
Százezrek vesznek részt ISKOLÁSOKRÓL 
a békehónap eseményein - felnőtteknek 

Május 9-e, a győzelem napja óla száz-
ezrek vettek részt békemozgalmunk ha-
gyományos tavaszi demonstrációjának gyű-
lésein, találkozóin, csoportos beszélgetése-
in és más esemenyein — tájékoztattak az 
Országos Beketanácsnál az első két hét 
mérlegéről az. MTI munkatársát. Elmon-
dották, hogy az idei akció, amelynek 
középpontjában a szolidaritás gondolata 
áll. Vietnam békéjéért, a nepek függet-
lenségéért és barátságáért szólította állás-
foglalásra a városok és a falvak lakóit. 
Országszerte gazdag program, sokféle ese-
ménv várta a munkásokat, dolgozó pa-
rasztokat és értelmiségieket. A békehónap 

előkészítői, szervezői népünk minden réte-
gének lehetőséget teremtettek arra, hogy 
szavát hallassa korunk nagy kérdeseiben 
és megerősítse békeköveteléseit. 

örvendetes, hogy az ifjúság minden ed-
diginél hatékonyabban járult hozzá az Or-
szágos Béketanács kezdeményezésének si-
keréhez. A KISZ vádoljuk az imperializ-
must akciójának programjában ország-
szerte sok újdonság gazdagította a májusi 
békehónap eseménysorozatát. 

A következő hetek tervei azt Ígérgetik, 
hogy békemozgalmunk tavaszi demonstrá-
ciója az idén is minden részletében betöl-
ti hivatását. 

Még nőhánv nap és befe- kereset — sok helyen első 
• jeződik a tanítás az általá- kereset; — az életbe kósto-
nos, majd a középiskolák- lás eredménye és a gverek-
ban és az. egyetemeken is. nek talán többet mond és 
Színes, mozgalmas napok jelent mint a szülőknek, 
előzik meg a várva-várt va- (Persze a kisebb jövedelmű 
kációt és a néhány hetes családoknál sokat jelent a 
nyári munkára készülődést, háztartás számára is.) 

Üzemeink, vállalataink és 
mezőgazdasági üzemeink ve-
zetői értik és szívesen fo-
gadják, fölkarolják ezt a 
nagyméretű, társadalmi és 
termelési szempontból is 

LaJ 

A közösség segít 
- ők is segítenek 

Hogyan élnek megyénkben az élelmiszeripar nyugdíjasai? 

Évek óta egy egészséges 
törekvés tapasztalható; a 
szülők elküldik gyerekei- . . . 
ket 3 - t hetes üzemi, mező- f rm,°.s mozgalmat. Alig van 
gazdasági munkára; iparba, , p a r a g - amely kivul marad 
kereskedelembe, közlekedés- p z f n a " r l y ; m mozgalmon. 

Kérdéssel kopogtattak be 
az ÉDOSZ szegedi nyugdíjas 
csoport vezetőségének tag-
jai egy sor élelmiszeripari 
üzembe. A megye különböző 
részeiben tizennyolc munka-
helyen beszélgettek vezetők-
kel. szb-tagokkal, munkások-
kal, s természetesen az ér-
dekeltekkel, a nyugdíjasok-
kal is. Az eszmecserék sum-
mája: meggyőződhettek róla. 
hogv Csongrád megyében 
nincs olyan élelmiszeripari 
üzem. ahol a vállalat veze-
tősége és a szakszervezeti 
bizottság ne foglalkozna a 
nyugdijasok ügyes-baj® dol-
gával. problémáival. 

B ú c s ú ÉS t a l á l k o z á s 
A Csongrád megyei Hús-

ipari Vállalatnál 51 nyugdí-
jassal tartanak fenn állandó 
jó kapcsolatot. Nemcsak er-
kölcsileg állnak mellettük, 
anyagilag is segítik őket, pél-
dául hetenként részesülhet- ! 
nek a munkásoknak biztosí-
tott kedvezményes vásárlás-
ból, igénybe vehetik az üze-
mi ebédet. 

A tavaly nyugdíjba vonul- [ 
taknak ajándékkal kedves-
kedett a szakszervezeti bi-
zottság. a vezetőség pedig 
400—500 forint pénzjutalom-
ban részesítette őket. Év-
közben hat rászoruló nyug-
díjas kapott rendkívüli re-
gényt, de egyéb kedvez-
ményt. például üdülési be-
utalót is igénybe vehettek az 
üzem egykori munkásai, aki-
ket évközben nyugdíjas ta-
lálkozón is vendégül láttak. 

