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Jelentós exportcikket állit elő a magyar iaar 

A szegedi dr.Horusifzky Ferenc professzor 
felfedezte a hazai hahkiivet 

Röviddel ezelőtt az a hir 
járta be a magyar tudomá-
nyos életet,, hogy dr. Horu-
sitzky Ferenc professzor, a 
szegted! egyetem földtani in-
tézetének ' igazgatója felfe-
dezte a magyar habkövei. A 
De 1 m agyarország munkatársa 
ebből az alkalomból munka-
helyén kereste fel Horusítzky 
professzort,; aki szerény sza-
badkozás után elmondotta, 
hogy a habkő, más néven 
liorpolókő a csiszoló- és fé-
nyezőipar egyik legnélkülöz-
hetetlenebb eszköze. Ez a fi-
nom szélporlódott üvcgszerü 
aluminiumszilikát nem más, 
mini a geológiai értelemben 
vett fiatal rioljtvulkánok lera-
kódolt, kov'asavdüs hamuja. 
Egész Európát hosszú időn 
keresztül csak az olasz Libari-
szüigetek látták el habkővel, 
amig Németország még a há-
ború előli mesterségen nem 
állította elő. 'A hábóru után 
minden iimport Olaszország-
ból és Németországból meg-
szűnt, a magyarországi liab-
kőtartalékok kifogyióban Vol-
tak és a karosszériakészités-
nél már érezhetővé is vált ez 
a hiány. 

— Ekkor arra gondoltam 
— mondja a szikár, fiatal 
professzor, hogy ha a néme-
tek meg tudták csinálni, mi-
ért ne tehetnénk meg mi is. 
Tudomásomra jutott, hogy a 
tokaji hegyekben ;is riolilvul-
kánokból eredő ásványok ta-
lálhatók. Még a mull év/dere-
kán kísérletezni kezdtem a 
kőzettani intézetben, mun-
kámban legnagyobb sógitsé-
fgernre voltak dr. Grnsszellv 
Gyula és dr. Mezősi József 
tanársegédek. Több mint fél-
évi kísérletezés után sikerüli 
megtalálnunk azt a kötőanya-
got, amelynek segítségével a 
tokaji vulkánikus hamuból a 
Libari-szigeteken található 
habkővel teljesen azonos ösz-
szelételü és tulajdonsága 
anyagól, tehát habkövet tu-
dunk előállítani. 

A professzor' mosószappan 
nagyságú, mintegy félkilós, 
piszkosfehér ásványt tesz az 
asztalra. • 

— Hangsúlyozni kívánom — 
folytatja —,* hogy ez nem 
mesterséges horpolókő, ami-
lyet- Németország készített, 
lianem valódi magyar habkő, 
amelyet azonban már nem 
szemcsés, hanem idomd'arab 
formájában állítunk elő. A kí-
sérlet eredményének hírére a 
kőbányai Ásványipari Kft 

azonnal érintkezést keresett 
velem és kis üzemében már 
megkezdte a habkő gyártá-
sát. Az asztalosiparban,' fé-
nyező- és karosszériaiparban 
már forgalomban is van és a 
MÁV, amelynek * kocsifénye-
zéshez mindenkor tekinté-
lyes mennyiségű habkőre voll 
szüksége, szintén élénken ér-' 
deklődik a dolog iránt. De 
felhasználják a habkövet a 

mükőiparban is, sírkövek, 
márványlapok csiszolásánál, 
cementlapok feldolgozásánál. 
Jelenlegi még várom a jelen-
téseket, mennyire felelt meg 
az eddigi készítmény, ame-
lyei a szemcsenagyság ará-
nyosításával még tökéletesíte-
ni lehet. Mindezek lilán meg-
kezdik a magyar .habkő" nagy-
bani előállítását. 

— Tudom — búcsúzik mo-
solyogva a professzor —, 
hogy kísérleteim eredménye 
nem nagy felfedezésnek szá-
mit, jelentősége inkább az, 

dig még elhanyagolt, kiakná-
zatlan nyersanyagokra, ame-
lyeket az ipari életben fel-
használhatunk. Bizonyosnak 
tartom, hogy a habkőből még 
exportáhatunk is, így külföl-
di valutához jut áz államház-
tartás. örülnék, ha a magyar 
habkő ujabb munkaalkalmat 
teremtene, eredményesen já-
rulna hozzá a magyar ipar, 
ezen keresztül pedig gazda-
sági és külkereskedelmi éle-
tünk fellendítéséhez, vala-
mint az újjáépítés és a há-

hogy felhívja a figyelmet a' roméves terv érdekéljenrfolyó 
magyar földben található', ed-, munkaversenyek sikeréhez. 

