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SZEGEDI ORVOSTUDOMANYI EGYETEM
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Igazgal6: Dr. IVANOVICS GYORGY egyetemi tanar

Prof.A.B.sabin,
Chilc:rr-:nClinic
Cincinnati,Ohio,U.0,A.

DEar Doctor Sabin,
I am enclosing h c r e the front page of "Ne p: z ava 11

/l'ra(6 Unions daily j ournal/. The same articfe appe ar-ed Qm

(,;veryHung a'r-i.an n ews pa iJEr.I am giving a short su-unar-y of
its cotent:
Title: :l11he a/"n-i_rdstratio(jof Sabin's vaccine against polio
will be started on 14th Decemberlt

1.The first vaccination will be carried out bet0een 14 to
19th Decanber. This involvs thF,whole population unc er 14
yFars old in HunGary.
2.Sabin-vaccine is the most effectivE method in the prevention
of poliomyelitis.
3.Th,~ va.ic i.na t.i or, unr' er 2 years age iE~ obligarory.Pacultativ6
in otl Er 8g s.
4.The varc i.nat i.on w.i Ll, be repeated at 4 w eeke Ln t er-vaLa i Each
occasion a difi~rent type of vaccine will be given./Type spe-
c i.f Lc ,",

The article contains details concerring the charactiris-
tics of your vaccine,~~ea18 with the mode of its action,giv6S
instruction of its administration.

With all goo~ ~is~es,and personal regards

Sincerely
:-~: 4,;1/a( (fA--fV1iI)

G. i vanov i.c s

Szegedi Nyornda V. 57-203
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(Riport a 3. oldalon)
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(Riport az 5. oldaZon)
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Ma: A Terulefi

Egyezteto
Bizottsaqok

gyakorlatab61L (A 2. oldalon) ~

I

Unnepseqek a Mongol es
az Alban Nepkoztarsasag

felszabadulasanak .
evfordul6jan

Az Eg~s~ghgyi IMiniszte-
dum kiadta az utasitast a Sa-
bin-valkcinaval _oorten6, gyer-
mekbenulas elleni voo6olt8.sok
vegrehajt<isar61. Az oltasokban
kozreunukod6 orvosok: reszere
feszletes utmutat6t do1gozott
ki.

Az utasitas szerint a 3 h6na--
post61 14 eves koru gyermekek
olttisanak elsa reszletet az or-
szag e·gesz terii.leUn december
14. es 19. ki:izi:itt kell vegrehaj .•
tani. Az oltas pontos id6pont-
jat es helyet a sziil6k :reszere
kikiildend6 ertesitesek kozlik.

Sabin-oltasoknal az ertesite-
sen szerepla idaponton kivul
p6toltasra lehetaseg nines. Az
olt6anyag termeszete ugyanis
megkoveteli, hogy azt a kikiil-
des utan a megadott hat8.r-
id6n belUl ~elhasznalj8k.

A k5zlemennyel kapcsolat-
ban az Egeszsegiigyi Miniszte-
rium kozegeszsegiigyi-jarvany-
iigyi f60sztalya a kovellkez6 ta-
jekoztatast adta az MTI mun-
katarsiinak:

A Sabin-fele 01t6anyag em-
berre artal!matlan virusokat
taTULlmaz. A Sabin m6dszere
szerint keszi.ilt olt6anyagot a
Szovjetuni6b6l kaptuk. A gyer-
mekbenuliist 3 kiilfulboz6 vi-
rus-tfuzs okozJhatja, mind-
egyiknek egy-egy sze1id oorzset
tartalimaz6 vakcina az olto-
anyaga. Az 0lt6anyagban fog-
lalt szelid t5rzs egy ideig sza-
porodik a beoltott egyen bel-
csatorniijaban es nemcsak el-
lenanyag teTmeh~sre keszteti a
szerveze1let, hanem egyideju-
itg a bel faliinak sejtjei is el-
lena1l6va lesznek a gyerrnek-
benuliis vad, fert6z6 virusaval
szemben. A szervezet igy ep-
pen olyan vedettseghez jut,
mintha termeszetes fertozesen
esett volna at. A Sabin-vakci-
I"..avaltorten6 immunizahisnak
tovabbi igen nagy el6nye, hogy
a szelid vfrustOrzsek az irn-
muniziiltak kornyezeteben le-
vf": belcsatornajaba is bejut-
hatmalk es kiilon oltas nelkiil
ott is megindfthatjak a beteg-
seg ellenanyaganak termeleset.

