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A szegedi üzemek dolgozói jobb munkával készülnek 
a Bolsevik Párt XIX. kongresszusára 

A Szegedi Kenderfonógyár 

valamennyi dolgozója a harmadik 
negyedéves terv sikeres befejezése 
után ú jabb munkaversenyt indított 
a negyedik negyedéves tervük ha-
táridő előtti befejezése, valamint a 
Bolsevik Pár t XIX, Kongresszusá-
nak tiszteletére. A Szegedi Kender-
fonógyár dolgozói közül október 3-ig 
350-en tettek örömmel és lelkesedés-
sel munkafela jánlás t a Kongresszus 
tiszteielére. Az üzem népnevelői ál-
landó felvilágosító munkával nap, 
mint n a p elbeszélgettek a dolgozók, 
kai a Szovjetunió mérhetetlen se-
gítségéről, a kommün ; zmus építésé-
nek nagyszerű tervéről. A dolgozók 
a Bolsevik Pár t X I X . ' Kongresszu-
sa tiszteletére folyó munkaverseny-
ben szebbnél-szebb felajánlásokat 
tc-ttek. Fehér József és Fábián Ist-
ván lakatos vállalták hogy a víz-
vezeték szerelését az előirányzott 3o0 
óra helyeit 280 óra alatt végzik el. 
Ungram Gábor lakatos vállalta, 
bogy az I .es törő kettes vágógép 
generáljavítását a határidő előtt 3 
nappal fejezi be. A gömbölyítő 
üzemrészben Götcz Gyuláné Ígére-
tet tett a r ra , hogy 120 százalékos 
teljesítményét 125 százalékra emeli. 
Kapás Jánosné a Kongresszus tisz. 
telelére megfogadta, hogy jelenlegi 
95 százalékos teljesítményét 105 
százalékra emeli. Lamdisz Jánosné 
v állalta, hogy a minőségi munkájá t 
3 00 százalékosan végzi el. Megyeri 
István préselő ígéretet tett arra , 
hogy 140 százalékos teljesítményét 
145 Százalékra fokozza, minőségi 
munkájá t pedig 100 százalékra 
emeli, hogy ezzel köszönthesse a 
Bolsevik Pá r t XIX. Kongresszusát. 

A Szegedi Késárugyár 

dolgozói még augusztus hónapban 
megkezdték felajánlásukat a Kon-
gresszus tiszteletére. ígérték, hogy 
a Szovjetunió Bolsevik Pá r t j ának 
XIX. Kongresszusát jó munkával 
ünneplik meg. A Késárugyár dolgo. 

zói vállalásukat becsülettel teljesítik. 
Nap, mint nap szebb eredmények 
elérésével készülnek október 5-ére, 
a vi lág dolgozóinak nagy napjára . 
Hamzsek János sztahanovista edző 
vállalta, üzemrészében az eddiginél 
is többet törődnek a hulladék fel-
használásával, Október 3-ig 45 ezer 
forint értékű hulladékanyagot taka-
rítottak meg. A raktárból Ótott Ko-
vács György megfogadta, hogy a 
gyártásnál eredő hulladék acélt 
összegyűjti, hogy ú j r a felhasznál, 
hassák. Ezzel a vállalatnak 3600 
forintos megtakarítást nyúj t . Motz-
wikler Sándor ígérte, hogy az eddig 
használhatatlan csavarhúzónyeleket 
k i javí t ja s ezzel 3000 forintot taka-
rít meg népgazdaságinknak. A 
szerelőműhely dolgozói is örömmel 
telték meg fe la jánlásukat a Bolse-
vik Pár t XIX. Kongresszusára. 
Kollár István megfogadta, hogy 
150 százalékos teljesítményét 5 szá-
zalékkal fokozza. Vállalását jóval 
túlszárnyalta. Átlagteljesítménye 
170 százalék. Császár Mihály ígére-
tet tett arra, hogy 130 százalékos 
teljesítményét 145 százalékra emeli 

•fel. Jelenleg 165 százalékos teljesít-
ménnyel dolgozik. Szőke István 145 
százalékos teljesítményét a Kon-
gresszus méltó megünneplésére 156 
százalékra fokozza. 

