
vietnami Segítség az induláshoz 
műszak * ö 

A Kenderfonó- és Szövő-
ipari Vállalat újszegedi, köz-
ponti gyárában október 27-
én, vasárnap délelőtt viet-
nami műszakot szerveztek 
hatórás munkaidővel. Ismert, 
hogy a szegedi üzemek dol-
gozói vállal ták, hogy 10 ezer 
négyzetméter ponyvát a j á n -
dékoznak a harcoló vietnami 
népnek. Az újszegedi üzem 
dolgozói most vasárnap meg-
szőtték ezt a 10 ezer négyzet-
métert , s a több mint ötszáz 
dolgozó munkaibére fedezi a 
ponyvaszövet bérköltségét is. 

Érdekes színfol t ja volt a 
vasárnapi műszaknak, hogy 
n vál lalat KlSZ-szervezeté-
nek meghíváséra a gyárba 
látogattak a Szegeden tanuló 
vietnami f iatalok is. Megte-
kintet ték a szövőgyárat és 
baráti beszélgetésen vettek 
részt a KISZ klubjában a 
munkásfiatalokkal . 

Kórházfelszerelés 
Hanoinak 

A Budapest Hanoiért akció 
keretében a fővárosi tanács 
által fe la jánlot t 500 ágyas 
kórház felszerelését hétfőn 
adták át ünnepélyes külsősé-
gek között — jelképesen — 
a városháza vb-üléstermé-
ben. A kórházi berendezés 
200 ágyas bel- és ideggyógyá-
szati, 150 ágyas sebészeti, 50 
ágyas nőgyógyászati, ugyan-
ilyen kapacitású orr-, fü l -
gége, valamint 50 ágyas fer -
tőző osztálybó áll ; hozzátar-
tozik ezenkívül két sebészeti 
egy traumatológiai és egy 
nőgyógyászati műtő, továbbá 
röntgen felszrelés és labora-
tórium. 

A tagság már tudja , mi t 
akar, i t t most a lényegretö-
rő összegzésen a sor. A vég-
zett munka értékelése mel-
lett a r ra fordí tanak különös 
gendot a Szegedi Fémfeldol-
gozó kommunistái , hogy a 
legalkalmasabb. legráter-
met tebb elvtársakat válasz-
szák a vezetőség tagjaivá, 
hogy ilyen ember kerül jön a 
t i tkári posztra is. 

A t isztújí tás mindenkori 
napirendi pon t ja : beszámoló. 
Fekete Mihály, az eddigi ve-
zetőség t i tkára beszél. Elem-
ző visszanézés — tudatos elő-
retekintés. Nem részletez 
külpolitikai helyzetet, nem 
bonyolódik a termelés apróbb 
kérdéseibe a re fe rá tum; a 
belső szervezeti élet boncol-
gatása a célja. Szóbakerülnek 
a hibák, gyöngeségek is, hi-
szen ezek lajs t roma, a k i j a -
vítás szándéka kell, hogy el-
ső ú t ravalója legyen az ú j 
vezetőségnek. 

Jobban, többet kell politi-
zálni, akt ívabban, hatéko-
nyabban. nem kampánysze-
rűen. A kommunis ta mindig 
talál ja meg az a lka lmat az 
agitációra, legyenek érvei és 
ellenérvei, még olyan bonyo-
lult helyzetben is, mint pél-
dául az augusztus 20-át kö-
vető napokban, a csehszlo-
vákiai események idején. 

Egyenletesen törekedni a 
pártépí tésre — ez a másik 
fontos feladat, ebben is van 
adóssága a vezetőségnek. Jó 
a kapcsolat a KlSZ-szerve-
zettel, lehet számítani rá, 
hogy az élcsapathoz méltó 
i f júkommunis táka t nevelnek. 
A gazdasági vezetőkkel is si-
keres az együttdolgozás. Hogy 
néha szenvedélyes vitákból 
alakul ki a közös álláspont 
— az is inkább használ az 
ügynek, mintsemhogy ár tana. * 

Az üzem újjászületésének 
időszaka ez a mostani. A 
kommunisták büszkék lehet-
nek rá, hogy a párttagok len-

dülete magával ragadta az 
egész kollektívát; hogy sok-
ezer társadalmi munkaórával 
já ru l tak hozzá a vasasok ú j 
telepük létrehozásához. Fe-
kete elvtárs — aki egyben a 
TMK vezetője is — önkri-
t ikusan elismeri: a gazdasá-
gi elfoglaltságokból adódóan, 
a sűrűsödő napi feladatok 
között olykor nem fordított 
elég gondot a t i tkári teen-
dőkre. 

