
Lelkiismeretes munkával 
sikerrel oldhatjuk meg 

soron következő feladatainkat 
Dr. Münnich Ferenc mondott beszédet 

a székesfehérvári villamossági gyár szabad pártnapján 
Szerdán délután a székes-

fehérvári Villamossági-, Te-
levízió- és Rádiókészülékek 
Gyárában — a volt Vadász-
tölténygyárban — szabad 
pártnapot tartottak. A több 
ezer dolgozó nagy tapssal 
köszöntötte dr. Münnich 
Ferencet, az MSZMP Poli-
tikai Bizottságának tagját, a 
forradalmi munkás-paraszt 
kormány elnökét, Fejér me-

gye országgyűlési képviselő-
jét, valamint Cseterki La-
jost, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagját, a me-
gyei pártbizottság első 
titkárát és a megye, a város 
vezető személyiségeit. 

A pártnapot Szalai Lajos, 
a gyári pártbizottság titkára 
nyitotta meg, majd dr. Mün-
nich Ferenc mondott beszé-
det. 

A vitás kérdéseket csak tárgyalásokkal 
lehet megoldani 

Elöljáróban tolmácsolta az 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga és a kormány szívélyes 
üdvözletét Fejér megye és 
Székesfehérvár dolgozóinak, 
rhajd a nemzetközi helyzet 
időszerű kérdéseivel foglal-
kozott. Részletesen szólt a 
szovjet tudomány ós techni-
ka nagyszerű fejlődéséről, a 
szocialista országok gazda-
sági erejének gyors növeke-
déséről. Emlékeztette hallga-
tóit arra, hogy milyen meg-
döbbenést keltettek bizonyai 
nyugati körökben a szovjet 
rukétatudomány újabb és 
ujabb eredményei, amelyek 
ma már vitathatatlanná te-
szik a szovjet tudomány fö-
lényét az amerikai rakéta-
technika felett. 

Kimagasló sikereket ér el 
a szovjet nép — folytatta — 
gazdasági és kulturális téren, 
országának fejlesztésében. A 
hétéves terv, amely meggyő-
ződésünk szerint a kitűzött 
határidő \ előtt megvalósul, 
szinte beláthatatlan távlato-
kat nyit a szovjet nép előtt. 
E gigászi terv végrehajtásá-
ban ma már azok sem kétel-
kednek, akik azelőtt gúnyos 
hitetlenséggel fogadták a 
szovjet terveket. 

A kormány elnöke ezután 
a Szovjetunió Legfelső Ta-
nácsának legutóbbi történel-
mi jelentőségű határozatát 
méltatta. 

— A szovjet hadsereg 
ú jabb csökkentése — 
1200 000 fővel — nemcsak 
példát mutat a kapitalista 
országoknak, nemcsak a 
szovjet nép szilárd békeaka-
ratát tükrözi, de erőt sugá-
roz, a Szovjetunió hatalmas 
erejét hirdeti. A szocialista 
tábor ereje, a népek béke-

akarata kényszeritette a 
Nyugat vezető politikusait a 
tárgyaló asztalhoz. Egyes 
k&rdcsörtetők persze még 
korántsem mondtak le hi-
degháborús terveikről — 
mint például — Adenauer 
nyugatnémet kancellár. A 
szocialista tábor népeinek 
azonban szilárd meggyőző-
dése: a béke erői keresztül-
húzzák a háborúra spekulá-
lók terveit, a békét akaró 
milliók lefogják a háborús 
tüzeket gyújtogató kezeket. 
Ma már csak békés úton, a 
tárgyalások útján oldhatók 
meg a vitás nemzetközi kér-
dések! 

Dr. Münnich Ferenc ez-
után hazánk fejlődéséről be-
szélt. 

— Népünk, a szocialista 
tábor és saját eredményei-
nek tudatában nyugodtan 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Uj házak magasodnak... | 
ü t* munkát 

Ahhoz a hatalmas fejlődéshez, amelyet az Albán ~~ 
Népköztársaság a felszabadulás óta eltelt esztendőkben 
elért, elengedhetetlenül hozzátartozik< a lakásviszonyok 
megjavítása, korszerű lakóépületek létesítése. A kialakuló = 
ipartelepek körül sorra emelkednek az új lakótelepek há- §| 
zai-is. Képünk Lóra-Vlara új lakóépületeiről készült. ^mmmmKimmimmmmm^ 
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Értékes valutát kapunk a magyar agyag 
egyik különleges fajtájáért 

A Szegedi Tudományegyetemen új eljárást dolgoztak kj 
a bentonitok ipari felhasználására 

Hazánk egyes vidékein 
nagy mennyiségben találha-
tó egy különösen finom 
szemcséjű agyagféleség, a 
bentonit. Ez az anyag igen 
olcsó, mintegy 20—30 fil-
lérbe kerül kilogrammon-
ként. Az iparban már ré-
gebben széleskörű felhasz-
nálást nye r t Különösen az 
öntészetben, a textiliparban, 
az olajbányászatban dol-
goznak vele. 

