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Szerda, 1978. április 12. 

véradók 
Készenléti brigádok alakultak 
Az önzetlenségnek, a hu-

manitásnak egyik legszebb 
példája a véradás. Háborúk, 
járványok Idején korábban 
is föltámadt az emberekben 
a segítőkészség, de a szük-
ség legtöbbször pénzforrást 
is teremtett az egészséges 
embereknek. 

Az utóbbi években egyre 
inkább elhalványodott a vér-
adásban az anyagi ellenszol-
gáltatás lehetősége. Az em-
berek zöme Ingyen, a bete-
gek iránti együttérzésből 
vállalkozik véradásra. A Vö-
röskereszt céljául ls tűzte kl 
V. kongresszusán, hogy fo-
kozatosan megszünteti a té-
rítéses véradást. Mindez je-
lentős feladatot hárít a szer-
vezőkre, és természetesen a 
nemes szándékú emberekre 
is. ' 

Tavaly Szegeden és a já-
rásban 15 ezer 100 embertől 
vettek vért a véradó állomás 
dolgozói. Csaknem 88 száza-
lékuk ingyen ajánlotta föl 
segítségét, s csupán 12 szá-
zalék kért pénzt ezért. Az 
idén 18 ezer egészséges em-
berre számítanak. A tervben 
megfogalmazott igények 
azért is nagyobbak, mert az 
eddig pénzért kapott vérre 
továbbra is szükség lesz. A 
térítésmentes véradás ará-
nyának növelésében jelentős 
szerepük lesz a készenléti 
brigádoknak. A 39 csoport 
tagjai vállalták, hogy sürgős 
esetben bármikor, azonnal 
készek arra. hogy a speciális 
Igényeket kielégítsék. 

A Cipész Isz, a kábelgyár, 
a DÉLÉP, a kéziszerszám-
gyár, az Ikarus gyáregysége, 
a KSZV, a DEFAG, a Pap-
rikafeldolgozó, a gyógyszer-
tári központ, a gabonafelvá-
fcárló dolgozói és az orvos-
tanhallgatók, összesen 529-

en, már eddig is példásan 
helyt álltak. A Szegeden to-
vábbfejlődő érsebészet mun-
ká já t is nagyban segítik 
majd ezek a brigádok. Az 
idén újabb csoportokat szer-
veznek majd a különböző 
intézmények dolgozóiból. 
Már áprilistól bevezetik a 
textilműveknél a „másnap 
reggel" módszert. Ez azt je-
lenti, hogy akit a délutáni 
műszakban értesítenek a vér-
adásról, a következő napon, 
reggel — tehát nem mun-
kaidőben — jelentkeznek a 

véradó állomás laboránsai-
nál. 

A Vöröskereszt városi bi-
zottságán már beszámoltak 
az első két hónap eredmé-
nyeiről. Januárban 816-an, 
februárban összesen 1160-
an adtak vért, térítésmente-
sen, az intézeten belül 216-
an, illetve 447-en. A már-
ciusban jelentkezők azon-
ban kevesebben lettek volna, 
ha az egyetemisták Torta-
túrá ján nem ad vért 113 
fiatal, köztük a honvédség 
képviselői, a Ságvári gimná-
zium és a vasútforgalmi 
szakközépiskola tanulói is. 

A véradó állomás dolgozói 
úgy látják, nagyon fegyelme-
zettek a véradók, akiket ér-
tesítettek, azok csaknem 
mind válaszolnak, meg tud-
nak-e jelenni az adott Idő-
pontban, vagy sem. Ezzel is 
nagyban megkönnyítik a 
gyors, pontos munkát igény-
lő vérgyűjtést, és segítik az 
orvosok sikeres gyógyító te-
vékenységét, a beteg embe-
rek fölépülését. 

CH. A. 

Finomítják vita a TiRlubliait 
3 mmmi 

technológiát a tudgmágyos ismeretterjesztésről 
XII maavar nvelv hete hárul. Véleménye szerint az pártbizottság osztályvezetője 

A jobb minőségű lakások 
építéséhez, a házgyári tech-
nológiák finomításához újabb 
módszereket kell kidolgozni 
a tudományos kutatóhelyeken 
— hangoztatták a kedden 
megkezdődött építőipari tu-
dományos ülésszakon a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
dísztermében. A nyolcadik 
alkalommal megrendezett ta-
nácskozás témája : a követ-
kező ötéves tervek építési 
feladataihoz szükséges tudo-
mányos fejlesztési programok 
előkészítése. 