Voltak lökésszerű nekibuz-
dulások, azután időszakos 
szünetek is a vezetőség mun-
ká jában . Előfordult, hogy 
nem volt elég konkrét a bi-
zalmiak, párt tagok részére a 
tennivalók megfogalmazása. 
Ezeken változtatni kell az ú j 
vezetőségnek. 

* 
Ügy érződik, a maguk vé-

leményét, bíráló megjegyzé-
seit is visszahallották, s 
egyetértőleg nyugtázták a 
párttagok, mer t különösebb 
vitát ez a lkalommal nem 
vál t ki a beszámoló. Borsi 
István szb-t i tkár arról is szól, 
hogy a szocialista brigád-
mozgalomnak milyen segítsé-
get nyúj to t t a pártszervezet, 
s hogy fokozottabban igény-
lik ezt a támogatást. A kom-
munista kiállásról, az elve-
kér t való helytállásról á t fű -
tött szavakkal beszél Juhász 
Péter. Varga Árpád elmond-
ja, hogy ilyen átgondoltan 
még soha nem készítették elő 
üzemükben a taggyűlést, ki-
tűnően érvényesült a demok-
ratizmus. De azt is szóvá te-
szi, hogy az emberek nincse-
nek egyforma bizalommal az 
egyes vezetőségi tagok iránt. 

A városi pártbizottság üd-
vözletét tolmácsolja Kispál 
Jenő a gyár kommunistái-
nak. Értékeli a komoly f e j -
lődést, amely a fémfeldolgo-
zóban megmutatkozik. Aztán 
a fogyatékosságokat is emlí-
t i ; a kollektív vezetés még 
sok kívánni valót hagy hátra. 
Különösen fontos megszün-

Kiváló önkéntes 
rendőrök kitüntetése 

Somogyi Károlyné felvétele 

A kitüntetéseket átveszik a kapitányság vezetőjétől. Balról jobbra: Ábrahám Mihály, 
Mol ná r János és Hegyi I s t ván 

Kiváló önkéntes rendőrök 
és önkéntes rendőr csoport-
vezetők tanácskoztak vasár-
nap Szegeden, a fegyveres 
erők k lub jának művelődési 
termében. A tanácskozáson 
résztvett Niesner Ferenc or-
szággyűlési képviselő, Farkas 
István, a szegedi járási ta-
nács vb. elnöke. Vörös La-
jos, a szegedi járási pár tbi -
zottság osztályvezetője, Dé-
kány László, a városi pár t -
bizottság munkatársa . Szilá-
gyi Sándor őrnagy, a Bel-
ügyminisztérium, dr. Kiss 
Antal őrnagy pedig a ha tá r -
őrség képviseletében jelent 
meg. 

Dunai Pál alezredes meg-
nyitó szavai után dr. Kovács 
Lajos alezredes, a Szeged 
városi és járási rendőrkapi-
tányság vezetője tar tot t be-
számolót az önkéntes rend-
őrök ez évi munkájáról . 
Hangsúlyozta, hogy eddig 
mintegy 100 ezer óra szolgá-
latot teljesítettek. Áldozatos 

társadalmi m u n k á j u k n a k is 
köszönhető, hogy számos 
bűncselekmény felderítésé-
ben közreműködtek, illetve 
bűncselekményeket lepleztek 
le. Szolgálatuk a dolgozó nép 
szolgálata, tevékenységük 
szerves részét képezi a rend-
őrkapitányság munká jának . 