A Sabin-fele olt6anyag e tu-
lajdonsiiga alapjan a gyermek-
benu!a.s mege16zesenek ;elen-;

a
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A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KOZPONTI lAPJA

1959. NOVEMBER 22, VAsARNAP
• •

.A konyvkiadasr61, a konyvtarmunkar61,
a magyar szakszervezetek nemzetkozi·

kapcsolatair61, az iidiiltetes tapasztalatair61
targyalt a Szaktatuic« elnoksege

gyeben letre kell hozni az
SZMT-ki:inyvtarakat es a leteti
konyvtarellatasba be kell kap-l
csolni Budapesten es videkenf
is a kis- es kozepuzernek 70-.
80 szazalekat. i

A SZOT elnoksege szukse-
gesnek tartja, hogy megindul-
jon a tarsadalmi es mellek- ~IA~~K AZ OPERAB;\N. A kecsJtem.eti »Ba.nyai Julia.« Lea.ny-
foglabkozasu konyvtarosok is- g~mna.z1Umba41nagy ~uly;t helyeznek a tanulok zenei nevele-
kolai rendszerii tovabbkepze- sere. A rendes oktatas mellett zenel sm.kJkoroon, enekka.rban
se, es a KISZ kult6rbrigM munkAj3.ban vesznek reszt, s mar har-

Az elnokseg a tovabbiakban madik eve IMogatj8lk a Magyar Arllami Opera.haz ifjtisa,gI ela-
adasait. ·Az elsO eV'ben 65, a nuisodiOOban98, s az iden U8 ta-

! nulO valtott openmerletet.
~'~.~"-'-".~:""'" ~

sokat szeroez, megvi%3galja II evben 35-35, a k5vetkez6 tan-
ki:izi:isen 'Vegzett munka leheto- evben pedig 50-50 diak, aspi-
seget is. Megindul a kO:Ws rans es fiatal szakember tanul
munka az atomenergi4 bekes szovjet, illetve amerikai egye-
eelokra ,t0rten6 hasznositdsd~ temeken, a masik fel orszaga-
blln. bol, Negy nagy szovjet es a'l'l'&e"

A ket fel eLhatarozta: 1960- rikai egyetem - a moszkval,
ban es 1961-ben lehetove te- lenlngradf, kijevi es taskenti,
szik ti:irteneszek, kOzgazddszok, illetve a Columbia, a HIH'-
jiloz6jusok, irodalomtortene~ ward, a Yale es az Indiana
szek, nye.lveszek, ji:ildra;ztud6- egyetem .",.; 5---5 professzOf'
sok cserelatogatas<it s a ket kOlcs01l.Os C8e1'e;et' 8zervezi
orszag tud6sai kolcsOnOsen meg. Ezenkiviil ot oktatdsilgyi
reszt vesznek tudomiu1yos kon- d.elegdci6 tesz !kolcson5s lito-
ferenci8lkon. - gatast..

