
MSZ8T-
lapasztafalcsere 

Az MSZMP Szeged városi 
és szegedi járási bizottsága 
propaganda- és művelődési 
osztályai közös szervezésében 
tapasztalatcserét rendeztek 
tegnap, 6zerdán délután a 
Szegedi Kenderfonógyár ta-
nácskozótermében az MSZBT 
tagcsoportok ügyvezető elnö-
kei és elnökségi tagjai részé-
re. Dr. Sebe János, a megyei 
pártbizottság osztályvezető-
helyettese előadást tartott az 
odesszai és a Csongrád me-
gyei barátsági hét politikai 
jelentőségéről. Dr. Kanyó Fe-
renc, az Oktatási Igazgatóság 
tanszékvezető tanára a Kom-
munisták Magyarországi 
Pár t j a megalakulásának 60. 
évfordulójáról emlékezett 
meg, majd azt követően a 
Magyar—Szovjet Baráti Tár-
saság munkájáról tartottak 
konzultációt 

Újonc határőrök 
esküje 

Nöcrvosok 
megbeszélése 

Egészségpolitikánknak to-
vábbra is kiemelt feladata az 
anya- és csecsemővédelem, 
amely mindinkább nő- és 
ifjúságvédelemmé fejlődik 
— mondotta dr. Medve 
László egészségügyi minisz-
terhelyettes a Magyar Nő-
orvos Társaság szerdán Pé-
csett megkezdődött nagy-
gyűlésén. Bejelentette: ked-
vező a koraszülés és g cse-
csemőhalálozás alakulása. 

$&§gItÜSll€ 
Azt mondja valaki, tol- ha lehet, sokat hozzanak, autószerelőkön, hiszen kocsim 

juk meg a kocsiját, Csináljuk meg végig az ut- nem lévén, nem is ísmerhe-
rnert kiveszett a lélek cát! Jön a salak, tükröt ás és tem őket, de hallom karom-

az akkumulátorból. Ahányan terít az egész utca. Két bir- kodni ismerőseimet, amikor 
vagyunk, nekiveselkedünk és kát hoz a doktor, saját ke- szervizből hozzak ki a kocsi-

. tologatjuk. Megkért, hogy se- zúleg lépteti bele a bogrács- jukat. Ezt is rosszul csinal-
'gítsünk, és azt mondjuk ne- ba, és estére kelvén öcsi-bá- ták meg azt is. Na JÓ, az 
i ki, amikor köszöni szépen, esi. kicsi és nagy nyalja a autós a hibás, miért megy kj 
' hogy szívesen, máskor is. szája szélét, olyan jó a pap- olyan kocsival az útra amely 
Ámbár máskorra nem kíván- rikás. Ennyi ember be nem műszaki hiba miatt balesetet 
juk neki, hogy világszép ko- fér a házba, terjedelmes a okozhat. Biztosan o aü majd 
csija vagy ócska tragacsa garázs, oda terítenek. Utcára a törvény elé, es o kapja 
csődöt mondjon. szóló lakodalom lett belőle, meg a magaet. De legalább 

ö reg éjjeliőr ül az éjsza- Éjfélkor már azt sajnálják, lélekben nem érzi magat 
kában, és mesél, amíg hall- csak egy utcájuk van, pedig társtettesnek, aki elfelejtette 
gatják. Hetvenvalahány éve ilyet a jövő héten is csinál- meghúzni a kormány csavar-
bőven termette a mesélni- hatnának. Sokkal jobb az ál- ját? Dehogy felejtette! Ennek 
valót, de a kezdet mindig a domási birka, mint a sült a baleknak ugy is jó lesz! 
háború. Megtudta délután, galambra várni. Különben is Nem lett jó. 
hogy viszik a frontra. Első magukon segítettek, sárba Ha ezt az autószerelőt szé-
dolga volt, hogy követ tett lépő kis cipőjüket akár ki is pen megkérnenk, megcsmal-

A beszédet követően Gut- a zsebébe. Nem parittyás fényesíthetik ezután. na mindent, hadd lássák, 
kerületnél is esküt tettek az pintér Tamás újonc határőr Dávid akart lenni abban az Fölösleges szaporítani a hogy tud is, akar is, szeret 
újonc határőrök. Az ünnepi — a csongrádi FÜTÖBER égig érő. nagy borzalomban^ F példákat, hiszen min- is segíteni. És amikor dolgo-
díszbe öltözött laktanyában dolgozója — díszmenetben 1 hanem a' feleségével akart ta- denki tudja, ha kér- zik? Ja, az egészen más. 

