
A Semmelweis-évfordulórq 

Tudományos ülés 
a kórházban 

Semmelweis Ignác születé-
sének másfél százados év-
fordulójóról tegnap délután 
a Szeged m. j. városi tanács 
kórháza ünnepi tudományos 
ülésen emlékezett meg a kór-
ház Pulcz utcai kulturális ter-
mében. Dr. Szontágh Ferenc 
egyetemi tanár, a szegedi or-
vosegyetem dékánja elnökölt 
a tudományos konferencián, 
ahol három referátum hang-
zott el. 

Dr. Bódis Lajosnak, a kór-
ház igazgató főorvosának, a 
szülészeti és nőgyógyászati 
osztály vezetőjének, dr. He-
tyei Pálnak és dr. Antal Al-
bertnek közös munkája más-
fél évtizedes szülészeti ered-
mények tükrében vizsgálta a 
megelőzés elvének semmel-
weisi gyakorlatát. Az előadás 
hangsúlyozta, hogy Semmel-
weis nemcsak felismerte a 
gyermekágyi láz és egyéb 
eredetű súlyos fertőzés kór-
formák azonosságát, hanem 
korszakalkotó gyakorlati 
rendszabályt, a kézfertőtle-
nitést is javasolta a beteg-
ségek megelőzésére. Elsőként 
jelentette ki, hogy könnyebb 
megőrizni kezünket a bomló 
állati anyagokkal való érint-
kezéstől, semmint a már be-
szennyezett kezet ismét fer-
tőtleníteni. így tulajdonkép-
pen a máig is érvényben le-
vő szülészeti-sebészeti úgy-
nevezett „nem fertőzés" él-
vét fogalmazta meg. Mun-
kássága fordulatot jelentett a 
szülészet történetében, mert 
első ízben hangoztatta a be-
tegségek megelőzésének fon-
tosságát A referátum abban 
a vonatkozásban elemezte a 
kórház szülészeti osztályá-
nak, dr. Bódis Lajos igazga-
tó-főorvosnak és munkatár-
sainak 15 esztendős műkö-
dését, hogy a szülészeti gon-
dolkodás megváltozása mi-
ként tükröződött az elvég-
zett műtétekben, valamint 
az újszülöttkor! magzati 
veszteségben. A korszerű 
szülészeti elveknek megfele-
lően arra törekedtek, hogy 
előre felismerve az anyát, 
vagy a magzatot fenyegető 
veszélyt, a terhességet és a 
szülést mindkettőjükre ked-
vező módon és időben fejez-
zék be. 

Dr. Szabó Dénes, dr. Ta-
kács Lajos és dr. Tátrai Jó-
zsef dolgozata a világszerte 
problémát jelentő műtét utá-
ni sebgennyedéseket vizs-
gálta. Bízva az antibiotiku-

mok nagy hatásában az or-
vosok engedményeket tettek 
a sebészeti tisztaság, a kór-
házi higéne rovására. Pedig, 
ha ezek követelményeit be-
tartják, a műtét utáni seb-
gennyedést illetően változat-
lanul jó eredmények szület-
nek. A szegedi kórház sebé-
szeti osztálya — nagyobb 
műtéti anyag összehasonlí-
tása, ellenőrzése alapján — 
ezen a téren nemzetközileg is 
megállja a helyét. Dr. Szabó 
Mihály főorvos ezután a 
baktériumok okozta kórházi 
fertőzésekről szóló előadását 
olvasta fel. 

