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A BCQ oltásokkal jelentősen csökken 
a tuberkulózisban megbetegedettek száma 

l)r. Waltner Károly egyetemi tanár nyilatkozata 
a BCG védőoltásokról 

Ismeretes, hogy húsvét utón 
S-cgcden is megkezdődnek a tu-
I erkulózis elleni BCG védőoltá-
suk. A tuberkulózis elleni kilz-
delen szempontjából nagyjelen-
tőségű egészségügyi kezdeménye-
; és iránt óriási érdeklődés nyil-
vánul meg, különösen a szülök 
körében. Szükséges is. hogy min-
den szülő tisztában legyen a 
BCG \é,!őo!tások jelen őségével. 
Ezért dr. Waltner Károly egye-
temi lanár, a gyermekklinika 
iga-gató'a nyilatkozató'an rész-
letesen ismertette a BCG oltá-
rokká! kapcsolatos tudnivalókat. 

A BCQ oltás ártalmatlan 
— BCG — ez a három betű a 

bacillus Calmette-Guérln rövidl-
lésc — mondotta Waltner Ká-
roly professzor. — Ebből a ba-
til'usból készül az oltóanyag. 
Cilmelte és Ouérin francia tu-
dósok állították elő először az 
oltóanyagot tizenháromévi fá-
radságos kutatómunka eredmé-
r veként, 1921-t,cn. Eleinte csak 
i dalokon alkalmaitok n védöol-
l.'st s amikor meggyőződtek ár-
tót. hogy az oltás valóban hasz-
nos és ártalmatlan, gyermeke-
ket is beoltottak. Persze az első 
yódoltolt gyermekek egy részé-
treki használt csak az oltás. A vl-
I.ig minden részében a legki-
válóhb orvosok hosszú időn át 
tanulmányozták a BCG oltást s 
tr.ost már ismerjük az oltásnak 
a:t a módját, amely a legtöbb 
gyermeknél eredményre rezet. A 
t i'ág m :n Jen országú'att megál-
lt •• oilotiák',hogy a BCG 'oltás (cl-

s 7 r:<i r: é Maimat tan. 

Csak egészségeseket oílunk be 
— AVielött orra válaszolnék, 

hogy kiket oltunk be — mondot-
ta Waltner Károly professzor —, 
•reg kell jegyeznem, hogy csak-
is egészségeseket oltunk be. Nem 
altjuk be azokat, akik valami-
lyen heveny, vagy idült beteg-
régben szemednek, akik láza-
sok, vagy akiknek a bőrén ki-
terjedt gyulladás van. Nem clt-
JÚIE be azokat sem, okik nem ré-
gen estek át valamilyen komoly 
betegségen s még legyengült ál-
lapotban vannak. Igy példán! 
nein oltunk be olyan gyermeke-' 
bet, akik egy hónapon belül ka-
nearón. vagy sulyosavl> szatnár-
J.ohögésen estek át. Külön hang-
i dvozom. hogy a BCQ oltás tu- Csongrádinegyében ismét ulabb 

•.I ra ta ó is e I mi védőoltás. Csak i)£FÖSz íöldmunkástagozatok 
azok számóra szolgál tehát, akik alakultak. A dolgozó parasztság 
l. erkulofikus fertőzésen még mindenütt nagy lelkesedéssel 
; ma estek át, akiket tehát meg vct t rászt a földmunkátagozat 
lehet és meg is kelt védeni a megalakulásán és hallgatta meg 

baollásokkal állapítjuk meg. 
Ezért kell a BCQ oltás előtt 
mindig két próbaoltást végezni, 
A szülőknek jól meg kell jegyez-
niük, hogy az első két oltás csak 
vizsgáló oltás. Többször előfor-
dult ugyanis, hogy a szülők — 
abban, a Íriszemben, hogy a gyer-
mek már megkapta az oltást — 
a tulajdonképpeni védőoltásra 
már nem hozták el. 

—- A szülök megnyugtatására 
hangsúlyozni kivonom, bogy az 
oltási nem jár lázzal, de még hö-
cmclkedéssel sem — mondotta 
Waltner Károly professzor. 

Csecsemőkortól 20 éves korig 
odatiak 

—. Tekintettel arra, hogy a tu-
berkulózis elsősorban a gyerme-
kekre és a fiatalokra jelenti a 
legnagyobb veszélyt, ezért az ol-
tásukat csecsemő kortól 20évess 
ko'lg a'kalrazzdk. 'Az egészség-
ügyi kormányzat (erre szerint az 
újszülötteket ezentúl folyamato-
san fogják oltani. Ez pedig azt 
jelenti, hogy nz újszülöttek már 
az első napokban, de legalább 
is az első hetekben meg fogják 
kapni az áldásos védőoltást. Ök 
csak egyszeri oltást kapnak, mi-
vel nem szükséges az előzetes 
pró! aoltások elvégzése. 

