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Rendelettel szabályozzák 
a háztartás! alkalmazottak munkaviszonyát 
Futó Erzsébet tájékoztatta a Háztartási Alkalmazottak 
Szakszervezetének szegedi tagjait jogaikról és köte-
lességeikről — 11 órás munkaidő 

A magyar ifjaság készen áll 
a Dana—iisza csatorna 
ép i t é s é r e 

Ismeretes, hogy a Magyar If jú-
ság Országos Tanácsának felhívá-
sára mintegy 20.000 magyar i f jú 
jelentkezett, hogy önkéntes roham-
munkával felépíti a Duna- Tisza 
csatorna 30 kilométeres szakaszát. 
A fiatalok oly módon akarjákjuneg-
ünnepelni a szabadságharc cente-
náriumát, hogy minden erejük lat-
bavetésével dolgoznak az ország 
anyagi felemelkedése érdekében. A 
Duna—Tisza csatorna felépítésével 
többszázezer munkaórát ajándé-
koznak az i f jak a nemzetnek. 

Remélhető, hogy a 3 éves terv 
megkezdésével hozzálátnak a nagy 
mü létrehozásához is. A fiatalok 
tömegei készen állnak a munká1 el-
kezdésére. A MIOT főtitkára szak-
emberek kíséretében néhány nap-
pal ezelőtt látogatást tett Álsóné-
rnedi határában, hogy a helyszínen 
ismerje, meg a feladatokat. Megál-
lapították, hogy az építkezésben 
résztvevő fiatalok élelmezése, sport-
lehetőségei, valamint elhelyezése 
nehézségek nélkül biztositható. Igy 
a MIOT rohammunkás brigádjai 
azonnal megkezdhetik a munkát, 
mihelyt a kormány rendelkezésre 
bocsátja, a megfelelő összeget. 

Vakmerő szökés fíírdfirubábán 
a nagyfal raijgazdaságiió! 
A kerületi börlönigazgatAság nagy-

fai gazdaságában rabok végzik a me-
zőgazdasági munkálatokat. A meleg 
időjárásra való tekintettel a rabok 
fürdőruhában dolgoznak. Igy dolgo-
zott Ees»I József 2 évi fegyházra és 
RácU János: 3 évi börtönre ítélt rab is, 
akik eddig ki nem derített körülmé-
nyek között észrevétlenül eltűntek a 
gazdaságból. Átkutatták az egész kör-
nyéket, de senki sem tudott relvilágo-
aatást adni a fürdőnadrágban szökött 
rabokról. Ecsei ismertetőjele: bal-
szeme alatti sebhelye, ezenkívül szlo-
vákul és csehül is jól tud. Á vak-
merő szökevényeket országosan körö-
zik. 

Értekezlet a kamarában ' 
a társadalombiztosításról 

és a kereskedóianoncokiál 
A mult héten ismertette a ka-

marában dr. C s e r z y Mihály ügy-
vezető titkár azt a rendeletterve-
zetet, amely a kisiparosok és kis-
kereskedők kötelező társadalom-
biztosításáról szól. Ezt a témát 
most az iparosok és kereskedők 
vitája alá bocsátják, amely célból 
kedden délután fél 6 órakor a ka-
mara nagytermében értekezlet lesz, 
amelyre minden érdeklődőt szíve-
sen látnak. 

A kereskedelemügyi miniszter a 
tanonctörvénnyel kapcsolatban a 
kereskedő tanulókról külön tör-
vénytervezetet készített. Ezt a ter-
vezetet kedden délután 4 órakor a 
kamarában tartandó értekezleten 
ismertetik és bocsátják megvitatás 
alá. Az értekezletre minden érdek-
lődőt szívesen látnak. 
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Munkás-
szövetkezetben 