A tudományos ülésen dr. 
Dudás Béla városi főorvos, 
az m. j. városi tanács vb. 
egészségügyi osztályának ve-
zetője elmondta, hogy az 
osztály nívódíjat alapított a 
kiváló tudományos munkát 
végzett városi orvosok jutal-
mazására. Papp Gyula, az 
m. j. városi tanács vb elnök-
helyettese dr. Szórády Ist-
vánnak, az újszegedi gyer-
mekkórház igazgató-főorvo-
sának és dr Korkes László-
nak, a TBC gondozóintézet 
szakfőorvosának a nívódíj 
megosztott első fokozatát, 
dr. Lantos Juditnak, a KÖ-
JÁL osztályé vezetőjének és 
dr. Ladányi Jánosnak, az I. 
számú városi kórház adjunk-
tusának a díj megosztott má-
sodik fokozatát adta á t A 
kitüntetett orvosoknak egye-
bek között Deák Béla, az 
MSZMP Szeged városi vég-
rehajtó bizottságának tagja, 
a pártbizottság osztályveze-
tője, valamint dr. Kedvessy 
György egyetemi tanár, a 
Hazafias Népfront városi bi-
zottságának elnöke gratulált. 

N. L 

Vasutasok 
csökkentett 
munkaidőben 

Pénteken a Vasutasok 
Szakszervezetének Központi 
Vezetősége ülést tartott, 
amelyen megjelent dr. Csa-
nádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter is. Az 
ülésen megvitatták a vasút 
egyes szolgálati ágazatainál 
sorrakerülő munkaidő csök-
kentéssel kapcsolatos kérdé-
seket. 

Rödönyi Károly közleke-
dés- és postaügyi miniszter-
helyettes, a MÁV vezérigaz-
gatója hozzászólva bejelen-
tette, hogy a munkaidő 
csökkentés július elsejétől 
60 000 vasutas dolgozót érint, 
elsősorban a vasúti jármű-
javítóknál, továbbá a vasúti 
építőiparban — (pályafenn-
tartás stb.) a következő 
években folyamatosan a más 
szolgálati ágazatokban dol-
gozók — mintegy százezer 
vasutas — munkaidejét is 
csökkenteni kell. Szabó An-
tal, a Vasutasok Szakszerve-
zetének főtitkára arról be-
szélt, hogy ma még a vasúti 
forgalomban részvevőik nagy 
többsége — az úgynevezett 
utazó személyzet — heti 48 
óránál lényegesen többet 
dolgozik. Arra kell töreked-
ni már a közeljövőben, hogy 
ezek a vasutasdolgozók is 
mentesüljenek a túlzott 
igénybevételtőL 

Dr. Csanádi György mi-
niszter felszólalásában fel-
hívta a figyelmet, hogy a 
vállalatok, üzemek széles 
körét érintő munkaidőcsök-
kenés nyomán megnövekszik 
a MAV-nál is a vücend-for-
galom, várhatóan sokkal 
többen utaznak majd a ki-
ránduló helyekre a hét vé-
gén, s erre fel kell készül-
nie a vasútnak. Ezért hatá-
rozta el a MÁV, hogy — 
figyelembe véve természete-
sen a rendelkezésre álló ka-
pacitást — jobb utazási le-
hetőségeket teremt a hétvé-
gekre, ha a szükség úgy kí-
vánja, esetleg rugalmasan, 
gyorsan változtatja a me-
netrendet 

SZÁMOK, KÉPEK, 
IMPRESSZIÓK 

Mozaik a Szovjetunióhói 
Aki először jár a Szovjet-

unióban, magávalvisz vala-
milyen avult sémát, amit ol-
vasmányai alapján magában 
kialakított. S miután ennek 
a sémának a mai szovjet élet 
nem felel meg, roppant cso-
dálkozik, de kellemes a meg-
lepetése. Aki persze többször 
visszatérhet, egészen más be-
nyomásokat szerez. Sokszor 
hallunk erről a fogalomról: 
kommunista építő munka, de 
amíg nem látjuk, elképzelé-
sünk megragad a száraz 
számoknál. Noha a számok 
is sokat mondanak! Az ipari 
termelés a forradalom előt-
tinek 110-szeresére, a villa-
mosenergia termelés 300-szo-
rosára növekedett. De a leg-
nagyobb siker a félévszázad 
alatt: újfajta gondolkodású, 
fegyelmezett, életviszonyai-
ban rendezett, a jövőbe ma-
gabiztosan tekintő, szovjet 
mivoltára rendkívül — és 
joggal — büszke ember. Pe-
dig több mint háromszázféle 
nemzet, népcsoport él egy 
hazában együtt 