A Szegedi Kőtél- és Hálógyár 

dolgozói a harmadik negyedévi ter-
vüket szeptember 27-én fejezték be. 
Az üzem dolgozói a harmadik ne-
gyedévben becsületesen állták meg 
helyüket a munkaversenyben. Meg-
fogadlak, hogy terven felül 272 
ezer forint tal termelnek többet 
Vállalásukat 283 ezer for in t ra tel-
jesítették. A jó eredmények eléré-
sét elősegítette a Bolsevik Pár t 
XIX. Kongresszusára telt fe la ján-
lások. Az üzeim dolgozói örömmel 
tették meg fe la jánlásukat , hogy 
többtermeléssel bizonyítsák be a 
Szovjetunió iránt érzett szeretetü-
ket és ragaszkodásukat Horváth 
Józsefné ígéretet tett a r ra . hogy 

126 százalékos teljesítményét 128 
százalékra fokozza. Tóthpál Illés 
kéziköiélfonó terven felül 65 kilo-
grammost túlteljesítést vállalt. Bus 
Istvánné, a hálókötő üzemrész dol-
gozója megfogadta, hogy teljesít-
ményét 120 százalékra fokozza. Mó-
czó Júl ia i f júmunkás a Kongresz-
szus tiszteletére ígérte, hogy nor-
má já t 110 százalékra teljesíti és 
100 százalékos minőségi munkát vé . 
gez. Gál Katalin gépi hálókötő vál-
lalta, hogy a Kongresszus méltó 
megünneplésére 120 százalékra f o . 
kczza teljesítményét, 

A Szegedi Seprőgyár 
dolgozói is a Többi üzentekhez ha-
son'ó lelkesedéssel kapcsolódtak be 
a Szovjetunió Bolsevik Pár t jának 
XIX. kongresszusára tett munka-
felajánlásokba. Az üzem valameny-
nyi dolgozója elhatározta, hogy 
jobb munkával készülnek a kon-
gresszusra, hogy teljesitui'ényük fo-
kozásával bizonyítsák be a Szovjet-
unió iránt érzeitt szeretetüket. Szá-
mos dolgozó t e t t szebbnél-szebb 
felajánlást . Nagy Józsefné seprő-
kötő megfogadta, hogy 120 száza-
lékos teljesítményét 126 százalékra 
fokozza, munkamódszerét á tad ja a 
dolgozó társainak. Foksz Józsefné 
vállalta, hogy 105 százalékos telje-
sítményét a Bolsevik Pár t XIX-
Kongresszusának tiszteletére 110 
százalókra emeli fel . A zsinegelő 
brigád felajánlotta hogy 100 szá-
zalékos átlagteljesítményüket 105 
százalékra fokozzák. Joó János 
megfogadta, hogy 125 százalékos 
Teljesítményét 130 százalékra fo-
kozza. Demeter Rozália a harmadik 
negyedévi tervük befejezése után 
fogadalmat tett arra, hogy tervét 
nap. mint nap túlteljesíti, hogy 
Többtermeilésével köszönthesse a 
Bolsevik Pá r t XIX. Kongresszusát. 
Vállalta, hogy 210 százalékos átlag-
teljesítményét 215 százaiéikra emeli 
fel. Szélpál István sztahánovista 
ígéretet teTt ár ra . hogy 135 száza-
lékos teljesítményét 145 százalékra 
emeli. 

DZ ŰSZI VETÉS MEGGYORSÍTÁS!!: KÖZÜGY 

Meg kell gyorsítani az őszi munkák ütemét 
4 Táncsics tszes-ben 

mlőhántós ekével szántanak 

A Táncsics ts7.ee-ben a vetéseket 
kereszt Sorosan végzik. Az árpa ve -
tését ma befejezik. Az őszi takar-
mánykeveréket m.ég nem vetették 
el mind, mert szakaszosan vetik, 
így tudják biztosítani, hogy ta-
vasszal folyamatosan legyen zöld-
takarmány. A búza 50 százalékát 
vetették el eddig, s az őszi mély-
szántást. előhántóe ekével 55 szá-
zalékban végezték el. A gyapot 
alá a ta la j t előkészítették: műtrá-
gyát használtak, 150 kilogramm RZU-
perfoszfátot és 50 kilogramm Péti-
sót holdankint. A fűszerpaprika alá 
szintén előkészítették a talaj t . I t t 
szerve6ttágyát használtak, holdan-
kint 180 mázsát. A vefcőszántást 40 
százalékig végezték még csak el. 
A röszkei gépállomás traktara é j -
jel-nappal szánt- A Táncsics tszcs 
a lucernát augusztus 20-ára porba 
vetet te e] és most az esőzések 
után arasznyi magasságúra nőtt. 