A Csongrád megyei Gabo-
felvásárló és Feldolgozó Vál-
lalatnál 142 nyugdíjasra em-
lékeznek. s hogy jó emléke-
zetükben tartották meg őket. 
azt szocialista brigád tagok 
cselekedete példázza. Ok 
ugyanis rendszeresen fel-
keresik otthonukban az. idő.<; 
embereket. A szakszervezet 
rendkívüli segélyt folyósít, 
azoknak, akik erre rászorul-
nak. Az ünnepélyes búcsúz-
tatások alkalmával 300—500 
forint pénzjutalomban ré-
szesülnek az elköszönő dol-
gozók. Ennél a vállalatnál 
is meghonosodott a nyugdí-
jas találkozó. De a találko-
zásra sok egvéb alkalom is 
nyílik. 28 nyugdíjast rend-
szeresen foglalkoztat a válla-
lat, s szezon idején 40—50-et 
ls. Az szb-titkár szerint 
nagy szakmai gyakorlatuk 
ezekben az időkben sok se-
gitséeet jelent. 

A nagy kitüntetés 
A Szegedi Paprikafeldol-

gozó Vállalatnál is megaján-
dékozzák. megjutalmazzák 
a nyugdíjba vonulókat. Meg-
becsülés tükröződik abból is, 
hogy közvetlen nyugdíjazás 
előtt igyekeznek kellőképpen 
jutalmazni áldozatos mun-
kájukat. Nóvák Fercnenó. 
aki az államosítás óta dol-
gozott az üzemben, nagy ki-
tüntetést. Munka Érdemren-
det kapott, Márton István-
né pedig a vállalat anyagi 
támogatásával utazhatott, a 
Szovjetunióba. Arra is gon-
dosan ügyelnek a paprika-
feldolgozóban. hogy a nyug-
díj előtt álló dolgozók ne 
kerülhessenek olyan munka-
körbe, amelyben fizetésük — 
akárcsak átmenetileg is — 
csökkenne. Itt is számítanak 
a nyugdíjasok munkájára. 

Nem s z a k a d t a k el 
A Szentes környéki Sütő-

ipari Vallaiathoz 37 nyug-

díjas tartozik. Beszédes szám, 
hogy a múlt évben harminc-
nál tobb részesült közülük 
200—300 forint, segélyben. De 
a segítség nem egyoldalú, 
a nyugdíjasok is készséggel 
segítenek minden esetben, 
ha a vállalat kéréssel fordul 
hozzájuk. 

A Szegedi Konzervgyár-
ban is megbecsülésben ré-
szesülnek a nyugdíjasok. Ta-
valy 12 nyugdíjas kapott 
200—300 forint segélyössze-
get. A nyugdijbavonuló hat 
dolgozót ünnepélyesen bú-

A Baromfifeldolgozó Vál-

be, állami gazdaságba, ter-
melőszövetkezetekbe. Ez a 
törekvés átfogja a társada-
lom minden rétegét, s az ál-
talán® iskola felső tagoza-
tain tanuló 7—8. ®ztályo-
soktól az. egyetemistákig ter-
jed. Mit mutat ez az egész-
séges mozgalom? Először 

lalat jelentós fejlődest ért ' ° z t; hogy a szülők zöme ér-
éi az utóbbi időszakban, s 
ez különösen vonatkozik a 
szociális ellátásra. A nyugdí-
jasok itt sem szakadnak el a 
vállalattól, közülük többen 

ti és érzi, hogy a nyári mun-
ka a gyerek javát szolgálja; 
jellemükre, a munkáról val-
lott felfogásukra kedvezően 
hat. Egészen ritka az a 

társadalmi funkciót is betöl- szülő, aki „irodalmi-kisegí-
tenek, mint tanácstagok, ül-
nökök öregségükre is aktí-
vak maradtak. 

Mindezek a tapasztalatok 
azt, bizonyítják, hogy a nyug-
díjasok nem elesettjei a 
társadalomnak, hanem a kö-
zösség segíti őket, s ezzel 

csúztatták el, s nem hiány- egyidőben számít is rájuk. 
zott ez alkalommal az anya-
gi méltatás sem: 400—500 
forintos jutalmakat ®ztot-
tak ki közöttük, összességé-
ben 90 nyugdíjast foglalkoz-
tatnak nekik való, könnyebb 
beosztásban, olyan munka-
körben. amely egészségükre 
nem ártalmas. 

munkájukra. Természetes, 
hogy mindezt a megbecsü-
lést és gondoskodást, amit az 
államtól, az üzemtől kap-
nak. ki-ki képességei szerint 
viszonozza. 

