi Orvostudományi 
Egyetem újabb tizenhatmil-
lió forintnyi értékkel gaz-
dagodik az idén. E nagy ősz-
szegből jelentős építkezése-
ket kezdenek meg. vagy fé-
jéznek be. több klinikát és 
intézetet korszerűsítenek és 
bővítenek. azonkívül sok ér-
tékes műszert és gépet sze-
teznek be az oktatáshoz, 
gyógyításhoz és kutatáshoz. 

Sokan nem {udják pél-
dául, hogy már ez év j anuá r 
l-ével több mint 27 millió 
forint értékű műszer volt az 
orvostudományi égvefem 
birtokában. Ezek között na-
gyon értékes berendezések is 
találhatók, mint például az 
egymillió forintos műszív. 
Az apróbb, úgynevezett ké-
ziműszefek értéke is több 
rfiillló forintot tesz ki — s 
mégis, idén 

ú jabb másfélmillió forin-
tét költenék r berendezé-
sék kiegészítésére. 

Már eddig több mint nyolc-
százezer forint értékű spe-
ciális műszert Vásároltak, jó-
részt külföldről. Csehszlová-
kiából és főbb nyugati ál-
lamból. Az. I. számú belkli-
nika exeiziós fotogasz.trosz-
kópot kapott, melyet a gyo-
morvizsgálatoknál. s a rák-
diagnosztikánál használnak. 
Magas fordulatszámú turbi-
nát vásároltak a fogklinfka 
részére. 

ennek segítségével fájdiw 
lommentes a fogfúrás. 

Az I. számú sebészeti kli-
nikára már megérkezett a 
hemoxytensiométer. mely a 
műsz íwe l kapcsolatban a 
v é r oxigén- és széndioxid-
telítettségét méri. Ez a mű-
szer például 93 ezer forint-
ba került, s több mint 30 
Czer forint volt a műtétek-
nél használatos szívvarró-
készülék. A szemk1inika_új 
szerzeménye az elektronikus 
fonográf és a réslámpa, a 
női klinikának inkubátor t egyetem! szükségletet ellátó 

mas épületben, s beépítik a 
padlásterét is. 

A klinikák idei felújí tásá-
ra szánt négy és fél millió 
forint nagvrészét is félhasz-

ázeptember elejére készül 
el az I. számú belklinika 
modern izotóplaboratóri-
uma, 

melyre 850 ezer forintot for-
dítottak. E tudományos és 
gyógyászati célokat szolgáló 
laboratórium ilyen hivatá-
sát tekintve legnagyobb lesz 
Dél-Magyarországon. A la-
boratórium elkészültével 
azonban korántsem ér még 
véget a belklinika korszerű-
sítése. Az építkezés tovább 
folyik. 

kényelmesebb kórtermeket 
alakítanak ki, növelik a 
férőhelyet. 

a bőrklinikához hasonlóan 
a pSd'ástérert nővérszálláso-

nyoleszázezer forint érté- kaf. öltözőket, fürdőkei épí 
kü munkát , 

azaz tető alá hozza és belül 
bevakolja az épületet. A tel-
jesén felszerelt. 220 férőhe-
lyes kollégiumot jövő öSz-
szel ad ják át. s a kiadasok 
végösszege több mint, t izen-
egymillió forint lesz. Az új . 
központi fűtéses kollégium- dósokat 
ban a lakószobákon ktvül 
helyet kapnak a tanuló- és 
fürdőszobák, » hivatali he-
lyiségek. az orvosi rendelő 
és gyengélkedő, a hall, ol-
vasóterem és étterem, a 
konyha, szintenként az éTel-
melegítőfülkék és még sok. 
a hallgatók és a személyzet 
kényelmét szolgáló helyiség. 