A tudományos tanácskozást 
Pál Lénárd akadémikus, az 
OMFB elnöke nyitotta meg, 
majd Szabó János építésügyi 
és városfejlesztési államtitkár 
tartott bevezető előadást az 
ágazat feladatairól. A tanács-
kozás elnökségében helyet 
foglalt Ábrahám Kálmán 
építésügyi és városfejlesztési 
miniszter. 

Az építőiparban a követke-
ző években a fő feladat az 
építési igények és a kapacitás 
közötti ellentétek feloldása. 

Áprilisi 
Kincskereső 

Három téma fogja egybe a 
Kincskereső áprilisi számá-
nak anyagát. Köszönti a fo-
lyóirat a költészet napját, a 
tavasz ünnepét és humoros 
naplójegyzetekben eleveníti 
fel a mai tizenévesek sokszí-
nű életét. 

A költészet napi emlékezés 
szomorú része az emlékezés 
a közelmúltban elhunyt Nagy 
Lászlóra. A kiváló költőre, 
akinek munkái gyakran elő-
fordultak a Kincskereső lap-
jain, Ha döng a föld című 
versével, két bolgár népköl-
tés fordításával, tipográfiai 
eljárással készített önportré-
jának közlésével, Molnár 
Edit szép fotójával. Arany-
pénz térdű szerető című ver-
sének Sebő Ferenc által meg-
zenésített variációja kottájá-
val és utolsó könyvének, a 
Csodafiú-szarvasnak ismerte-
tésével emlékezik a szerkesz-
tőség. A költészet napi ösz-
szeállítás élén Illyés Gyula 
Kézfogások című verse áll. 
Három József Attila költe-
mény jelzi, hogy az ő szüle-
tésnapja hazánkban a vers 
ünnepe, a költészet napja. Ezt 
köszönti még Kiss Anna négy, 
Nemes Nagy Ágnes két ver-
se, Áprily Lajos szép költe-
ménye. A magyar költészet 
egyik klasszikusához, Benjá-
min László hoz látogatott ez-
úttal a Kincskereső, az in-
ter jú mellett négy vers is 

folyóirat-folyóirat-
- V olvasó 

n 

Holnaptól, csütörtöktöl foly-
tatódnak a tanácstagok be-
számolói, a lakóbizottsági vá-
lasztások. 

Április 13-án, csütörtökön: 
Délután fél 3 órakor az ú j -

szegedi szövőgyárban (Alsó 
Kikötő sor 11.) a 47-e« vá-
lasztókerület tanácstagja, 
Frányó József: délután 5 óra-
kor az Eszperantó utcában, a 
rókusi pártházban az 59-es 
választókerület tanácstagja, 
Lörincz János; a a Gera Sán-
dor iskolában a 84-es válasz-
tókerület tanácstagja, Stanics 
Béla; az Élelmiszeripari Fő-
iskolában a 99-es választóke-
rület tanácstagja, dr. Horváth 
Károly; délután 6 órakor 
Tar ján Il-es számú általános 
iskolában a 74-es választó-
kerület tanácstagja, Magyarl 
Arpádné tar t beszámolót. 

Április 14-én, pénteken: 
Délután 5 órakor a Juhász 

Gyula Tanárképző Főiskolá-

ban a 13-as választókerület 
tanácstagja, dr. Szalai Lász-
ló; a Madách Imre általános 
iskolában a 25-ös választóke-
rület tanácstagja, dr. Csáky 
Eva; a Kállai Éva Leányott-
honban a 63-as választókerü-
let tanácstagja, Kakuszi Gé-
za; a tar jáni pártházban a 
72-es választókerület tanács-
tagja, Kecskés Antalné; a 
Tisza-parti gimnáziumban a 
79-es választókerület tanács-
tagja, Kiss Sándorné; a Sár-
kány utcai könyvtárban a 
119-es választókerület tanács-
tagja, Dobó lstvánné; dél-
után 6 órakor a Dugonics ut-
cai általános iskolában a 
28-as választókerület tanács-
tagja, Szalai József; a Nagy-
alföldi Kőolaj- és Földgáz-
termelő Vállalat dorozsmai 
telepén az 56-os választóke-
rület tanácstagja, Venkei 
Edit tar t beszámolót. 

olvasható. Ugyancsak ebbe a 
csokorba tartozik Tóth Ár-
pád Láng című költeménye 
és annak elemzése Beney 
Zsuzsa tollából. A Könyvek 
között versajánlásai is a 
költészet napját köszöntik, 
méltatják József Attila 
Gyöngy a csillag és Veress 
Miklós Hóreggel című verses-
könyvét. 