A beszámolót követően fel-
szólalt a tanácskozáson Far-
kas István, a szegedi járási 
tanács vb.-elnöke. Elmondot-
ta, hogy a tanácsok minden 
községben megbecsülik az 
önkéntes rendőrök munká-
ját, tevékenységüket nagyra 
értékelik. Dr. Kiss Antal őr-
nagy a határőrség és az ön-
kéntes rendőrök eddigi 
együttműködéséről szólt. Dr. 
Gyömbér János alezredes 
tolmácsolta a Csongrád me-
gyei rendőrfőkapitányság 
vezetőjének jókívánságait az 
önkéntes rendőrök további 
eredményes munkájához. 
Szilágyi Sándor a Belügymi-
nisztérium képviseletében 

hangoztatta, hogy országosan 
is nagy és fontos szerep az 
önkéntes rendőrök tevékeny-
sége. Tapasztalatokról, ered-
ményekről beszélt felszóla-
lásában Kiss Szabó István, 
Varga Sándor, Szikora Jó-
zsef, Hegedűs Sándor szege-
di, Ábrahám Mihály rúzsai 
önkéntes rendőr és Csomós 
Pál, a szegedi Ü j Élet Tsz 
üzemrendésze. 

Ezután kitüntetések és 
pénzjuta lmak átadására ke-
rült sor. A Közbiztonsági 
Erem arany fokozatát ado-
mányozta a Belügyminiszter 
Ábrahám Mihály rúzsai és 
Molnár János szegedi önkén-
tes rendőröknek. A kitünte-
tés ezüst fokozatát kapta 
Hegyi István sándorfalvi 
önkéntes rendőr. Számosan 
kaptak pénzjuta lmat és ré-
szesültek dicséretben. Válla-
latok, intézmények ezen kí-
vül mintegy 50 önkéntes 
rendőrt részesítettek pénzju-
talomban. 

tetni a tagfelvételi munka 
hiányosságait, nem várakoz-
ha t például hónapokig egy 
felvételi kérelem. 

Savanya István, a jelölő 
bizottság elnöke előterjeszti 
javaslatát a t i tkár személyé-
re. Az eddigi t i tkárt , Fekete 
Mihályt a ján l ja , s ezt részle-
tesen indokolja is a pár t ta-
gokkal folytatott beszélgeté-
sek a lapján. Fekete elvtárs 
1955 óta végez sikeres moz-
galmi tevékenységet; 1956-tól 
a fémfeldolgozóban. A szava-
zók is erre voksolnak, csak-
nemü egyhangúlag. 

S hogy friss vérkeringést 
vigyenek a pártszervezet éle-
tébe, jónéhány f iatal erővel 
ú j í t j ák meg a tisztségeket a 
vezetőségben. Dr. Harangozó 
József szervező t i tkár mellé, 
aki mn t a régi vezetőség tag-
ja kapott bizalmat, s Böhler 
Béla csoportvezető mellé, aki 
szintén jól végezte eddigi 
pá r tmunká já t , így kerül Ko-
vács Pál és Baráth József. 
Ok már a KISZ-ben a szak-
szervezeti munkában , a nő-
jeleskedtek, az emberek bíz-
nak aktivi tásukban. Nagy 
Sándort is lelkiismeretes, te-
vékeny komunistának ismer-
ték meg, azért szavaztak rá. 
Börcsök Antalné, aki a szak-
szervezeti munkában, a nő-
tanácsnál sokat fáradozott 
m á r eddig is mások ügyében, 
ba jában ; képviseli a nőket a 
vezetőségben. 

A voksok, mint az adott 
szó, köteleznek is; felelősség-
teljes, odaadó vezetésre, iga-
zi, kommunis ta módra vég-
zett pá r tmunkára . Az indu-
láshoz nagy segítség, hogy a 
bizalom kifejezése mellett a 
tagság tanácsokkal is el lát-
t a az ú j abb két évre megvá-
lasztott vezetőséget. 

Simái Mihály 

Küldöttségünk 
Varsóban 

Ilku Pál művelődésügyi 
miniszter Lucjan Motyka 
lengyel művelődésügyi és 
művészetügyi miniszter meg-
hívására négynapos látoga-
tásra egy küldöttség élén 
Varsóba érkezett. A főpá-
lyaudvaron a magyar mi-
nisztert Lucjan Matyka fo-
gadta. Ott volt Némety Bé-
la, hazánk varsói nagykö-
vete is. 

EMBERI 
PROBLÉMÁK 

r í lünk, dolgozunk, nap nap után találkozunk egymás-
• j j sal, s gyakran még azt sem tud juk egymásról, hogy 

mit gondolunk. Ezt a helyzetet a velünk szemben 
álló szociológusok ellenünk ford í t ják és politikánkból ere-
deztetik. Még nevet is adnak ennek az elidegenedés diva-
tos és hangzatos kifejezésével. 

