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MOST"sovánv aían"zsnáö^ tengetik életüket a szegedi kegydijasok 
Kegy díjasok. Olt álltak hosszú 

évtizedeken át a zugó gépek mel-
lett, izmuk erejét, testi ós szellemi 
frisseségüket őrölte fel az állandó 
robot. Két kezük munkáján kivül 
más nem biztosította számukra éle-
tük fenntartását. Amig kezükben 
egyre csökkent az erő, a' gyáros 
uj üzemrészeket építtetett es va-
gyona megtízszereződött. Amikor 
képtelenek leltek a munkára, a 
gyáros fiatalabb munkásokkal vál-
totta íe őket. Most itt tengődnek 
fl kegyelij nak nevezeit kegyelem-
kenyéren, amelyet »szívességből? 
tad n munkájuk által meggazdagodott 
tőkés. 

Egy emberélet munkája 
után . . . 

Hódi Imre 43 évig dolgozott a sze-
gedi kendergyárban. Most havi 60 
forint kegy díjból lengeti életét. Kun 
Islvánné 14 éves Korában került a 
szövőgép mellé. Régi, harcos szo-
cialista. A húszas évek végén bizalmi-
nő volt a gyárban és három évig 
munka nélkül volt bátor magatartása 
miatt. Később, amikor visszakerült az 
üzembe, baleset következtében meg-
rokkant és most ő is a 60 forint 
kegydijból kénytelen nélkülözni és 
éhezni. 

60 év a gépek mellett 
A szegedi kendergyár kegydijasai 

közül a munkában eltöltött évtizedei-
vel kiemelkedik Horváth Julin, aki 
gyermekkorában, a szegedi árvíz előtt, 
1878-ban került a gyárba és 60 éven 
keresztül dolgozott ós termelt. 1938 
éta szintén a jtegydijasok sovány ke-
nyerét eszi. 

Szakái István gyári munkás öreg 
korában, mint tüdőbeteg került cl 
8 gép mellől, özv. Tóth Lászlóné, 
akinek leányát halálra égette a vilta-
maoirom, 10 forintot kap havonta. 

A munkában rokkantak 
meg 

Az ujszegedi kendergyár kiöregedett 
munkásai is hasonló nyomorúságos 
helyzetben élnek. A gyár néhány fo-
rinttal ugyan többet j'ullat volt dol-
gozóinak, mint a szegedi kenderfonó, 
azonban ezek a kegydijasok is nehéz 

viszonyok között tengetik életüket. 
Gulyás Vince százszázalékos rok-

kantként kerüli ki 21 évi munka után 
az utcára és most 40 forint kegy-
díjjal • jutalmazzák? szolgálatait, ha-
sonlóképpen felesége, aki 75 száza-
lékos rokkant, 26 évi munka után 60 
forintot kap. 

özv. Nácji Jánosné 17 évig hajlon-
gott a gép mellett, amig egy napon 
az orvos eltiltotta a munkától. A gyár 
azóta havi 40 forint kegyclijat folyó-
sit részére 

Az MKP támogatja 
a kegydijasok kérését 
A szegedi és ujszegedi kender-

fonógyárak kegydijasai felkeresték 
a Magyar Kommunista Pártot és 
kérték* hogy támogassa őket éle-

lük megjavítása érdekében. A 
Kommunista Párt felhívta a szak-
szervezetekben dolgozó elvtársakat, 
foglalkozzanak a szegedi kegydija-
sok kérésével. A szakmaközi bizott-
ság és a textilmunkások szakszer-
vezete csütörtökön száínos kegydi-
ias "részvételével megbeszélést tar-
tolt. A szakszervezetek vezetői el-
határozták a kegydijasok élénk he-
lyeslése közben, hogy a két mun-
káspárt és elsősorban a Magyar 
Kommunista Párt támogatásával 
kereszlülviszik, hogy nagyobb ösz-
szeget folyósítsanak a gyártulajdo-
nosok a megöregedett dolgozóknak. 
Ha ez az akció eredménytelen len-
ne, ugy az illetékes kormányténye-
zők .elé terjesztik a szegedi kegy-
dijasok kérelmét. (K) 