A Szovjetunióban a mére-
tek lenyűgözöek. Egy-egy 
nagy köztársaságban egy-egy 
megye akkora, mint egész 
Magyarország. Ha mondjuk 
Sikota szigetről, a távoli Sza-
halinról, a „világ végéről" 
este repülővel elindul valaki 
és 10 órát utazik, még aznap 
este megérkezhet Budapestre. 
S az Északi-sarktól a Káspi 
tengerig, a lengyel határtól 
Japánig terülő oszág sokfajta 
népét a közös cét egybeková-
csolja. 

A félévszázad változásait 
hadd illusztráljam egy törté-
nettel. Szarátovban találkoz-
tam V. M. Csacsinnal, a 
moszkvai Pravda munkatár-
sával, s a hosszú esti beszél-

Volgográdi kisiskolások rajza mutatja: „Ilyen nagy a ml hazánk...'* 
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Érettségi az alagsorban 
„Készítsen esillaghárom-

szög kapcsolást mágneskap-
csolókkal, időrelével! Mérje 
a mágnestekercs áramfelvé-
telét!" A szigorú felszólítást 
olyan érettségi tételcéduláról 
lestük el, amit csütörtök 
reggel, először húzott kl ne-
gyedikes tanuló Szegeden. A 
Rózsa Ferenc gimnázium vil-
lanyszerelő szakközépiskolá-
ja, kétnapos vizsgák után, 
tegnap bocsátotta útjára első 
maturusait. 

A BÚTORÉRT-
sorsolás nyertesei 

A Bútorértékesítő Nagyke-
reskedelmi Vállalat szegedi 
lakberendezési áruházában 
május 27-től június 25-ig 
modern konyhabútor kiállí-
tást és vásárt rendezett. Az 
ezalatt vásárolt konyhabúto-
rok tulajdonosai között 17 
ezer forint értékben juta-
lomtárgyakat sorsoltak ki. 

A sorsolásra tegnap dél-
után került sor az áruház-
ban. A nyertesek a követke-
zők: 

I. díj 50 literes hűtőszek-
rény, dr. Kondor Sándorné, 
Szeged, Szövő utca 11. II. 
díj lemezjátszó készülék, Fe-
hér László, Szeged, Brüsszeli 
körút 18. II. díj Alfa rádió-
készülék, Dáni Jánosné, Sze-
ged, Hajnóczi utca 3. IV. díj 
lemezjátszó készülék, Tomas 

Lászlóné, Szeged, Bartók 
B. tér 3. V. díj porszívó, Ap-
ró László, Szeged, Lenin kör-
út 33. VI. díj NDK hajszárí-
tó, Bonyhádi József, Szeged, 
Kelemen utca 3. VII. díj ál-
lólámpa, Kocsis Ernöné, Sze-
ged, Bercsenyi utca 3. VIH. 
—IX. díj hajszárító, Joó Fe-
renc, Kiskundorozsma, Csá-
nyi Istvánné, Szeged, Pusz-
taszeri utca 8. X. díj NDK 
vasaló, Kertes István, Sze-
ged, Széchenyi tér 16. XI.— 
XII. díj elektromos kávéda-
ráló, Kiss Valéria, Szeged, 
Jósika utca 19. Papp Péter, 
Szeged, Csalogány utca 91/b. 
XIII.—XIV. díj kávéfőző, 
Pethö Antalné, Szeged, Ba-
kay Nándor utca 8. Molnár 
István, Szeged, Szatymazi u. 