4 Haladás tszcs-ben 
befejezés előtt áll a vetősaántás 

A Haladás feszcs-ben az árpát és 
az őszi takarmánykeveréket 100 
Százalékig elvégezték, a vetőszán-
tás befejezés előtt áll. Mélyszán-
tásból lemaradtak. Eddig csupán 
hat holdat szántottak fel. Az újjon-
nan belépett tagok nagy lendület-
tel láttak munkához. 

4 Felszabadulás tsses-ben 
még esah most kezdik 

om őssi takarmánykeverék 
vetését 

A Felszabadulás tszcs-ben árpá-
ból és búzából eddig 40 holdat ve-
tettek be. Az őszi takarmánykeve-
réket most kezdik vetni. Nagyon 
elmaradtak. Az árpa és az őszi ta-
karmánykeverék vetését szeptem-
ber végéig be kellett volna fejez-
ni. A vetőszántást 40 százalékig, 
az őszi mélyszántást pedig 12 szá-
zalékig végezték el. Gyorsítsák 
meg a vetőszántás ütemét is, mert 
a búzát már vetni kell és a talaj-
nak' ve tés előtt kellőképpen meg 
kell ülepedni. A trágyázást 100 
százalékig befejezték, a gyapot alá 
a ta laj t előkészítették. A Felsza-
badulás tszcs-ben az ú j tagok lel-
kesen láttak munkához. Brigádokat 
szerveztek, melyeknek a vezetője 
is az újonnan belépett tagok közül 
került kl. Az őszi mezőgazdasági 
munkák elvégzésében már ők is 
résztvesznek. 

Az Ötéves Terv tsses 
a vetőszántást már befelezte 

Az Ötéves Terv tszcs-ben az ár-

pát 33 százalékig vetet ték még 
csak el . Sürgősen gyorsítsák meg 
az árpa vetését, mert ha későn ve-
tik, nem is várhatnak jó termést a 
jövő évben. A takarmánykeveréket 
és lucernát 100 százalékig e lvete t , 
ték, a vetőszántást befejezték, a 
a mélyszántást pedig előhántós 
ekével végezték el, A trágya 80 
százalékát hordták k i eddig. 

4 Szabad Tisza 
l-es típusú tszcs tagiai 

109 hold fűszerpaprikára 
kötöttek szerződést 

A ezentmihályteleki Szabad Ti-
sza I-as típusú tszcs tagja i az elő-
irányzott vetőszántásnak eddig 
még csak 50 százalékát végezték 
el, a mélyszántásnak pedig 15 szá-
zalékát. Az árpavetés befejezés 
előtt áll, a búzavetést pedig most 
kezdték meg, amiből 8 holdat ve -
tettek el. Ugyancsak most kezdték, 
meg az őszi takarmánykeverék ve-
tését is. Fokozzák a vetés ütemét, 
mer t ez árpát az őszi takarmány-
keveréket már el kellett volna vet -
niük. A tszcs tagjai 100 katasztrá-. 
lis hold fűszerpaprikára kötöttek 
szerződést. 

Balástyo község 
a vetőszántást 9 0 százalékig 

elvégezte 

Balástya község dolgozó paraszt-
jai az árpának még csak 55 szá-
zalékát vetették el. Búzavetéster-
vüket ezzel szemben 90 százalékig 
teljesítették. Az arány rossz. Eleő-

I sorban az árpát kellet t volna el-
vetni, annak a vetési határidele á 
minisztertanács határozata szerint 
már rég lejárt. A lucernát 80 szá-
za lékig, a rozsot pedig 70 százalé-
kig vetet ték el. A rozs alá a ta-
lajt teljesen előkészítették. A ve-
tőmagot most veszik meg. A köz-
ségben a kulákok szabotálják a ve-
tést. Arra hivatkoznak, hogy nincs 
vetőmagjuk, pedig módjukban állt 
volna beszerezni, de várják, hogy 

a tanácstól kapjanak' segítséget. 
Nem igyekeznek a vetéssé!. A sza-
botáló kulákok ellen a községi ta-
nács feljelentést tet t . 