Az eddlgIekhez k~ ~ KiSzeleeedett liZ eg€$~
12ntilsen kibOvilLt liZ ipllri, kOz- ilg-ui egyiLttmii.k&U& program-
lekedesi, Cpftesi es eZmeleti j~ :W, foktfut az emberise{§et
szaTgembeT(!k csereldtogatdsd.. fe eto I ~~'<l b
nak lfhet&ege. ~ deleg~~iok nyeg egv...-; yese b be-
szamat -kettaTol nyolcra' novel- tegsege~, elsCisorban a rdk; •
tek.~. ,J{et.orszag:F6:mezO:o~ veredenYi m.egbetegedesek I.
ga.zda:Sagi,oelegaci6t ·'~el,· a ,'gyeT'l'l'i".ekb'ill:Ulas . tdnul17J6.,

Igen .szelesk5ro" az dktatas-·. nyozasd!lI} Iiusz-hwz· ~~~l or-;
Ugy.i csere. Az'1960/61-es tail- (Follltatcis if -7. oldaZooJ<

,.~~t.'t"'t'j"t••~•••)~,~•••••~t•••••••••t

..
A Szaktanacs elnoksege kiad6k a munkasosztaly hely-

szombati ulesen megtargyalta zetet es mai eletiinket abrazol6
az 1960-as esztend6 kulturaUs szepirooalmi muvek alkotasa-
es sportalapjanak feloszttisat, hoz nyujtsanak nagyobb segft-
majd megvitatta a konyvkia- seget,
das terveit es a szakszervezeti Az elnokseg megiillapitotta,
ki:inyvtarmunka helyzetet. hogy a szakszervezeti konyv-

Az elnokseg megallapttotta, tarak jelent6s mertekben fej-
"hogy a konyvkiadas jelent6s l6dtek: ki:izel 700000 olvas6ja
fejlodese mellett kiilonosen, van a szakszerveti ki:inyvtara.k~
mai rema;u muvek, 'Valamint nak, s az osszdolgozok 28,5 sza-
a magyar es kuitoldi klasszi- zaleka rendszeres konyvtarla-
kus irodaIom muveibOl nagy togato, Kulonosen sokat fej16-

November 26-iin lesz 35 eve, valasz;tek es megfelelo pel- dOtt az altalanos rmiveltseget,
hogy megalakult a Mongol danyszam kerii.~t kiadtisra. No- szorakozast nyujto szeplroda- (Follf1;aMs a 2. oldalon)
Nepki:iztaTsasag, november 29- vekedett a gyermek- es ifju- 10m, a magyar klasszikusok .•••••••••••••••••••••••••
en pedig Albania iinnepli fel- sagi iTodailo7n, valamint II tu- olvasasa, Az elnokseg hangsu- -------.
szabadulasanak 15. evfordu16- domanyos es szakmai Ismere- lyozza, hogy a szepirodalom 01. 5 -et merlkal meg' II d '
jato Mongolia nemzeti iinnepe tek terjesztesevel foglalkozo vasasa mellett a szakszervezeti ZOVJ -a· .' ,a apo· as
alkalmabol nyilt meg a Kui- muvelkl 1Sz8.ima.NepszerU az konyvtarosok ajan16 teveaeny- t d ". t h -k - ',J;. k It .1;1- -~,: "'.
turalis Kapcsolatok Intezere- Oles6 Ki:inyvt4r, a Kineses sege jobban keltse fel az er- U otnanyos, ec, AI 81 cS U ura IS csercro
ben Raszler Karoly g'rafik~ Ki:inyvtdr, a Tdncsics Konyv- dekl6dem a politikai, II terme-
mtivesz tarlata Mongoliaban tar, vala:mint a most meglndu- szettudo77uinyos es a muszaki Moszkvaban szombat deleloU
kesztllt grafikai mtivelbol. No- 16 Arany Konyvtar sorozat, muvek iriint. Ennek rnegfele- alairtak a Szovjetunio es az
vember 23-00 delutan mutat- Jelentdsen novekedett a l6en a konyvtarak.,alIomanyiit Amerikai Egyesiilt Allam.ok
jiik be a szakszervezetek Fe- kanyvvasarl6 munk4sok sza- a szeptrodalom mellett er6tel- kozotti tudomanyos, &echnikai
hervart uti rmivelodest ottho- rna, peldaulPerecesbanyan egy jesebben taTsadalcnn- es ter- es kulturalis csererol szolo
naban »A n€p futar;a« clmu ev alatt 260000 forint ertekii meszettudomanyos ismeretteT- megallapodas&. A megalla~
uj mongol filmet, Az alban ev- k5nyvet vasaroltas; A jovo jes;:ta jellegii, es techn~kai ker- das az N. Sz. Hruscsov es D.
fordu16 alkalmabol november evi ko~YVkiadas fejl6d.ese mel. desekkel foglalkozo muvek be- Eisenhower eszmecserejeral
2.9-ena Kulturiilis Kapcsolatok l~~t ~zUksegesnek tartja az el- 8zerzesevel kell gyarapitani. kiadott kiizos szovjet-ameri-
Intezete az Egyetemi Szfnpa-' nokseg, hogy ~ u:rmes~tudo: A dolgozok meg nagyobb va- kai kozlemenyben foglaUak
don rendez imnepseget, arne- m<l1lYos,technikat es rmiszakt I tek' k" Il'ta 'd k' alapjli.n jott Jetre.
lYen Alib8.niaban j.art magyar isrnereteket nyujt6 ktadvanyok asz u : onyveua sa er e e- A rnoszkval targyalasokr61
rmiveszek lepnek fel. Novem- mennyisegileg.es min6segileg ben tovabb kell fejleszteni a kiadott hivatalos kozlemeny
ber 26-an Szekszardon emle- is kiele~tsek az igenyeket. Az konyvtarhiil6za:tot ugy, hogy az hangsulyozza, hogy a megbe-
keznek meg az ev-forduI6r61. ' e1nok:seg hangsulyozta, hogy a 1960-as ev vegeig minden me- szeIesek a kiilcsonos meger&es~""'.""""""'''.'''''''''''''''''''''''''''''j'~)•••••••••••••••••••••••~ jegyeben fol~ es mBiDdkei