A kiskunhalasi határőr-

az elöljárók, több ezer szülő, lépett a mikrofonhoz, s édes-
hozzátartozó előtt tíz órára apja, édesanyja jelenlétében 
sorakoztak fel a legifjabb ha- mondta el az eskü szövegét 
tárőrök. Az ünnepeégen meg- Katona János határőr — a 
jelentek a Csongrád megyei békéscsabai állami gazdaság 
párt- és állami szervek, a tö- dolgozója — a harcostársai 
megszervezetek, a társ fegy- nevében megköszönte a szü-
veres testületek képviselői is. löknek és a parancsnokok-
Az újoncegységeket vezénylő nak, hogy alkalmassá nevei-
parancsnok — Kollár József ték őket a haza védelmére, 
alezredes — jelentését a BM Az Internacionálé hangjai 
határőrség országos parancs- után a katonák az elöljárók 
noksága képviseletében Sel- és látogatóik előtt díszmenet-
ler Mihály ezredes és Dudás ben vonultak el. Az ünnep-
István ezredes — a maga- ség után a szülők, a rokonok, 
sabb egység parancsnoka — jó barátok találkoztak az es* 
fogadta. A katonák köszön- küt tett határőrökkel. A 
tése után Prókai Béla őr- szülők beszélgethettek az 
nagy, a magasabb egység po- újoncok közvetlen parancs-
litikai osztályának vezetője nokaival is, és elégedetten 
beszélt a katonai eskü jelen- vették tudomásul fiuk helyt-
tőségéről. Hangsúlyozta, állását, szorgalmas, becsüle-
hogy a határőrök békeidőben tes magatartását, 
is harci feladatot látnak el. Gazsó Béla 

Versenyben az idővel 

Cukorrépa-
Előzetes becslések alap-

ján a cukorgyárak azt ígér-
ték, november első napjai-
ban befejezik a cukorrépa 
átvételét Egyszerű oka 
van, hogy ezt az ígéretet 
nem tudják beváltani: több 
termett, mint amennyire szá-
mítottak. A Jól gondozott 
táblákról hektáronként 400— 

cukorgyár — most is azt 
ajánlja, hogy a jó u takmel -
iett, könnyen megközelíthető 
helyen tárolják a répát a 
gazdaságok, és akkor szál-
lítsák majd, amikor a gyár 
fogadni tudja. 

A megyei tanács mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi osz-
tályán érdeklődtünk az al-

420 mázsát takarítanak be katrészellátásról, de néhány 
a gazdaságok. A becslések szerkezetet említve kedve-

tak többet teremnek és több 
cukrot adnak, jó a talaj-
munkával, minden terme-
lési fázis esedékes munká-
jának időben történő el-
végzésével, a tőtávolság he-
lyes megválasztásával a ter-
més mennyisége és a répa 
cukortartalom szerinti mi-
nősége is javítható még. 

időszakában sok jót a répa 
minőségéről se lehetett mon-
dani, a szeptemberi—októ-
beri kedvező időjárás azon-
ban sokat segített, a ré-
pa cukortartalma 15 százalék 
fölött van. Ez a két tényező 
együtt jelent jót, hiseen a 
bő termés csekély cukor-
tartalommal a szállítási és 
földolgozási költségeket nö-
velné, a fordítottja pedig a 
termelők hasznát kockáz-
tatná. 

