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DELMAGYARORSZAG 

Á Szegedi' Textilművek dolgozói 
1954 I I I , negyedévében ismét el-
nyerték az élüzem címet. Ezzel 
ötödszörre került az üzem homlok-
zatára a büszke élüzem csillag. 

A I I I . negyedévben a dolgozók 
egyemberként indultak harcba a 
kitűzött feladatok megvalósításá-
ért. Nagy segítséget nyújtott a fo-
nónőknek a vál lalat műszaki ve-
zetősége. Elsősorban Nagy Sándor 
főmérnök és Zombori Zoltán fonó-
davezelő. akik a legjobb műszaki 
előfeltételeket a géppark helyes 
karbantartását és a gépek megfele-
lő beállítását pontosan irányítot-
ták. A művezetők és segédmíiveze-
tők is megadtak minden segítsé-
get ahhoz, hogy a dolgzók felaján-
lásaikat valóra válthassák. Ennek 
köszönhető, hogy a I I I . negyedévi 
tervet 105.4 százalékra teljesítették. 
Igazolat lan hiányzás és etkésés 
igen r i tkán fordult elő a I I I . ne-
gyedévben. A fonónők bekapcsolód-
tak a hulladékcsökkentési mozga-
lomba és nagyszerű eredményeket 
értek el. A IIT. negyedév eredmé-
nyei a lapján 111 ezer 296 női ru-
hának megfelelő anyaggal többet 

gyártottak, mint amennyit a terv 
előír. 

A dolgozók példamutató mun-
kát végeztek a I I I . negyedévben 
és a forradalmi műszak alatt is. 
Szépen teljesítették fogadalmukat. 
A végeredmény azt mulat ja, hogy 
több miut. ?60 női rqhaanyagnak 
megfelelő fonalmennyiséggel telje-
sítették tú l a tervet. Szorgalmas 
munká j áva l a gyürüsfonódában 
Kispál Viktória 106.1, Faragó I lona 
108.7, Szűcs Vera szintén 108.7 szá-
zalékos teljesítményével járul t 
hozzá a műszak sikeréhez. Az elö-
fonóda munkásai becsületesen dol-
goztak. Ceglédi Klára , Kristóf La-
josné, Varga I lona és a többiek is 
nagyszerű eredményt értek el. 

A javítóműhelyben, a lánccsévélő 
üzemrészben is lehetne sorolni 
azoknak a dolgozóknak neveit, 
akik vál la lásáikat jóval túlteljesí-
tették a forradalmi műszakban. 

Az élüzem cím kötelez. Ezt tud-
j ák a Textilmüvek munkásai. Ez-
ért továbbra is a terv túlteljesíté-
sén dolgoznak. 

Váradi István 

Az olvasó hozzászól 
Lerél Lődi Ferenc költeményének vitájáról 

Lídt Ferencnek a Tiszatáj űszi szá-
mában olvasható „Hazám" című versé-
ről két írás jelent meg lapunk hasáb-
jain. Szabolcsi Gábor és Péter László 
tollából. A vers az olvasók érdektődé-
aét is felkeltette. Az alábbiakban egyik 
olvasónk levelét közöljük a versről. 

Olvastam Lődi Feremc »Hazám« 
c ímű versét a Tiszatájban és a 
verssel kapcsolatos cikkeket a 
»Délmagyarország«-ban. 

Ismerem József Att i la »Hazám« 
című versét és így Lődi versét hoz-
záhasonlítottam rögtön. A két vers 
két különböző kor költőjének ter-
méke, az egyik a dolgozók nincste-
telen hazáját , a másik a felszaba-
dult mi l l iók hazáját fejezi ki. Én 
szeretek szavalni. Sok József At-
tila verset szavaltam már , a *Ha-
zám*-at is, mely annyiszor csalt 
könnyet a szemembe szavalás köz-
ben, mert ilyen megrázóan a mul t 
nyomorúságát még nem fejezte k i 
költő József Att i lán kívül . 

