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GYÓGYSZERIPARUNK 

nagy fejlődés előtt áll 
\Z &TEVES TERVBEN 

„A/, ötéves terv valóra vált-

ja SJÍ az elvet, hoy a nép ál-

lama számára u legfőbb érték 

az ember", ö t esztendő alatt 

egymilliárd forintot forditunk 

arra, liogy gyökeresein megja-

vítsuk népünk egészségvédel-

mét és gondoskodjunk szociál-

politikai szükségleteinek kielé-

gítéséről. Uj kórházakat épi-

tibik, az anya• és csecsemő-

vé dó intézetek egész sorát lé-

tesitjük, uj üzemi orvosi ren-

delők gondoskodank majd az 

üzemi dolgozók egészségének 

megóvásáról, tovább fejleszt-

jük a jól bevát járási egész-

ségügyi intézményeket, hogy 

a vidék, a falu dolgozói is 

hozzájuthassanak a szakorvosi 

ellátáshoz, kórházi ágyaink 

számát 9000-el növeljük. Je-

lenleg 10.000 lélekre 2.4 szü-

lészeti ágy esik, aa ötéves 

terv végére 3.8 ágy ju t majd. 

Jelenleg 180 emberre jut egy 

kórházi ágy, az ötéves terv 

végére minden 150 emberre 

ju. Szociális gondozásunk 

ilyen nagymérvű fejesztése 

parancsolóag irja elő gyógy-

szeriparunk további fejleszté-
sét is. Gyógyszerellátásunkat 
a háború előtt szinte kizárólag 
Németország végezte még az 
itthon gyártott gyógyszerek 
alapanyagait is Németország-
ból kellett behoznunk, Horthy-
ók hazaáruló kereskeelempoli-
kájj , következtében. A felsza-
dulas után gyógyszeriparunk 

Uó Ft, 195.'f-ben pedig már 400 
millió Ft lesz. Enenk biztosítá-
sára az ötéves terv folyamán 
meglévő gyógyszgy áraink ka-
pacitásának jobb kihasználá-
sával, ahol szükséges, u j gyá-
rak létesítésével tesz leget, 
gyógyszeriparunk a megnöve-
kedett követelményeknek. . 

De nemcsak a kapacitás nő-

szépen fejlődött, egyre inkább 
rátérünk az alapanyagok ha-
zai gyártására is. Az ötéves 
terv során az eddigi fejlődést 
hatványozott mértékben kell 
fokoznunk. Gyógyszertermeié 
síink értéke 191/9-ben 226 mii-

velősével siet gyógyszeripa-
runk szociálpolitikánk segít-
ségére, hanem azzal is, hogy 
egész sor u j gyógyszer gyár-
tását kezdi meg, amelyek kö-
zül a legismertebbek a penici-
lin és a steptomycin. 
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A világpolitika fa a ncmzctkóif num-
ká,mozgalom leEldószerübb kérdéseivel 
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Hagy íeüMorodás Finnországban 

Riiy szsbatlon&acsálása miatt 

Rity finn háborús föbüuösnek, 
Finnország volt háborús köz-
ti a-rsasági elnökének szabrulon-
bocsát.ma ffnn haladó körökben 
nagy felháborodást keltett. A 
finn Zlcmokratikus sajtó Finn-
or.-zig dolgozóinak több határo-
zatát közli, amelyekben erőtel-
jesen tiltakoznak a finn kor-
mány ujabb núpcllenes oselck-
m<*nve ellen. 

KJjtiííSsgns seslaliclyeozőlt 

a Oiriák üiinepségshre 

A posta junius 5-6u és G-án 
ralabánya 3, Békéscsaba 1, 
Győr 1, Hódmezővásárhely 1, 
Kecskeinét 1, Miskolc 1, Nyír-
egyháza 1, Székesfehérvár 1, 
Bécs 1, Szombathely 1 szdmu, 
valamint Salgótarján postahiva-
taloknak Bartók Béla Szövetség 
pünkösdi zenei ünnepségei 
1919 VI. 5-G szövegű különle-
ges keletbélyegzőt használ a fel-
adott küldemények csy részérek 
lei/élvezéséhez. ' 

Kilenc halálos slélel 
íf foyal-házbeli gyilkos nyilasok 

hünügyéhen 

Többhetes tárgyalás utáa szer-
dán reggel hirdetett Ítéletet a 
népbiróság a Royal-házbell gyil-
kos nyilas pártszolgálatosok bűn-
ügyében. A népbiróság Pető Ká-
rolyt. Lucska Vilmost, Bónis An-
dort, Tályi Tibort, Tóth Ervint, 
Földi Bélát, Kovács Józsefet, Ma-
rosán Lászlót és K. Hajdú Imrét 
kőtél általi halálra, Szakos Jó-
zsefet életfogytig tartó kény-

szermunkára, Mező-Kovács Jó- elé kerül. 