Eddig tehát kedvezett az 
időjárás a répa fejlődésének 
is. és a betakarítást seaka-

zótlen választ kaptunk. Az 
IFA-gépkocsik alkatrész-
gondja szinte krónikusnak 
mondható, de néhány gaz-
daság panasza szerint a ha-
zai — szekszárdi — gyárt-
mányú fejezőgéphez sem 
kapnak alkatrészeket 

A répafej hasznos takar-
mány, kutatók receptje sze-
ri nt kukoricaszárral keverve 
is silózható, a korábbi évek-
ben mégis kevés kísérletet 
tettek fölhasználására. El-
fogadható mentség lehet, 
hogy ilyenkor van legna-
gyobb szükség a szállító 

dályozta, mégis versenyben járművekre a betakarítás 
vannak az idővel a gazdasá-
gok. Előrélátó jósnak kel-
lene lenni ahhoz, hogy va-
laki megmondhassa, lesz-e 
kiadós esó a közeljövőben 
— a vetésekre nagyon kel-
lene! —, vagy marad a 
szárazság. Ha ugyanis át-

más halaszthatatlan ágaza-
taiban is, de ha a vesztesé-
get nézzük, mégis inkább a 
megoldást kell keresniük a 
termelőknek. Egyre több he-
lyen gyűjtik össze a répafe-
jet vagy szednek össze be-
lőle, sőt arra is van példa, 

ázik a talaj, a szedő gépek hogy répát nem termelő gaz-
és a szállító járművek igen 
nehezen mozoghatnak a ra-
gadós sárban, pedig me-
gyénk 5395 hektárnyi répa-
termő területének eddig kö-
rülbelül 62 százalékáról tud-
ták csak fölszedni a ter-
mést. . 

Sürget tehát az idő, de 
a cukorgyárak befogadóké-
pessége minden évben meg-
szabja a szedés ütemét, 
szen az emiitett jó idő 

daságok is vásárolnak. A tu-
dományosan megalapozott 
ú j takarmányozási el járá-
sok terjedésének köszönhe-
tő, hogy a cukorgyárak ál-
tal kínált nyers répaszelet 
iránt is megnőtt ú j ra az ér-
deklődés. Eddig minden 
szeletet eladtak a gyárak, 
de éppen a több termésből 
következik, hogy az előzetes 

hi- szerződéseken felül is vásá-
azt rolhatnak a szövetkezetek. 

ls jelentette, hogy a halom- Nemrégiben Székkutason 
ba rakott répa könnyen tanácskoztak a termelés és 
romlik. Hűvösebbek lettek a feldolgozás szakemberei. A 
napok, még inkább az éj- korábbi évek termelési 
szakák, a romlás veszélye mélypontjához viszonyítva 
csökkent, nem érdemes te- — erre a megállapításra ju-
hát még a szállító jármű- tottak — igen jelentős az 
vekhez igazodva se várni to-
vább. A feldolgozóipar — 
a mezőhegyes! és a szolnoki 

előrelépés, de az elképzelhe-
tő felső határt még mindig 
nem érték el. A jobb fa j -

Munkásmozgalmi veterán 
köszöntése 

lálkozni még egyszer. Ott nek bennünket, a „nem" igen Foglalkozás közben . . . ko-
megy el a vonat, négy kilo- nehezen jön ki a szánkon, sárral önthetnénk a pé ldá t 
méterre az ő falujától, ahhoz Játék kell az óvodának? Hin- Mindnek az a közös nevező-
kell a kő. Cédulát írt, rákö- ta vagy pancsoló? Menjünk je, hogy nem csináltuk meg 
tötte, kidobta a vonatablakon, oda, csináljuk meg! Kitalál- jól, amit csak jól, csak hi-
amikor legközelebb volt hoz- ta valaki, nem biztos, hogy bátlanul szabadna megcsinál-
zá a falu. Megálltak még egy ez a segítés legjobb módja. nunk. Mert a pénzt is azért 
éjszakára, egy napra, közel Ha a pék elkezd hintát esi- vesszük föl. A jó munkáér t 
a határhoz. Kérte, engedjék nálni, nem biztos, hogy abba Sok segítésre egyáltalán 
ki az áUomásra, este jön a ülnek bele legszívesebben a nem lenne szükség, ha a 
felesége. Nem jött vonat es- gyerekek. Tegye mindenki a munkánkat jól végeznénk, 
te, várt hajnalig. Első ember, maga dolgát, csinálja a z t Takarítóbrigádot szerveznek 
akit a lépcsőn lógva meglá- amihez legjobban é r t Menjen az egyik ház körül, mert nem 
tott, a felesége vol t Egy vit- be a gyárba, dolgozzon o t t bír ják nézni azt a sok szeme-
te, vagy kézről kézre járt a és ad ja oda a keresetét, aho- tet, amelyik körülveszi őke t 
kő, nem tudja, de meg se vá legjobban szeretné. Nem Olyan nagy dolog lenne nem 
fordult a fejében, hogy va- győzünk hír t -adni róla, any- eldobni a szemetet? Nem is 
laki nem viszi haza. Létezne nyi az ilyen segítés. Vagy itt munka, mégse csináljuk, 
olyan ember, aki nem segít, van például a kisebb-nagyobb u a i s tudom elhallgatni 
ha segíthet? sportpályák ügye. Dolgoznak 331 azt se, amit a bal fü-