Az újszegedi iskola alagso-
ri tanműhelyében kora reg-
geltől dolgoztak a fiúk. A 
szakmai gyakorlati vizsga 
négyórás Időt enged a sok 
manuális munkával, bajló-
dással járó feladatok megol-
dására. S míg Jakobsen Ber-
talan, a Kőbányai Gyógy-
szerárugyár elektromérnöke, 
a vizsgabizottság szakmai el-
nöke végigjárta a munkapa-
dokat, Horváth Ferenc igaz-
gató bemutatta a IV/A. osz-
tályt: 

— Az 1964/65-ös tanévben 
32 tanulóval indítottuk a vil-
lanyszerelő szakközépiskolát 
— figyelve Szeged és környé-
ke szakmunkásigényére, a 
fiatalok elhelyezkedési lehe-
tőségeire. Nem számoltunk 
rosszul! A „vidéki osztály-
ból" (Dorozsmától a Bács 
megyei Mélykútig 19-en jár-
ták a 22 íönyi osztályba, 
zömmel a szomszédos kollé-
giumból) máris többet fo-
gadna a Délmagyarországi 
Áramszolgáltatási Vállalat, 
mint amennyien jelentkez-
tek. 

A DÁV patronáló üze-
münk, tanulóink javarészt 
odajártak gyakorlatra, s 
együttműködésünk mintasze-
rű volt: a kiadott tantervhez 
megközelítőleg igazodó mun-
kalehetőséget biztosítottak. 
Ami a szakközépiskolák üze-
mi kapcsolatait illetően nagy 
szó! Nem panaszkodhatunk 
a Csongrád megyei Építőipa-
ri Vállalatra sem, ahol ta-
nulóink mérőóráktól a fo-
gyasztókig, különfele épület-
villanyszereléssel foglalkoz-
tak. Az osztály óra- és tan-
terve egyébként is sikere? 

sebben indult, mint mas 
szakközépiskoláé — a szak-
mai ismeretanyag (erősára-
mú elektromosság) mellett 
gondosabban figyelt az álta-
lános műveltség követelmé-
nyeire; valamennyi gimnázi-
umi tárgyat oktattunk — ter-
mészetesen mérsékeltebb 
óraszámban. Az osztály ta-
nulmányi átlaga közepes, de 
közismereti és szakmai tudá-
suk kiegyensúlyozottabb, 
mint bármelyik szakközép-
iskolai osztályunkban. 

Szóbelire a kékszínű mun-
kaköpenyt fehér ing, nyak-
kendő, sötét ruha váltotta 
fel. A közismereti tárgyak 
érettségi elnöke Németh Zol-
tán, a gépipari technikum ta-
nára, magyar—történelem 
szakos létére ugyancsak 
szakszerűen érdeklődött a 
munkapadi gyakorlatokról is. 
Kérdései tehát kiszámítha-
tatlanok. Ö lenne a „kelle-
metlen elnök" — ha kelle-
metlenkedne! De ó pedagó-
gus. Nyugalma nyugalmat 
teremt az asztalnál. Elmond-
ta: magyarból, matematiká-
ból, történelemből és szakel-
méleti kérdésekből tartanak 
szóbelit, s a gyakorlati ér-
demjegyek is bekerülnek a 
bizonyítványba. Magyarból, 
matematikából és szakelmé-
letből írásbeli dolgozatok is 
készültek. 

A sikeres vizsga után né-
hányan felvételi papírjaikat 
várják: hárman felsőfokú 
technikumba jelentkeztek, 
egy-egy tanuló műszaki, il-
letve jogi egyetemre. 

N. L 

getés során érdekes kérdést 
tett fel: 

— Bizonyára ismeri azt a 
képet, amelyen Lenin a 
Pravdát olvassa? 

— Hogyne ismerném, a sze-
gedi szerkesztőségben mögöt-
tem függ a kép a falon. 

— Nos, a levéltárakból ki-
bogoztam, mi lehet a magya-
rázata, hogy a képen Lenin 
— amint a lapot olvassa — 
szájaszegletében aprócska 
mosoly húzódik meg. Ez a 
Pravda 1918. október 16-i 
száma. Az első hir arról szól, 
hogy egy moszkvai utca lakói 
három tojást adtak a front-
nak. A második, hogy a 
moszkvai gyerekek már cuk-
rot is kapnak a teához. Ez 
abban az időben, amikor a 
polgárháború és az interven-
ció miatt rendkívül nehéz 
volt az élet, nagy dolog volt. 
Lám, ilyen „kis dolog" is 
örömet szerzett Leninnek . . . 