A bentonitból állítható elő 
az úgynevezett organofil 
bentonit, 

amely az iparban az alap-
anyagánál is keresettebb 

cikk. Ennek az a tulajdon-
sága, hogy az alapanyaggal 
ellentétben vízzel nem ele-
gyedő folyadékokkal, példá-
ul benzinnel, benzollal, kü-
lönféle olajokkal stb. jól 
nedvesedik és azokban meg-
duzzad. Hazánkban eddig 
ezt az anyagot nem tudták 
előállítani. 

Most az országban első-
nek a Szegedi Tudomány-
egyetem Kolloidkémiai 
Laboratóriuma kutatóinak, 
együttműködve ipari szak-
emberekkel, sikerült kidol-
gozniuk az előállítási el-
járást. 

A bentonithoz bizonyos 
szerves anyagokat adnak, és 
így készítik az organofil 
bentonitot. Ez utóbbinak ér-
dekes tulajdonságai miatt 
széleskörű alkalmazása le-
hetséges, elsősorban a fes-
ték- és lakkiparban. Ezért 
világszerte keresett cikk, 
értékes valutával fizetnek 
érte a külföldiek. Világpiaci 
ára az alapanyag több tíz-
szerese, általában 1.5—2 
dollár. Hazai előállítási 
módját most fogadták el 
a szabadalomnak. 
Most, hogy a szegedi ku-

tatók befejezték vizsgálatai-
kat, a hazai ipari üzemek is 

megkezdték az organofil 
bentonit felhasználását. 

Alkalmazására elsőnek a 
festékiparban került sor. 
Felhasználásával jelentősen 
javítják például az olajfes-
tékek minőségét Ismere-
tes, hogy korábban az olaj-
festékek bizonyos alkotóré-
szei gyorsan ülepedtek. s 
ez eddig sok kellemetlen-
séget okozott. A szegedi ku-
tatók javaslatai alapján 
most bizonyos menny !ségű 
organofil bentonitot kever-
nek az olajfestékbe és így 
megszüntenik a káros üle-
pedést 

A kutatók kikísérletezték 
már azt is. hogy ha az 
organofil bentonitot ola-
jokkal keverik, akkor ki-
váló minőségű kenőzsírok 
állithatók elő. 

Ezek jobb kenőképességüek, 
hosszabb ideig használhatók 
és nagyobb hőingadozást el-
viselnek, mint a korábban 
használt kenőzsírok, ugyan-
is mínusz 40 fokig fagyál-
lóak és 250 fokig hóáTóak. 

Az organofil bentonitot 
az ipar sok más területén 
is sikerrel lehet majd al-
kalmazni. 

D. J, 

ülést tartott az Országos Béketanács 

A szovjetunióbeli Nyikolajevben érdekes kezdeményezést 
valósítottak meg. Gyermek-filmszínházát létesítettek-Pio-
nír* elnevezéssel, amelynek egész -személyzete* a 7. 
számú iskola nyolcadik osztályos pionirjaibó! áll. A mozi-
igazgató, az adminisztrátor, az ellenőrök és a jegysze-
dők, a mozigépészek egyaránt iskolai tanulók, akik ma-
guk takarít ják a helyiséget is. Felvételünkön G. Kuvsi-
nov, a kis mozigépész a felnőtt mozigépész segítségével 

vetítésre állítja be a gépet 

Az Országos Béketanács 
szerdán kibővített ülést tar-
tott a parlamentben. A ta-
nácskozáson megjelent Rónai 
Sándor, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, az or-
szággyűlés elnöke is. 

Darvas József megnyitójá-
ban összegezte a békemozga-
lom újabb nagy eredmé-
nyeit, majd arra kérte az 
Országos Béketanácsot, hogy 
mentsék fel őt a béketanács 
elnöki tiszte alól, mert a 
Magyar írók Szövetségének 
elnökévé választották. Kérte 
Hantos Jánosnak, az Orszá-
gos Béketanács t i tkárának a 
felmentését is, mert Hantos 

János más, jelentős megbíza-
tást kapott. 

Dr. Ortutay Gyula, az Or-
szágos Béketanács alelnöké-
nek javaslatára megválasz-
tották Szakasits Árpádot, a 
Béke-Világtanács irodájának 
tagját az Országos Béketa-
nács elnökévé, Dezséri Lász-
lót, az Országos Béketanács 
elnökségének tagját pedig a 
béketanács titkárává. Darvas 
Józsefet az Országos Béke-
tanács alelnökévé választot-
ták. 