Most már egy táborban 

otthonukért, a közösségért 
dolgoznak a szegedi asszonyok 
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Ma vasárnap és hétfőn 
u toljára ját szűk 
4—6—8 órakor! 
Az év leghatalmasabb uj 
amerikai II. részes vad-
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M'ndííé! rés* 1 előadásban! 
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páratlanul izgalmas fő-
szereplésévei. 

I. 

Győr 

az igazság 
Mindkét rész egyszerre! 

Előadások: 4— fi—8-Aor! 

Kicsit fáradtan ébred1 Zsedé-
nyi néni kint az Ösomogyin, d'e 
az óra ötöt mulat s az ő napja 
már megkezdődik. Sietve elké-
szíti a reggelit, becsomagolja a 
szalonna-kenyér ebédet is mun-
kába induló urának és veszi' a 
megrakott garabolyo'kat, indul a 
piacra. Évek óta ázik-fázik tél-
ben, esőijen, hidegben. Nyáron 
nem' győzi a verejtéket törölni 
arcáról. És évek óta mindennap 
nyolc ulán vidáman kocog ha-
zafeléi üres kosaraival a kis 'szo-
ba-konyhát rendbe tenni. Ott a 
kis kert is, amiből élnek. Sokat 
görnyed, fárad dereka, hogy a 
kényéi-, szalonna előkerüljön. 

— Azért kelek ölkor — ma-
gy arázza í Zsedényi Gáspárné —, 
hogy délutánjaimat a nőmozga-
lom nak szentelhessem1. Kultur-
elöadásokat rendeztem a szo-
ciáldemokrata asszonyokkal, sze-
génycsaládókat látogatok, most 
éppen külturházat akarnánk épp 
teni. Régen vágytam a demo-
kratikus nőszövetségbe, itt a 
helyünk, örülök is, hogy beke-
rültem. Szükség volt "erre az; 
egyesülésre, igy nagyobb ered-
ményeket tudunk, elérni. 

Varroda után 

Hullik a vakolat, örökké se-
perni, törölgetni kell a háború 
ütötte nyomokat Nagymihály Fe-
rencné házatáján. Pedig az: éj-
szaka nagyon rövid, sietni kell 
a lakarii ássál. Nyolcra a Nem-
zeti Színház varrodájában jcell 
lenni. 

— Fér hatkor kelek — mondja 
vidáman a fiatal családfenn-
tartó —, hogy mindent rendbe-
hozzak, mert csak délután négy-
kor kerülök újra haza. Otthon 
is varrok, leteli a pénz, az' uram 
állás nélkül maradt. Természe-
tesen e mellett kiveszem a ré-
szem az MNDSz mozgalmából 
is. Régóla vajúdik1 a színház 
napközi otthonának kérdése is. 
Nem tudták dűlőre vinni. A'szín-
ház valamennyi nőtagja, szám-
szerint 140, áz MNDSz-be tö-
mörüli. Első ténykedésünkkel 
sikerüli is 80 személyes nap-
közi otthont létesítem. 15-en 
már meg is kezd|i a működését. 
Az! MNDSzdői kaptunk olyan 
lendületet, amely önállóságra 
bírt bennünket. 

Háztartás melleit 

gytiné asszonytárs —, d'e jut is 
időm a nőproblémák megoldá-
sára. Eddig a Kisgazdapárt nő-
tagozatában dolgoztam. Szívesen 
jöttünk mii kisgazda asszonyok 
azl MNDSz-be. Közös cél vezet 
mindannyiunkat s ezt összefo-
gással tudjuk megvalósítani, 
mert csak igy juthatunk előbbre. 

— Hogy ráérek-e — kérdezi 
vissza —, ha egy asszony időt 
akar szakitani valamire, tud is. 
Csak akarat keli hozzá. A Kis 
gazdapárl elnöknője maga ve-
heti a gazdaságat, mégis tűd.időt 
szakitahi, hogy együtt dolgozzon 
a nősziöVetséggei. 