A k ö z s z o l g á l a t i a l k a l m a z o t t a k 
uj fizetése 

A hivatalos lap mai száma közli 
a köztisztviselők és nyugdijasok ré-
szére átmenetileg megállapított uj 
illetményeket. Az uj illetmények fi-
zetési osztály és szegedi állomás-
hely szerint a következőképpen ala-
kulnak: l 1575, I/A. 1395, II. 1323, 
III. 1107, IV. 837, V. 621, VI. 502, 
VII. 412, VIII. 351, IX. 299, X. 273, 
XI. 255, XII. 231, XIII. 213, XIV. 199 
és XV. 187 forint. A nyugdijasok, 
nyugbéresek és özvegyek ellátási di-
jait is újból megállapítja a rendelet. 
A MÁV, posta és MÁVAG alkalmazot-
tainak illetményét külön táblázatban 
közli a hivatalos lap. 

— Ilirek a rendőrségről. Szabó 
Andrásné Pulc-utca 3b. alatti laká-
sáról egy függönyt és asztalterítőt 
loptak. — Mátravölgyi Ferenc pap-
rikanagykereskedő kerékpárját a 
Deák Ferenc-utca 2. számú laká-
sának mosókonyhájából ellopták. 

Tanuló tanilók között 
Sikeresen folyik az általános iskolai lanitóh szakosító tanfolyama Szegeden 

• A falusi és fanyai tanítók, és Keszthelyen — amint beszámoltunk 
akiket ezéken a szakosító tan-
folyamokon képezünk ki, olyan 
magas nivóju tanítást fognak 
néhány év alatt megteremteni, 
hogy még a legeldugottabb fal-
vak fiatalsága is a nyugati ál-
lamokat meghaladó műveltsé-
get sajátít inajd el alsóíoku 
t ani tóin tézeleinkben. ? 

(Alexils György kultuszái-
lamtítkár.) 

isAz Ady-téri egyelem nagytermében 
közei háromszáz" tanitó hajol szor-
galmasan füzete fölé és az ingujjra-
vetköztető nagy meicglien is fárad-
hatatlanul jegyzi az előadó profesz-
szor magyarázatát. Éppen lélektan 
órán vagyunk és dr. Gleimann Anna, 
a budapesti állami gyermeklélektani 
intézet tagja l>eszél a hazugságokról, 
amelynek inditóokait minden tanító-
nak ismernie kell. Feszülten figyel-
nek tanitók, tanítónők egyaránt és 
megkapó látni azt a nagy igyekezetet, 
amellyel ,|>.yári szünetük feláldozása 
mellett dolgoznak. 

Alig két héttel ezelőtt indult meg 
Szegeden, Budapesten, Debrecenben 

Gerő miniszter a postásokért 
Rendkivü l í s e g é l y t , ü z e m i ju ta lékot , s o r o n -
k ivül i k i n e v e z é s t k a p t a k a pos tások 

" A Magyar Kommunista Párt ügyi valósithatónak tartja, rövidesen 
é*l a köztudatban, mint a kisembe- közmegelégedésre el is intézi. Ezek 
r e k, a dolgozók pártja. Fizikai és | a havi megbeszélések sok szociá-
sze Uemi munkások küldöttsége ke- lis intézkedés kulforrásai, 

resi fel panaszaival, kívánságai-
val. A z MKP a jogos követeléseket 
magátúvá teszi és kiharcolj:f azok 

A postások együk legfájóbb pont-
ja a stáluszkérdés volt, amit Gerő 
miniszter még 1917 januárra ren-

TeljesitéwSt. A legutóbbi időkben a dezett. Azóta a postások a vasuta-
birák és ügyészek képesítési pót- —'-'--íj — * i—.-.i 
díjkövetelését vitte sikerre,.de meg-
valósította a pedagógusok, műsza-
kiak és egészségügyiek részére is a 
pótdíj folyósítását. A .postásokért 
is kiállt és helyzetük megjavításá-
nak kérdését tette maagáévá. 

A postás üzemi pártok vezetői, 
a postásszakszervezet kommunis-
ta vezetősége és hivatali vonalon 
a posta kömmnnisia vezetősége 
megbeszélést tart Budapesten,ahol 
megbeszélik a postásproblémákat. 
fEzckkel a problémákkal havonta 
felkeresik Gerő Ernő közlekedés-
ügyi minisztert, aki minden kér-
dést a legaprólékosabhan elmon-
dai magának, Jninden kívánsággal 
behatóan foglalkozik és ha meg-

KÖfiSSY h a l á s z c s á r d a 
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A Cfoiitsla Munltásegység Pártja 
tmeusztus 2-án, szombaton este fél 9 
órakor tartja szokott ONEG-SABBAT-
ját Margit-utca 24. szám alatt. Előadó: 
Schvvarcz Mordi. Tárgy: Cionista hely-
zet a Galuttba. Mindenkit okvetlenül 
ós szeretettei elvárun*. A Veaetőség. 

sokkal egyforma státuszba kerül-
tek, gmi egy fizetési osztálynak 
megfelelő előmenetelt jelenteit. 

