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Díszünnepség Budapesten 
az 1848-as szabadságharc 

e m l é k é r e 
• 

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bi-
zottsága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa szerdán 
a Fehérvári úti Szakszervezeti Művelődési Otthonban ün-
nepséget rendezett az 1848-as magyar szabadságharc évfor-
dulója alkalmából. Az elnökségben többek között helyet fog-
lalt Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagja, az országgyűlés elnöke, Pullai Árpád, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának első titkára, Venéczi János, a budapesti 
pártbizottság titkára, Harmati Sándor, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának titkára, Balogh István, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának titkára, Nagy Richárd, a KISZ buda-
pesti bizottságának első titkára, valamint Reichl Antal, a 
műszaki egyetem lakásépítési tanszékének vezetője. 

A Himnusz hangjai után Harmati Sándor, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsának titkára megnyitotta az ün-
nepséget. majd Balogh István, a KISZ Központi Bizottsá-
gának titkára mondott beszédet. 

Az ünnepség második felében a KISZ központi művész-
együttese, valamint neves fővárosi művészek adtak műsort. 
A magyar szabadságharc évfordulójának emlékére rende-
zett díszünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget. 

Rónai Sándor 
nyilatkozata 

a moszkvai rádióban 
A moszkvai rádió kedden 

és szerdán 39 nyelven sugá-
rozta Rónai Sándornak, a 
magyar országgyűlés elnö-
kének az általános és teljes 
leszerelésről, a genfi érte-
kezletről szóló nyilatkozatát. 
Ugyanebben az adásában 
közvetítette a moszkvai rá-
dió Knud Jespersennek, a 
Dán Kommunista Párt elnö-
kének és néhány más ismert 
külföldi közéleti személyi-
ségnek a nyilatkozatát is. 

Útravalót kaptak, 
várják a további segítséget 

a Szegedi Ruhagyár szocialista címért vetélkedő új brigádjai 

tói. A szalagvezető, aki ko-
rábban a Zója-brigád vezető-
je volt, ugyancsak ígérte a 
támogatást 

Az ígéret szép szó... 
Több munkáslány, mun-

kásasszony s néhány fiatal-

Két héttel ezelőtt én ke- hoz szükséges ismereteket, 
restem őket, a Szegedi Ruha- F,zzel egymás segítését sze-
gyár Zója szocialista brigád- retnék biztos alapokra hé-
jának tagjait most ők hívat- lyezni. Sűrűn megtörténik, 
tak engem. Akik olvasták a hogy valaki beteg lesz, vagy 
látogatásomról írott riportot, más ok miatt nemtud mun-
amelyben hírül adtam, hogy kába jönni. A Brigád úgy 
az egykori nagyhírű Zója és határozott, hogy ilyen eset-
Hámán Kató szocialista bri- ben nem kérnek segítséget, 
gádok ma már csak emléke- összefogással pótolják, illet- ember fogott össze és dol-
zetben élnek, most bizonyára ve elvégzik brigádtársuk gozta ki a brigádok vállalá-
meglepódve olvassák* hogy munkáját is. sat. Mindannyian kaptak va-

lamilyen külön feladatot 
Jól sikerült Mindenki felelős valamiért 

i • • Természetesen elsősorban sa-
o „ M S T i z s g a • j á t m u n k á j á é r t > a vállalás 

Természetesen: a brigádok teljesítéséért. Emellett külön, 
vállalásainak összeállításánál személy szerint egyik az 
nemcsak a termelési problé- anyagtakarékosságért, a má-

elismerésre mák megoldására gondoltak, sik a munkásvédelemért a 
eredmény- Pontokba foglalták a kultu- harmadik a tisztaságért, a 

ők hivattak. Tehát mégiscsak 
léteznek. 

