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A Kenderfooóban összesítették
a takarékossági számlákat
és kifizették a díjakat
Nagyon
büszkék a Szegedi Kenderfonógyár dolgozói, hogy ők kezdeményeztók a szegedi üzemek közül
a takarékossági számla meghonosítását. Éppen
ezért
nagy gonddal törődnek a
mozgalommal.
Az alapanyag-megtakarításban az első fél évben a
lehetőségekhez mérten szép
eredményt értek eL 308 000
f o n n i értékű anyagot takarítottak meg. A takarékossági számlát üzemrészenként a
segédanyagokkal való taka-

rékosságra kezdeményezték,
A második negyedévben az
üzemrészek között 72 000 forint gyűlt össze. Már összesítették a harmadik negyedévi számlákat is, s az öszszesítésből
kiderült,
hogy
egy negyedév alatt közel
100 000 forintot takarítottak
meg
segédanyagokból. A
legszebb eredményt a kártoló, a gerebenező és az előfonó érte el. Már ki is fizették a megtakarított öszszegből a számlatulajdonosoknak járó részt.

Tanácskozás
a szövetkezeti
életrőt

ü magunkét védjük

A SZÖVOSZ, a
szövetkezeti
Tanács és az
OKISZ pénteken
délután
szövetkezeti aktívaülést rendez a MÉMOSZ székházában, ahol Dobi István, a
népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Nyers Rezső, a SZÖVOSZ elnöke, az
MSZMP Központi Bizottságának tagja mond beszédet. Az aktíva általában a
hazai és a nemzetkőzi szövetkezeti élet időszerű kérdéseivel foglalkozik.

nép országának építését, rögtön felidéződik előttünk, hogy
milyen óriási volt az örökölt káosz. A merész íveiésá fővárosi hidak szétszaggatva lógtak a Dunába, ezer
és ezer lakóház hasonlított
szemétkupachoz, vasúthálózatuinkat összegubancolták a
bombázógépek,
apátlananyátlan
kisgyerekek csalángolták az országutakon,
kövér batyuzók terpeszkedtek a hébe-hóba közlekedő
vonatokon, kiégett üzemek
ásítoztak sötét-kormosan az
ácsorgó munkásokra, a beszegeit boltajtók mögött nem

a
aa
vasút felé! Később: Nem a
tőkéseknek - a dolgozó népnek építjük az országot. Azután: Tiéd az ország, magadnak építed. S hiába gúnyolódtak, acsarkodtak a régi rendszer exponensei, idehaza és nyugaton, a párt kiverekedte a nagy földbirtokok felosztását a nincstelen
parasztok között. A nép viszont magáévá tette a kommunisták célkitűzéseit és a
fordulat éve után rögtön mihelyt birtokába került a
hatalom — megkezdte aszócializmus alapjainak lerakását

volt semmilyen árucikk
Soroljuk tovább? Felesleges.
Így volt, mindenki emlékezhet rá.
Az emberek csüggedt-fáradtan őgyelegtek az üszkös falak tövében, s tehetetlenül nézték a vandál fasiszta pusztítást. Tanácstalanok voltak, lelkükben kihunyt a remény lángja. És
akkor ráadásul még jöttek
a reakció sötét varjúcsapatai és azt károgták, hogy
évtizedekig se jut ' vissza
normális kerékvágásba
az
élet.
Nemcsak a dög a trágya
és a salak, hanem' az emberi szemét is fertőzte ú j társadalmunk levegőjét A bukon horthysta ellenforradalom a fasizmus nem akart
szépszerével távozni dicstelen szereplésének színtérér úl
Voltak itt pártocskák, különböző hangzatos nevet viselő politikát csoportosulósok. vitatkoztak
fecsegtek
vénasszonyok módjára, hogy
miként lehetne valamit esinálni, de végeredményben
egyilőiek se fűlött a fogához,
hogy munkához fogjon a nép
érdekében. Nem az ország
újjáépítése, hanem a pártkassza megtöltése volt számukra a fontos, hogy azután
tovább
széLhámoskodhassanak a dolgozó tömegek bizaimával. Csak egyedül a
•
kommunista part
harcolt,
küzdött és verekedett a hátramozdítókkal azért,
hogy
mielőbb meginduljon az élet
vérkeringése és a munkásosztály kezébe kerüljön a
hatalom. A kiadott jelszavak — emlékezzünk csak
vissza — jól kifejezték a