Biztosak lehetünk a BCQ 
oltások sikerében 

—í'A kormányzat odaadóan tö-
rődik népünk egészségével —• 
mondotta n továbbiakban Walt-
ner Károly professzor. — Nálunk 

Magyarországon sokan szenved-
nek tüdőbajban, sok a csont- és 
mírjgy-gümőkórosl és sajnos, elég 
sok gyermek betegszik meg a 
tuberkulózis legsúlyosabb formá-
jában, a gümős agyhártyagyulla-
dásban. Hazánkban évente 110— 
120 ezer a tuberkulózisban el-
haltak száma. A BCQ oltások be-
vezetése jelentős javulást jelent 
majd ezen a téren. Különösen azt 
várhaljuk} a BCG oltásoktól, hogy 
tuberkulózis legsúlyosabb alak-
jaiban megbetegedettek száma — 
közlük az agyhártyagyulladás ál-
dozatainak száma is — jelentő-
sen! csökkenni fog. Biztosak lehe-
tünk a BCG oltások sikerében. 
Bizonyítéka ennek az a tény, 
Itogtj a BCG oltások igen sok or-
szágban, de különösen Francia-
országban, a Szovjetunióban, 
Svédországban, Dániában és még 
számtalan más országban igen 
elterjedtek. Ezekben az orszá-
gokban a nagyközönség vélemé-
nyét kővetkezőkkel jellemezge-
tems Svédországban olyan a köz-
hangulat, hogy azt az orvost, aki 
a BCG oltálst elmulasztaná, bí-
róságé elé állítanák, azzal a vád-
dal. hogy nyilvánvalóan hasznos 
beavatkozást mulasztott eL 

— Biztosak vagyunk abban, 
hogy a magyar dolgozók mcqér-
titU a BCG oltások fontosságát és 
at oltásokat ezentúl nem hatósá-
gi intézkedésre, hanem elsősor-
ban a szülök határozott kívánsá-
gára kell majd elvégezni az or-
vosoknak — mondotta befejezé-
sül Waltner Károly professzor. 

72:34«re vezet Moszkva 
a sakkcsapatversenyben 

/? fokkcsapatverseny vasárnapi 
11. fordulójában a magyarok 
egyi 'cig Ismét jól játszottak, de 
végeredményben a nagyobb jó-
léte,V tr.égis érvényesült. A mér-
kő é eit során Bronsteln győzött 
Szabó ellen, Szmiszlov legyőzte 
Benkőt, Kolov megnyerte játsz-i ben maradt. 

máját Szlly ellen, Ltlientlia! le-

győzte Tiparyt, Flohr győzött 

Flórián ellen, Ragozln pedig Gc-

rö ellen. A Füster— Averbach-

jítszma döntetlen latt, a Barcza 

—Szímagtn játszma pedig fiiggü-

f .'előzéstől 
l ö t . 

és a megbetegedés-

A védőoltást 
j róbaoltások előzik meg 

a kiküldöttek előadását. Kübek-
hizán Nagy István beszélt, 
Nagyszéksóson Kékal János, Új-
szegeden Bán Béla, Fcketeszélcn 
Santyal János, Domaszékeu Ko-

Hogy ialaki átesctl-e mór j vécs Ferenc, Lengyelknpolnán 
e/lé'ésen, rügy nem, ait pró- juhász) János, Balástiján Bán Bé-

Ujabb DÉFOSz földmunkás 
tagozatok alakultak vasárnap 

Vasárnap Szeged környékén és'la. Pusztamérgesen Nyttral An 
' lat, öttömösön Makra Mihály. 