Az. év végére elkészül az 
Eötvös utcában a gyógysze-
részkari intézetek felújított , 
bővített és korszerűsített 
épülete is. Ez az építkezés 
— a múlt évi és korábbi ki-
adásokkal együtt — csak-
nem ötmillió forintba kerül. 
Az alagsorban laboratóri- tar talmazta, 
umot, kazánházat. 

fenek. Az idegklinikán az 
agykutatás céljaira megépült 
a kis izotóplaboratórium, to-
vább épül a sebészeti klini-
ka: idén még egv millió fo-
rintot költenek a felúj í tá-
sára. 

Ha összeszámoljuk a kiá-
lt ozzá véve az ok-

tatólntézeték három és íél 
millió forintos felúj í tását — 
mintegy tizenhatmillió forint 
jön ki erre az esztendőre. Ez 
ú jabb nagv lépés az orvos-
egyetem oktató-gyógyító és 
kutató tevékenységének se-
gítésében. de már most el-
á ru lha t juk : 

jövőre is nagy tervek ké-
szülnek. 

Részben már kimunkálták, s 
majd jóváhagyásra terjesztik 
fel az 19«2. évi előtervet. 
mely a többi között a női 
klinika nagyarányú korsze-
rűsítését é« fejlesztését is 

IV. AZ ÉRVEK 
RERFA/TÍTZP.REN 

Bruno Winzer állt fel elő-
ször ismét. 

— Tudnak-e Önök arról, 
nyugatnémet vendégeink, 
hogy a Bundeswehr tiszti-
karában kik teljesíthetnék 
szolgálatot? Tudják-e, hogv 
szigorú titkos parancs tiltja 
a CDU-h kívül más párt-
állású embert alkalmazni a 
tisztikarban? 

— ön i* a BunáéSWéht 
tisztje volt! — vágott vissza 
a nyugatnémet fiatal. 

— Igen. É* egyúttal a 
CDU tqgja. Nevezzenek meg 
csak egyetlen tisztet á Szo-
ciáldemokrata Pártból, 
amelv egyébként hű szekér-
tolóvá vált vezetői révén. 

Az ú j értesülésre nem 
volt kontra. 

— De há mér á t isztikar-
nál tar tunk — folytatta 
Winzer őfflagv — hadd 
mondjam el. hogy még a 
Keresztény Derriokratá Pár t 
tagjai is nagvot esalódtak. 
Azt hitték, hogy a Bundes-
wehr demokrat ikus hadse-
reg lesz. egyesek mertek be-
szélni, vitatkozni — s egy 
napon elvesztették biztonsá-
gukat, meft eredeti beosz-
tásukból istenhátamögötti 
kis hélvekre vezénvelték 
őket. 

— A demokrat ikus jogok 
élnek a Szövetségi Köztár-
saságban is! Magunk vá-
lasztjuk a nekünk megfelelő 
kormányt! — szólt közbe a 
f iatalember segítségére egv 
férfi. , 

— Igen. Önök választot-
tak, helyesebben szavaztak. 
De a legutóbbi választáson 
megkérdézték-e a lakosság-
tól, hogy akar-e fegyverkez-
ni. 

— ? ? ? 

— Nem kérdezték meg. 

— Megkérdezték-e. hogy 
mit szólnak az általános 
hadkötelezettséghez? Mit 
szólnak a Szolgálati idő fel-
emeléséhez, amit most ter-
veznek? 

f f ; 
— Nem kérdezték meg. 

Csak bevezették... A demok-
rácia -fejlődik®... Strauss 
két-három hónapja kiadott 
egy rendeletet, parancsot, 
miszerint a katona is vá-
laszthat. A katona is állam-
polgár. miért volt szükség 
egy ilyen külön rendeletre? 
De mondjuk jó. hogv ilven 
-demokratikus® intézkedést 
bevezetnek. A parancsnak 
azonban van "-végrehajtási 
utasítása® is. mely így szól: 
-Nem szabad megtűrni a 
hadseregben olyan véle-
ményt. amely a kormány 
védelmi koncepciójával 
szemben lép fel 

