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A Nobel-díjas 
tapasztalása 

Elfogultsággal sem il-
'ethető Arne Tiselius 
Nobel-díjas svéd pro-
fesszor, aki a Magyar 

idományos Akadémia 
vendégeként ismerke-
dett hazánk életével, el-
sősorban szellemi, tudo-
mányos világával. Itt-
tartózkodva Arne Tise-
lius professzor, aki a 
Kémiai Nobel-díj Bi-
zottság elnöke, Szegeden 
is napokat töltött, ta-
nulmányozva az egye-
emi oktató és kutató 

munkát. 

A svéd professzort 
országunkban minde-
nütt a vendégnek kijá-
ró tisztelettel fogadták, 
s itt, a Tisza-parti vá-
rosban is, és másutt is 
kitárták előtte a tapasz-
talás kapuját. Láthatott 
mindent, amit akart, 
kérdéseire nyíltan, 

őszintén válaszoltak. 
Vajon hogyan véleke-

dik hazánkról, az itte-
ni életről? Maga „val-
lott" erről, a Magyar 
Távirati Iroda kérdései-
re válaszolva. A Nobel-
díjas svéd professzor 
nyilatkozatában megál-
lapította, hogy lélek-
számra mind Svédor-
szág, mind Magyaror-
szág kicsi ugyan, de a 
szellemi élet, a tudo-
mányos és kulturális 
színvonal ott és itt igen 
magas. Kifejezte meg-
győződését, hogy a ma-
gyar és a svéd tudomá-
nyos kapcsolatok fej-
lesztése kölcsönösen 
hasznot jelent. Anre Ti-
selius a Szegeden töltött 
időről megállapította: 
„A Tisza-parti városban 
főleg a magyar biológiai 
kutatás épülő ú j felleg-
vára érdekelt. Nemcsak 
a tervezett telep mére-
tei ragadták meg figyel-
memet, hanem főleg az 
az ésszerű tervezés, 
amellyel a különböző 
biológiai ágazatokat 
egymáshoz kapcsolják." 

Végül, mintegy véle-
ménye summájaként a 
Magyarországon töltött 
időről hangoztatta, hogy 
„nemcsak tudományos 
szempontból volt szá-

momra értékes". Ezt az 
általános magyar élet-
re értette, amelyben 
benne van híres vendég-
látásunk is. S Szegeden 
— mint maga mondta 
— hobbyjának is hódol-
hatott, hosszú listát 
gyűjthetett noteszába a 
fehértói madárvilágról. 

A Nobel-díjas pro-
fesszor látott, tapasztalt. 
Realitásokat hazánkról, 
alkotó embereiről. 

M. S. 

• • 

Ünnep előtt 
A hagyományos ünnepélyességgel kö-

szöntik hazánk városaiban, falvaiban ha-
zánk felszabadulásának 24. évfordulóját. 
Budapesten a négynapos ünnep hagyo-
mányos látványossága lesz az esti dísz-
kivilágítás.. Az évforduló előestéjén, áp-
rilis 3-án este 6 órakor ünnepi külsőségek 
között, katonai tiszteletadással vonják 
fel az Állami Zászlót az Országház előtt, 
a Gellérthegyen pedig a Magyar Népköz-
társaság nemzeti lobogóját és a munkás-
mozgalom vörös zászlaját. 

Szegeden április 2-án a Ruhagyarban 
városi ünnepséget tartanak. Ünnepi be-
szédet Sípos Géza, a városi pártbizottság 
titkára mond. Felszabadulásunk évfordu-
lójának napján, április 4-én, Szegeden a 
szovjet hősi emlékműveknél koszorúzási 
ünnepségre kerül sor. Este a Szegedi 
Nemzeti Színházban tartják a KISZ-isták 
ünnepélyes fogadalomtételét. 

Az évforduló alkalmából kitüntetéseket 
nyújtanak majd át. Az ünnepnapok ki-
emelkedő eseménye lesz a művészeti dí-
jak átadása is. 