Csanádpalotún Nagy laire be-
szélt, Pitvaroson Dékáni/ And-
rás, Atedgyesegyhózán Krizsán 
János, Kevermesen Zámbori Bé-
la, Nagykumaráson Privinszkl 
János, 

Egy szövőnő 
a Tudományos Műszaki Társaság tagja 

Marja Vnsz.iljevna Zorina n 
ó 'röf Hadsereg 10. évforduló. 
írói elnevezett íésüsfonógyár-

i,:ui dolgozik, mint szövőnő. 
V ak a Nagy Októberi Forrada-
í m után tanult meg imi-olvas-

i de olyan nagy volt lienno 
ií tudásszomj, hogy lankadatlan 
Í;. irgalommal tanult tovább a 
y . ír sztahanovista iskolájában, 
ruhjd elvégezte a szakiskolát is. 
/tűim mi hires t-ztóliánovista. 

r ül nek ki a keza alól. Zorina 
nagyon szivesen beavatja sike-
rének titkába a gyár minden 
munkását, s ma mar nagyon sok 
fiatat szövőnő köszönheti neki 
kitűnő terinelésj eredményeit. A 
gyárban nemrég megalakult a 
tudományos műszaki társaság 
csoportja. A mérnökök, techni-
kusok, sztahanovisták és újítók 
Zorinát egyb.angntag beválasz-
tották ebbé a tudományos 9zer-

Nyolo szövőgé|A't szolgál ki egy-, vezetbe. Feladata az lesz, hogy 
rwrw, a normálian előirt három ; megszervezze az egyes gyárak 
helyett Emellott állandóan tul- között a, legjobb termelési 
icljositi munkatervét és csak módszerek rendszeres kiese rété 
kdünó minőségű /szövetek ke- sét. 

A békés épifőmunkára 
szavazunk 

A x 3^,^ , 8?* h i r a a* egási ország dolgozó népében nacn 
H érdeklődést váltott ki. Érdeklődéssel, de ugyan aWw 

nyugodt bizalommal tekinthetünk aa ul választás felé. A leg-
szélesebb dolgozó rétegek akarnak é§ fognak leszavazni, hogy 
hitet tegyenek a népi demokrácia, -» — u — 
lett. 

as uj Magyarország iu«l-

IJj a választás teljesen különbözik minden eddigi válas» 
tástól. Nemcsak a Hortky-idők és a Habsburg-idők un poli. 
tikás választásaira gondolunk, amelyektől természetszerűen 
különbözik ez a választás, ahol a dolgozó nép választ és a 
dolgozó nép legkiválóbb tagjait választják meg. Különbözik 
azonban még yz eddigi demokratikus: as 1945-ös és a• 
1947-ea választásoktól is. A helyzet ugyanis azóta döntőé® 
megváltozott politikai és gazdasági téren egyaránt. 

y Rágósán kiderült az 1947-es választások alkalmával is, 
T népi demokráciánknak valóban vezető pártja a Ma-

gyar Kommunista Párt, amelyre a dolgozók legnagyobb rész® 
adta szavazatát. Azon a választáson azonban még szervezett 
párttal léphettek fel a klerikális reakciónak, a nagytőkések-
nek és imperialista csatlósok képviselői is, Pfeifferélc ó* 
Barankovicsek, hogy zavart keltsenek a magyar dolgozók elma-
radottabb rétegeiben. Ezek a pártok csutósan levizsgázlak as 
ország minden dolgozója előtt és ők maguk adták csattanó® 
bizonyítékát annak, hogy nem méltók szavazatra, mert ezek-
kel a szavazatokkal nem a dolgozó nép érdekében, hanem % 
dolgozó nép ellen fejtenek ki tevékenységet. 

I I gyanakkor, amikor ezek a pártok igy levizsgáztak s* 
u ország népe előtt, velük szemben a népi demokrácia párt-

jai, elsősorban természetesen a munkásosztály marxist a-leni. 
nista pártja egyre szélesebb tömegek bizalmát, megbecsülését, 
szeretetét szerezte meg magának. Mindinkább látta minden 
világosan gondolkodó lakosa ennek az országnak, hogy csak a 
munkásosztály és a kommunisták útmutatása jelentheti mind-
annyiunk életszínvonalának emelkedését, boldogabb jövőjét 

Kézzelfogható eredmények bizonyítják, hogy ez valóban igy 
van és hogy valóban a kommunisták által vezetett munkás-
osztály hivatott a magyar dolgozó nép boldog jövőjének meg-
teremtésére. Gyáraink, üzemcink egyre fokozódó munkateljesít-
ményei, a. dolgozó parasztság egyre szebb és jobb termelési 
eredményei mind az ország helyes vezetésének köszönhetők. 
Mindennek következtélrén életünk is sokkal könnyebb, mint a 
felszabadulá.s első idejében volt. Nemcsak könnyebb, de nagyobb 
reményekre is jogosító. 