(F. fontos részletkérdéssel 
kapcsolatban zárójelben 
szükséges mégjegyezni. hogy 
a Német Demokratikus 
Köztársaság a hadsereg szer-
vezésében is megtartotta a 
potsdami egyezmény határo-
zatát. Mindaddig nem to-
borzott hadsereget, amíg az 
NSZK fenyegető magatar tá-
sa és a Bundeswehr életre-
hfvása erre rá nem kéríysze-
rítette. A nemzeti néphad-
sereget csak l»5fi-ban sz.er-
vezle meg. a nyugatnémet 
fegyverkezés egyensúlyozá-
sára. s akkor Is önkéntes to-
borzással. A néphadsereg 
létszáma 90 ezer, a tisztek 
43 százaléka munkás és pa-
raszt származású; 80 száza-
lékuk nem vett részt a má-
sodik világháborúban, 12 
százalékuk pedig mint sor-
katona szolgált a hitleri 
hadseregben.) 

Erre egy ú j abb nyugatné-
met állampolgár emelkedett 
szólásra asztala méllől. 

az 

vásároltak 48 ezer forintért 
a koraszülöttek kezelésére, 
azonkívül koikoszkónot a 
rákvizseálatokhoz. s fotomé-
tert a laboratóriumi vizsgá-
latokhoz. Beszereztek még 
má? értékes műszereket is 
és még 

rbhen az évben további 
hétszázezer forintot költe-
nek erre a célra. 

üvegtechnikai műhelyt és 
géptermet rendeztek, illetve 
rendeznek be. A földszint-
től a harmadik emeletig 
sorrendben a gyógyszerészeti 
vegytan, a gyógvszerhatásta-
nl-. a gyógynövény- és drog. 
ismereti és a gyógyszerészeti 
intézet kap heivet. A kor-
szerűsítéshez tartozik, hogy 
liftet szerelnek fel a hs ta l -

Iparitanuló-iskola az üzemben 
Idén 220 iparitanulót szerződtet a Textilművek 

A 
egyik 

J L a p o z q a t á l 

e g y v e n d é g k ö n y v b e n 
Szegeri az idei nyáron is az utazása, akkor sokan 

az ország egyik idegenfor- meglátogatják nz önök i f -
galmi központjává vált az Szabadságunkat Igen 
unnept játékok ídószakaban. , * „ , , „ " , , 
Szinte senki sem hagyja el kellmesen töltöttük itt ét 
a várost anélkül, hogy rövid mór előre terveztük újabb 
itt tariózkodasa alatt szerzett látogatásunkat.-
rlményetról és magáról a 
városról ne szóljon pár köz-
vetlen szót. A Hungária 
Szálló vendégkönyve sok 
szép sorokat . tar ta lmaz kül-
földiek tollából, akik meg-
elégedésüket fejezték ki az itt 
töltött napokért. 

Gaudin, a párizsi Cottlife 
I. Verne Vállalat igazgatója 
a következő sorokat írta a 
maga és a családja nevében 
a Hungária Szálló Vendég-

tó^™; : % 0 l ? r a d ? J t n u i k ^ m é n y r ó t számolt be: az ,ttk, hogy nem maradhatunk ^ _ v4togitíjl#llít#tl tbr_ 
vet — beleszámítva az első 

Textilművek Szeged 
legfiatalabb üzeme. 

Törzsgárdája it csak legfel-
jebb tíz éve dolgozik az 
üzemben. Még épült az új . 
modern gyár, amikor leen-
dő dolgozói Budapesten is- volt ez.. 1959 szeptemberében 

napi elméleti és gyakorlati oktatásra. Hetenként három 
foglalkozás után. aki megte- nap elméleti oktatáson vész-
lelt a vizsgán: szakmunkás nek részt a fonóipari tánu-
bizonyítványt kapott. Hosz- lók. A fantervijen az elmé-
szú évekig a szakmunkái leti tantárgvak, a matemati-
képzésnek egyetlen formája ka és magyar mellett fonás-

merkedtek az ú j gépekkel, először szerződtetett a Sze-
budapesti szakmunkások ok-
tat ták őket. Három hónapos 
tarafolyam elvégzése után 
szakmunkáéként tértek vtsz-
sza Szegedre. 

