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Ujabb felszereléssel egészítették ki 
a fehértói laboratórium berendezését 
Halbotogsógek tanulmányozására Is bersndezkednek 

Korábban már hírt ad- lesz és egész évben minden 
tunk arról, hogy ' Fehértón évszakra kiterjed a fehértói 
biológiai és járványtan! 1a- rezervátumban talált beteg, 
boratóriumot létesített a vagy mesterségesen fogságba 
Szegedi Tudományegyetem, ejtett szárnyasok és rágcsá-
Közegészségtani Intézete. Az lók vizsgálatával. Noha az 
állatokról emberre átterjedő ott; végzett munka inkább 
betegségek gócainak kutatá- az adatgyűjtésre és a továb-
sa Szegeden és környékén bi laboratóriumi feldolgozás 
azért elsőrendű feladat Fe- előkészítésére szolgál, eset-
hértón, mert a rezervátum- leges diagnosztikai nehézsé-
ban egyrészt fészkelő, más- gek alkalmával viszont a 
részt hosszabb-rövidebb ide- Szovjetunió és Svájc ha-
ig ott tartózkodó, átvonuló sonló laboratóriumaihoz for-
madarak dúltak segítségért, mint 

a világ különböző részé- amely laboratóriumok már 
bői magukkal hoznak fer- hosszú idó óta és nagy gya-
tőző vírusokat, korlattal működnek eredmé-

parazitákat, baktériumokat, nyesen. 
gombákat Bár ezeknek nagy A fehértói rezervátum 

Gyári fiatalok 
felelősségteljes tanácskozása 

Megválasztották a kenderfonó KISZ-bizottságát 

A Szegedi Kenderfonógyár üzemi KISZ alapszervezetek beszámolóhoz 59 hozzászó-
ifjükommunistáí most vá- vezetőségválasztó taggyú- lás hangzott el. 
lasztották új já üzemi KISZ- léseit Nem kis jelentőségű, Végül a tanácskozás részt-
bizottságukat. A jelentős hogy a négy alapszervezet vevői megválasztották a ki-
eseményre á fiatalok szépen taggyűlésén a három mű- lenctagú üzemi KlSZ-bizott-
feldíszítebték a gyűlé6 szín- szak ellenére a tagság 80 ságot 
helyét, az ifjúsági klubot, százaléka megjelent és a Szalma Gézáné 
Az elnökségbe meghívták 
Zöldi Imrét, az üzemi párt-
bizottság titkárát, Nagy-
györgy Márlát, a vállalat 
igazgatóját, ördögh András-
nét, az üzemi bizottság tit-
kárát, dr. Lókös Zoltánnét, 
a városi KISZ-bizottság kép-
Viselőjét, valamint a pat-
ronált Vorosilov-laktanya és 
a Közgazdasági Technikum 
KISZ-szervezetének képvi-
selőjét 

Az üzemi KISZ-szervezet 
közel négyéves munkájáról 
a vezetőség beszámolóját 
Mayer Tibor, az üzemi 
KISZ-bizottság ti tkára tar-
totta. Közvetlenül az ellen-
forradalom után néhány 
fiatal alakította meg a 
KISZ-szervezetet, amelynek 
létszáma ma már több mint 
150 főből áll. A beszámoló, 
s a gyűlés felelősséggel ér -
tékelte az elmúlt időszak 
m u n k á j á t Rámutattak, hogy 
az üzemi KISZ-szervezet 
létszámával nem lehetnek 
elégedettek, hiszen a közel 
600 gyári fiatalból még szá-
mosan vannak, akik méltók 
a KISZ tagságára. Segíteni 
kell az arra érdemes fia-
ta lokat hogy megtalálják az 
utat a KISZ-szervezetbe. 

Idén 160 fiatal vesz részt 
pártokta+ásban, 37-en az ál-
talános iskola esti tagozatán, 
lá-en középiskolában ta-
nulnak. Egy fiatal egyetem-
re, egy pedig főiskolára jár, 
s 34-en pedig továbbképző 
iskolán tanulnak. 