I í ároméves tervünknek végefelé járunk és ma már bis-
H tosra vehetjük, hogy hét hónappal előbb teljesítjük a 

kitűzött iaőnél. Utána megindul a történelemben eddig egye-
dülálló hatalmas arányú és hatalmas távlatokat megnyitó terv-
nek, az ötéves tervnek végrehajtása. Ehhez a tervhez milliók 
céltudatos, egységes erőfeszítésére van szükség. Munkások-
nak, parasztoknak, értelmiségieknek, akisemberek legszélesebb 
tömegeinek kell öagzefogniok "ennek a tervnek, az ötéves terv-
nek, az ő tervüknek végrehajtása érttekében. 

Az idei választás ennek az összefogásnak megnyilatkozása 
[esz és egyben egészen nagyaránvu népszavazás az ötévé* 
terv, a béke, a Magyar Függetlenségi Népfront ós annak ve-
zető pártja: a Magyar Dolgozók Pártja mellett. A Népfrontra 
leadott minden egyes szavazat annak bizonyítéka lesz, lmgv 
a szavazat leadó ja helyesli és támogatja népi demokráciánk 
eddigi munkáját, helyesli és támogatja a Népfront célkitűzé-
seit, amelyeknek középpontjában a héke és az ötéves terv, 
vagyis a békés építőmunka áll. Az eddigi változásokat mint-
egy" szentesitik a dolgozó töm&srek szavazatukkai és bizto-
sítják további hozzájárulásukat, támogatásukat. 

A békés építőmunka mellett történő állásfoglalás egy-
ben jelenti mindazokkal a szembefordulást, akik ujabb 

háborúra spekulálnak, akár tul a tengeren, akár itt az ország 
határain belül. Jelenti tehát az imperialistákkal, a nagytó 
késekkeh a békés emberi ólét elsőszámú közellenségeivel vaíó 
szembeszegülést. A békefront erejo gátat vet a® imperialisták 
háhonis terveinek annál is inkább, inert olyan szilárd, meg 
ingathatni la la erőre támaszkodik, mint a Szovjetunió. 

Szükség van tehát az ni választás megtartásúm, hogv 
népűnk szavazatai ismételten bebizonyítsak, j/alrüiuav 

tömegmegmozdulásuk erejével bizonyítékát adják népi demokrá-
ciánk eddigi politikája helyességének, valamint az MDP ái-
tat vezetett Népfront helyes politikai irányvonalának. A* uj 
szavazások dolgozó népünk Véleményét, állásfoglalását tfej* 
majd elénk é» az eddigi jelek biztató reményre adnak jogot. 

Darwin után a tudományos szocializmust 
is törvényszék elé állítja az amerikai reakció 

Az Egyesült Államok ve-
zető köreinek támadó szelle-
mű kiilpollikáját, amely az 
északatlanti egyezményben 
jut kifejezésre, most a belső 
reakció tobzódása követi. A 
demokrata és a köztársasági 
párt blokkja üldöző hadjára-
tot indított az Egyesült Ál-
lamok demokratikus elemei 
ellen —írja nemzetközi szem-
léjében a Pravda. Az Egye-
sült Államok kongresszusa 
elé olyan törvénytervezetet 

amerikai kommunista párt 12 
vezetője ellen indított bíró-
sági komédia áll. Az állam-
ügyész a z-koramunista kiált-
vány* tanulmányozását úgy 
állította be. mint i-összeeskü-
vésbr az Egyesült Államok 
kormánya ellen. Az amerikai 
reakció akaratából a new-
yorki bíróság az előtt az 
abszurd feladat előtt áll, 
hogy intézkednie kell a mar-
xizmus é3 a tudományos szo-
cializmus felett s ezzel tűT-

terjesztettek, emely messze!szárnyalja a híres majom-
felülmúlja a japánok által a pert*, amelyen tudvalevően 
•gondolatok veszélyei ellen 
mdítot harc törvényét. 

A demokráciaellenes intéz-
kedések középpontjában az 

Dai wiu fejlődéselméleté' 
>.ítélték eM. 

Az amerikai reakció a hit-
leri példát követve, kommo 

mstaellones jelszavakkal akar-
ja a demokratikus mozgal-
makat szétdúfnL A rewyorki 
békekongresszus azonban be-
bizonyította a deniokratikui 
gondolkodású amerikaiak iga 
zi hangulatát és as amerikai 
reakció úgy megijedt a béke-
kongresszus hatalmas sikeré 
tői, hogy a kongresszusom 
résztvevő államok küdöttei 
nek azonnaE elutazását kö-
vetelte as Egyesült Államok-
ból. 

A pártot építed, 
ha a pártsajtó! 
e r ö s i t e d ! 