Ezután kezdődött meg az 
üzemben az oktatás. A Bu-
dapesten tanul szakmunká-
sok több száz fonónőt ké-
peztek ki. Az úgynevezett 
betanított munkások közül 
igen sokan jelentkeztek szak-
mai tanfolyamra. Négv hó-

gédi Texti lművek fonóipari 
tanulót. 

Az ipari tanulók részére 
külön speciális Iskolát 
szerveztek az üzemben, • 

melyet a Könnyűipari Mi-
nisztérium irányít, 1959 szep-
temberében 19. 1980 február-
jában ugyancsak 19 ipari 
tanuló kezdte meg a munkát , 

A Textilművek iskolájá-
ban különösen nagy gon-
dot. fordítanak a szakmai 

A III. kerületben már teljesítették 
az idei városfejlesztési tervet 

A jövő évi frvkről tárgyalt a kerület tanácsa 

tovább ebben az elbűvöld és 

őrzünk magunkban. es a tanácsülés között eltelt 
időszak alatt végzett mün-

Bringtnnból R. Vnderwood k á , _ m á r teljesítették a 
járt az elmúlt napokban kerületben A It. félévre 
Szegeden. S az itt kapott ki- c . s upáh a még hiányzó köz 

Tegnap tartotta ülését a tak arra. hogy a végrehajtó iskolák 1980—fll-e* tanévé-
it! . kerület tanácsa. Ezen a bizottság kér je a városi ta- nek eredményeiről. A jelen-
legrehajtóbizottság szép nács végrehajtó bizottságát: tés megvitatása után elvileg 

tegyen lépéseket a III. ke- megállapította a tanácsülés, 
rillet 275 ezer forint tar- hogy 
talékalapjának Íelszabadí- helytélen, ha a szülök min-
tására a további munkál*- rien különlegrs ok nélkül 
tokhoz. válogatnak az iskntákhan 
Szílédi Sándor és még több — mert mindenütt egyforma 

tanácstag javaslatára mégál- gonddal taní t ják, nevelik 
lapodott a tanácsülés az gyermekeiket. Elhatározta a 
1962. évi varosfejlesztési téfv tanácsülés, hogy az idei év 

tűnő ellátást dicséri. Mosker világítási lámpák felszereié- előkészítésében. Eszerint a végéhez hasonlóan a jövőben 
William vegyész egyetemi ^ m a r a d t . Ezt a munkát tanácstagok és a népfrontak- minden esztendőben külön 
tanár (Delawar. USA) a ven- egyéb feladataival — háló- livlsták október végéig föl- foglalkozni kell az Iskolából 
dégkönyvbe írott soraiban zatrekonstrukció stb. — mérik területüket. k i l ép j VIII. osztályosokkal, 
barátságos és érdekes vártat- együtt, folyamatosan végzi feljegyzik az, Igényekét és s a löbbi között pályaválasz-
nak nevezi Szegedet. a DÁV. tennivalókat. táíl tanácsadási is kell tar-