Szegeden is működik a Háztar-
tási Alkalmazottat Szakszervezete. 
Vasárnap délután nagyszámban 
jöttek össze a szakszervezeti szék-
házban a háztartási alkalmazottak, 
hogy .meghallgassák Futó Erzsé-
betet, a Háztartási Alkalmazottak 
Szakszervezete budapesti központ-
iának titkárát. Gyűlés előtt elbe-
szélgettünk néhány háztartási al-
kalmazottak, akik "bizony sok pa-
naszt mondottak el. A félszabadu-
lás előtt cselédeknek hivtak ben-
nünket, ma már a demokrácia jó-
voltából háztartási alkalmazottak 
vagyunk — mondotta az egyik fia-
tal leány a igyülés1 résztvevőitközül. 
— Nagy baj az — kapcsolódik be-
le a beszélgetésbe Futó Erzsébet, 
— hogy Szegeden még mindég cse-
lédeknek nézik sok helyen a /ház-
tartási alkalmazottakat. Ezek az 
emberek a szakszervezetre is ugv 
néznek, mint valami szükséges 
rosszra. Nem ismerték "meg még 
eléggé, liogy a "kölcsönös megér-
tés, türelem és jójpdulat, a má-
sik ember jogainak tiszteletbentar-
tása, az emberszeretet az . igazi 
együttműködés alapja. 

A háztartási alkalmazottak ré-
széről nagy az az érdeklődés. So-
kan fordulnak kérdéssel, hogy mi-
lyen előny származik a szakszer-
vezeti tagságból. 

— Teljes jogvédelemben része-
Sülnek. A jövőben a háztartási al-
mazottaknak is megszabott mun-
kaideje lesz, jog- és bérviszonyát 
szabályozni fogják. 

A munkaidőt napi 11 óraban 
állapították meg, ezentúl tul-
órabér fizetendő, a fizetés 1 
százaléka. Hetenként két sza-
baddélulán jár, csütörtökön és 
vasárnap délután 3 órától. 
Egy évi szolgálat után 2 heti 
fizetett szabadság Is jár. Két-
heti felmondás, felmondani 
csak 15-én lehet, hogy az al-
kalmazottnak legyen ideje uj 

helyet találni. 
A munkáltató milyen előnyt kap, 

ha szervezett munkást alkalmaz? 
Kérdezzük Nagyiván Jánostól, a 
helyi szakszervezet titkárától. 

— A szakszervezet nemcsak a 
jogokaa liivja fel a ?agok'\figyelmét, 
hanem: a kötelességekre is. Tervbe 
vettük, hogy a közeljövőben azok-
nak a háztartási alkalmazottaknak 
akik a szakszervezet tagjai tanfo-
lyamokat rendezünk, melyeken 
egyrészt tanulnak, másrészt figyel-
meztetjük a kötelezettségeikre is 
a tagjainkat. Igyekszünk egy átme-
neti otthont is bizlosilani azok ré-
szére — fűzi még pózzá Nagyiván 
János, akik vidékről jöttek állást 
keresni Szegedre és nincsen hol 
mégszállniok. 

A gyűlésen Futó Erzsébet beje-
lentette, hogy a háztartási alkal-
mazottak jogviszonyának szabályo-
zására néhány napon belül rende-
let jelenik meg. 

A rendelet alapján Szegeden 
is a szakszervezet lesz a hiva-
tott, hogy a háztartási alkal-
mazottakat felvevő munkálta-
tóknak munkavállalókat közve-

títsenek. 
Akik ezt a rendelkezést nem tart-
iák be, azokat súlyos pénzbirsággal 
sújtják. A kommunista szakszer-
vezeti tagok kezdeményezésére tö-
rölték azt a rendeletet," mely sze-
rint a múltban a munkáltató csend-
őrrel vitethette vissza «cselédjét» 
a munkahelyére. 

A jövőben minden háztartási 
alkalmazottal szerződést kell 
kölni a szakszervezetben a 

munkáltatónak. 
Ezentúl azzal az indokolással sem 
lehet kibújni a szerződés megkö-
tése alól, hogy. a (házlartási'imunkát 
elvégző alkalmazottak «családtag-
kénb tartják alkalmazásban. A 
nagv tetszéssel fogadolt beszéd 
után hozzászólások következtek 
melyekben feltárultak azok a pa-
naszok, melyeket orvosolni fog pz 
ui rendelet. 