zsefné. Csurgó Máriát 19 évi 
kényszermunkára, özvegy Budai 
Lászlóné, Czigler Erzsébetet 10 
évi fegyházra itélte. A kihalyga-
totb 140 tanú vallomásából a nép-
biróság minden kétséget kizá-
róan megállapította, hogy a 
vádlottak állati kegyetlenséggel 
ártatlan üldözöttek százait gyil-
kolták le a Royal-házban és a 
Duna-parton. A bűnügy a NOT 

Páílfy Oysrgy altáieniagy nispyiiBlla az yj század-
és zászlűaliparaiBGsndki Wlyai i io! " 

Szerdán délelőtt a honvéd 
Kossuth Akadémia dlszlermélxm 
Nógrádi Sándor altábornagy 
elvtárs, a honvédelmi miniszter 
helyettese, Pálfíy György altá-
bornagy! elvtárs, a honvédség fel-
ügyelője, a tábornoki és a tiszti-
kar több tagjának jelenlétében 
nyitották meg az uj század- és 
zászlóaljparancsnoki tanfolyamot 

A Himnusz után Pálffy György 

elAárs mondott bestédet. A DO, 
széd után felhangzott a taps é& 
az akadémia falai megremegtek 
az »Éljen Rákosi, éljen Sztálin, 
éijeu Farkas* üdvözlésektől. Ez* 
utam a tanfolyam hallgatói letet-
ték az esküt. Az esküt tett hall-
gatók nevében Szabó Imre mo»< 
dott beszédet, majd az üanejB 
seg az laterna donáléval ért vé 
get. 

S L Y E N . 

a tudományos kutatás szabadsága 

a „korlátlan lehetőségek" hazájában 
Eugene Howard! Mkhigan városában 21 éi*g volt közép, 

iskolai tanár. 193á-bc-n köngvet wt * Erkélyes aranyt cim,-a. 
Aklcor elbocsátották állásából, de a közfelháborodás nyomásm 
alatt visszahelyezték azzal a kikötéssel, hogg csok matematikái 
taníthat. 

Most újból kiadott egy könyvecskét :»Ameril;a holnap* 
d*men, ametyben. az amerikai válságokról mondja meg vfi«> 
ményét. A könyv megjelenése ulán végleg elbocsájtotfák. A/l-
chigaa város nevelésügyi bizottsága az:a> okolta meg a jc.lmotf 
dást, hogy bizonyos nagy adófizető polgárok nem tűrik, horfj 
gyermekek o!yan embernél tanuljanak matematikát, aki a m*« 
monopolkapitalizmus betegségét tárja fel könyvében. Fngent 
IlOujvard jelenleg szoba festésléssel kezest meg kenyerét. 

Ilyen lehetőségek nyílnak tudósok számára Amerikában. 

Á viíág mSnd&n részéből jelentkeznek 
a fiatalok a budapesti festívafra 

'Az egész világon lelkesen ké-

szülnek a fiatalok az augusztus 

végért Budapesten tartandó festi-

válra. A párizsi békevilágkon-

gresszus ulán a világ ifjúságának 

ez a nagy találkozója lesz az 

egyik legnagyobb megmozdulás a 

béke mellett. Több mint 50 or-

szág 10—12.000 kiküldöttje mint-

egy 70 millió fiatal képviseleti* 
ben jön Budapestre. 

A világ minden részébél Bu-
dapestre seregié ifjak közölt 
lesznek a felszabadult Kina kar* 
cos ifjai és a vietnami szabad* 
ságharcosok is. A jestlvál ékel 
bizonyítéka lest annak, hogy « 
világ ifjúsága milyen egységt* 
tömörült. 

a z s r s z á g o s l a i s f r o m o s 

m e g v á l a s z t o t t b a : v a a R é i i v ' s e l ö 

A budapesti IV-ik kerületi vá-
lasztási bizottság, mint országos 
választási bizottság a választó-
kerületi központi választási bl-

BIOKÉMIÁI INTEZET 

Kevesen tudják a városban, 
hogy milyen munka és milyen 
élet folyik a dómtéri téglavörös 
épületekben. Az emberek néha 
végigsétálnak a hűvös árkádok 
alatt, elnézelődnck a szobrok és 
a domborművek között, megbá-
mulják a stilizált, rézveretü ka-
pukat és fölirásokaf, de beljebb, 
a kanyargós lépcsőházakba és a 
homályos, csöndes folyosókra ke-
vesen jutnak. Pedig ott kezdődik 
az igazi érdekesség, az Igazi iz-
galom amink, aki még sohasem 
járt tudományos kutatóintézet-
ben. 