Zákányszék községben 
az őszi takarmánykeveréknek 

még esak 70 százalékát 
vetették el 

Zákányszéken a burgonyát 95 szá-
zalékig, a kukoricát 80 százalékig. 
a napraforgót 75 százalékig takarí-
tották még csak be. Az árpának 85 
százalékát, a lucernának csak 50 
százalékát, a búzának 60 százalé-
kát, a rozsnak pedig 94 százalékát 
vetették eddig el. Zákányszék köz-
ség fokozott figyelmet fordítson a 
lucerna és árpavetésre, mert ezek-
nek a növényeknek a vetési ha-
tár ideje már lejárt. 

A velőszántást 95 százalékig vé-
gezték el. a t rágyázás t pedig 160 
holdon. Minden dolgozó paraszt ki-
hordltia udvarából a tirágyát. A köz-
ség leimaradásában része van a ku-
lákságnak is, mer t a vetést nagy-
részük szabotálta. Négy kulák el-
len a zákányszéki községi tanács 
fefjeTenit'ést tett . 

Mórakaimon befejezték 
0 rozsvetést 

Mórahalom község dolgozó Pa-
rasztjai a rozsot, 100 százalékig, a 
búzáT 60 százalékig, az á rpá t szin-
tén 60 százalékig, a lucernát 100 
százalékig, a takarmánykeveréket 
ped i ? 45 százalékig vetették el, A 
község dolgozó paraszt jai végezzük 
gyorsabban az árpa és t akarmány-
keverék vetését, mer t a miniszterta-
nács határozata áütai megszabott 
határidő már lejárt. A vetőszán-
táíP 80 százalékig elvégezték, me-
lyet folyamatosan végeznek. A 
kellő igaerő és a gépállomás gépel 
rendékezésre állnak- Ebben a köz-
ségben is szabotálják a kulákok az 
őszi mezőgazlasági munkák végzé-
sét. A tanács hat, kulák ellen te t t 
feljelentést a vetés elmulasztása 
miat t . 

Az utóbbi időben számos szépirodalmi mű 
hagyJa el a sajtót 

A Szépirodaiimi Könyvkiadó a ma-
gyar klasszikusok sorozatban ki-
adta Jókai Mór: „Fekele gyémán-
tok" című híres regényét, amely el-
söízben 1870-ben jelent meg folyta-
tásos közlésben a „Hon" hasáb-
jain. Jókai regénye a XIX. század-
beli magyar kapitalizmus fejlődé-
sét. a feudális és kapitalista erők 
összeütközését tükrözi. 

„ Ű j lermés" címmel jelenítette meg 
a Szépirodalmi Könyvkiadó fiatal 
költőink antológiáját A könyvben. 

34 fiatal költőnk 98 versrészlete 
szerepel. A Szépirodalmi Könyv-
kiadó kiadta Gábriel Chevalier: 
„Botrány Clochemeriben'" című 
szatirikus regényét is. amelynek 
filmváltozatai Magyarországon is 
bemutatták. 

Az Új Magyar Könyvkiadónál 
jelent meg Gladkov „Szabad élet" 
című regénye. 

Solohov-Szinyavszkij „Meghódí-
tott föld" című regénye egy szov. 
hoz életét mutatta be. ÍMTL) 

A ceglédi já rás dolgozó paraszt-
ságának kezdeményezése nyomán 
Csongrád megye járásai is lelkes 
fe la jánlás t tettek az őszi mezőgaz-
dasági munkák határidőe.őtti elvég, 
zésére és a fejlett agrotechnikai 
módszerek alkalmazására. Különö. 
sen termelőszövetkezeteink végeznek 
ezen a téren jó munkát . Sokszáz 
holdon vetik keresztsorosan a kalá-
szosokat, hogy jövőre min'él több 
teremjen s minél gazdagabb lehes-
sen az aratás . 

Meg kell azonban á.lapítanunk, 
hogy 

megyei viszonylatban az őszi 
vetési munkák elmaradnak a 

szükséges titemtffl, 

A járások csatlakozása a ceglédi 
versenykihíváshoz eddig még nem 
fejlődött ki széles tömegmozgalom-
má s dolgozó parasztságunk nem 
követi még az élenjárók jó páriá-
já t : késlekedik a veréssel. Pedig a 
jövő évi bő termés egyik legfonto-
sabb feltétele a korai vetés, a meg. 
felelő agrotechnik a alkalmazása-

A mezőgazdasági munkákban a 
mo&t következő napok legfontosabb 
feladata tehát a vetés meggyorsí-
tása! Községi pártszervezeteink, he . 
,yi tanácsaink felelősek azért, hogy 
a minisztertanácsi határozatban 
megszabott határidőkhöz képest a 
számos helyen mutatkozó 'elmara-
dás napokon belől megszűnjék és 
minél előbb földbe kerüljön a kalá-
szosok magja. Nem szabad elfelej-
teni: az, aki most a vetéssel akár-
csak néhány napot is késik, ezints 
az abtakon szór ja ki a gabonát. 