Szakasits Árpád, az Orszá-
gos Béketanács ú j elnöke is-
mertette ezután a békemoz-
galom újabb eredményeit és 
feladatai t 

Neveléslélektani kiállítás 
! Szegeden 

, . i , 
Hasznos tevékenységet végez 
az iskolaegészségügyi ankét 

Á Szegeden ülésező i&ko- déget is, a kiír a nagyszabá-
laegészségügyi ankéttal ösz- sú ankét alkalmával jöttek 
szefüggésben neveléslélekta- Szegedre Ezt követően dr, 
ni kiállítás nyílt tegnap reg- Bognár Emil budapesti igaz-
gel a Juhász Gyula Művelő- gató-főorvos - A gyermek-
dési Otthon termeiben. Szép- egészségügy és az iskolaor-. 
számú érdeklődő közönség vosi munka* címmel tartott 
jelenlétében dr. Gajó István vitaindító előadást. Vázolta 
városi orvos nyitotta meg a az iskolaorvosi tevékenység 
kiállítást, hangsúlyozva, hogy kialakulását hazánkban, 
a Csehszlovákiát is megjárt majd elemezte a felszabadu-
gazdag kiállítási anyag Sze- lástól napjainkig tartó isko-
geden került először bemu- laorvosi munka fejlődését 
tatásra hazánkban. A meg- más országokéval való ösz-
nyitót követően dr. Schnell szehasonlítás alapján is. Az 
János egyetemi magántanár, összehasonlításokból világo-
a Központi Gyermékideg- san kiderült, hogy a hazank-
gondozó Intézet igazgatója ban folyó iskolaorvosi mun* 
tárlatvezetést tartott. ka nincs elmaradva, sok te-

Dr. Schnell János egy kintetben még jobb is, mint 
gyógypedagógiai tanárral, más országokéi. Természete-
Tamás Lajos grafikusmű- sen a jövőbeni fejlődésre 
vésszel lépett munkaközös- még sok vonatkozásban szé-
ségbe, hogy gyermeklélekta- lesebb körű célkitűzések 
ni és mentalhygieniai tudo- lesznek megvalósíthatók ha-
mányos és gyakorlati tapasz- zánkban ilyen téren is. 
talatait az egész társadalom Az első vitaindító előadás 
szolgálatába állítsa. A nagy- után korreferátumok követ-
szabású kiállítás — amely keztek, majd a délutáni 
még ma megtekinthető — órákban került sor a máso-
bizonyitja, hogy ismeretter- dik vitaindító előadásra. -Az 
jesztő képekben feldolgozták iskola szerepe az egészség-
az alkalmazott gyermekié- ügyi nevelés szolgálatában* 
lektan, a gyakorlati nevelés- címmel dr. Métneki János, 
tan, a pályaválasztás, az ál- az Egészségügyi Minisztéri-
taldnos lelkihygiéne főbb um Egészségügyi Felvilágo-
problémáit, a leggyakoribb sító Központjának igazgató-
nevelési hibákat, a helyes ja tartott előadást, amelyet 
nevelési tanácsokat. Drámai ugyancsak kiegészítő előadá-
eszközökkel megalkotott pia- sok követtek, 
káttervekben szólítják fegy- Az iskolaegészségügyi an-
verbe az egész társadalmat két mai programjában vita-
az emberi civilizáció jövőjét indító előadást tart dr. Ge-
legjobban fenyegető népbe- r é b György főiskolai tanár, 
tegségek, az alkoholizmus, a kandidátus, a -Mentalhy-
bünözas stb. elleni küzd e- gienes vizsgálatok Szeged 
lemre. és környéke iskoláiban* 

A kiállítás megnyitását címmel, amelyet követ majd 
követően a Hazafias Nép- d r - Schnell János egyetemi 
front nagytermében megkez- magántanár, Horváth József 
dődött az iskolaegészségügyi általános iskolai igazgató, 
ankét programja. Dr. Vetró űr- Kunfalvi András közép-
János, a városi Közegész- iskolai tanulmányi felügyelő 
ségügyi és Járványügyi Ál- és dr. Bácskai Józsefné, az 
lomás igazgató főorvosa üd- Ideggyógyászati és Lélekta-
vözölte az ankét részvevőit, ni Gyermekgondozó Intézet 
köztük számos vidéki vear vezetője korreferátuma. 

illés) tartott 
| az országgyűlés 
| több bizottsága 
j£ 
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Megem'ékezés 
Leninről 
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