Lőw Immánuel emlékülést 
rendezett a Kálmány Lajos Kör 

A /Kálmán Lajos Kör vasárnap 
délelőtt a városháza közgyűlési 
termét teljesen megtöltő közönség 
előtt tartotta meg emlékülését dr. 
Low Immánuel, Szeged tudós fő-
rabbija halálának harmadik évfor-
dulója alkalmából. Az emlékülés-
re Szegedre érkezett dr. Scheiber 
Sándor országos rabbiképző inté-
zeti tanár, Lőw Immánuel munkás-
ságának egyik legkitűnőbb isme-
rője, aki dr. Lőkös Zoltán meg-
nyitőelőadása ulán «Lőw Immá-
nuel a n,éprajztudós>) cimmel mon-
dott színvonalas értekezést. Eb-
ben ismertette a tudós főpap ön-
állóan megjelent néprajzi vonat-
kozásokat. Előadása során igen ér-
dekes néprajzi kutatási adatok tá-
rultak a közönség elé és bemutat-
ták azt a széleskörű munkát,amely 
Lőw főrabbit, mint néprajztudóst 
is jellemezte. Seres József szabad-
művelődési felügyelő olvasta fel a 
távollévő dr. Péter László előadá-
sát »Lőw Immánuel és Kálmán 
Lajos barátsága« cimmel, 

Áz értékes előadás rámutatott 
arra a szoros baráti kapcsolatra, 
amely a két tudós életében tudo-
mányos és egyéb téren is megnyi-
latkozott. Hangsúlyozta egyben azt 
a sajnálatos tényt, hogy még. a mai 
napig sem neveztek el egyikőjük-
ről sem utcát Szegeden, pedig iga-
zán időszerű lenne szobruk felál-
lítása és müveik kiadása is. Végül 
Dániel György hirlapiró művészi 
erővél adott elő részleteket Lőw 
Immánuel beszédeiből. Az emlék-
ülést kitűnően egészítették ki a 
szegedi zsidó hitközség templomi 
énekkarának jól összetanult ének-
számai. 

Országos közegészség-
ügyi tanfolyam 

A budapesti Pápai Páriz Ferenc 
medikus'népi kollégium és a Medikus 
Kör közegészségügyi tanfolyamot szer-
vezett Budapesten, amelynek igen sok 
szegedi hallgatója is van. A tanfolyam 
célja, hogy a medikusok szociográfiai 
és társadalomegészségLigyi kutatáso-
kat végeznek a kijelölt két minlajá-
rásban: Barcson és Kiskőrösön. Eze-
ket aztán az Országos Közegészség-
ügyi Intézet használja fel, foként a 
gyermekhalandóság és a tuberkoló-
zis elleni küzdelemben. 

A megnyitó ünnepségen a népi 
kollégistái; indulója után dr. Vikol Já-
nosi elvtárs, .népjóléti államtitkár mon-
dott beszédet. 

— Meg kelt végre szüntetni a 
mult rendszernek osztálytársadalmi 
egészségügyét — mondotta — és meg 
kell teremteni helyette a népi demo-
kráciánali megfelelő népegészség-
ügyet 

Magyarországon még mindig több 
millió paraszt sínylődik szociálisnak 
egyáltalán nem nevezhető körülmé-
nyek között. 

— Az egészségügyi helyzetet lénye-
gesen befolyásolja a gazdasági hely-
zet — mondotta Vikol államtitkár. — 
Hosszú évszázadok hibáit néhány év 
alatt kipótolni nem lehel, legfeljebb 
lényegesen javítani. Ezt akarja elérni 
a 3 éves terv is. 

— A gazdasági depresszió meg-
szüntetése a 3 éyes terv célja — mon-
dotta — ami magával vonja a föld-
liözjuttatottak egészségügyének felja-
vulasát is. Ennek a munkának első 
lépése a mostani tanfolyam résztve-
vőinek utrabocsátása. 