Megyénk területén Biz őszi vetési 
munkák meggyorsításáért elsősor-
ban széleskörű politikai Tömeg-
munkára van szükség. 

Pártszervezeteinknek az a fel-
adata, hogy népnevelőiket ;sa-
tasorba állítsák és felvértezzék 
őket a korú vetés hasznosságát 
bizonyító, jő példákkal, helyi 

j^ l ijfcj*. tapasztalatokkal. 

Széleskörű politikai tömegmunlka 
nélkül nem tudjuk sikerre vinni az 
őszi vetések régi, megszokott ide-
jének előbbreviteJét. .1 • 

Az őszi vetés meggyorsításában 
nagy munka vár helyi tanácsainkra 
is. Szeptember 25-én a megyei Ta-
nács mezőgazdasági osztályán érte-
kezlet volt, amelyen a járási taná-
csok dolgozói megvitat ták az őszi 
munkák teendőit, aa elmaradás 
megszüntetésének feltételeit. Meg-
szabták többek között, hogy taná-
csaink seregszemlét tar tanak a ren-
delkezésre álló összes erők felett a 
hiányosságok megszüntetéséért. A 
járási tanácsoknak segíteniük kell 
azt, hogy a helyi tanácsok számba, 
vegyék a községek fogaterejét , A 
munkák meggyorsítását kell, hegy 
célozza a fogaterők számbavétele 
után az egy-egy Igaeröre jutó szán-
tási kötelezettség tudatosítása «s. A 
járási tanácsok képviselőinek köte-
lességük a községekben rendszere-
sen ellenőrizni a foga té i ők helyes 
beosztását Ahol szükséges, az fga-

uzsora leküzdés? érdekében reiidei-
jeink k> fogatéra-, azokhoz a dol-
gozó parasztokhoz, akik nem ren-
delkeznek igaerővel. Napirenden 
szerepelt az értekezleten továbbá a 
vetőmag beszerzéséve. kapcsola'o3 
valamennyi teendő ismertetése, va-
lamint a kulákok ellenőrzésének a 
kérdése is. 

Járási tanácsaink azonban nem 
használták fel ennek az értekez. 
létnek tanulságalt és uem adtak 
lendületet a vetési munkáknak-

Bordány és Ülés községben például 
az utóbbi két hét-ben nem volt kint 
senki sem a szegedi járási tanács-
tól. aki segítséget adott volna a két 
helyi Tanácsnak az őszi munkák 
meggyorsí tására. Mivel járási ta-
nácsaink nem ad ják meg a megfe-
lelő segítséget, irányítást a községi 
tanácsuknak, így azok sok e&stbeu 
magukra hagyva dolgoznak. Ez a 
megállapítás érvényes elsősorban a 
vetőmag beszerzésire. Móraha-Om 
községet például nem értesítette a 
szegedi j á rás idejében, hogy a vetó. 
maggal nem rendelkező dolgozó pa-
rasztok részére más megyékből ve-
tőmagot lehetséges beszerezni. Sze-
ged város mezőgazdasági osztálya 
pedig a vetőmag beszerzés idején 
csak az egyéni termelőkről gondos-
kodott ' a Termelőszövetkezetekről 
egyszerűen megfeledkezett. Nem 
értesítette a csoportokat, hogy hol 
van vetőmagvásárlási lehetőség, 
noha a csoportok rendelkeznek a 
vetőmagvéü ejre szánt pénzösszeg-
gel. Mártélyon ia a tanácselnök el-
felejtette ismertetni a mezőőrökkel, 
hogy a rendelkezések értelmében 
minden községnek meghatározott 
területen őszi lucernát kel; vetnie, 
mégpedig úgy, hogy a községre 
előírt tervet Szétbontva a határrésr. 
dűlői között, a mezőőrök a dűlőjük-
höz tar tozó dolgozó parasztokkal 
egyezzenek meg, ki. mekkora terü-
letien szándékozik az ősz folyamán 
lucemátvetni- Az őszi lucerna veté-
sét más községekben is lazán kezel-
ték, aminek az a következménye, 
hogy Csongrád megye még most 
sem tudta száz százalékosan telje-
síteni lucernavetesl előirányzata"-, 
noha m á r a határidő le jár t . 