Fölgyorsult életkörülményeink nagy időlekötöttséggel 
já rnak. El kell végezni a munkát , rendben kell tar tani a 
családot, kiegészíteni valahogyan még a keresetet, foglal-
kozni gyerekekkel, ügyes-bajos dolgokkal, mindez valóban 
nagy megterhelés az ember számára. Különösen a napi 24 
órában. Ezért valóban nincs egy embernek annyi ideje ado-
mázásra, a másikkal való beszélgetésre stb., mint mond juk 
harminc esztendővel ezelőtt. De ez nem a szocializmus kö-
vetkezménye, hanem általános világjelenség. A fölgyorsult 
technikai, tudományos fejlődés, a „rohanó világ" az egyes 
ember t is belesodorta az általános időzavarba. A kérdés 
voltaképpen itt most az, hogy ezeknek a valóságos körül-
ményeknek a beszámításával letudható-e mindaz a kifogá-
solt magatartás, amiről beszélünk? Aligha! 

A szűkös időn túl is van egy érdekes jelenség, amit 
szükséges számításba venni : szívesebben foglalkozunk sa-
ját dolgainkkal, mint mások bajaival , problémáival. Ez ab-
ból adódik, hogy nem vert még gyökeret eléggé nálunk az 
a f a j t á j ú és mér tékű humánum, amely pedig a szocialista 
rendszer természetes velejárója. Törvényeinkben és rende-
leteinkben, jogszabályalkotásunkban maximálisan érvényesül 
a humánus felfogás. Ezt szükségtelen bizonygatni, mer t m in -
denki tudja , miről van szó. Akár a családi pótlékot emli-
tem, a gyermekgondozási segélyt, a társadalombiztosítást, a 
fizetett szabadságot, a nyugdíjrendszert , vagy a munkaidő-
csökkentést. 

Ugyanilyen erővel az egyének közötti kapcsolatban a 
humani tás már sa jnos nem érvényesül. Ennek sokféle oka 
van. Nem is lehet sablonokat, szabályokat teremteni. Más-
ként foglalkoznak egymással azok az emberek, akik fizikai 
munkán, egy szocialista br igádban működnek. Itt erőtel je-
sebb a közösségi érzés és az egymásrautal tság anyagi oldala 
is nagyobb. Egy termelőszövetkezet munkacsapatában az 
összetartozás érzése szintén igen sok és változatos fo rmá-
ban nyilvánul meg, amelyet legtöbbször őszinte segítőkészség 
és együttérzés sugall. Ugyanígy lehet beszélni olyan alkoto-
kutató szellemi közösségekről, melyeknek m u n k á j a össze-
függ, a társadalmi tevékenységben egymásra utaltak. 

Inkább azokon a helyeken bukkan fel a nemtörődöm-
ség, ahol a munkák jellege, sajátossága individuálisabb. 
Ahol az egyén tevékenysége nem igényli közvetlenül a töb-
biek segítését, közreműködését Ebből a helyzetből aztán 
bizonyos szociológusok levonnak olyan konzekvenciát, hogy 
nálunk az élet eldologiasodik és az emberek úgy élnek egy-
más mellett, mint a vadak. 

Tar thata t lan álláspont ez, mer t nem fedi a magyar va-
lóságot. Nem lehet egy-egy réteg szemelyes magatar tása és 
életfelfogása a lapján megítélni egy egész nemzet életérzé-
sét, felfogását. S főként nem lehet olyan következtetésekre 
jutni, hogy az egyik ember közömbös a másik ember egyéni 
gondja-ba ja iránt. Nem az elridegedés és az elembertelene-
dés irányába ható tényezők munkálnak, hanem a bensősé-
gesebb közösségek kifejlődését segítő komponensek. Még 
akkor is igaz az, ha a látszat, a felszín helyenként és időn-
ként ellentmond ennek a megállapításnak. Az alapvető t á r -
sadalmi osztály körében ugyanis nagymértékben a humá-
num a lapján működő életérzés megnyilvánulásai dominál-
nak. Voltaképpen ez az előremutató és a meghatározó, és 
nem az ellenkezője. 