Iskolát építenek, óvodát valahol az útépítők, ott a Jó- • • lembe mond bele va-
szépítenek a faluban. Segíte- zsi, az úthenger, most lenne laki. Szakemberről van szó, 
ni hívja a tanácselnök az jó megcsinálni a pályát Föl- sokak nevében beszél, de 
összes kisiparost. Ott is van sorolni nehéz lenne, hányat nem megy ötről a hatra. Ol-
mind. Fizetség? Olyan drága csináltak már csöndben mon- vasta az újságban, hogy itt 
a kisipari munka, maholnap dott köszönömért, és hányhoz sokan segítenek. Itt vannak 
nem tudjuk megfizetni, ezért vezették oda szintén társa- ők, jönnének segíteni, de nem 
mégse jár t semmi. Akinek se dalmi munkában a villanyt a lehet. Képtelenek megtalálni 
iskolása, se óvodása nincsen, villanyszerelők — és ha már azt az embert, aki kimondja: 
itt dolgozik az is. Lehet, hogy villany van, oszlop is legyen gyertek ekkor és ekkor. In-
számítás is van mögötte: hozzá, tejfehér körtékkel, ár- kább elmondja már a hato-
majd jön az unoka, neki is nyék nélküli világítással, ne <ük( mennyire nehéz egy 
jó lesz. Lehet, hogy csak sok pénzért Segíteni tehát ilyen társadalmi munkát osz-
ennyi: megkértek, ott a he- tudunk. szehozni. Mert ha ide eljön 
lyem. Hacsak közbe nem jön va- egy kubikosbrigád, és nem 

Pénztáros asszony mondja, lami. Mert itt van például a dolgozhat hozzánk vágja ám 
ezt í r jam meg, ha szépet kötelező segítségnyújtás el- a z ásót is, meg a lapátot is. 
akarok. Akkora volt a sár az mulasztása. Országutainkon Mind a hatnak elmondta az 
utcában, ha rájött az eső, termett meg ez a kifejezés, én emberem, hogy ez bizony 
elültek az. autók. Nagyon nem a jog csak paragrafusba jgy Van. Legszívesebben ezt 
bánták, mert nekik nem volt, szedte. Létezhet olyan, aki tennék rendes munkaidőbea 
és még sok másnak sincsen, otthagyja vérben fetrengő is, mert dolgozni szeretnek, 
de van az orvosnak. Hívnák embertársát, miután elütöt- de megtanulták, hogy ott 
a beteghez éjnek évadján te? Ezer véletlen játszhatott mindig közbejön valami, 
vagy világos nappal, a sár közxe a balesetnél, lehet. Amikor szívességből dolgoz-
fogja a kocsit. Mire odaér, hogy éppen az illető volt a nak, akkor ne jöjjön közbe 
nagyobb lehet a baj. Vagy hibás, lehet, hogy a szerviz- semmi. Segítés címén ne azt 
ha nagyobb nem is lesz, ben végzett trehány munka írhassák be a naplóba, hogy 
szenved, aki várja. Valaki ki- szedte az áldozatát, de aki Q t t ültek a fa alatt fél na-
találja, hozat salakot. Másik: otthagyta, arról csak igen ré- pjg, mert hiányzott valami. 