A tavaszt, a szeszélyes áp-
rilist köszönti a folyóirat 
hátsó borítóján Horváth De-
zső két fotója és Belleau 
Április című versének egy 
szakasza: „Április, te évek 
éke, / fák reménye, / boly-
hos bimbók szoptató ja; / fé-
nyed jár a fák felett, / ág 
között — / s búvó zsengéin-
ket ójja." 

Három humoros napló — 
F.nyedi György Hipoopotamus 
Amphibius, azaz Égimeszelő 
naplójából; Zarta Zoltán Szi-
vacs, azaz Egy példakép sza-
bálytalan naplójából és Kán-
tor Péter Rövidnadrágos tör-
ténetek — idézi a mai tizen-
évesek kalandokban, ötletek-
ben, humorban bővelkedő 
életét. A prózai anyagot Ta-
mási Áron Húsvéti nyúl cí-
mű novellája és a Viadalok, 
csaták, kalandok cfmü soro-
zatban közzétett Hemingway-
részlet Az öreg halász és a 
tengerből teszi teljessé. 

Az Édes anyanyelvünk ro-
vatban Hernádi Sándor ír 
arról, hogy .^Anyanyelvét 
örök diákként tanulja az em-
ber, hogy általa mind mesz-
szebbre terjeszkedhessen tér-
ben és időben." Hajdani ta-
nárát, mesterét a magyar 
nyelvben idézi a tiszai hajó-
sok életéről szóló műve kap-
csán. Az anyanyelvi írás 
nagyszerűen kapcsolódik a 
magyar nyelv hetének — 
minden bizonnyal az általá-
nos iskolákban ls érezhető! 
— szellemi hullámzásához. 

A XII. magyar nyelv hete hárul. Véleménye szerint az pártbizottság osztályvezetője 
keretében tegnap délelőtt érdekekhez, s elsősorban a és Deák Béla, a szegedi vá-

ankétot szakmai műveltséghez jobban rosl pártbizottság ti tkára is. 
* 

A Közúti Épitő Vállalat 
erősíteni, s főleg az általános székházában Kolozsvári 
iskolát közvetlenül befejező Grandpierre Emil írónak a 

TTT „,„,. fiatalok körében. Hiszen ez szaknyelvről és műveltségről 
az az időszak, amikor a fia- tartott előadása nyitotta meg 

után dr KövecztBe a t a , o k k i a l a k , ^ k a ™ g u k Vásárhelyen a magyar nyelv szavat utan ar. tvopeczt aeia ^ . s z e m l é l e t é ' , életmódját, s hete rendezvénysorozatot. 
sok függ attól, hogy felnőtt Tegnap délután a HÖDIKÖT 
korukban milyen magatartás- művelődési házban került sor 

rendkívül érdekes 
tartottak a TIT szegedi klub- kötődő ismeretterjesztési té-
jában a tudományos ismeret- mákat és formákat érdemes 
terjesztésről. 

Dr. Kiszely Györgynek, a 
szer-

akadémikus, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia főtitkár-

formákat vesznek fel, ebben a második előadásra, melyet ban sokoldalúan közelítette s e g f t a k u l t ú r a _ ( a z , ' s m e r e t . n o k o r J á n o S i a F r a n k e l L e ó 

terjesztés. Szakközépiskola tanára ta r -
Nem kis szerepe van eb- 1 o t t 0 Divatkötöttárugyár dol-

rc,„ajah n a V u - b*n a tevékenységben ma- S°zóinak. Beszéljünk szépen 
lyozva a kultúra terjesztésé- gának az értelmiségnek sem. c í.7Y"el . . . 
ben az ismeretterjesztés sze- Többoldalúan boncolgatta az A het további napjain szá-

ezzel kapcsolatos problémá- m o s ' 8 e n érdekes eloadas 
kat, mindenekelőtt a nemrit- hangzik még el. Ma, szerdán 
kán jelentkező közéleti kö- délelőtt 9 órai kezdettel a 