Az viszont sokkal fontosabb, hogy az emberek egyéni 
dolgaival, problémáival nem foglalkozunk annyi t t u -
dományos szempontból, mint amennyire szükség 

lenne az egészségesebben fej lődő gyakorlatnak. Ez a ma-
gyarázata annak, hogy az emberek valóban úgy érzik néha : 
mi csak nagy dolgokból állunk, grandiózus kérdésekkel fog-
lalkozunk örökké, s nem f u t j a időnkből, erőnkbői az egyéni 
emberi problémákra. Ez nem életszemléletbeli kérdés, in-
kább munkamódszer, de gyorsan hozzátesszük: rossz m u n -
kamódszer. A szociológiának valóban igen nagy szerepe 
van abban, hogy segítsen itt is, e nagyon fontos közegben. 
De szociológia nélkül is munkál ja a maga ú t j á t a gyakorlat 
életünk mindennapjaiban. Ebbe a gyakorlatba kell jobban 
és gyakrabban beleavatkozni olymódon, hogy az emberköz-
pontúság mindenütt nagyobb szerephez jusson, legalább 
olymértékben íratlan erkölcsi törvények alapján, mint aho-
gyan ez látszik az írott jogszabályokban. Ezáltal könnyebbé, 
elviselhetőbbé válik az élet az egyes ember számára is, és 
egészségesebb, derűsebb lesz a közösségek élete és napjai . 

J . L. 

Á szarvasmarhatenyésztés 
támogatása 

Az idei szélsőséges időjá-
rású esztendő utolsó negye-
dében vagyunk A nyár ele-
jén mutatkozó rendkívül 
aszályos időjárás, az ál lat tar-
tók, különösen a szarvasmar-
hatartók körében sok aggo-
dalomra adott okot. A rétek-
legelők hozama, a pillangósok 
és egyéb takarmánynövé-
nyek első és második ka-
szálása lényegesen keveseb-
bet adott a vártnál . 

Lényegesen nem javult a 
helyzet az év második felé-
ben sem. pedig a nyárvégi, 
őszi csapadékos időjárás elő-
segítette a másodvetések, ré-
tek, legelők, pillangósok ho-
zamának növekedését. Ezen-
kívül a kormány nagyará-
nyú abrakvásárlási akcióval 
sietett az ál lat tartók segítsé-
gére. 

A gazdaságok és az ál lam 
erőfeszítései együttesen le-
hetővé teszik a szarvasmar-
ha-állományban beál l t ked-
vezőtlen helyzet megváltozta-

tását. I t t az ál lat tartók — 
különösen a háztáj i és egyé-
ni gazdaságok — megérte-
tésére van most szükség, 
mer t a tehénál lománynak 
közel fele az ő tu la jdonuk-
ban van. A lakosság élelme-
zése és az export szempont-
jából ennek az ál lománynak 
a termelése is nélkülözhetet-
len. 

A közös gazdaságok zöme 
figyelemre méltóan támo-
gatta az á l lam célkitűzéseit 
a háztáj i á l lat tar tásban. Ki-
sebb mértékben ugyan, de 
találkoztunk olyan jelensé-
gekkel is. hogy kihasználták 
a pillanatnyi helyzetet és 
áron alul megvásárolták az 
eladásra felkínált szarvas-
marhákat . Ebben az a ve-
szély. hogy a nőivarú állato-
kat is meghizlalják. Sok te-

nyésztésre a lkalmas üsző ke-
rü l levágásra, ami veszélyez-
teti a tehénlétszám további 
alakulását. 

A háztáj i és egyéni gazda-
ságok tehéntartóinak nagy 
segítséget jelent a tehenek 
leelletéséhez az állam által 
nyúj to t t 3 mázsás abrak vá-
sárlási lehetőség. Ebből 2 
mázsát akkor vehetnek 
igénybe, amikor a tehén 
vemhes lesz. egy mázsát pe-
d 'g a bor jú megszületésekor. 
Ezzel lényegesen könnyithet-
nek abrakellátási gondjai-
kon. Az ímportabrak rendel-
kezésre bocsátásával az á l -
lam nagy terhet vállalt ma-
gára, a tehéntartók pedig — 
eddigi tapasztalataink alap-
jón — nem élnek eléggé ez-
zel a lehetőséggel. 

Dr. Magas László 
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