Deceiiiber· 14-6n kezd6dnek a gyermekhenulal elleni I :g:n~~:;er~esse~~a:Oan~if:::-

I
megallapodas mindkei fel sza.;Sabin-fele vediioltasok· - mara elonyiisnek blzonyult.

.A megcillapodas konkret ket-
legv1;egtokeletesebb es, leghate.. mazasat. AltaIaban. teahoz, eves' cserepro~amot, tartal-
konyabb eszki:ize.. _ .vagy. egy& j6 izu, folyadekhoz maz. A' ket fel egyiittInukOdik

Koztudornasu, hogy a gye.r- ~ppentve, v~gy cukorral ve- a tudomanyos ta;ekoztatasok
~ekbenulas a fiatalkoruak k?=_ sZlk be a gyermekek. (MTI) I cS€Tejeben, ki:ilcsi:ini:is latogatd;

E~a~~~~~~~i~~:!~~~::~"I',··'ii;;~~p..a·:·n••:L···a:·n••c••h••;d·.•·,·-·C·t-·S..t-o·_·-k•• ;s··z··o~:n-~~:e~~:··
Tllakat kell elsosarban vedette : •..•.. ..., ~
tenni. A 2 even aluliak oltasll .
a mult evi kOT11Uinyhatarozat •
ertelmeben koteleza. A sabin-I
fele olt6anyag e16bb emlitett
tulajdonsiiga alapjan az olt<is .•
anniil eredmenyesebb, ha a :
nepesseg minel nagyobb szaza- ,.
lekara terjed ki. Ezert arra
kell oorekedni, hogy a vesze-
lyeztetett eletkorban leva
gyermeke.k lehetaleg mind
megkapjiik a vedooltast, meg
akkor is, ha tobb izben kaptak
Salk-oltast, 'Vagy elazaleg at-
estek a betegsegen. Az olt6~
anyagnak k6.TOSvagy kellemet-
len mellekhattisa nines, a he-
veny zazasbetegsegben szenve-
dak kivetelevel minde1lJkit be
lehet olULni. A szil16k gyeTme-
kiik, a maguk es a taTsadalom
eTdekenek tesznek eleget, ha a
megjeli:ilt id5pontblln beoltat-
jak gyermekeiket. .