Gyermeknevelés közben 

— Elli, hat óra, elkésel az! is-
kolából — Keltegeti Párkányi 
Zoltánná 10 éves kislányát. Siet-
ni kell, a kecskés lelepi szoba-
konyhás lakásból nagy ut az 
alsó váró síi elemiig.". Takarosan, 
tisztán utna'k indul a nagyobbik 
majd sorra kerül a 80 eszten-
dős nagymama. Munkába indul 
az 50 'százalékos hadirokkant 
férj is és Párkányiné kézen fogj a 
a négyéves Jolánkát és elviszi 
a kecskés telepi óvodába. 

K|is kert niszüti a 'házat, Ilyen-
kor már onnan Ikerül elő az 
ehéd're való. Párkány iné itt is, 

ott is dolgozik, mire újra együtt 
a család, kész az ebéd, ragyog 
a lakás. Közben átlátogat a 
szomszédokhoz, sőt felkeresi: a 
távoli asszonyokat is és szervezi 
a demokratikus nők kecskés te-
lepi táborát. 

— Három nap alatt 75 asz-
szonyí szerveztem be — mond'ja 
büszkén Párkányiiné elvtárs — 
liáz'ról-házlra jártam értük, db 
olyan szervezetünk van Kecskés-
telepen. hogy büszke vagyok rá-
juk. Szükség van az asszonyok 
összefogására, legyenek az' asz,-
szonyok öntudatosak. Ezzel a 
gárdává? bizakodással nézek a 
jövő elé. Teadélutánokat r'en 
dezfink, kullurtmmkát végzek a 
nőszöve tségbén, szerepeiket taní-
tok be, mert mindenre jut idő. 
Csak akarni keli. Tizenhat évig 
gyárban dkjjgoztam1, a vérünket 
szívták a tőkések. Ezért kell 
összefognunk, hogy segítsük az 
uj világot építeni, ahol mindten 
munkás emberséges elbánásban 
részesül. 

* « « 

A dOigozó nő tud időt szaki-
tanij, hogy résztvegyen a közös-
ség munkájából. Hol maradűak 
a ráérő asszonyok? Iiigyjék el, 
az ő számlikra is akad" munka 
bőven s nekik miég csak időt 
se keli szakitani, nincs honnan. 

Nincs fürdőszobája? 

M é g i s f t i r ö d H u e t 
m e r t a N I K 3 é v e s t e r v e 

a f a l u r a i s g o n d o l ! 
„ B A L A T O N " f ü r d ő k á l y h a , f U d ő k á d d a l 

v i z v e z e í é k n é l k U l I s h a s z n á l h a t ó 
Forgalomba hozza: 

T E R I I OGLO BUSZ R-T . Btsüaps! 
V., Vigszinház-uíca 3. Teletöm 124-250. 

Könyvkereskedő munhaverseny 

indul Szegeden 

öra nélkül, éhes malacvis;i-
fásra ébred Somogyi Káimánné, 
nyugdíjas tanár íelesége. Csi-
pog" a sok aprójószág," hatkör,, . ,, , , „, . 
etetni kell. Mire a löszágetetés | e s kezdenjenyezesrol. A Hajos-
befejeződík, ébred a ház is. könyvkereskedés lapunkon ke-

A budapesti nagyobb' könyv-
kiadóvállalatok a közelmúltban 
munkaversenyt hirdettek meig 
egymás között, liogy a kültura 
frontján is felzárkózzanak a gaz-
dasági léren verseijyzők hatal-
mas táborához. Most ezen a té-
ren a szegedi könyvkereskedők 
táborából értesültünk örvende-

hefejeződik 
Regige li a férjnek, a húsz'onegy. 
hónapos fogadott kislánynak, 
azután takarítás, bevásárlás, fő-
zés. A kicsi lánnyal bizony sok 
a d'oiog. állandó' mosás-vasalás 
a házban. 

— Tizenegy előtt sose jutok 
ágyba — monaja a fürge Somo-

resztüi munkaversenyre hívja 
ki valamennyi szegedi könyvke-
reskedőt. Felszólítja őket, hogy 
a verseny pontjaínak megbeszé- f 
lésére minél előbb jöjjenek 
össze. A versenyponlok között 
szerepelne a dolgozók minél szé-
lesebb rétegének demokratikus 

komoly szépirodalmi és szak-
könyvekkei Való e,Hatása, vala-
mint annak elérése, hogy a 
könyveket minél olcsóbban jut-
tathassák el a dolgozókhoz. A 
Hajós-cég egyébként már a ver-
seny megindulása előtt szer-
kesztőségünKiön keresztül ötven 
könyvet juttat el díjmentesen a 
szfe'gedi üzemi könyvtáraknak 
ötven külföldi folyóiratot adnak 
a Somogyi-könyvtárnak is. 