A közösségi munkából is 
kiveszik részüket a fiatalok. 
Segítették a mezőgazdaság 
szocialista átalakítását, ott 
voltak a fásításnál, részt 
vesznek a termelőszövetke-
zetet patronáló munkákban. 
Idén eddig már 4425 óra 
társadalmi munkát végeztek. 
A fiatalok jó munkájá t elis-
merik, s ezt az is bizonyítja, 
hogy közülük 14-en büsz-
kélkedhetnek a "Kiváló dol-
gozó" kitüntetéssel. A KISZ 
tagjai közül pedig 8-at vet-
tek fel a párt tagjelöltjei 
sorába. 

Az üzemi KISZ-szervezet 
fontos feladatának tekinti a 
termelés elősegítését, ugyan-
akkor messzemenően gon-
doskodni kíván a fiatalok 
kulturális és szórakozási 
igényeinek kielégítéséről. 
Azt is feladatuknak tar t ják, 
hogy a fiatalokat megtanít-
sák a művészet, a zene, az 
irodalom és a természet 
szépségeinek élvezésére. 

A gyűlés megbírálta a 
KISZ városi bizottságát, 
amiért nem nyújtott annyi 
segítséget az üzemi KISZ-
szervezetnek, mint amennyit 
elvártak volna. 

Értékelték a fiatalok 

Kulturális fronton is tartsunk lépést 
gazdasági fejlődés mengvorsuit ütemével 

Megyei páriaknvaulés a fa mi kulturális munka 
időszerű kérdéséiről 

A Magyar Szocialista jesen ú j helyzetet teremtett, foglalkozva felhívta a fi-
Munkáspári Csongrád me-
gyei bizottsága tegnap, szer-
dán délelőtt aktivaülést ren-
dezett Hódmezővásárhelyen 

A falusi kulturális munka 
időszerű kérdéseiről és 
feladatairól 

A gazdasági átszervezés gyeimet arra, hogy szocia-
után a munka előterébe lista községeinkben ú j ar« 
kerül a tudatbell ellent- culatú és létszámban is le-
mondások felszámolása, a lentősen megnövekedett ér-
kulturális neveiőinunka telmiségi réteg van kiala-
jelentősége és fontossága, kulóban, amelyre nekünk 
— Az ú j paraszti osztály feltétlenül számítani kell 

címmel. Az ülésen részt kialakításában döntő ténye- a gyakorlati munka során. 
vett T ö r ö k László elv- zővé vált a kulturális mun-
társ, az MSZMP megyei bi- ka is — folytatta az előadó, 
zottságának első titkára, A következő években 
P a p p Sándor elvtárs, a a parasztság nemcsak 
megyei tanács v. b.-einöke, passzív befogadója lesz a 
valamint a megye párt- és kultúrának, hanem aktiv 
tanácsszerveinek több veze- fejlesztője is, 
tője. Meghívták az aktíva- hiszen a gazdasági helyzet 
ülésre a városi és járási megváltozásával 
párt- és tanácsszervek tit- ugrásszerűen megnő 
kárait, elnökeit, munkatár-
sait, valamint a kultuális 
intézmények vezetőit és ak-
tivistáit. 

része csak rövid ideig ma-
rad fertőzőképes, a tetvek, 
a bolhák, és más ízeltlábúak 
— amelyeket a madarak 

ban létesített laboratóri-
um alkalmas lesz külön-
böző halbetegségek tanul-' 
mányozására ls. 

az 

magukban hordanak, majd ami viszont a haltenyésztés 
átterjesztenek rágcsálókra, s szempontjából jelentős, 
azokból átkerül a háziálla-
tokra, majd embere — nagy 
szerepet játszanak a külöri-
bözö járványok terjesztésé-
ben. 

Hasonló tudományos labo-
ratórium a Szovjetunióban a 
Volga deltájában van és 
Svájcban, ugyancsak a ma-
dárátvonuló és fészíkelő he-
lyek központjában. A Fe-
hértón létesült laboratóri-
umot dr. Kanyó Béla pro-
feszor rendezte be. 