„M. zömbösség, a szakmai bezár- Radnóti Miklós Üttörőhazbar. 
n y á t a z iskolai végzettség ha- kózottság kérdéseit. Ezért az d r - ? a k o ? j József tanszekveze-
tározza meg. Sajnos, az a kö- értelmiséggel - a TIT-ben to ^ s k o l a , tanár a tanár, e 
rülménv hoev viszonvlae és a TIT-en kívül — so- a tanulót beszédet elemzi 
széles rétegek nem fejezlk b ! knt kell foglalkozni és élet- ^ - f ^ r n n S 1 

az általános iskolát, oda ve- szemléletét olyan Irányba elsosorban a fiatal hallgatók -
zet hoev évről évre vlszonv- formálni, hogy magatartását n a k l e h e t tanulságos e téma. 
lag alacsony színvonalú rítfl- a mindennapi élet kulturált- Dé után 2 l ó rakó,r a főiskola 
veltségű rétegek termelődnek sága, a szocialista életmód f i ^ ^ ^ ^ L l " f L t -
újjá. Ezért rendkívüli jelen- tudatos keresése és élése jel- " 
tősége van az iskolán kívüli lemezze. 
műveltségszerzésnek, s eb- Az ankéton részt vett dr. 
ben a TIT-re nagy feladat Tamasi Mihály, a megyei 

meg a kultúrának, mint tár 
sadalmi-politikai kérdésnek, 
valamint életmódformáló 
szerepének témáját , hangsú 

repét és fontosságát. Tények 
kel támasztotta alá azt a 
megállapítását, hogy az isme-
retterjesztés szociológiai irá-

Jelek 
a négyzethálón 

Első tény: Bak Imre festő- nő, a nap, a mozgás, s más 
művész a kortárs magyar általános valóságszelek vizuú-
képzőművészet azon csoport- lis szimbólumát. Csakhogy 
jához tartozik, akik szinte ke- éppen a szerkesztés pontos-
gyetlen szigorúsággal és szín- sága, a mérnöki gesztus pu-
te fanatikus töretlenséggel ritán logikája megfosztja eze-
harcolnak az új, korszerű vi- ket az ú j vizuális jeleket at-
zuális nyelv megalkotásáért, tói, amitől ősei, a népművé-
Eddigi jelentkezéseik, alkotá- szet jelei oly tartalmasak és 
saik meggyőzhettek minden- nem utolsósorban humánusak 
kit arról, hogy Bak Imre és voltak — az érzelmi töltés-
társai megtalálták korszerű tői. Pedig érzelmi telítettség 
jelrendszerük forrásvidékét a nélkül egyenjelek csatarend-
magyar népművészetben. jében nincs művésze t . . . 

Másik tény: Bak Imre az Második következtetés: Bak 
elmúlt hetekben Szegeden, a I m r e azon túl, hogy makacs 
November 7. művelődési köz- következetességgel építi, szer-
pontban rendezett kiállítást feszti művészt világát, hatol 
alkotásaiból. A kiállítás meg- a mind egyszerűbb és ponto-
nyitásakor a bemutatott al- sabb jelrendszer kimunkálá-
kotások nagy és heves vitát s a felé, vállalja a prófétasá-
váltottak ki a közönség so- f?ot is. Tudja, hogy ú j vi- sérletek során mintegy tiá-
raiban. Azóta is megoszla- zuális nyelv nem születhet romezer tonna, a Borsodi Vé-
nák a vélemények Bak Imre e nyelv apostolainak munkál-
újízerű, minden eddigitől el- kodása nélkül, nem születhet 
térő kísérleteiről. ismeretterjesztés, felvilágosí-

tás, nevelés nélkül. Számára 
a művészet nemcsak megnyi-

lágyi Péter egyetemi tanár ü 
nyelvi sajátosságok vizsgála-
táról tart előadást. 

* 
A társadalomtudomá'.i 

kutatások helyzetéről tartot-
tak kerekasztal-beszélgetést 
tegnap délután Szegeden, a 
Szegedi Akadémiai Bizottság 
székházában. A tanácskozá-
son jelen voltak a szakbizott-
ságok tagjai, dr. Koncz J á -
nos, a megyei pártbizottság 
titkára. 

Szőkefalvl-Nagy Béla, a 
SZAB elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, majd a ren-
dezvény vendége, dr. Köpeczi 
Béla akadémikus, az MTA 
főtitkárhelyettese tartott elő-
adást. Négy témal&rben sza-
bóit be a társadalomtudomá-
nyok kérdéseiről: beszélt a 
társadalomtudomány kutatási 
bázisáról, a kiemelt kutatási 
területekről, a módszertani 
kérdésekről és a nemzetközi 
kapcsolatokról. Az előadást 
beszélgetés, vita követte. 