MAIIAZ és MAVAIJT 
forgalom szegedi ügynöksége 

Pollák Nándor 
nemzetközi száljilmányozási 
vállalat, Ketemen-Ulca s/. 
Royal-ai szemben. 

Kiskereskedők nagygyűlése 
április hó 11-én délelőH 11 érakor a Tisza szálló nagytermében 

" ' Előadók: KOMNENOV PÁL' orsz. képviselj a KISOSz elnöke és 
dr. KEL EMEN PÉTER min. osztálytanácsos. 

Valamennyi szegedi kiskereskedő megjelenését kéri a Szegedi Kiskereskedők Érdekkép-
viselete.* , . 

Vasárnap, 1948 április 11. 
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Ujabb lépés 
az i f júsági egység utján 

Ma tartja konferenciáját 
Csanád megye paraszt- és 
a szegedi tankerület dliákif-
jusága. Nemrég alakultak 
az iskolákban a diákszöVet-
ségi szervezetek, a falvak-
ban pedig az egységes pa-
raszlifjuság szervezetei. Oly 
lelkesedéssel és lendülettel 
látlak ezek a szervezetek a 
munkához, hogy szükséges-
nek tartották megyei kon-
ferenciáik megszervezését, 
melyen az; előttük állói fel-
adatokat megbeszélik és ki-
jelölik az utat a közeljövő-
re nézve. A diákszpvetségi 
konferencia azért is jelen-
tős, mert első alkalommal 
történik meg, hogy a diá-
kok és a tanárok közösen 
tárgyalják és vitatják meg 
problémáikat. 

Három /esztendővel ez-
előtt, mikor a magyar nép 
felszabadult, mindjárt szer-
vezkedni kezdett áz egész 
maglyar ifjúság, Uj ifjúsági 
élet Volt kialakulóban/A re-
akciónak természetesen ez 
nem telszeU és ideiglenesen 
sikerült szétforgácsolnia az 
erőket. 

A helyes utat ekkor a 
munkásífjuság mutatta meg. 
Az üzemekben dolgozó if-
júságot erős egységbe ko-
vácsolta és íre alakította 
harcos szervezetét, a SzIT-
el. Röviddel ezután alakult 
meg az egyetemi ifjúság 
egységes szervezete, a 
M E F É S Z . A közelmúltban 
pedig a paraszt és dliák-
ifjuság is rátalált a helyes 
útra. Három nehéz eszten-
dő mutatta meg a magyar 
ifjúságnak, hogy egyedül ez 
az ut, az egység utja a he-
lyes. Három esztendő kel-
lett ahhoz, hogy lássák, 
mit jelent a civakodás, az 
egymás ejleni áskálódás: 
eredménytelenséget, nélkü-
lözést, kulturális elmara-
dottságot, Azoknak tetszett 
csak ez az áldatlan test-
vérharc, akik népünk, ifjú-
ságunk esküdt ellenségei. 

Ezért jelentős: Szeged és 
környéke ifjúságának éle-
iében ez a két konferencia. 
Ez a két konferencia és a 
nyomában meginduló szé-
leskörű munka hivatott ar-
ra, hogy az ifjúságnak 
egyes rétegeiben mutatkozó 
politikai érdektelenségét és 
ingadozást leküzdje. Ma-
gyarország fejlődésének ma 
már világos áz utja és az 
ország dolgozó népe ma 
már előre tart a haladás 
utján. Ebbe az országépitő 
munkába kell az if juságnak 
is minden erejével bekap-
csolódnia. A dliákif juságnak 
a többtanulással, a paraszt-
ifjúságnak pedig a mezőgaz-
dasági munkaversenyekben 
való élenjárásisal. 

Bohó Róbert 
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$ Be lváros IMosH 
Vasárnap, hétfőn is 3 
gyönyörű és nagysikerű 
METRÓ színes világfilm! 

N A G Y 
D E R B Y 

MICKY ROONEY 

'főszereplésével. HIRADŐ. 
És a legjobb színpadi 
szjáín a , 

3 CARLOS 
utolérhetetlen nagyszerű 
mutatványaival. 

4—6—8 órakor. 