Most a honvédségtől 
mintegy százezer forint 
értékben kapott járvány-
ügyi és laboratóriumi fel-
szereléssel egészítették kl 
a kutatóállomás műsze-
r e i t 
A fehértói rezervátum la-

kólnak -egészségügyi állapo-
tá t" tanulmányozó labora-
tórium munkája felbecsül-
hetetlen értéket jelent nem-
csak hazai, hanem nemzet-
közi vonatkozásban is. 

Az ország küldnbőző 
egészségügyi Intézményei-
vel máris szoros kapcso-
latot tart fenn, 

mint például a Budapesti 
Közegészségügyi és Járvány-
ügyi Állomás, viruskutató, 
parazitológiai, mikológiái 
és bakterológiai osztályai-
v a l A fehértói laboratórium 
munkaközösségébe ugyanak-
kor bekapcsolódott a szege-
di KÖJALL, valamint több 
állategészségügyi intézmény 
is. 

A korábban már megkez-
dett munka most rendszeres 

Rövidesen megkezdődik 
a MEDOSZ-kongresszus 

Október 22—23-ra össze- zóik olyan tömegére támasz-
hívták a Mezőgazdasági és kodik, amilyenre még nem 
Erdeszeti Dolgozok Szakszer- .. . . . . .. 
vezete huszadik kongresszu- p * A " z e n k l l e n c t 

dik kongresszus óta — az el-
múlt két évben — több mint 

A hét végén összeülő kong- 77 000-rel gyarapodott s 
resszusnak, mint a MEDOSZ- szervezett mezőgazdasági dói-
ban rámutattak, az a legfov* gozók száma, s már megkö-
tosabb feladata, hogy a szak- zelítl a negyedmilliót 
szervezet elmúlt két évi mun-
kájának tapasztalatait megvi-
tatva, meghatározza azokat 
a módszereket, amelyekkel a 
szakszervezet a leghatéko-
nyabban mozgosítja a mező-
gazdaság dolgozóit a második 
ötéves terv céljainak meg-
valósítására. 

A kongresszus minden te-
kintetben tükrözi majd azt a 
nagy és folyamatos fej lődést 
amelyhez a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt helyes poli-
tikája teremtette pieg a lég-
kört a mezőgazdasági üze-
mekben. E tekintetben jel-
lemző többek között az is, 
hogy a most összeülő kong-
resszus munkájában a szer-
vezett mezőgazdasági dolgo-

Kétszázezer köbméteres vízkivételi mű épül 
Nagy országépitő munkánk egyik szép létesítménye készül Megyeren: o 200 000 
köbméteres felszíni vízkivételi mű. Az építkezés üteme annyira előrehaladt már, 

hogy 1961 márciusában megkezdhetik a próbaüzemeltetést. 

Szökőár 
Pakisztánban 

A kelet-pakisztáni Ram-
gati és Ha ti a szigetek tér-
ségén a múlt héten keresz-
tülszáguldott ciklonnak és 
szökőárnak több mint öt-
ezer halálos áldozata van. 
A térség sok százezer lako-
sa hajléktalanná vált. 

A halálos áldozatok szá-
ma még nem végleges. 

El kell érnünk, hogy 
falun dolgozó értelmiségi-
ek Is megkapják azt a bi-
zalmat és megbecsülést 
amit magatartásukkal, 
helytállásukkal és , mun-
kájukkal kiérdemelnek. 
Siklós elvtárs részletesen 

foglalkozott a tervek és az 
a anyagi eszközök egybehan-

parasztság érdeklődése a golásának szükségességével 
mezőgazdasági tudomá- is és megállapította, hogy 
nyok korszerű módszerel e téren jelenleg még igen 
iránt. sok a tennivaló. Manapság 

Vitaindító előadást Siklós A parasztság tanulási vá- valamennyi szerv fontos 
János elvtárs, a megyei vágyával ezért fokozottab- feladatának tekinti a falusi 
pártbizottság titkára tar- ban törődnünk kell a kö- kulturális munkával való 
tott. vetkező időben is. foglalkozást, de 
Előadását Siklós elvtárs Siklós elvtárs a további- az együttműködés hiány* 

azzal a gondolattal kezdte, akban figyelmeztetett arra, sok esetben a* anarchiá-
hogy hogy val szinte azonos - tú l -

gazdasági fejlődésünk a kulturális munka még szervezettséget" okoz. 
meggyorsult ütemével nem nem vált a párt- és álla- Egyes helyeken irreális ter-
tart lépést az emberek ml munka szerves részé- veket dolgoznak ki, me-
tudatának fejlődése vé. lyeknek megvalósítása — 