semmilyen hasznos szakmáC zédületes
munka kezdő- hoz csak a dorbézolásban,
me
dött
S ebben az a kizsákmányolásból
eredő
országban. A munkások, a p r o f i t
elherdálásában voldolgozó parasztok és a népi t ak specialisták. 1956 őszén
demokráciát igenlő értelmi- a külföldre szökött hazaségiek ereje és tudása olyat árulókkal, a pártban
levő
alkotott, amire a burzsoá revizionista handabandázókrendszer
soha nem volt és
és imperialista gazdáik
n e m
i-s lesz képes. Glédába támogatásával mégis vissza
vonultathatnánk itt a szá- akartak kapaszkodni egykori
mok légióját rendszerünk hatalmi pozícióikba,
felsőbbrendűségének
alátámasztására, de nem tesszük,
I erm eszet es, hogy a Manehogy az olvasók közül
gyar Szocialista Munbánki is unalmasnak tartson káspárt
és a forradalmi
bennünket. Csupán felhív* munkás-paraszt kormány —
í u k a figyelmet bizonyos mint a dolgozó magyar nép
dolgokra, hogy el ne felejt- érdekeinek igazi képviselője
sük őket. Budapesten ú j Du- — ezt nem engedhette meg.
na-hidak feszülnek; ernele- Ismét attól a Szovjetuniótes
paloták, családi házak tói kért segítséget, amely
nőttek a törmelékek helyén 1945-ben is, a történelemben
és jelenleg is tömegesen elöször hozta el népünknek
építjük a lakóházakat; vas- a szabad kibontakozás
es
utaink ezüstszalagként kötik felemelkedés lehetőségét. És
össze a városokat és a fal- bár a nacionalista demagóvakat, sőt már félig meg- giával sikerült az ellenforépült a Pest—Miskolc kö- radalomnak sok embert megz^ötti
vonal villamosítása; tévesztenie, a dolgozó manincsenek rongyos utcagye- gyar nép, élén a munkásrekek; gyáraink soha nem osztállyal egységesen felsoratapasztalt
kapacitással
és kozott a kommunista párt
termelékenységgel
működ- mögé.
nek; letörtük a feketézők, a t e nAzóta
mindössze két eszkupecek
és
mindenfajta p idt ő€ t t telt
el, de újra felk
ingyenélők szarvát; üzlete- lof
" , az
ellenforradaaltal
^ . ^
™
osszerombolt hamkben
bíjse es
«
választék zakat, eltakarítottuk a rovan
mindenféle iparcikkből mokat és termelékenyebben
és élelmiszerből. De, ha meg dolgozunk, mint azelőtt. Viakarnánk még említeni a
hogy fáradságos munu i* .
. .
, kank gyümölcsét,
virágzó
dolgozo parasztsag felemel- jpapj
agrárországgá
lett
kedését bizonyító tényeket, hazánkat nem
adjuk oda
továbbá a népművelésben és fobbé ebek harmincadjára
az iskoláztatásban elért ered- b a n e m
megvédelmezzük
ményeket, valamint a szo- minden támadó ellenséggel
ciális és egészségügyi előre- s z e m b e n , mert a magunkét
haladást igazoló dokumentu- védjük, saját jövőnket olmokat — három újságoldal- talmazzuk
ra sem férne rá.
jv. I.

I Ha visszanézünk az úton kommunista pártnak ezt
oda,
elkezdtük a51 nemes
Termelőnrio ahol
o h n l ollröwtt-ii.lr
n n m o c törekvését:
fr^T-olrtrzicíát • Arccal
A r/ral

fí kicsi emberpalántákért...
Hússzal több óvoda működik Szegeden mint 1938-ban
A minap levéltári tallózás
közben 1940—41-ból
érdékes helybeli adatokra bukkantam az óvodai és napközi-intézményekkel kapcsolatban. Lévén akkor Szegeden összesen 28 óvoda, megoszlás szerint a következő:
19 állami, 2 községi, 5 egyházi és 2 társulati. Kimutatható számszerűség
viszont
nem beszél arról, hogy hány
volt ebből a napközis intézsnény;, csak következtetni
lehet
erre, a feltüntetett
dajkák,
és foglalkoztatott
napközisek
óvónők és a
számából.
Egy 1941-es
közgyűlésen
tárgyalták az egész napra
alkalmazott dajkak fizetését
is. Havi 30 pengős díjazás
mellett dajkálták és takarítottak a Hunyadi tért, a
Katona
József
utcai, a
mindkét petőfitelepi, a Szabadság téri a Höbiártbasa
és a Szél 'utcai
napközis
óvodában Adat beszél arÍ S n f h * M I T daikáía
53,3 p e r m e k jutott gondozákra a evakorlatban
viszont" még
ennél is több.
Röszkén például
1942-ben
pontosan száz óvodás napközis gyermeket bíztak egy
óvónőre és egy dajkára. A
Juhász Gyula utcai óvoda
helyettes vezetője.
Kelemen Józsefné volt ott akkor
az óvónő, s erre az időszakra így emlékszik vissza:

rosházi pénzügyi kimutatás
szerint 1938-ban
Szegeden
23 óvoda volt, beleszámítva
a napköziket is.
-I-JNagy a tejlOdeS
_
Az
összes ilyen intézmény
fgfsz evi fenntartasara be' ^ t y e az ovodai alkalmazottak ílletmenyet is, a koltségvetes 16,089 pengőt tett
ki Aranyithatjuk es számitp t h a t j u k ezt
akarmilyen
kulccsal a mához, a fonnihoz: messzi alul marad. A
12
üzemi napközis oyodat
nem szamitva - ahol összesen 40 ovonő es dajka gondjaira bíznak sok száz gyereket — tanácsi felügyelet
és
irányítás
alatt
ma
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ébredés után befűzni, úgy
mint otthon az anyuka teszi.
Külön
teremben
ebédelnek
> s külön termekben alszanak
ebéd után. Nem
úgy, mint a
valamikori
r öszkeiben, s a többi ahhoz
hasonióbarlj ahol az ételszag
összekeveredett a
játékos
foglalkozással, s a
monooktatási-nevelési
gyaton
korlattal, amelyben az imafő hangm o r m o i á s o n volta
gyermeknek
szánt
súly
a
játéktárgyak
pedig, mint
kiállítási, vagy vitrintárgyak
á r o k b a n vagy az
ál]tak
a
asztalon, hogy szét ne rongálódjanak, tiszták és fényesek legyenek, ha netán
felügyeleti hatóság érkezik
30
J S ^ " „ szémlá1lonk> íátowtóta
s
ebből
26
napközis.
A szülők is
Szegeden
tehát össze,sen 42
,
segítenek
k
óvoda
működik.
Az óvodá®°
létszáma
a
tanacsnál
a
m a i na
Sokféle és szép játékaP i g 2481. S ebből 707
gyermek reszesul napközis ikkal ma ok rendelkeznek,
ellátásban. Óvoda és napkö- s megtanulják megbecsülni,
^otthonaink
fenntartására hogy később, az életben is
m a
a városi
tanács évi ekként tanuljanak
megbe3 936 000a z forintot fordít, s csülnj mindent A 82 napebbe
n
összegben nincs kozis kozul 75-en
kapnak
benne a 92 foglalkoztatott ebedet minden nap 1,60-ért,
óvónő, a 60 dajka és egyéb a néhány többi pedig 4,20óvodai dolgozó illetménye. a t fizet érte, a konyhai önköltségi árat. Egy szápKomoly nevelesi
séghibája van
csupán , e
elvek
kis intézménynek:- elegendő
fektetőjükhöz nincsen még
Most pedig vessünk egy elegendő takaró, s ezt egypillantást a legnépesebbnek előre, szám szerint 25-öt a
Hajnali négytói
mondott Juhász Gyula ut- szülők
pótolták. Igaz, az
este nyolcig
cai óvodás napközire, amit idén nem számítottak ilyen
a -legszebb* és a -legna- létszámú napközisre, a ta— Különösen a nagy me- gyohb* jelzővel illethetünk, karók érkezése pedig egy
ha
ter
zőgazdasági munkák időszaalapjában véve egy kicsit késik. Erről is szólkában voltunk túlterhelve, felfejlődő
létesítményről va. a teljesebb képhez ez is
hajnali négytől este 7—8 v , a " szó > ahová — a többi- hozzátartozik,
hogy ha
netán
valaki tendenciát
emlegetne
ekhez
óráig tartott a -műszak*
hasonloan — évről az elmondottakkal
kapcsokettőnknek. A dajka egy- évre egyre több gyerek ke- latban, akkor
összehasonszemélyben volt
takarító, rül, s ennek megfelelően lítási szándékunkból ez a
piaci bevásárló, szakácsnő, kell fejlődnie az intézménymomentum se
hiányozzék.
tálaló és altatós. A napkö- nek is. A kis emberpalánták
Lödi Ferenc