Dr. A. e. Pounrl (Angiié a tanácsülés elismerését Beterjesztéseikből sz állandó táhi részükre Ezenkívül uta-
Rorflford) * következő sorok- fejezte ki azért, hogy « szak- bizottságok a népfront M- sítOttá a művelődésügyi ál- | 
kai emlékezett meg irt tar- igazgatási szervek a lakosság zottséggal karöltve javaslatot landó bizottságot, hogy v*. 
tózködásáról: -Mi igazán na- érdekében hónapokkal a ha- terjes? te nek a végrehajtó bi- gye fei a kapcsolatot a fo-
gyón élveztük magyarnrszá' táridó előtt megvalósították zottság elé. Igv vábbképző iskolával, s et-
gi látogatásunkat, különösen a városfejlesztési feladató- a lakosság még levéke- lenörizze, hogy a kerület 10-
rötnd szegedi napjainkat, kat. a betervezett járdaéplté- nyeltben kapcsolódik be a vább nem tanuló f iatal jai 
Mindenütt azt tapasztaltuk, seket. utak. át járók felújí tó- tervkészítésbe, eleget tesznek-e a törvény-
hopp az emberek nagyon s»t. házhelyrendezést, a víz- a az még jobban tükrözi a ben elrendelt kötelezettsé-
kedvesek, barátságosak. Biz-' halózat bővítését, óvodák legsürgetőbb és legindokol- güknek. A tanácsülés köszö-
tos vagyok benne, ha Angiid- j korszerűsítését, a nyíltazel- tnho kérelmeket. netét fejezte ki az üzemek-
bnn a - emberek tudomást i vényú csatornák javítását és Ezután * művelődésügyi nek az. iskolák rwtronálásá-
szerezlitk arról, hogy 't*. n mát kommunális ténnivaló- állandó bizottság számolt be ért. « kérte jövőbéni támó-
turtsianak runcs korlátozva' kat. Ezután határozatot hoz- munkájáró l és AZ altalános gátasukat is. 

technológia, mun ka szer vezés. 
szakszámftás és anyagisme-
ret szerepel. 

A magyart és a matemati-
kát a Rozsa Ferenc Gimná-
zium tanárai taní t ják, 

a szakmai tantárgyak elő-
adói as üzem technikusai 
és mérnökei. 
Az eddigi tapasztalatok azt. 

bizonyítják, hogy 
lényegesen nagyobb szak-
mai tudást szereznek egy 
év alatt ak ipari tanulók, 
mint • betanított munká-
sok 

a rövid né&v hónapig tarló 
tanfolyam ideje alatt. Az 
elméleti oktatás után ugyan-
is a tanulók hetenként há-
rom napot a gépek mellett 
töltenék e), s 

a legjobb szakmunkások 
oktat ják őket mestersé-
gükre. 
A közeli napokban az. 

üzem oktatásfeielőee. Csóti 
Mlhálvné tájékoztatója sze-
rint. 220 ipari tanulóval köt 
Szerződést a vállalat. Az ipa-
ri tanulók zöme. ián fonó-
ipari szakmunkás lesz. a töb-
bi szövőipari. A megóövé-
kerieft tanulólétszámnak 
m e g f e l e l j e n 

egvCé több mérnök öl éa 
technikust vonnak be az 
oktatásba. 

A szakmunkás utánpótlás-
nak nem egyetlen útja az, 
ipari tanuló képzés. Az ú j 
tanévben 

a Rózsa Ferenc Gimnázi-
um ipaH tagozatának 40 
tanulója jár rendszeresen, 
hetenként egyszer üzemi 
gyakorlatra » Textilmű-
vekbe. 

A gimnázium elvegzése után 
sok lány választ ja majd 
munkahelyéül az üzemet. Az 
új. az 1961—62-es oktatási 
évben egy ú j abb osztály — 
30—28 tanuló — kezdi meg 
a gyakorlati munká t Szöged 
egyik legmodernebb üzemé-
ben. 

— Azt mondja az én fia-
tal barátom, hogy demokrá-
cia van a Szövetségi Köz-
társaságban is. De hadd kér-
dezzek most valamit, tőle én, 
ugyancsak nyugatnémet ál-
lampolgár. Az on vélemé-
nye szerint, f iatalember, 
meg lehetne-e tartani egy 
Ilyen német fórumot, nyift 
eszmecserét odaát? 

— Természetesen meg — 
felelt a kérdezett. 

— Nekem pedig meggyő-
ződésem, hogy személyes 
szabadságát veszélyezteti áz, 
aki ott békéről, atommenteg 
övezetről, békés és demok-
ratikus egyesítésről beszél ... 