A közalkalmazottak jnnins és 
julius hónapokban 30—39. 
rsaládtagonklul pedig 10—10 
forint segélyt kaplak. 

A havi megbeszélések eredménye-
képpen a nyugdíjas és hadigondo-
zott postások is megkapták ezt az 
összeget. Az első 30 forintot július-
ban, a második részlet pedig rövi-
dcsen folyósításra kerül. 

A postások az üzemi jutalé-
kokból részesedést kaptak, mii 
most 20 százalékkal emeltek. 

Gerő miniszter érdeme, liogy a 
postamestereket állami státuszba 
helyezték, vagyis egyenjoguvá tet-
ték a többi alkalmazottal. Augusz-
tus 1-től a postamesteri alkalma-
zottak is soronkivül kinevezhetek 
és a postamesteri alkalmazottak so-
ronkivüli kinevezésének kérdése is 
megvalósítás előtt áll. 

Hálás is minden postás, hogy 
kómmunista miniszter vezetése 

róla — a népiskolai tanitók szakosító 
tanfolyama. 

A tanfolyam napi nyolc éraf mun-
kaidővel hal hétig tart, majd 
ulána t^váblilanitanak egy tan-
évet az iskolában és csak "azután 
tesznek vizsgát. Ekkor azonban 
ismét nyári lanfolyam követke-
zik, majd újból l'z hónapi is-
kola! íaniiás és csak azután sze-
rezhetik meg a szakbízonyitványt, 
amely az áilalános iskola felső 
osztályaiban való tanításra képe-
siti őket. 

Nem gyorslalpalásról, hanem ellenke-
zőleg alapos munkáról van tehát szó. 

Az óra végzetével megszólítottunk 
egy hallgatót, aki a folyosón éppen 
egy folyóirat olvasásába mélyedt. 

Magvetők akarunk lenni . . . 
— Magyar György igazgató vagyok, 

— mutatkozott be megszólításunkra 
és elmondotta, hggy Heves megyei 
Kál községből jött a tanfolyamra ma-
gyar-történelem szakosnak. Nagy hive 
az általános iskolának és szomorúan 
mondja, hogy a szülők nem mindenütt 
látják be ennek az alaposabb iskolá-
zottságnak a kézzelfogható hasznát. 

Bekapcsolódik a beszélgetésbe 
Gréczi Lajos bácsmadarasi tanitó is. 

— Mi, akik feltétlen ismerjük a 
nép lelkületét, — mondja — láttuk 
benne azt a vagyat, amejfjíel a tudo-
mány felé tör és hissSKWr, hogy mi 
magvelők lehelünk. A tanfolyamon 
nem csupán azért tanulunk, hogy 
egyéni tudásunkat gyarapitsuk, hanem Pé te r i j éhez veret 
hogy mindazt átadhassuk a nép ja-
vára szellemi fejlődése érdekében. 
Véleményem szerint az ország demo-
kratikus megalapozottsága az iskolá-
kon, elsősorban az általános iskolán 
áll, vagy bukik. Ha már régebben az 
általános iskolát megvalósítottak 
volna, akkor annyi tehetség nem ve-
szett volna el. 

Horváth Mária tanítónő a Ba-
ranya megyei Sellyéről faár női gya-

igen drágák és majdnem kétszáz fo-
rintot kellene fejenként fizetniük. A 
kultuszminisztérium költséghozzáláru-
lását kérték erre. Segély kiutalását 
is kértek a tanfolyam hallgatói ré-
szére, mégpedig a kultuszminisztérium 
által a pedagógusok számára beállí-
tott rendkívüli segélyből. Gvalmos elv-
társ meghallgatta a kéréseket és a 
jelenlévő Simon József elvtárssal, a 
pedagógus szakszervezet megyei tit-
kárával 'együtt megígérte, hogy köz-
benjár a kultuszminisztériumban a jo-
gos kívánságok teljesítése érdekében. 
A Magyar Kommunista Párt szegedi 
pedagóguscsoportja szintén csatlako-
zik az akció megsegítéséhez. 