zi felszerelése ugyanakkor 7 óvónő és 4 dajka oktatánagyon szegényes volt,
a sával, felügyeletével szinte
gyerekek ott feküdtek
le otthoni
gondoskodásban,
délután, ahol ebédeltek, s szeretetben
részesülnek,
még az asztalokra is fek- Amíg a frissen
bekerült
tettük őket, mert nem volt óvodás napközis kisfiú vagy
Százan
voltak?
Lehet,
elegendő fektető a számuk- kislány megtanulja játékos
kevesebben,
ra.
és komolykodó cselekvései- hogy valamivel
de nem ez a lényeg. Hanem
Szőrszálhasogató a fenti- ben az önállóságot, de sok- az
az egyöntetű
ragaszkodás
ekre mondhatná: jó, jó! szor meg kell mosdatni az és szeretet, amellyel
körülMiért az 1942-es, a háborús arcát és megmosni
ebéd vették Bodnár
Lajos komidőszakot
hasonlítjuk
és előtt a kezét, s aztán meg- munista veteránt a szegedi
választópolgáráncigáljuk elő, miért nem törülgetni, majd megfésülni 45-ös körzet
rai. Főleg nők jöttek el a
a békeesztendőből, 1936-ból szöszke vagy bodor haját, jelölögyülésre,
mert a féridézünk? Lelhet onnan is. s fektetés előtt de sokszar fiak dologban voltak, de az
Az akkorról származó vá- kell fűzni a kis cipőket és ő véleményüket is határozottan kifejezésre juttatták
az
asszonyok. Egy Kiss
nevű
ember javasolta Bodnár elvtársat első kerületi
tanácstagjelöltnek.
Kezdte
volna
ismertetni az életrajzát, hogy
63 éves, 1918 óta tagja a
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a buda- kommunista pártnak, továbpesti Csehszlovák Kultúra az elmúlt években több nagysikerű csehszlovák irodalmi és művészeti estet rendezett bá, hogy ezért nyolc évnyi
kellett elviselnie
Szegeden és a megye más városaiban, amelyek megismer- szenvedést
börtöneitették a baráti Csehszlovákia gazdag irodalmát és művé- a Horthy-fasizmus
szetét, közelebb hozták hozzánk a testvéri Csehszlovákia ben — a gyűlés részvevői
népeit. Most újszerű kezdeményezéssel a TIT és a Cseh- azonban nem hagyták végigszlovák Kultúra városunk legnagyobb üzemében, a Sze- mondani. »Ismerjük« — halgedi Kenderfonógyárban rendez hétfőn délután 3 órakor latszott innen is, onnan is,
előadást isimert fővárosi és helyi művészek közreműkö- majd viharos taps következett.
désével.
Bodnár Lajos
elvtársban
Az ünnepi előadáson a budapesti csehszlovák nagy- tökéletesen
az Osztkövetség is képviselteti magát. Megnyitót mond Vladislav rovszki utcaibíznak
Vincze elvtárs, a nagykövetség kulturális attaséja, majd giai Iskolában Gyógypedagóösszesereglett
gazdag művészi műsor következik, amelyen közreműködik dolgozók.
azért,
Gyurkovics Mária kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész, mert ő is Nemcsak
körzetben,
a
a Magyar Állami Operaház tagja, Bodor Tibor, Dénes Pusztaszeri autca
szám
Erzsébet, Selényi Etelka és Tápay Erzsébet budapesti elő- alatt lakik, hanem* 4 elsősoradóművészek és Mentes József, a Szegedi Nemzeti Színház ban a szocializmushoz
való
tagja. Az igen gazdagnak és szépnek ígérkező műsort a töretlen hűsége és kommujelenleg hazánkban tartózkodó csehszlovák »Babiak"-trkS nista
igazságszeretete,
em*
zenés műsora zárja be.