Kísérletek 
Folyékony műtrágya fel-

használására kezdődtek nagy-
üzemi kísérletek a Szerencsi 
Állami Gazdaságban. A kí-

Első következtetés: Bak 
Imre a népművészet konst- iatkozési, kifejezési mód, ha. 
ruktiv jelleget ragadja meg. n e m a i k o t ó i magatartás is, 
Analízisei, mérnöki pontos- m e l y aktivitást feltételez, 
sággal készített konstrukciói J. L. 
a szerkezetet értelmezik, az 
építkezési módot érik tetten, 
a variációs lehetőségeket ke-
resik, a ritmustételeket fogal-
mazzák meg, a negatív és po-
zitiv tételek cserélgetésének 
lehetőségeit fürkészik, színek 
és arányok megkülönböztető 
és elválasztó variációit fi-
gyelik — ú j rendet keresnek. 
Az alkotó szikár, szinte ke-
gyetlen puritanizmussal, ön-
fegyelemmel szerkeszti meg 
négyzethálós lapjainak segít-
ségével ú j jeleit — a férfi, a 

gyikomblnátban készült 30 
százalék nitrogén tartalmú 
folyékony műtrágyát perme-
teznek ki a földekre. A fo-
lyékony műtrágyával az elő-
zetes számitások szerint a 
hagyományossal szemben 
mintegy 10 százalékos ter-
méstöbblet érhető el. (MTI) 

Lengyet táncegyüttes 
vendégszereplése 

Csongrád és Bács megyei nap Kecskeméten, a megyei 
vendégszereplésre érkezett művelődési központban sze-
keddre virradóra Szegedre a repelnek, illetve részt vesz-
Kielce ének- és táncegyüttes, nek a szövetkezeti néptán-
A csoportot az OKISZ, a cosok VII. Országos Talál-
Csongrád megyei KISZÖV és kozóján. 
az Ipari Szövetkezetek makói A lengyel vendégegyüttes 
biztotsága hívta meg. A ven- többször szerepelt már kül-
dégek holnap, csütörtököp földön, a Szovjetunióban, 
közös műsorban mutatkoznak Romániában, Bulgáriában, a 
be a makói szövetkezeti bi- csoport alakulása óta több 
zottság Maros néptáncegyüt- inint száz koncertet adtak, 
lesével, a művelődési köz- Előadásaikban a különböző 
pont nagytermében. A hét lengyel tájak hagyományait, 
végén, szombaton és vasár- folklórkincsét dolgozzák feL 

Elpattant a kés 
ítélet gyilkosság kísérletében 

Emberölés bűntettének ki- csak nyolc napon belül gyó-
sérlete miatt állt tegnap, gyúló sérülést okozott, 
kedden a bíróság előtt a A szegedi megyei bírósá-
bűntetlen előéletű Vér József gon dr. Nóvák Zoltán taná-
Mihály, Szeged, Árvíz utca csa 2 évi börtönbüntetéssel 
25. szám alatti lakos. A 43 sújtotta Vér Józsefet, 1 évre 
éves férfi régóta italozó élet- eltiltotta a közügyek gyakor-
módot folytat, ez ellen fele- lásától, s kényszerelvonó-
sége többször tiltakozott. Vér kúrára kötelezte. Az Ítéletet 
Józsefné ez év januárjában az ügyész tudomásul vette, 
elköltözött otthonról, s f é r j e a vádlót az esetleges felleb-
gyakori unszolása ellenére bezésre három napi haladé-
sem volt haj landó visszatér- kot kért. 
ni. A férfi — italozás után _ _ 
— február 2-án este elment 
az asszony munkahelyére, 
megállt az ajtóban, ismét 
megkísérelte hazahívni fele-
ségét. Az asszony ezúttal is 
nemet mondott, mire Vér 
József kabátja belső zsebéből 
nagyméretű konyhakést rán-
tott elő, s azzal nagy erővel 
felesége felé szúrt. Az asz-
szony életbenmaradását an-
nak köszönheti, hogy a szú-
rásra lendített kés az a j tó-
keretben megakadt, pengéje 
elpattant. Az erős ütés így 

Könyvkiállítás 
Az NDK legnagyobb zseb-

könyvkiadója, a Reclam leg-
újabb' termékeiből kiállítás 
nyílt kedden az NDK kultu-
rális és tájékoztató központ-
ban. A 120 művet felsora-
koztató tárlatot Budapesten 
Lothar Kretschmar, a kiadó 
gazdasági Igazgatója nyitotta 
meg. 
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