Igen, valóban léteznek, 
Üjra összefogtak. Többnyire 
azok a munkásasszonyok, 
akik már korábban is része-
sei voltak a sok nagyszerű 
cselekedetnek, 
méltó termelési 
nek. Azt mondják, amikor rális, művelődési és politikai rendért stb. Az alakuló gyü-
megjelent a bíráló riport a továbbképzés feladatait, cél- lés után a fogadalom lázában 
ruhagyári munkaverseny kitűzéseit is. Példát akarnak lelkesedéssel kezdtek mun-
senyvedő hajtásáról, ók már mutatni ezenkívül a baleset kához a délutáni műszakban, 
szövetkeztek, s úgy döntőt- elleni védekezésben, a mun- Azzal a reménnyel ültek le 
tek, újra szervezik a Zója- kásvédelmi őrségekben is. a varrógépek mellé, hogy 
brigádot. Az újságcikk után Az első brigadértekezlet, továbbra is mögöttük érez-
a már érlelődő gondolatot amelyet a szocialista címért hetik a párt és a szakszerve-
tett követte. Szerdán délután vetélkedő munkáskollektiva reti szerveket s néhány hó-
megtartották az alakuló gyű- »kisvizsgáiának® neveztek, nap múlva Hallai Gyuláné-
lés t Ahogyan Mári Sándor- jól sikerült. Szívesen eljöt- nak és Dávid Jánosnénak 
né, a szakszervezeti bizottság tek a 3-as terem A-müszak- nem kell majd panaszkod-
titkára mondotta, a "kis- béli dolgozói, hiszen már az niok, mint az elmúlt hetek-

alakuló gyűlést megelőzően ben a többi brigádvezetőnek: 
is többször kijelentették: Kazi Józsefnek, Bauer Nán-
örömmel veszünk részt a szo- dórnak, Kiskerti Mihálynak, 
cialista brigádmozgalomban, Az ígéret szép szó, ha 
ha a termelési feladaton megtartják úgy jó — mondja 
kívül helyzetüket figvelembe egy szólás-mondás. A párt és 

dcátak. ha egy oraval a mun- v é v e o ) y a n kötelezettség ki- a szakszervezeti titkár ígé-
kakezdes előtt valamennyien a i a k í tasában _ szakmai, po- retében nem kételkednek a 
ott lesznek az igazgatói iro- i i t i k a i általános műveltség, Zója és a Béke-brigád tagjai 
daban rendezett gyűlésén, s z o c i a l i s t a magatartás — se- a ruhagyárban. De úgy húsz-
akkor nemcsak szobeszed R Í t e n e k a m e l y e t felelősség-
kozottuk a szocialista bngad- t p l i e s p n t u d u n k majd meg-
mozgalomban való részvétéi- valósítani 
ról szóló elhatározás Segítséget, útravalót kap-

Negyven fos bngádot^szer- a z e l s ő összejövetelen 

vizsgát®. 

Nemcsak szóbeszéd 
Az alakuló gyűlést valóban 

vizsgának szánták. Ügy gon-

szük, hogy ígéretük valóra-
váltásán túl a jövőben ke-
ményebben kell majd harcol-
niok a Szegedi Ruhagyárban 
eddig feltárt néhány, a szo-

vezni nehéz dolog Ezért úgy Berzsényi Lajostól, az üzemi cialista brigádmozgalom fej-
hataroztak, hogy kétfele vá- p a rtbizottság titkárától és , ? d é s é t g ó u ó akadály leküz-
lik az egy célért küzdő mun 
kásközösség, s 20-20 fővel 
két brigádot alkotnak. Az 
egyik örökli a hős szovjet 
komszomolista Zója nevét, 
hiszen korábban is ezzel a 
névvel vetélkedtek a szocia-
lista címért, a másik pedig 
a Béke nevet veszi fel. Mivel 
egy célért küzdenek, vállalá-
sukban is azono6 fogadalmat 
tettek. 

Sok nehézséget hozott 
az új esztendő 

A mennyiségi tervek tel-
jesítésében azt vállalták, 
hogy május l-re, a nemzet-
közi munkásosztály nagy 
ünnepére valamennyien elérik 
a 100 százalékos teljesítést 
Régebben ilyen vállalást nem 
kellett tenniök, hiszen gya-
korlott munkások már, de 
január 1-től a közületi ruhák 
gyártásával számukra is sok 
nehézséget hozott az új esz-
tendő. Ma még többen van-
nak, akik nem érték el a 100 
százalékot. Mindezt úgy sze-
retnék megvalósítani, hogy 
az elkészült áruk közül egy 
se legyen gyártási hibából 
leértékelt. A belső visszave-
tést is lényegesen csökkentik. 
A második negyedévben ket-
tő, a harmadikban négy, s 
az év utolsó negyedében 
öt százalékkal akarják csök-
kenteni. 