ZENGNEK A KÜRTÖK...
Holnap

mutatkozik

be a munkásőrség

ALIG TÖBB egy hónap- nekarát, a dolgozók anyagi
jánál, hogy megszületett az segítségére támaszkodva,
elhatározás: létre kell hozni
Két hete volt az első próa szegedi munkásőrség ae- ba. A 40 tagú zenekar tagjai
között nincs hivatásos zenész. Zenét kedvelő egyszerű
emberek, munkások, időseb
beiT^&^fiáValökr^Munkájuk
után gyűlnek össze a próbákra. Szaniszló János, a
vasutas zenekar karnagya tanítja őket. Döng a nagydob, csattog a
cintányér,
zengnek a kürtök, a harsonák fáradhatatlanul. Szinte
zúg tőle a Petőfi Művelődési
Otthon színházterme.
— Régen volt dolgom
ilyen lelkes, igyekvő zenészekkel — állapította meg
Szaniszló elvtárs, a karnagy.
Tiz perc cigarettaszunet.
Akik nem
dohányoznak,
most is próbálgatják a szólamukat, az egyes darabok
nehezebb részleteit. Dolgoznak, pedig ezért nem kapnak sem jutalmat, sem óracsak köszönetet, ÉS
bersége miatt. Csak egy pél- bért
mind nagyon szeretnek, ha
da. Szói kért az iskola gond- első bemutatkozásuk
azok
noknője és elmondta:
négy előtt akiknek forintjaiból a
évig laktak
heten
(három zenekar letrejott, jol s.kecsalád) egy szoba,
konyhá- rumé
ban. Panaszával
felkereste
Bodnár elvtársat, aki hosz- „ - n y a T
u f 0d°k'aulk
"társadalmi munkaszas utánajárással
kiharcol- szerint
e r a
b€t z
l?
enélm~ ta, hogy kaptak új lakást, Í "
Kelemen Sándor
Az asszony már sírva mond- mondja
ta a végén, hogy ezért a cse- elvtárs, a munkásőrség palekedetéért is javasolja ta- rancsnoka, aki szintén eljött meghallgatni a próbát.
nácstag-jelöltnek.
Amikor
szavazásra
szólí- — Nekik is szeretnénk betották fel az
egybegyűlteket, bizonyítani, hogy minden az
egyszerre
lendült fel min- akaraton, a becsületes jódenkinek a karja és éljenezték körzetük
jelöltjét.
A szándékon múlik. S ez a
gyűlés
végén
odamentek zenekar végre meg fogja ol. ,
hozzá és hosszan, barátságoaz egyes
unnepsegek
son rázogatták a kezét.
alkalmával mindig felmerülő

A jelölők és jelöltjük

Gazdag müsoru
csehszlovák napot rendeznek

a volt u-ralMindezt nem
kodó
osztályok,
knHÓ n.<s7.ÍJ4l Vok
n e m a 10"
zsákmányoló
tőkések hozták létre, hanem a felszabadult, a jogot és emberi
méltóságot
kapott koldusmilliók teremtették meg saját maguknak. Az ellenforradalmárok, akik ezt a z o r szagot mindig vissza akarták rángatni a múlt szakadekába, a puhány arisztokráták és a pókhasú tőkések
egyszer sem lógtak fejjel lefelé ég és föld között lebegve, hogy jól meg legyenek szegecselve az új' hidak. Ezek a haszontalanemberek egyetlen
falat sem
raktak fel. Nem értettek

zenekara

nagy kérdést is: honnan szerezzünk z e n e k a r t . . .
— JÖLESÖ ÉRZÉS —
folytatja —, hogy Szegeden
a munkásőrségnek saját zen e k a r a van
- A z a tervünk,
hogy
ha
ó1
>
i
dolgoznak, továbbfejlesztjük a zenekart,
szimfonikus zenekart alakítunk ki belőle. Mert Szegednek szüksége van egy
második szimfonikus zenekarra is, hiszen egyre nagyobb az érdeklődés a mü^
vészi zene iránt
Az üj
, ,
nekar
holna
P.
szombaton
mutatkozik be a közönségnek a Széchenyi téren a
S z e g e d felszabadulásának 14.
. , , ...
,, ,
evt
° r d u l ó j a alkalmaból rendezett ünnepségen — mondja befejezésül,

Karl-Marx-Stadt-i úlsáqírúk
létnnallab C » . . H »
wIOgaiiaK bZegSOre
Testvérlapunk.
a KariMarx-Stadt-i -Volksstimme*
szerkesztőségének két tagja:
Paul
Barthelt. az ipari rovat
v e Z etője és Hans Prien. kulturális rovatvezető, az NDK
kultúrszövetsége Kari-Marxtitkára a hét
stadt körzeti
elején Szegedre
érkezett,
Testvérlapunk
munkatársai
a
Délmagyarország és a
S f k ü . d ö S
" S z t ^
Karl-Marx-Stadt-i látogatását viszonozzák.
Az N D K
újságírói több
tizemet, intézményt
keresJ
m . k feI S z e g e d e n
és
rád megyében.