Mindezek az! mutatják, hogy 
mind járási tanácsainknak, mind 
a községi tanácsoknak haladék, 
talanul meg kell javítaniok 
munkájukat, hogy meggyorsul-

jon az őszi vetés üteme. 

Ha a helyi tanácsaink fezámbava-
szik a rendelkezésre álló fogaterő-
ket és azt munkába állí t ják — akkoT 
a megye területén, öt napon belő. 
befejezhető a vetes-szánlás. 

Ezekben a napokban az egész 
megyében, az egész országban az 'er. 
dekjődés középpontjában az őszi ve-
tés meggyorsítása kell, hogy álljon. 
Ha az őszi szántási-vetés, munká-
kat megfelelő időben, megfelelő mó. 
don ejvégezzük, akkor szilárd alap-
ját rakjuk le a jövő évi termésnek. 
Ne félejtsük el: ki mint vét és kt 
mikor vet. úgy ara t . Már pedig 
egész dolgozó népünk érdeke, hogy 
jövőre gazdag termést arassunk. 

A gyermekgyógyász kongresszus 
első napja 

Az Orvosegészségügyi Szakszer-
vezet gyermekgyógyász szakcso-
port ja pénteken kezdte meg Sze-
geden a Tudományegyetem Ady-
téri épületének gyönyörűéin feldí-
szített, nagytermében háromnapos 
kongresszusát. A nagygyűlés egyet-
len tárgya a fertőző betegségek el-
leni védőoltások kérdése. A kon-
ferencián ez ország egészségügyi 
igazgatásának képviselői és " he -
lyi tanácsoknál dolgozó gyermek-
gyógyász szakorvosok nagy tömeg-
ben vettek részt. 

Dr. Gegessy Kiss Pál akadémikus 
a Magyar Tudományos Akadémia 
nevében, Tury Géza a Városi párt-
bizottság nevében, Dénes Leó a 
városi tanács végrehaj tő bizottsá-
gának elnöke pedig a Városi Ta-
nács nevében üdvözölte az értekez-
leten megjelenteket . 

Ezután dr. Drexler Miklós mi-
niszterhelyettes, az egészségügyi 
kormányzat képviseletében nyitot-
ta meg az értekezletet. 

Hangsúlyozta beszédében, hogy a 
Szovjetunió vezette béketáboT or -
vosai, kutatói komoly harcot indí-
tottak a járványok megelőzésére 
és a járványos betegségek gyógyí-
tása érdekében. Amíg mi járvány-
kórházakat építünk, életeket men-
tünk, addig az imperialista háborús 
gyújtogatok Koreában kórházakat 
rombolnak, életet pusztítanak, já r -
ványt terjesztenek. Patkánnyal, 
0 estissel. VoI.ariu7.aJ köt»«Jr jurövet. 

&éget, az áltudósok elárulják' a tu-
dományt és így eladják becsületü-
ket véreskezű gazdáiknak. 

— Ránk kutatókra, orvosegész-
ségügyi dolgozókra nagy pártunk, 
kormányzatunk a legnagyobb ér té-
ket, a dolgozó ember életét és 
egészségét bízta. Ez a konferencia 
végezzen olyan munkát, hogy en-
nek a megtisztelő, de nagy felelős-
eéggel járó feladatának maradékta-
lanul eleget tegyen. 

A nagy tapssal fogadott beszéd 
után megkezdődtek az előadások 
és referátumok. 

A kongresszuson megjelent R»t-
kó Anna elvtársnő egészségügyi 
miniszter, akit a jelenlevők lelkes 
tapssal köszöntöttek. 

A gyermekgyógyász kongresszus 
első napja az esti órákban ért vé-
gett , . 

Amerikai katonák 
gará*dálkodá»a 

Japánban 
Tokió (TASZSZ). A japán sajtó 

közli, hogy szeptember 27-én Kuma-
moto városban egy amerikai ka-
tona megtámadott egy fiatal japán 
lányt és késsel támadt a leár.y vé-
delmére siető rendőrre. Ugyanaz-
nap este Tokióban 40 amerikai ka-
tona tokiói lakosokat támadott meg 
ás verekedés; jorovakált, L M U L 