és ez előbb-utóbb gátjává Fel kell tehát számolni azt a valóságos helyzetet figye-
válik az általános fejlődés- a szemléletet, mely szerint lembe véve — képtelenség; 
nek. A gazdasági fejlődés a kulturális feladatok vég- A megye és a járások ille-
meggyorsulásával megvál- rehajtása másodrendű a tékes bizottságainak sokkal 
toztak a kulturális munka gazdasági és politikai fel- alaposabb munkát kell vé-
feltételei is különösen fa- adatok végrehajtása mellett, gezniük e visszásságok ki-
lun, ahol a mezőgazdaság Az előadó ezután a falusi küszöbölésére. 
szocialista átszervezése tel- értelmiség problémájával — Hasonló anarchia ta-

pasztalható a különböző 
szervek és intézmények 
rendelkezésére álló kultu-
rális alap felhasználásában 
is. Ezeket az összegeket sok 
esetben elaprózzák, s Így 
nem tudnak beszerezni 
olyan feltétlenül fontos 
kellékeket, amelyek nélkül 
igen nehéz dolgozni. 

Meg kell találni a módot 
az elforgácsolódó pénzösz-
szegek közös felhasználá-
sára 

olyformán. hogy valóban a 
legfontosabb feladatok meg-
valósításához teremtsünk 
ezzel szilárd pénzügyi ala-
pot. Siklós elvtárs javasol-
ta, hogy az 1961—62-es kul-
turális évadban 

kísérletképpen adjanak át 
néhány falusi kezelésben 
működő művelődési ott-
hont termelőszövetkeze-
teknek, 

hogy a szocialista munka 
központjai váljanak a fa-
lusi kultúra gazdáivá, irá-
nyítóivá. 

A falusi termelőszövetke-
zetek hamarosan döntő 
szerephez jutnak a falu 
politikai, kulturális és 
gazdasági életében, 

tehát ezt a kezdeményezést 
reálisnak ítélhetjük meg. 
Már most is gondolni kelle-
ne arra, hogy a következő 
években néhány jelentős 
kulturális centrumot hoz-
zunk létre egy-egy járás-
ban, s ezzel 

a kulturális munka olyan 
módszereit dolgozzuk ki, 
amelyek hasznos például 
szolgálhatnának a többi 
művelődési intézmény 
számára ls. 
Befejezésül annak fon-

tosságát hangoztatta az elő-
adó, hogy a járási pártbi-
zottságok a közeljövőben 
hasznos szolgálatot tenné-
nek, ha megvizsgálnák a 
falusi kulturális munka je-
lenlegi helyzetét és megtár-
gyalnák a rájuk há-
ruló feladatokat. Ugyan-
csak hasznos lenne, ha a 
községi pártszervezetek ve-
zetőségi ülésükön megtár-
gyalnák ezeket a kérdése-
ket. Fel ke'lene mérniük a 
tennivalókat a járási és 
községi tanácsoknak is, s 
miután néhány hónap mun-
kájának tapasztalata össze-
geződne. a megyei tanács 
végrehajtó bizottsága ugyan-
csak megtárgyalhatná ezt a 
kérdést, s vita után 

meghatározhatná a mun-
ka fejődésének további 
menetét és irányát. 
Az előadást élénk vita 

követte, melynek során fel-
| szólalt Csongrád megye 
I kulturális életének számos 
j vezetője és aktivistála. A 
termékeny vitát Siklós Já-
nos elvtárs foglalta össze, 
majd Papp Sándor elvtárs 
zárszavával ért véget az 
aktivaülés. 

Uszályokon hordják a követ a vízkivételi mű mesterséges szigetének megépítéséhez 

Az eyuio hataimas dcittouicucn cek 