Minden brigádtag részt 
vesz a szakmai továbbkép-
zésben, s elsajátítja az előtte 
és utana lévő munkareszort-

Mári Sándornétól, a szak- désében is. 
szervezeti bizottság titkárá-

Szeged új Kossuth-díjasa: 
dr. Julesz Miklós 
belgyógyász professzor 

Nagy Pál 

Or. Julesz Miklós 
professzor, a Sze-
gedi Orvostudomá-
nyi Egyetem l -es 
számú Belgyógyá-
szati Kl in iká jának 
igazgatója a kísér-
letes endokrinológia 
területén elért ered-
ményeiér t Kossuth-
di ja t kapott . 

Még csak négy 
esztendeje lesz idén, 
hogy dr. Julesz Mik-
lós egyetemi tanár 
Szegedre került 1958-
ban, de az elmúlt 
évek alatt elért újabb 
eredményei jelentő-
sen gazdagították a 
város tudományos 
életét. Miután átvet-
te az l-es számú 
Belgyógyászati Kli-
nika vezetését, rövi-
desen ott 20 ágyas 
endokrin-osztályt ál-
lított fel. Ennek az 
egész országból, sőt 
a környező államok-
ból is sok a betege. 
A neves szegedi tu-
dós és munkatársai-
nak gyógyító munkájának videsen orosz 
eredményeként legtöbben megjelenik ez a tudományos 
egészségesen távozhattak ha- munka. 

nagymértékben in-
gerli az agyfügge-

lékmirigy egy bizo-
nyos részének a mű-
ködését, s ennek 
eredményeként bizo-
nyos szervezeti e l -
változások következ-
hetnek be. Megálla-
pítottam, hogy ezt a 
hatást B, vitamin 
adagolása meggátol-
ja. Kimutattam, hogy 
a B, vitamin nagy 
adagjai hormonszerű 
hatást fejtenek ki a 
szervezetben. Vizsgá-
lataink eredményei 
lehetővé tették, hogy 
a B, vitamint a női 
szervezet bizonyos 
zavarainak gyógyí-
tásában eredménye-
sen alkalmazzuk. 

— Vizsgálataim-
nak egy másik ered-
ménye, hogy sikerült 

különválasztanom, 
mint klinikai egysé-
g e t a fiatalkori e l -
hízások egyik cso-
portját. Kimutat-
tam. hogy a pajzs-
mirigy csökkent mű-

nyelven is kódése olyan ingert jelenthet 

za szeretteikhez. A most már 
Kossuth-díjas professzornak 
minden vágya az, hogy a 
klinika e különleges beteg-
ségekkel foglalkozó kis osz-

Mi az endokrinológia? 

Az olvasót is bizonyára 
érdekli, hogy tulajdonkép-

az agyfüggelék-mirigyre, 
hogy a beteg nagyfokú, kü-
lönleges típusú elhízása kö-
vetkezik be. Ez az úgyneve-
zett másodlagos Cushing-
kór, amely ma már, éppen 
kutatásaink eredményeként, 

tályát országos tudományos Pen mivel is foglalkozik az s z j n t é n gyógyítható. 
endokrinológia. Dr. Julesz 
Miklós professzor e nagyon 
érdekes, hazánkban arány-
lag kevesek által művelt tu-
dományágról többek között 
a következőket mondta: 

— A kísérletes endokrino-
lógia tulajdonképpen a bel-
ső elválasztásé mirigyek mű-
ködési zavaraival foglalko-
zik. Ezek a mirigyek, a köz-
ponti idegrendszer irányítá-
sával részt vesznek a szerve-
zet szinte minden irányú mű-
ködésének szabályozásában. 
Így a belső elválasztásé mi-

endokrin intézetté fejleszt-
hesse. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium ehhez már meg-
adta elvi hozzájárulását, s 
így megvan a remény rá, 
hogy előbb vagy utóbb, a 
rendelkezésre álló anyagi 
eszközöktől függően, megva-
lósul Julesz professzor el-
képzelése. A klinika most 
tani korszerű átépítése, az 
uj, modern kórtermek, labo-
ratóriumok — köztük egy űj 
izotóp-laboratórium — lét-
rehozása is jelentősen elő-
segítheti majd a kutatómun-
ka további kiszélesítését, 
újabb jelentős tudományos 
sikerek elérését. 