Sokszor gondoltam má r arra, 
hogy váj jon mikor ír ja meg mai 
költő a m i korunk hasonló témá jú 
versét. Ügy érzem, hogy a Tisza-
tájban Lődi Ferenc verse ezt je-

lenti. El is határoztam, hogy a má-
sik mellé ezt a verset is megta-
nulom szavalni, mert ez má r a m i 
hazánkat festi költői képekben. A 
»Délmagyarország«-ban megjelent 
cikkekkel én nem akarok vitába 
szállni, de a két cikk szinte két vég-
letet tükröz. Melyiknek higyjen az 
egyszerű olvasó? Nehéz eldönteni. 

Azonban Lődi versében vannak 
olyan részek, melyek nem könnyen 
érthetők, csak többszöri olvasás 
után. Például az 5. vers első részé-
re gondolok, amely a munkásosz-
tályt ábrázolja. Szerintem az ilyen 
részek a vers egészét lerontják. 
Lődi Ferencnek arra kell gondolnia, 
hogy egyszerű emberek is olvas-
nak verseket, akiknek nem tetsze-
nek a nehezen érthető részek, csak 
a tiszta, világos beszéd. 

J ó volna több szegedi írónak is 
lehetőséget biztosítani az ilyen 
nyilvános krit ikára, hogy a dolgo-
zók közlebteről megismerhessék 
őket, hozzászólásaikkal erősítsék 
íróikat és biztassák ú jabb művek 
megírására. 

Rácz I lona 
egyetemi hallgató 

Nagyjelentőségű határozatokat hozott a Hazafias Népfront 
szegedi bizottsága legutóbbi ülésén 

Elégedettek a vásárlók az űj gyermekkocsikkal 

A i elmúlt hónapokban nem lehe-

tett Szegeden a szükségesnek ele-' 

gendő számban gyermekkocsit kap-

ni. Az utóbbi hetekben azonban 

etéren jelentős javulás következett 

be. Budapesten az „ IKARUSZ " 

gyár is tetszetős kivitelben és jó 

minőségben több min t kétezer da-

rab gyermekkocsit készített az el-

mú l t hónapokban és ebből több té-

telben a szegedi kereskedelmi áru-

dák is kaptak. Az Országos Kul-

túreikk Értékesítő Vál lalat szegedi 

fiókjához (Lenin utca) az elmúlt 

hetekben például 15 „ IKARUSZ" és 
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Pénteken délután ülést tartott a 
tanácsházán a Hazafias Népfront 
szegedi bizottsága. Dr. Buza László 
akadémikus elnökölt. Helyet foglal-
tak az elnökségben: Vereska And-
rás, Tombácz Imre elnökhelyette-
sek, Fejes Nagy Sándor és Nagy 
Sándor, a Hazafias Népfront sze-
gedi bizottsága elnökségének tag-
jai. A bizottság tagjai majdnem 
valamennyien résztvettek az ülé-
sen, amely öt napirendi pontot tár-
gyalt meg — mindegyike igen je-
lentős Szeged dolgozóinak életé-
ben. 

A Hazafias Népfront működési 
szabályzata előírja, hogy az ország 
minden területén 

a Népfront-bizottságok dönte-
nek a tanácstagjelöltek elfoga-
dásában és választásra való ki-

írásában. 

A szegedi bizottságnak is dönte-
nie kellett a város kerületeiben le-
zajlott jelölőgyűlésekről, illetve az 
ott tanácstagnak jelöltek elfogadá-
sáról. Több körzetben két jelöltet 
válatetottak a gyűlés részvevői. A 
bizottság úgy döntött, hogy a 105-ös 
körzetben Szabó Gyuláné, a 43-as 
körzetben Lázár Istvánné, a 45-ös 
körzetben Bandái- István, a 49-es 
körzetben Bálint András, a 47-es 
körzetben Nagy Sándor, a 141-es 
körzetben Oláh Károly jelölését 
fogadja el. Tombácz Imre elnökhe-
lyettes ismertette a bizottsággal a 
választókörzetek jelöltjeit és rövi-
den jellemezte őket. A Hazafias 
Népfront szegedi bizottsága a 
33-as körzet jelöltjén k ívü l vala-
mennyi tanácstagjelöltet elfogadta. 
A bizottság úgy határozott, hogy a 
33-as körzetben ú jabb gyűlést kell 
összehívni, hogy ismételten vá-
lasszanak a körzet lakói tanácstag-
jelöltet. 