Csökkent munkaképességűek 
foglalkoztatása Szegeden 

A munkában megöregedett, dolgozni szeretne, és dolgoz- fiatalok és a szociálisan rá-

leromlott egészségű embe- hat is anélkül, hogy az üzem szorulók (alacsony jövedel-

K S a t : termelési feladatait vészé- mű nyugdíjasok). Már az 

dó fiatalokról fokozottabban lyeztetne. Ha például a por- idei ev második félévében fo-

gondoskodnia kell társadal- ártalom miatt el kell jönnie nalmentő üzemi munkára és 

munknak. Nem volt rá pél- valakinek a textilgyárból, horgolás-kötésre bedolgozó 

^ ' f f i v ' S az^üzem- é r t é k ű ™nkásokat felvesz a Fo-

ben megrokkantakkal, bete- het> m m t áramdíj-gázdíj be- nalfeldolgozó Vállalat, de 

gekkel, de tény, hogy nem szedő vagy például, mint lesz később konfekció-varrá-

egy munkahelyen ügyüket portás. Ha egy sérült szemű si munka, majd pedig a Fém-

S ^ S d a n i esztergályost átképeznek, texben könnyű fémmunkák. 

szakismereteit a vasiparban Akik elhelyezésüket kérik. 

Egy 1967-es munkaügyi-, Sok helyütt hasznosíthatja — jelentkezzenek az m. j. vá-

r f n d e l t t S S " " * £ n ? T * " ^ 
a csökkent munkaképessé- z é s idejére az SZTK kere- tályan. 
gűek sorsának intézését; a setkiegészítést biztosít, de 
rendelet, végrehajtását Sze- tanfolyamokat mégse szer-
geden az m. j. városi tanács v e 2 n e k ^ k S a j n o s s o k 

vegrehajto bizottsaga is , , , . . 
többször ellenőrizte. Mégis a dolgozó nem ismeri a rende-
szegedi munkát keresők zö- letet, pedig nem kell ott-
mét kitevő csökkent munka- hagynia munkahelyét, ha 

m S h S T o h r ó S k C V é S b a l e s e t é r t e> könnyebb mun-

kára jogosulttá teszi betegsé-

ge, hiszen a vállalat nem 

küldheti el, gondoskodni kell 

róla. 

Gondosan! 

Rendelkezés 
Nemcsak az emberség, de a 

rendelet is azt mondja, hogy 

elsősorban az a vállalat gon-

doskodjék könnyebb munká-

ról, ahol a dolgozó munka-

erejét megkoptatta vagy bal-

Fejlesités 
Akiket a vállalatok nem 

tudnak elhelyezni, vagy ép-

A vállalatok feladata pedig 

az lenne, hogy mielőbb fel-

mérjék, hányan vannak 

azok, akiknek könnyebb 

munkára való áthelyezése 

saját és népgazdasági szem-

pontból is szükséges. 

Különös gonddal kell el-

lenőrizni, hogy a rendeletet 

betűje és szelleme szerint 

betartsák. Politikai jelentő-

sége van ennek: elveinkkel, 

pen most akarnak először a s z o c l a U s t a humánum el-

esetet szenvedett. Bizottságot munkát vállalni, azoknak a v e i v e l k e r ü l s z e m b e az> a k i 

kellett létrehozni minden városi tanács segít. Egyrészt ú g y kezeli a kérdést, hogy 

vállalatnál, amely nyilván- segélyt tud adni, másrészt e g y rendelet ez is a sok kő-

tárt ja a könnyebb munkahe- jelentős támogatást biztosít a *ül. 

Béke-
tüntetések 
az NSZK-ban 

A Német Szövetségi Köz-
társaság több mint kétszáz 
\ árosában szombaton a de-
mokráciáért és a leszerelé-
sért küzdő szervezet, vala-
mint más haladó szervezetek 
megkezdték a húsvéti béke-
tüntetéseket és akciókat 

Majna-Frankfurtban és 
más városokban — főképp 
ifjúsági- és diákszervezetek 
— szombaton röplapokat osz-
togattak, utcai vitákat és ki-
állításokat rendeztek. Ma, 
vasárnap, Majna-Frankfurt-
ban. Hamburgban. Essenben, 
Hannoverben, Münchenben 
es más nagyvárosokban tő*, 
xnegtünteleseket rendeznek. 