S aztán az jutott eszembe, 
hogy mekkora utat járt be ez 
az ország, amíg a mai hatal-
mához, gazdagságához, fej-
lettségéhez elérkezett A há-
borút nem könyvből ismerik 
itt az emberek. Ismerősöm 
megélte: a 900 napos lenin-
grádi blokád idején, amikor 
semmi ennivaló nem volt, de 
22 órát' dolgoztak, a védők, 
egy munkás bement az igaz-
gatóhoz és azt mondta: 
„Igazgató elvtárs, holnap 
valaki mást állítson a szalag 
mellé, mert meghalok . . . " 
Ilyen, hallatlan lelkierő jel-
lemzi a szovjet embereket. If-
jú kísérőm és barátom Jelin 
Henrik Ljovonics édesapja a 
német fasiszták támadásának 
első napján halt hősi halált. 
És, ha nem lett volna hábo-
rú? Kiszámolták a szakembe-
rek, hogy a háború 8—10 év-
vel késleltette a fejlődést, to-
vábbi 5 év kellett, amíg az 

országot helyreállították. 
Azaz: háború nélkül ma az 
ipari termelés legalább a 
duplája lenne. Pedig akár 
merre jártam, mindenfelé a 
merész, bátor tervek leptek 
meg. A szarátovi táblaüveg-
gyár — amely a moszkvai 
kongresszusi palota és a ha-
talmas Rosszija-szálló üvege-
zését szállította — 1959-ben 
csak 34 ezer, az idén már 800 
ezer négyzetméter kirakat-
üveget és 7 millió négyzetmé-
ter ablaküveget készített 

Miután ez az üzem az el-
sők között van a gazdasági 
reform alapján dolgozó vál-
lalatoknak és kitűnő a veze-
tése, szorgalmasak a mun-
kásai, jelentős ereje van a 
termelés rövid idő alatti 
megduplázására. 

S, ha már a Volga-menti 
Szarátov egyik üzemét emlí-
tettem. hadd szóljak „Orosz-
ország legnagyobb országút-
ján" épülő óriási erőművek-
ről ls. Még épül, de már mű-
ködik a szarátovi erőmű — 
sorrendben ez a hetedik a 
Volgán — s mögötte vége-
láthatatlanul hullámzik a 
„szarátovi tenger". Volgog-
rádban, — amit most mór 
Sztálingrádként is jegyez 
meg a világ — kint jártunk 
a XXII. Pártkongresszus ne-
vet viselő másik vízierőmű-
nél, amely hárommilió köb-
méter betontömbjével öt ki-
lométer szélesre duzzasztja a 
folyót és csupán ez az egyet-
len erőmű több energiát ter-
mel, mint 1913-ban Oroszor-
szág valamennyi erőműve 
együttesen. 

Nos, ezek a méretek domi-
nálnak minden vonatkozás-
ban. Így talán jobban érthe-
tő mit jelent: kommunista 
építő munka; s mit jelent a 
szovjet ember békeszeretete. 

RACZ LAJOS 

14—15 éves, 8 á l t Iskolát végzett (Szeged-környéki) 
leányokat és fiúkat 

fonó és szövőipari tanulónak felveszünk 
Jelentkezni lehet: szombat kivételével minden mun-
kanap 7-től 11 óráig a Szegedi Textilművek szak-
oktatási előadójónál (Tolbuhin sgt. 87.) 

Ezúton hívjuk fel azon szegedi lakosok figyel-
mét, akik 1968. szeptember 1-től iparitanulóink 
részére ALBÉRLETI SZOBÁT TUDNAK BIZ-
TOSÍTANI, szíveskedjenek mielőbb értesíteni 
gyárunk személyzeti oktatási osztályát. Kedve-
ző feltételek mellett a szállásadóval szerződést 
kötünk. 
Pamutnyomóipari Vállalat Szegedi Textilműve 
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