A bizottság felhatalmazta az el-

nökséget, hogy döntsön a ké-
sőbb beérkező jelölésekről. 

A Hazafias Népfront szegedi elő-
készítő bizottságának programter-
vezetéhez több javaslat érkezett — 
ezt is megtárgyalta az ülés. Meg-
állapították, hogy 

a javaslatok nagyrésze besorol-
ható a programtervezetbe — 

utak, kűtók javítása stb. 
Elfogadta a bizottság Winkler 
László és Tápai An ía l képzőművé-
szek javaslatát, hogy a program-
tervezet a képzőművészeknek he-
lyiséget tárlatok megtartására s 
fejlődésük, elősegítésére nagyobb 
lehetőséget biztosítson. Beadvány 
érkezett a tanácshoz, hogy bizto-
sítson helyet a téli burgonya táro-
lására és egy szegedi kenyérgyár 
építését javasolták, amelyet ugyan-
csak beillesztett a Hazafias Nép-
front szegedi bizottsága a város fej-
lesztésének nagyszerű programjá-
ba. Helyesnek találta a bizottság a 
rókusi vasúti felül járó készítését, 
s az elnökségre bízta, hogy be tud-
ják-e venni a város fejlesztésének 
négyéves tervébe. A bizottság el-
vetette Alsó-Gyála kérését, hogy a 
77-es őrháznál vasúti alul járót lé-
tesítsenek 1955 má jus 15-re, hi-
vatkozással arra, hogy itt a forga-
lom nem olyan nagymérvű, hogy er-
re szükség lenne. A bizottság meg-
szavazta Kaszás István gyümölcs-
termelő beadványát a gyümölcs-
kultúrára vonatkozóan. Az újsze-
gedi vil lamosjárat meghosszabbítá-
sának kérdését a bizottság az el-
nökségre bízta. Szóba került egy 
ú j szegedi tudományos társaság 
felállítása — javaslat érkezett a 
Népfront szegedi bizottságához, 
hogy a Dugonics Társaságot kelt-
sék életre. Baróti Dezső egyetemi 
tanár hozzászólásában kifejtette, 

helyesnek tartja a Dugonics 

Társaság múltbeli szereplésé-
nek megvizsgálását, mivel en-
nek a társaságnak nem min-
den időben végzett tevékeny-
sége és nem minden tagjának 
szereplése követendő a m i szá-

munkra. 

A bizottság a kibővítésekkel elfo-
gadta a programtervezetet, amely-
ben még javasolta a zeneiskolák 
fokozottabb támogatását. Javasol-
ta, hogy a Dugonics Társaság kér-
désével kapcsolatban az írószövet-
ség szegedi csoportja rendezzen 
ankétot, amelyre hívja meg a Sze-
gedi Egyetem irodalmi tanszékét is. 

Foglalkozott a Hazafias Nép-
front szegedi bizottsága az országos 
kongresszussal és határozatot foga-
dott el arról, hogy a küldöttel: 
számoljanak be a kongreszuson ta-
pasztaltakról kisgyűléseken szerte 
a városban. Határozott a bizottság 
a Népfront iroda megalakításáról, 
amelynek helyisége a tanácsháza 
első emeletén, a jelenlegi válasz-
tási irodában lesz. A Hazafias 
Népfront szegedi bizottsága java-
solja 

a tanácstagjelölteknek, már 
most kezdjék meg válasz-
tóik látogatását, hogy szo-
ros kapcsolat alakuljon ki kö-

zöttük. 

Dr. Lóránt László ügyvéd bejelen-
tette: a jelölőgyülések a legdemo-
kratikusabb módon folytak le, min-
denütt a lakosságnak megfelelő 
személy nyerte el a szavazatok 
többségét. Ezt a tényt a bizottság 
jegyzőkönyvileg örökítette meg. 

A Hazafias Népfront szegedi bi-
zottsága rövidesen közszemlére te-
szi a tanácstagi elöltek névsorát, 
akiknek elfogadásában majd Sze-
ged választói döntenek noverpber 
28-án. 