Különösen sok a panaszuk az ön-
költségen tanulóknak. Szegeden 45-cn 
vannak ilyenek, akiknek a lakáskér-
dés és főként az étkezés okoz nagy 
gondot. Legalább azt kérik, hogy va-
lamilyen rendkívüli segélyben része-
sítsék őket is és biztosítsák számukra 
ts ugyanazokat a kedvezményeket, 
mint az állnmköltségeseknek. Gyalmos 
és Simon elvtárs az ő érdekükben is 
minden lehetőt elkövet. 

Gyalmos elvtárs a Délmagyarország 
munkatársával folytatott beszélgetése 
során, a legnagyobb elismerés hangján 
szólott a tanitók szorgalmas munkajá-
rói és rámulatott annak fontosságára, 
hogy a tanilók most elmélyedhetnek 
hajlamaiknak megfelelő tárgyakban és 
ezáltal emelhetik majd az általános 
iskolák szinvonalat. A magunk ré-
széről is bizunk benne, hogy ez az 
áldozatos munka az általános iskolák 
és ezen keresztül égész magyar kul-
turális életünk berendezkedésének lö-

alatt működik, akit minden pro- "zfr
y

ől a ianfoiyám, mert például ez-

korlatiassággal fogja föl inkább a kér-
dést és hozzáfűzi, liogy azért is nagy 
jelentősége van a tanfolyamnak, mert 
ezáltal a tanfolyamot végzett tanitó 
sokkal nagyobb "bizalmat kelt a szü-
lőkben, meg azután, a tanitó és tanár 
közötti látszólagos szakadék is kiőny-
nyebben eltűnik. 

Az elmúlt héten egyébként meg-
látogatta a tanfolyamot dr. Gynhnos 
János elvtárs, kultuszminisztérium! 
ügyosztályvezető, aki ezeknek a tan-
folyamoknak az országos ellenőrzője 
és irányitója. Dr. Epcrjessy Kálmán 
főiskolai igazgatóval, a szegedi tan-
folyam tevékeny vezetőjével meg is 
hallgatott néhány órát, majd a hall-
gatóság bizalmijai által előterjesztett 
kívánságok, panaszok iránt érdeklő-
dött. 

Rendkivüli segélyt és olcsó 
jegyzetet kérnek a hallgatók 

A bizalmiak vázolták, hogy milyen 
áldozatot jelent a tanitók ré 

blémájával felkereshet és ahol szo 
ciális kívánságai nemcsak meg-
hallgatásra* de teljesítésre is ta-
lálnak. 

által elesnek a nyári külön kereset-
től, amelyre pedig a szűkös tanítói 
fizetés mellett feltétlenül szükségük 
lenne. Mégis a tanfolyam jegyzetei 

Tanítók és munkások 
együttesen ünnepelték 

a hároméves tervet 

A tanfolyam hallgatói pénteken dél-
előtt Simon József elvtárs kezdemé-
nyezésére meglátogatták a szegedi 
kendergyár dolgozóit. Megtekintették 
a gyár" munkáját és elbeszélgettek a 
munkásokkal. A tanitók elsőizben ta-
lálkoztak ijyen közvetlenül a fizikai 
munkásokkal és ennék jelentősége 
különösen azért volt nagy, mert ez-
által 

a hároméves lerv megindulását 
szellemi- és fizikai mmikások 
egyiill ünnepelhették meg. 

A kendergyár dolgozói ugyanis dél-
ben bensőséges ünnepséget rendeztek 
a hároméves terv első napjának meg-
ünneplésére. Ezen a nap jelentőséget 
Komócsin elvtárs, a szakszerrezelek 
megyei titkára méltatta. 

Ezután dr. Zöld Sándor az MKP 
végrehajtóbizottsága nevében üdvö-
zölte a gyár dolgozóit és a pedagógu-
sokat. Rámutatott a fizikai munkások 
és értelmiségi dolgozók összefogásá-
nak jelentőségére és hangsúlyozta, 
hogy ez a találkozás megerősiti a két 
dolgozó réteg együttműködését és elő-
segíti a hároméves terv megvalósu-
lását. 

Fizess elő 

a DélmaiYarorszápa 