Különös masinái', 
cörhenya-
ku lombi-

kok, szivárványszínű keverékek és 
lobogó lángok között ténfereg az 
idegen. Megzavarja a sok furcsa 
edény és a sokféle szag, ami asz-
talfiókokból, szekrényekből és 
fiolákból árad. Középkori bo-
szorkánykonyhák, ákom-bákomcs 
aranycsinálók jutnak az eszébe 
s várja, hogy valamelyik ajtó mö-
gül várallanul eléje toppan a 
hegyesszakállu adeptus, kezében 
n ragyogó élei-elixirrel. De csak 

D Ó M - T É R 

fehérköpenyes fiatal nö tekint föl 
rá a mikroszkóp tnögül, mert ez 
a Biokémiai Intézet, ahol aKos-
sülb-dijas Straub Ferenc Brúnó 
professzor vezetésével tanársegé-
dek, gyakornokok és egyetemis-
ták kutatnak lázasan és szenve-
délyesen — ugy mint hajdanában 
az alchhnisták — az élö anyag 
rejtélye után. 

— Jelenleg az izomműködések 
kémiáját, az izomjehérjék, az ac-
tin és a miosín állapotváltozá-
sait tanulmányozzuk — mondja 
Mánjjal Sándor s megcsillan a 
szemüvege a bevetődő fényben. 
— Ez a hét anyag és az adeno-
sin- triphosphorsav okozza első-
sorban az élö szervezet mozgá-
sát. .. 

ííi esteéí j a történele"ái 
során nap-

jainkban jutott el a természet 
Icglicnsöbb kérdéseinek vizsgá-
latához. Világhírű tudósaink, akik 
az államtól minden segítséget és 
támogatást megkapnak, ma már 
a szakszerű kutatás és a dialekti-
kus materialista világnézet és 
módszer segítségével minden vo-

nalon, a biokémia vonalán is át-
törték! a reakciós, idealista elmé-
letek! merev faláét s a végső pro-
blémák megoldásán fáradoznak, 
hogy az ember igazán úrrá le-
gyen a földön. 

— A világot nerrt titokzatos 
erök kormányozzák, hanem belső 
éa megfejthető törvények — foly-
tatja a fehérköpenyes fiatal férH. 
— Eletünket és mozgásunkat 
mérhető változások, átalakulások 
irányítják. Az adenosin minden 
molekulája 11.000 kalória me-
leget rejteget, amely ha fölsza-
badul, mozgási energiáirt ala-
kul át. ,, 

fiz iniézel 
ebben nz esz-
tendőben már 

40.000 forintot kapott az állam-
tól. A kutatómunka nem lankad 
el, egyre több munkás- és pa-
rasztszármazásu fiatal Ismerkedik 
a furcsa edényekkel, veyyületek-
kel és anyagokkal, a cél egyre 
világosabb. A munkásosztály ha-
talmas ereje diadalmaskodik 
tninden problémán s a szocia-
lizmushoz vezető nt telve van 
szebbnél-szebb tudoraányos Cred-
méraiekkei is. n. 4 >. 

zottságokiói Deérkezctt jegyző-
könyvek feldolgozása után ülés! 
tartott. Megállapította a Magyae 
Függetlenségi Népfront országot 
lajstromán megválasztott hatva*í 
képviselő szentélyét és részükre* 
valamint a megválasztott póőkép* 
viselők részire a megbízólevelei 
kiállította. 

Megállapította továbbá a Ma-
gyar Függetlenségi Népfrontr® 
leadott Szavazatok megszómolása 
után, hogy a 16 választókerület" 
ben a töredékszavazatok szárn® 
összesen 118.515. A törvény elő-
írásainak megfelelően mepáliapt* 
tottai azokkal a legnagyobb töre-
dékkel rendelkező választóként-
leteket, melyek további eqy-eg| 
mandátumot nyertek. Ezek sze-
rint a hajdu-lÁharl, szabolem 
szalmár-bcregl, békési, somogyit 
jász-zagy kun-szolnoki, rtcgV'md** 
pesti és jejér-komárom-eszlcrgo*. 
mi választókerületek jutnak tifabM 
mandátumhoz 

A HŐMÉRSÉKLET C.SőKKFM 

Mérsékelt, időnként élén* 
nyugati, északnyugati szél, fel-
hőátvonulások. Többfelé zánoiw 
cső, helyenként — főleg kcletca 
— zivatar. A hőmérséklet egyx; 
két fokkal csökken. 

I „ P á r t m u n k á s " 
május véjjén esedékes 

11. száma Központi Ve-

zetőségünk ülése miatt 

csak junius elején jele-

nik meg. 