— Hazugság! — csattant 
fel a f iatalember. 

— Hát én megnevezem 
önnek a helyei, az időt és 
az embert is — és elmondta, 
hogy melyik nyugatnémet 
városkában. kivel történt 
meg áz eset: Egy gyűlésen 
felállt az az ember és ér t 
mondta: „Nem akarunk 
atombombákat, háborút!„ — 
ennyi elég volt ahhoz, hogy 
a rendőrök azonnal eltávo-
lítsák! Máskor egy béke-
gyűlést akartunk tnrtanl — 
s a rendőrség nem engedé-
lyezte. Ha Bonn saját vé-
delme és a köztársaság bé-
kéje érdekében ta r t ja fenn 
a hadsereget, miért tilos hé-
ke gyű lést rendezni? Ha ez a 
kinyilatkozás őszinte volna, 
éppen a kormánynak kelle-
ne szorgalmaznia és ápol-
nia a lakosság békevígyát, 
béketörekvését! 

Az érvek kereszttüzében 
áll a húszéves fiú, és nem 
tud egyebet mondani, mint 
amit a bonni rádió sugá-
roz éjjel-nappal. 

— En lát tam egy televí-
zióadást — próbált ú jabb 
érvekbe kapaszkodói. — 
Ebben nyugatnémet embe-
rek gyakoroltak kritikát a 
Bundeswehr felett. Mi ez, 
ha nem a szabadság, a de-
mokrácia megtestesülése? 

Egy pillanatra úgy tünt, 
mintha a fiú ezzel megnyer-
te volna a feszült disputát, 
de legalább ia eldöntetlenre 
fordította volna a csatát. 
Nagy csönd következett a 
bejelentés után, csak Win-
zer őrnagy mosolygott író-
nikusan. Még nvuga! német 
tlsz.t — korából ismerte ezt 
a gyakorlatot — nem hiába 
teljesített éppen magas in-
formációs szolgálatot. 

— Mint a Bundeswehr 
volt sajtófelelös tisztje, jól 
ismerem ezeknek a televízi-
ós r iportoknak a történetét, 
és sajnálom, hogy sokan 
nem látnak ennek kulisszá-
ja mögé. Igen. mindez a de-
mokrácia virágzásának jele 
VOlna. ha nem maga a Bun-
deswehr rendelné meg az 
ilyen kritikásdi programo-
két. Maga n hnriserag ké-
szítteti el. olyformán. hogy 
szabályosan megrendeli és 
megadja, meddig lehet el-
menni a bírálatban. Az 
ilyen port kétmarokkel izor-
ják az emberek szemébe, de 
mondhatom, egyre többen 
könnyeznek tőle. 

A fiatalember erre szét-
tár ta kezeit, a mintha má-
zsas súlyt emeltek volna a 
Vállára, tehetetlenül leült. 

álmon tstván 

Nemzelköti 
erdészeti értekezlet 

Sztálingrádban 
Sztálingrádban nemzetközi 

erdészeti értekezlet nyílt 
meg, amelyen szovjet, ma-
gyar, NDK-beli. kínai, mon-
gol és lengyel tudósok vesz-
nek részt. Az értekezlet a 
mezővédő erdősávok terüle-
tének növeléséről tárgyal. 

Az értekezleten Gál Jdnös, 
a Soproni Erdőmérnöki Fő-
Iskola igazgatója elmondotta, 
hogy a szovjet tapasztalatok 
nyomán Magyarországon ed-
dig hatezer hektár területen 
ültettek mezővédő erdősávo-
kat. Hatásuk már most meg-
mutatkozik a termés növeke-
désében. A második ötéves 
terv folyamán Magyarorszá-
gon 183 000 hektáron telepí-
tenek erdőt. ebből 3S—30 
hektáron mezővédő erdősé-
vokaL (MTI) 