gi kifejezésekkel tudunk vé- Javaslattal áll elő: aki szer-
leményt mondani. Vezi, az is úgy vegye, hogy 

Hallgatom a rádiót, bírósá- segítséget kértek tőle. Mert 
gi hírt mond: foglalkozás a r r a n e m i ehet azt mondani, 
közben elkövetett súlyos mu- hogy nem. Szívességből, jó 
l a sz tás . . . valami ilyesmi üti szívvel dolgozzon az is, aki 
meg a fülemet, amikor a tö- összehozza mások szívesség-
meges baleset okát f ir tat ják, bői végzett munkáját . Ne 
Ha megkérték volna az ille- hiányozzon a terv, ne hiá-
tőket éppen akkor, hogy se- nyozzon az anyag, ne hiá-
gítsenek óvodát szépíteni nyozzon semmi — legalább 
vagy iskolát építeni, biztosan akkor, ha segíteni akarunk, 
ráállnak, mert segíteni nagy- Amikor a kocsit akar juk tol-
szerű dolog. Es dolgozni? n i> legalább a kocsi ne hiá-
Pontosan és szépen? Az már nyozzon. 
kicsit unalmasabb. Dehogy 
akarom elverni a port az Horváth DezsS 

Tegnap, szerdán délelőtt hivatalában köszöntötte Deák 
Béla, az MSZMP Szeged városi bizottságának titkára 80. 
születésnapja alkalmából Kókai Jánost, a munkásmozgalom 
régi szegedi harcosát, a Szocialista Hazáért Érdemrend ki-
tüntetettjét. A bensőséges találkozón részt vett Vajas Jó-
zsefné, a városi pártbizottság osztályvezető-helyettese is. 

Kókai János 1917-ben lépett be a Vasas Szakszerve-
zetbe, 1919-ben pedig a Kommunisták Magyarországi Párt-
iába. A vörös vasasezredben harcolt a Magyar Tanácsköz-
társaságért. Részt vett az illegális kommunista párt mun-
kájában. s a felszabadulást követően pártalapszervezetet 
hozott létre a Szegedi Víz- és Csatornaműveknél, és párt-
titkárként is tevékenykedett. Később a szakmaközi bizott-
ság titkára, majd munkahelyén vezető főgépész. Az ellen-
forradalom után részt vett a párt újjászervezésében, ugyan, 
akkor munkásőr volt. Nyugdíjasként is aktívan munkál-
kodik körzete pártalapszervezetében. 

Haematoiógiai 
kongresszus 

A csontvelő elégtelen mű- resszusa. A vérképző szer-" 
ködése okozta vérszegény- vek betegségeivel — többek 

között vérszegénységgel, a 
fehérvérűséggel — foglalko-
zó, háromnapos tanácskozá-
son a hazai résztvevőkkel 
együtt mintegy félszáz kül-
földi szakember vitatja meg 
a témakört. 

ség, valamint a sejthártya 
vizsgálatának elméleti kér-
déseit és gyakorlati tapasz-
talatait összegzi a Magyar 
Haematológiai Társaság szer-
dón — a SOTE Nagyvárad 
téri elméleti épületében — 
megkezdődött VIII. kong-

Magyar küldöttség irazott a chilei 
szolidaritási világkonferenciára 

A november 9-én Mad-
ridban kezdődő chilei szo-
lidaritási világkonferenciára 
— dr. Szentistványi Gyulá-
nénak, az MSZMP Közpon-
ti Bizottsága tagjának, a Ha-
zafias Népfront Országos Ta-
nácsa titkárának vezetésével 
— szerdán küldöttség uta-

zott a spanyol fővárosba. A 
delegációban részt vesznek 
a magyar szolidaritási bi-
zottság, a SZOT, a KISZ, 
az OBT, a chilei akcióbi-
zottság, valamint a magyar 
katolikus egyház képvise-
lői. (MTI) 
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