Öröm fa bizakodás a JCooáes-pó rtán 

20 darab más típusú mélykocsi ér-, 
kezett. Ezeknek egy része már el 
i s kelt. Különösen az „ IKARUSZ " 
kocsikkal vannak megelégedve a 
vásárló anyák. 

A Szegedi Kiskereskedelmi Vál-
lalat ajándékboltjában is különbö-
ző típusú babakocsik között lehet 
válogatni. A vál la lat a kocsikból 
egy-egy mintapéldányt állandó be-
mutatásra elvitt a Szülészeti Kli-
nikára, ahol az anyák már az öröm 
első napjaiban, sőt má r hamarabb 
is kiválaszthatják magunknak, mi-
lyen kocsit vesznek ma jd gyerme-
küknek. 

SZEGEDI JEGYZETEK 

Felejthetetlen kedd-esték 

Néhány héttel ezelőtt len élményt nyújtanak a körülnéztem a zsúfolásig tént a mult szombaton, 
értesültünk arról, hogy klasszikus zenére szom- telt teremben. Sokan ke- amiltor a Szegedi Ken-
a TTIT közreműködésé- jas szegedi hallgatóság- zükben partiturát lapoz- der dolgozói hallgatták 
vei mikrobarázdás hang- nak. Élményt jelentenek gattak. s szinte érzékel- meg nagy érdeklődéssel 
versenysorozat kezdődik még akkor is, ha a le- hető volt, amint a hall- Verdi halhatatlan reme-
a Közalkalmazottak mezről való adás nem is gatóság magában követ- keit. Ezenfelül szép ter-

— HOL L A K I K Kovács Sándor, 
melyik a portá jat 

— Az olt ni , ahol téglarakás 
van a ház előtt. — felel a kérdés-
re egy újszegedi, Gyergyói utcai 
öreg magyar, kicsit abbahagyva a 
háza előtti süprögetést s az 
i rányt kar jáva l is mutatva. 

A Kovács portán — a Gyergyói 
utca 18. szám alatt — javában áll 
az építkezés. A házigazda, az 
alacsony termetű, barna arcú. ősz-
hajú, csendes beszédű ember, a 
szép melléképület piros téglájú 
fala előtt áll. Rendezget. Az ud-
varon három lombruháját levetett 
öreg diófa áll. Ágain , akárcsak 
mint egy karácsonyfán a díszítés, 
vagy a szaloncukor, úgy csüng-
nek a csuhéjjai összekötött sárgán 
vir í tó kukoricaesövek. Ejnye, de 
különös jelenség ez. Miért vannak 
a kukoricacsövek a diófán? Észre 
veszi a házigazda az érdeklődő 
pil lantásokat a diófa felé s ma-
gyarázatot ad: 

— Most készül ez a tégla mel-
léképület. Két disznóól, tyúkól, 
beépített füstölő i s lesz benne. A 
tetején meg góré lesz és nemsoká 
elkészül s az Ián persze lekerül a 

Szakszervezete Kultúr- keltheti a 
otthonának helyiségében, hangverseny, 
Azóta már több ilyen raelöadás élményét. 

közvetlen te, pergette az opera cse- vek alakultak ki egyes 
vagy ope- leleményét. S a megje- környező kisebb váro-

Ki- lent hallgatóság sorai sok meglátogatására vo-

egy-egy 
kereté-

dolgozók, mára érthető ismerteié- évek óta megszokott ar- ben. Ami pedig az el-
diálcok, sei is hozzájárulnak a cokat láthatta az ember; hangzó művek reperto-

est volt; egyre nagyobb rály József érdekes, szín- között nemcsak az ed- natkozóan is, 
érdeklődés mellett. Mun- vonalas és mindenki szá- digi hangversenyeken mikro-lemezest 
kából jövő 
egyetemisták, 