Hosszantartó taps és éljenzés után 
Veres Péter épiiósügyi miniszter is-
mertette a jelenlegi átmeneti nehéz-
ségek megoldására irányuló' terveket, 
amelyek legjobb útját a szövetkeze-
tekben látja. Ennek megvalósítása le-
hetővé teszi az általános gazdasági 
helyzet javulását és ezen keresztül 
egészségügyünk felemelését. 

írógépet, számológépet 
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i r o d a g é p Vé t l s l a t , Széchenyf-tár I 
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Háromszáz tanító 
Megnyílt az általános iskolai fan 

A kultuszkormányzat a nyári 
szünet alatt Szegeden, Budapesten. 
Keszthelyen és Debrecenben az ál-
talános iskolában működő néptaní-
tók részére hat hetes időtartam-
mal ,továbbképző, úgynevezett, 
szakosító tanfolyamot szervezett. A 
szegedi tanfolyam ünnepélyes meg-
nyitója hétfőn reggel zajlott le az 
Adv-téri egyetem nagytermében. 
Nemcsak a szegedi, lianem az or-
szág különböző tankerületeiből 
gyűltek itt össze az önként .jelent-
kezett tanítók, igy Budapestről, 
Miskolcról, Pécsről. Székesfehér-
várról, Debrecenből. Az állam-
költségen tanulók száma 253, ön-
költségen jelentkezettekké pedig 
eddig 50. Legnagyobb részük a ta-
nyai tanitók soraiból került ki.'lNé-
hánv felvétel még gzután is lesz, 
úgyhogy valószinüen 320-ra tehe-
tő majd a szegedi tanfolyam hal-
gatóinak létszáma. A tanfolyam el-
végzése után a tanitók a jövő tan-
évben rendesen továbbfolytatják is-
kolai működésüket, majd az évi vé-
gén alapvizsgát tesznek, jövő nyá-
ron ismét tanfolyamra mennek és 
az azt követő év végén letett vizs-
gával kapják meg képesítésüket az 
általános iskola felső tagozatába 
való tanításra. Ennek! a tanfolyam-
nak tehát az általános iskolai ne-
velőképző felállitásáig van igen 
nagy jelentősége. 

A hétfői megnyitón dr. Eperjessy 
Kálmán főiskolai igazgató, a tan-
folyam tanulmányi vezetője beszé-
dében rámutatott" a tanfolyam fel-

tanul Szegeden 
lóit szegedi szakosító tanfolyama 
adatára, amit az általános Iskolák 
felső tagozatában a szakrendsze-
rű oktatás lehetőségeinek megte-
remtésében jelölt meg, mert ed-
dig megfelelően képzett nevelők 
hiányában ez kívánnivalókat ha-
gyott hátra. Megvilágította ezután 
mult iskolarendszerünk társada-
lom- és tudományellenes hibáit és 
kijelentette, hogy 

abból a krízisből, csak a köz-
nevelés helyes megoldása ve-
zetheti ki az országot. Az álta-
lános iskola hivatott mestersé-
gesen emelt válaszfalak lebon-
tásával egységes, nemzeti köz-

szellemei teremteni. 
A most kezdődő tanfolyam ennek 
az iskolarendszernek n'evelőgárdá-
ját akarja teljessé lenni. 

Takáls Béla a főigazgatóság ne-
vében köszöntötte a hallgatókat. 
Az általános iskola hivatásáról be-
szélt, amelynek 

célja az eddigi társadalmi osz-
tálytagozódás megszüntetése, 
továbbá egységes magyar mű-
veltség nyújtása és a parlagon 
maradt tehetségek kivizsgálása. 
Dr. Sörös Jenő tanfelügyelő a 

tankerület nevében kívánt közvet-
len, meleg szavakkal sok sikert a 
munkához. Dr. Kratochfill Dezső 
gyakorlópolgári iskolai igazgató, a 
tanfolyam adminisztratív vezetője 
részletesen ismertette a gyakorlati 
tudnivalókat, majd a megnyitó ün-
ünnepség a szózattal ért vágat..' 