Az oltas legalabb 4 hetes
id6kozokben harom Teszletben
tortenik. Mindegyik alkalom-
mal a vakcina mas-miis tipusiit
juttatjak a szervezetbe. Nem tudom, milt sz6lna egy

bi:ihi:inyei kisestelyihez a Vaei
A miniszterium azert sza- utea. Azt sem tudom, hogy a

bott ariinylag szUk id6t az 01- tovaTos divat-uteaja kitenne-e
tiis els6 reszlere?ek elvegzese- kiTakataba a ki:itegyani pa-
re, mert a, vakctna" amel'!! fa- puescipat? Nem tudom, meTt
f!yo,;;ztott alLapo!ban kor~atl~n sem Bi:ihOnye, sem Ki:itegyan,
t~etg eltaTtha~o, sZ,obahi!mer- egyetlen falu sem diktalt meg
sekleten egy het uwn mar ve- . divatot a BelvaTosnak
s~it a hatekony~ag~b~l. A~ 01:i Azt viszont ve.gifJneztem,
tas.t ~ ..me:gye1 JOgu varOSl hogy hatvan falusi cukTasz-
egeszsegug)?, os~t~lyo~, a. KO- mester mikent esinalt kisebb-
JA~-ok, ~ Ja:iisl ~ v~rOSJ,va- fajta panikot szombat deleZOtt
larnmt var?,~ll,ke~~leh. ~6orvo- a divatos cikkek patinas utca-
sOk,szer\Tezlk es lran~ltJiik. ~z jaban, aminek eUkraszai sem
olt?an~a~ot. az ?rs~gos ~oz- kevesbe ratartiak, mint szab6i
egeszsegugYl Intezet JuttatJa e1 es eipeszei.
:a ~OJAL-<:kh?z, ~elyek az A falUBi torUL-bevonu!a.s
olt~s~, vegzo ~or~tl orvosoI:at mar penteken este meg,kezdO-
e~.latJak;.a sZ!1kseges, ellenor- dott, s e;szaka tetetett meTleg-
zott hatasfoku anyaggal. Te a falusi cukr6.sztaTsadalom

A Sabin-olt6anyag - ellen- legjobbjainak ezernyi verseny-
tetben a mas 01t6anyagokJkal tortaja.
- nem injekci6 formtjaban, Tortaja?
hanem kana!as-orvossagkent Szegenyes kifejezes ez pel-
kerul a szervezetbe. ami nagy- daul arra a csokollideb61 almo-
mertekben megkonnyiti alkal- .. dott keeses vazara, omit 3Z

A. nehezlpar .-teIJesitette
kongresszosi .Yallalasa;~

Szombaton rendlciviili iiles- pitotta, hogy a neMzipar ~
re ihivtak 5ssze a Nehezipari sze,mar oktoberben teljemtette
Miniszterium kollegiumat, termelesi ertek~n vallala&it;
hogy a VII. partkongresszus de ezen tUlmenCien termel~
el6tt tiz nappal megvizsgciljak,
mikent teljesftettek kong.resz- kenysegben es anki:ilt8egben.a
szusi vallaliis.aikat a t8.rea verseny saran eUrte az 1960-0.
iparagai. A kollegium megcilla- szintet;

••••••••••••••••••••••••••••••.••.•_._._.•.•••uu.
Tizezer ember utazott munkaba
a 13-as villamossal az elso reggel

.\ '.

Szornbaton K6banYa es Pest- moo Miivek: es a MAv Fe1ep£t-
ernsebet kQzOittmegnyiLt; a ket menyi Vasanyagjavit6 Vallalat
nagy munkaSkertiletet &ssze- dolg0z6i .ugyancsak becsiilet-
kot6 uj vililiamosvonaI. tel vettek ki reszUket a mun:..