Dr. Julesz Miklósnak né-
hány éve az Akadémiai Ki-
adó gondozásában megjelent 
„A neuroendokrin betegsé-
gek kórtana és diagnosztiká-
ja® című ezeroldalas mo-
nográfiája háromezer pél-
dányban került ki a nyom-
dából és hat hónap alatt el-
fogyott. Később, társszerző 
közreműködésével, német 
nyelven is kiadták ezt a mű-
vet. A könyv iránti érdeklő-
dést mutatja, hogy az újabb vizsgálatok alkalmával fel-

— Jelenleg azzal a prob-
lémával foglalkozunk, mi 
okozza, hogy a nők testén, 
egyes esetekben a férfiaké-
hoz hasonló erős szőrzet fej-
lődik ki. Ez nemcsak koz-
metikai problémát jelent, 
mert az elváltozás hátteré-
ben sokszor komoly betegség 
húzódik meg és a nők bi-
zonyos mértékű elférfiaso-
dása kihathat többek között 
a családi élet alakulására is. 
E betegség okát még csak 
kis részben ismerjük. Mos-
tani kutatásainkkal itt is 

rigyek hibás működése oka bővíteni kívánjuk ismerete-
lehet a szervezet különböző 
egyensúlyi zavarainak. Ily 
módon keletkezhetnek pél-
dául a különféle növekedési 
rendellenességek, a törpeség, 
az óriásnövés, a nagyfokú 
lesoványodás. illetve elhízás 
vagy a nemi élet bizonyos 
zavarai is. Gyakran ez okoz-
hatja a női szervezetnek fér-
fias irányba való átalakulá-
sát és más hasonló betegsé-
geket. 

— Hazánkban elméleti sí-
kon régebben is folytak ma-
gas szintű endokrinológiai 
kutatások. A kísérleti ta-
pasztalatoknak. az elméleti 

igényeknek megfelelően, rö-

Kiosztották az idei Kossuth-díjakat 
árutermelési tervek kiemel- mutató oktató-nevelő 
kedő teljesítése érdekében kájáért. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
CSEKE ISTVÁN budapesti .. 

művezetőt, a Budapesti Ve- v e g z e t t munkájáért; 
gyiművek elektrolízis üzeme WALTER IMRÉT, a ráksi . , . . 
cellakarbantartó szocialista ú j Élet Termelőszövetkezet m u n i t a s s a 8 a e r t 

A kormány a művészet és 
az irodalom terén kifejtett 

brigádjának vezetőjét, a bri- elnökét, a termelőszövetke-
gád megszervezéséért és an- zetben 1952 óta elért kima-
nak kiemelkedő eredményei gasló terméseredményekért; 

í á K r t b e n k Í í e Í t e t t m U n k á S " T Ó T H ANDRÁST, a Vá-
mospércsi Gépállomás trak-

BALÁZS JÓZSEFNÉT, a torosát, kimagasló traktor-
Goldberger Textilművek elő- vezetői teljesítményeiért, va-
munkás fonónőjét, 25 éves lamint üzemanyag- és alkat-
munkásságáért, a vállalat el- rész-megtakarításáért; 
só szocialista brigádja veze- VÁMOS FERENCET, a 
teseben es különösen a fonal- N agvszentjánosi Állami Gaz-
mi noseg javitasaban elért g a s á g fóagronómusát, a leg-
eredmenyeiert; újabb agrotechnikai, zootech-

BARSY SAROLTÁT, a nikai és üzemszervezési el-
Keszthelyi Mezőgazdasági járások bevezetése 
Akadémia tudományos fő- végzett kiemelkedő 

A KOSSUTH-DÍJ 
2. FOKOZATÁVAL 

TÜNTETI KI 
MELIS GYÖRGYÖT, a 

Magyar Állami Operaház 
énekesét, művészi teljesítmé-
nyeiért, melyekkel itthon és 
külföldön egyaránt elisme-
rést szerzett; 

KUN ZSUZSÁT és FÜLÖP 
VIKTORT, a Magyar Állami 
Operaház szólótáncosait a 
"Párizs lángjai®, "A bahcsi-
szeráji szökőkút® és más ba-

terén ' e t tek főszerepeinek művészi 
munká- alakításáért; 

tárt eredményeknek alkal-
mazása a gyógyító munká-

munkatársát, a burgonya- jáért, a gazdálkodási eredmé- HIDAS ANTAL írót a ma-
nemesítés terén végzett tudo- nyek javításáért; R y a r munkásosztály harcát támogató irodalmi alkotásai-