lyeket, s amely — ha házon vállalatoknak ahhoz, hogy 

belül nem megy — segíti a csökkent munkaképességűek 

csökkent munkaképességűé- számára munkahelyeket lé-

ket más munkahelyre elhe- tesítsenek. Sajátos, hogy ezt 

lyezni. A városban 128 vál- a támogatást nem igényelték 

lalatnál, intézménynél mű- a szegedi vállalatok. Így a 

ködik ilyen bizottság, B városi tanács a jelenleg is 

ezek 2750 olyan munkahe- csökkent munkaképességű 

lyet jelöltek meg, ahol csök- dolgozókat foglalkoztató két 

kent munkaképességgel meg- üzem — a Fonalfeldolgozó 

áll ják helyüket az emberek; Vállalat és a Fémtex Ktsz — 

ezek közül 1000 munkahe- fejlesztésére fordítja. A ta-

lyen egészséges, más mun- nács a fejlesztési alapjából 

kára is alkalmas ember dol- jelentős összeget, 5 millió 200 

gozik. (Ez bizonyára nem is ezer forintot juttat ennek a 

a valós kép, hiszen 18 válla- két vállalatnak, s ennek fel-

lat a büntető szankciók is- használásával mintegy 700, 

meretében sem készítette el csökkent munkaképességűek 

tavaly a munkahelyjegyzé- számára alkalmas munkahe-

ket, az idén határidőre csak lyet létesítenek 1970 második 

15 vállalat küldte be a 128- félévéig. Jelentős változást 

ból!) Amikor pedig szük- hoz ez a városban elhelyez-

ség lenne rá, hogy ezeket a kedni szándékozók számára! 

kijelölt munkahelyeket fel- Hiszen kereseti lehetőséget 

szabadítsák, nem egyszer és ami nem kevésbé fontos: 

vonakodnak. Bizonyara számukra lelki gyógyulást is 

azért, mert helytelenül értei- jelentő, hasznosságukat bizo-

mezik, ki a csökkent mun- nyitó foglalkoztatást kaphat-

kaképességű. Az a beteg, aki nak az üzemükben már nem 

nem éri el a rokkantság ha- foglalkoztatható dolgozók, 

tárát és neki megfelelő mun- tanulmányaikat befejező 

kahelyen dolgozni képes, csökkent munkaképességű 

P. Sz. M. 

MUNKA A FÖLDEKEN. Nincs szinkronban a tavasz a 
naptárral. Azért a földeken már szorgoskodnak. A fesló 
rügyek mellett (fenti képünk) pufajkás, bundasapkás 
férfiak szorgoskodnak Ásotthalom határában, a szegedi 
állami gazdaság barackosában. Két hete kezdték a met-
szést. Ha az idő engedné, már permeteznének is. Béké-
szerszám a furcsa formájú masina: szervestrágya-mar 
koló. Most érkezett a forrás kúti Haladás Tsz-be. s dol-

gozik is * földeken 

i d ő 

A hideg enyhülése legfeljebb hazánkban 

várható 

Március végéhez viszonyít- s ez a hideg levegő nyúl-
va meghökkentő adatokat ványszerűen leért Madridon 
mondott a kontinens időjá- is túl, csaknem Gibraltárig. 

^ t i d r M e T ^ o T ó ^ a i n ! Hazánkban is hideg volt. 

tézet tudományos íőmunka- E n n e k ellenére mutatkozik 

társa. valami halvány jele a ja-

Szombaton reggel a Fe- vulásnak. de kizárólag a 

hér-tenger és az Ural kö- Kárpát-medencére vonatko-

zott mínusz 33 fokot mértek, zólag. Egy 5000 méternél na-

A Murmanszk— Leningrád gyobb magasságban bekövet-

vonaltól keletre fekvő terű- kezett légköri folyamat miatt 

leteken a hígan .-szél sehol ugyanis megkezdődött a fel-

sem érte el a mínusz 20 fo- hőzet felszakadozása, és így 

kot. Brüsszelben, Párizsban nálunk legalább időnként 

és Toursban szombaton reg- érvényesülhet a napsugár-

gel mínusz 2 fokot mértek, zás melegítő hatása. (MTI) 

Brit kabinet-
szakadás 

Wilson miniszterelnök tá-
vollétében súlyos ellentétek 
robbantak ki az Angox 
Munkáspárt vezetői között, 
miután a kormány két tag-
ja, Callaghan belügy- és 
Stonehouse postaügyi mi-
niszter fontos politikai kér-
Jésekben „kilépett a sorból". 
A pártnak a csütörtöki pót-
választásokon elszenvedett 
súlyos veresége után Lon-
donban találgatási hullám 
indult el a kabinet szaka-
lásáról. különösen Callaghan 
lemondásáról. Számos poli-
ikai megfigyelő véleménye 

szerint Callaghan felm .-te, 
hogy a Wilson vezette Mun-
káspárt már egészen I.20-
nyosan elvesztette az 1970-
ben, vagy legkésőbb 1971-
ben megtartandó választáso-
kon a siker minden remé-
nyét. 
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