Az uj"Hatair uti villamos tar- kaiban. _
sadalmi iiggye viilt a keriile- Az elso·.kocsi induIasanaI ott
telkben, befejezesevel tizezrek voltak a f6varosi es a Ikeriileti
,kivansaU4 val6sult meg. A fa- tan~, a ~iirtbizottsiig kepvi-
kossAg a vBlllalt hatezer he- SEllOl18. Bar a .l,akC?~~l;tmeg
1 ett ;f'bb' 11 nem swkta meg az UJ Jarntot,
dy19ozo' ~ '.- JVJF! -k_"~c~zeL~~~ az~e{.so _.regge.l_~.ma1iS, ~.tizeze,.

o tt tarsadalmi munKa- ember utazott munkdbG a
ban az epiibkezesen.Az Elektro- 13-as villamossaL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

!9.ond_~ Gyorgy felvete!e)

rutpig formalt odalem Deve-
cseren Strelitz Andor. Nyiri
Antal Lanchidjaba sines ked-
ve' az embernek beleengedni a
kest. Hat meg abba a szanyeg-
be, amelyet esokollideb61 es
marcipanb61 teritevt, ULrka cu-
kOTgyi:ingyi:ikk.el himezve Kiss Ezen a heten tartottak meg alsOtagozatos 1lanu1Ok kOzQI
Erno, Kiski:iTe nagymesteTe. Its az elsO negyedevi ellen6rzo-- 147 -'<za1-'-'-
t +-t' . k' , , ••.•.•• tm. az intettek, Hlet-

a OT..wavtrat eso t-peesettel? e~ezleteket az iil,taliinos es ve rovottak szama, a felsOtli-
Szakcily Istvan adta fel Velen- a kozepiskoIakban. Az MTI gozaton 11 szazalek. Ez csak':':
cen, s Ta e szi:iveget irta: Sze- munkatiirsiit nehiiny helyen til- nem 50 szii.zalekos -javulas az.
ret_ettel iidvi:izi:iljuk a foldmu- jekoztalbtak a tapaszta!lJatokr61. 1958-59-es tanev els6 negyed-
vesszi:ivetlCezetek harmadik or- A XXI.' keriileti Petofi teri al- evehez kepest. Az 1. kerii.leti
szagos eukT6.szveTsenyet. tolanos iskolll igazgatOja arr61 Petofi Sandor gimnliziumbllfl

A nagy seTegszemlet Nyers sziimolt be, hogy iIJJta.labanja- liz szazalekkal kevesebbel1
Rezso, a sZOVOSZ el1l.Oke, az vult a taJnulmanyi eroedmeny, Ikaptak: int6t es r6v6t. mdnf'1;8-
MSZMP Ki:izponti Bizottsaga- szorgalmasabbak II gyereke<k. vlll1y.Ez egyebkent 5+1-es •
nak tagja nyitot·ta meg. Ezutan mint az e16z6 tanev azonos kola es az iizemek. ahova he-
hirdettek ,ki a feheTsiivegesek id6szakliban. Ebben nagy re- '
nagy viadalanak vegeredme- sze van - a sziilOi munkakozi:is- tenkent egyszer dolgozna ja·r-
nyet. ElSa: StTelitz Andor De- segnek es komoly segitseget je_ nak a fiatalok, mef vannak
vees,eTrol, masodik: Dorogi J6· lentett; hogy a pedag6gusszak- elegedve mookajuk.kal A 'W:
zsef Csakvarr6l, harmadilc: szervezet orosz es nemet nyelv-' kerii.leJti Landler Jen6 gepiptlri
Kopniezky Dezsa a seregelyeSij tanfblyamokat inditott, arne- techn~kumban is a tanu~yi
fi:ildmuvesszi:ivevkezet cukra- lyeken a feL6tagozatoo diaJkok fegye1em sw<il'duliisar61 sza-
sza. (k. gyi j.) , fele gyarapWlatjatudilsat. Az- moltak be. . I

Javul a diakok tanulm'anyi
eredmenye