DR. GYÖRGY JÚLIA or- ért és a magyar irodalom-
vos-pszichológust, a nehezen n a k szovjetunióbeli népsze-
nevelhető gyermekek és rűsítése érdekében végzett 
fiatalkorúak gyógyító-neveié- munkásságáért; 
se terén végzett sok évtizedes, MESTERHÁZI LAJOS írót 
áldozatos munkajaerrr ma; életünk kérdéseivel fog-

SZÁNTAI ISTVÁNT, lalkozó szépirodalmi és pub-
Csongrád város Szabadság licisztikai tevékenységéért; 
téri Altalános Iskolájának VAS ISTVÁN írót költői 

termelőszövetkezeti közös va- rnagyar-történelemszakos ta- és műfordítói munkásságá-
gyon növelése, valamint az nárát, négy évtizedes példa- é r t 

mányos munkájáért, új korai 
burgonyafajták előállításáért 
és elszaporításáért; 

SEBESTYÉN GYULÁT, a 
kővágóőrsi Béke Termelő-
szövetkezet e lnökét a ter-
melőszövetkezet termelésé-
nek jó megszervezéséért, a 

inket a gyógyító munka ér-
dekében — fejezte be mun-
kájával kapcsolatos nyilat-
kozatát a professzor. 

Segítettek a munkatársak 

A nagy tudományos sike-
reket elért Kossuth-díjas 
professzor szerénységéről is 
meggyőződhettünk beszélge-
tésünk alkalmával. Hiszen 
többször is hangsúlyozta: 

— E témában egyedül 
nem érhettem volna el ered-
ményeket. Ez olvan tudo-
mányág. amelvben nem le-
het macánvosan kutatni. A 
sikeres munkához feltétlenül 
szükséges a koll-ktíva jó 
együttműködése. Külön sze-
rencsének tartom. hoey 
olyan munkatársaim voltak* 

ban. a betegektől kiinduló akik nagymértékben elő-
kísérletek azonban háttérbe 
szorultak más országoknak 
e területen elért eredmé-
nyeihez viszonyítva. Három 
évtizeddel ezelőtt, ezért bizo-
nyos mértékig járatlan űton 
kellett elindulnom, s ma is 
az az érzésem, hogy a klini-
kai endokrinológia területén 
még sok a tennivalónk. 

— E témában az én kuta-
tási irányom főleg az agy-
függelékmirigy működése 
ingerlésének és gátlásának a 
tanulmányozása volt. Kimu-
tattam, hogy a zsirdús és 
ugyanakkor kevés szénhid-
rátot tartalmazó étrend 

segítették kutatásaimat. So-
kat köszönhetek feleségem-
nek. aki mindenben és min-
denkor áldozatkészen támo-
gatta munkámat. A Kossuth-
díj elnyeréséhez feleségem 
és munkatársaim közremű-
ködése. munkájuk eredmé-
nyessége is sokban hozzá-
segített. 

S remélhetően — ezt már 
az újságíró teszi hozzá — 
még sok kiváló eredmény 
jelzi a jövőben is Szeged új 
Kossuth-díjasának és a ve-
zetésével működő kollektí-
vának munkásságát 

Dénes János 

Ezerkétszáz hold csemegeszőlőt 
telepítenek az állami gazdaságok 
Az állami gazdaságok eb- menti állami gazdaságokban, 

ben az esztendőben 5000 hold Pakson és Szőkepusztán a 
szőlőt telepítenek, s ebből homokos területre elsősorban 
1200 csemegeszőlő lesz. Foly- sasziaszőlőt telepítenek. A-
tatják az elmúlt években új 400—500 holdas csemege 
megkezdett munkát, a nagy- szőlőskertekből, a gazdasá-
üzemi csemegeszőlő-kertek ki- gok nagy mennyiségű, egy-
alakítását Domoszlón, Csány- öntetű minőségi étkezési sző-
ban. Balatonbogláron, Szek- lőt szállíthatnak majd a kül-
szárdon, Villányban és Hejő- földi és a hazai piacokra. 