örenek és fiatalok; a ko- kedd-esték élményszerű- és az is biztos, hogy aki árját illeti, csak azt 
moly muzsikát szerető ségéhez. És valljuk be, eljött erre az estre, a mondhatjuk, hogy bár-
embsrek százai töltik másik igen pozitív olda- Verdi muzsikáért jött el. melyik mű meghallgatá-
meg zsúfolásig hetek óta la ezeknek a lemezhang- Örömmel üdvözöljük sa élményt jelent. No-
minden kedd este a kul- versenyeknek az, hogy mindazoknak a munkás- vember 30-án indul meg 
túrotthon nagytermét. olcsóak. Ugyanakkor ságát. akiknek nem kö- egy tiz előadásból álló új 

Az eddigiekben egy 
Mozart operát, a Va-
rázsfuvolát és két halha- is ad 

nem megvetendő az sem zömbös a szundikáló ze- bérlet, amelyen például 
— és némileg kárpótlást nei közszellem és akik Beethowen: „Missa So-

a közvetlen él- a klasszikus, halhatatlan iemnis"-e, Mozart: „Re-

tatlan Verdi művet; va- ményszerűség hiányáért müvek közkinccsé téte- quiem"-je, Verdi: „Ot-
lamint a mult csütörtök 
este, a kultúrotthon egy 
ismeretterjesztő előadás-

hogy a lehető legiö- lét szívügyüknek tekin- hello"-ja szerepel 
kéletesebb szereposztc- tik. Az illetékesek to- olyan igényeket elégít-
sokban és tolmácsolás- vábbi tervei nemcsak het ki, amelyeket Sze-

sorozata keretében Verdi ban hallgathatunk olyan egy (fszűk előadóterem geden egyébként nem 
Trubadurját élvezhettük műveket, amelyekre méreteire és hallgatósá- lenne alkalom kielégíte-

a newyorki Metropoli- egyébként nem lenne al- gára korlátozódnak, ha- ,ni. 
tán opera zenekarának kalom városunkban. nem a kultúrotthon Reméljük, hogy a to-
és művészeinek előadd- A mult alkalommal — népművelési programja vábbiakban is még sok, 
sában. Azt hiszem nem amikor a Trubadur cso- keretében tervbe vette . 
túlzás, ha azt írom. hogy dálatos dallamvilága je- egy-egy üzemi kultúr-
mind az utóbbi, mind 
pedig a kedd esti elöadá-

lentett maradandó 
lékű műélvezetet 

em-
szá-

az eddigiekhez hasonló, 

maradandó emlékű kedd otthon meglátogatását is. 
Az első ilyen üzemláto- estében lesz részünk. 

sok egy-egy felejthetet- munkra — néha lopva gatás már meg is tör- Wallinger Endre 

fáról a kukorica. Amíg kész nincs 
a góré, úgy segít az ember magán, 
ahogy éppenséggel tud. 

AZUTÁN MUTATJA' a fujtató, 
szuszogó hatalmas berkshirti disz-
nót, amelyik karácsonyra egészen 
bizonyosan megüti a két mázsát. 
De nemsokára jön már ú j hízónak 
való, megeshet, nem is egy, ha-
nem több. 

— És a házon milyen építkezés, 
átalakítás folyik? — kérdezzük. 
Nem felel mindjárt , hanem szeme 
pi l lantását végigfuttatja a házon, 
amelynek a fala vályog és amely 
már tizennyolc esztendeje áll . De 
hogyan? Válaszol r á : 

— Tizennyolc esztendeje hitellel, 

haj ja l lett ez a ház. Nyögtük so-

káig, de ablaka csak egy volt. A 

konyhából a s ub ába közvetlenül 

nem nyílott ajló. A nagy szoba 

fala meg vakolatlanul bámult rám, 

a családra s k ikandiká l t a vá-

lyog. Tizennyolo esztendő után 

most jutottam el odáig, hogy a 

nagyszobát bevakoltuk, a konyhából 

a szobába ajtó lett, az utcai front-

ra szép nagy ablak került, — egy 

ablak helyett most már három 

van. Szóval most lelt igazán ház 

— a ház. Még azt is tervezem, ve-

szek ezer téglát s kiinódozzuk, 

hogy tégla is legyen az alap a 

háznál. 

Csend, hal lgatunk. A házat néz-

zük. Hiszen olyan nagy öröm az 

otthon, a családi tűzhely. Sorolja 

azután, ruhaneműt vesznek még: 

magának és feleségének. Konyhai 

tűzhely is kéne, rádióra is f á j a 

szívük, melyet a nagy szobába 

ál l í tanának. Abba a szobába, ame-

lyet most tettek rendbe. Sikerül a 

terv! 

A Kovács-házaspárnak két csa-

lád ja van. Ahogy az apa meséli, 

eddig a családokra bizony áldoz-

ni kellett. De most má r jól meg-

élnek a maguk emberségéből. A 

f i ú katonatiszt hadnagy. A lány 

meg az idén tanít először, a esor-

vási tanyákon. Mert tanítónő. S az 

ember megint tervéről: a konyhai 

tűzhely, a rádió — és ruhanemű 

vásárlásról is beszél. Hiába, fon-

tos dolog az és különben is tehetős 

ember. Az újszegedi Haladás tsz 

tagja. Azt mondja : 

— Jó l érzem magam a tsz-ben. 

Tűrhetően osztottunk természetbeni 

járandóságot. A kenyérgabona igaz 

kevés volt, mert a mi fő terme-

lési águnk a kertészkedés. Nálunk 

a pénzosztaiék a summás. Előleg-

ként én eddig 5300 forintot kap-

tam. Lesz pénz ezután is, készül 
a zárszámadás. 

CSAKUGYAN! S a zárszámadás 

adata 60kmindent mond. A tsz 

vagyona több mint kétmill ió fo-

rint. Ezerkilencszázötvenben. ami-

kor a ísz alakult, a puszta földnél 

egyebük nem volt. Csak szorgal-

muk, becsületességük. Most két 

nagyteljesítményű kút adja a vi-

zet a kertészetben, kiépült az 

öntözéshez a csőhálózat, istálló, 

akol épült. Szarvasmarhájuk és 

lovuk i s van szépen. Tavaly — a 

természetbeni járandóságot nem 

szabadpiaci áron számolva és hoz-

záadva a pénzjárandóságot, — 

egy munkaegységre huszonhat 

forint hatvankileno fil lért osztot-

tak. Az idén egy munkaegység ér-

téke — a természetbeni járandósá-

got szintén nem szabadpiaci áron 

számolva ás hozzá adva a pénz-

járandóságot — körülbelül 42 fo-

r int lesz. Kovács Sándornak, a 

kertészeti brigád tagjának 413 

munkaegységo van. Egy kis szor-

zás, s bárki megállapíthatja, mi a 

jövedelme. Persze, van olyan em-

ber, aki ná la több s aki ná la ke-

vesebb munkaegységet ért el. Bi-

zony a részmérésnél sopánkodtak 

is azok, akik nem kellően vették k i 

részüket a munkából . De szent 

igaz, aki többet dolgozik. többet 

is érdemel. 

— Sopánkodásra egyáltalán nincs 

okom — jelenti ki Kovács Sándor. 

— Persze nem gondtalan a m i 

életünk sem, örömünk mellett ke-

rül ám még hiba. De hát mink 

hiszünk, bízunk! A gondtól meg 

szabadulni akarunk. A jövőbe ve-

tett bizodalmunk az is, hogy há-

rom ú j üvegházat építünk. Mi 

hasznunk is lesz, meg az ipariaké 

is. mert nekik kü ld jük már ta-

vasszal a korai zöldségféléket. 

Szóttekint a környező kertek-

ben, ahol itt is, cti is emberek 

munkálkodnak. S a messzi hét ha-

tárban nincs parlagon heverő föld. 

Ez is a bizodalom. 

Mosolyog Kovács Sándor, ami-

kor arról beszél, hogyan csinálják 

a további munka sorját a közös-

ben. 

— BÍZOM A JOBBAN. Mert 

ugye az odaadásnak eredményt kell 

hozni. HiszeD a tsz segített ahhoz 

is, hogy tizennyolc év után igazá-

ból ház legyen a hazam . . . 

Öröm honol a Gyergyói utcai 

Kovács-portán. 

Morvay Sándor 

á 