Sajó Gyula. 
az ÉDOSZ nyugdíjasok 

csoportjának elnöke 

lő" állás után kutat. A gye-
rek életkorához méretezett 
— időben is napi 4—6 órá-
ra szabott — fizikai munka 
nyert polgárjogot. A gyere-
kek szívesen vállalják e 
munkát, részükre ez egy 
„külön világ", mert eltér a 
megszokottól, a tankönyvtől 
és az iskolapadtól. 

Anyagi szempontból sem 
közömbös. A gyerek a kö-
vetkező hetekben pénzt visz 
a házhoz, olyan pénzt ame-
lyért ő már megdolgozott, 
megverejtékezett üzemek- jenné elzárl ii 
ben, vagy a földeken. Ez a 

Elkészültek a foglalkozta-
tottsági helyek, hívták és 
várják az új „dolgozókat". 
Különösen azok a férfiak 
és nők, akiknek hasonló ko-
rú gyerekük valahol egy 
másik gyárban, mezőgazda-
sági üzemben serénykedik. 
De általában a felnőttek jó 
szívvel, segítószándékkal fo-
gadják a „jövevényeket" és 
átsegítik őket az első napok 
zavarain, nehézségein. Hi-
szen bennük látják a követ-
kezőket. akik majd melléjük 
lépnek véglegesen. 

Ott segítenek az ifjú mun-
kások, ahol legnagyobb 
szükség van a munkájukra. 
Elsősorban a szezonális üze-
mekben. Irányítsanak oda — 
a munkaalkalmak kihaszná-
lására — minél több lányt 
és fiút. Sajn®, vannak üze-
mek, ahol még nem készül-
tek el a diákok számára al-
kalmas munkahelyek, a 
megfelelő béralapok, s ez 
rendszerint nem a megértő 
vezetőkön, sokkal inkább a 
főhatóságok lassúságán, va-
cillálásán múlik. Nagy kár 

ózni e mozga-

a ballagás, különösen ott, 
ahol megkívántatik a 8 ál-
talán® iskolát végzett gye-
rektől valamiféle egyenruha, 
cipő, miegymás. Szegény 
szülő vakarja a feje búbját, 
hogy m®t mit csináljon? 
A havi zsír árát adja oda 
a ballagás érdekében, mert 
azt senki se gondolja, hogy 
nem adja meg a szép balla-
gáshoz járó módit. A gye-
rekét nem engedi megszól-
ni. 

A tréfát félre téve. a nagy 
család®oknál. s a kis jö-
vedelmű szülőknél ez bi-
zony gondot okoz. Érdem® 
ezzel tüzetesebben is fog-
lalkozni, s a ballagást — 
külsőségekben az általán® 
és középiskolákban — a 
helyén kezelni. 

3 

ünnepségsorozat az úttörőmozgalom 
jubileuma alkalmából 

Tízezer szegedi úllörö látványos díszszemléje a gyermeknapon 
Tegnap délután a Sajtóház falt-rajzversennyel, roller- június 7—10-ig 

klubjában a Csongrád me- versennyel és sportrendez- országos úttörötalálkozót 
gyei Üttörö Elnökség tájé- vényekel folytatódnak az rendeznek. Csongrád megyét 
koztaiót rendezett az úttörő- ünnepségek. Szombaton és és Szegedet 80 úttörő képvi-
mozgalom fennállásának 20. vasárnap az újszegedi Kis- seli majd ezen a találkozón, 
évfordulója alkalmából ren- stadionban öt megye — Bé- amelynek legkiemelkedőbb 
dezett szegedi és Csongrád kés, Csongrád, Bács, Ba- eseménye a június 10-i dísz-
megyei ünnepségekről, prog- ranva és Tolna — űttöröi- szemle lesz. 25 ezer buda-
ramokról. A tájékoztatót nek területi röplabda-
Joó Ferenc, az elnökség tit- versenyét rendezik meg. 
kára tartotta. A jubileumi ünnepségsoro-

A jubileumi ünnepségek zat június 4-én és 5-én út-
jegyében rendezik meg az töröstafétával folytatódik, 
idén' a hagyományos gyei- A Csongrád megyeiek stafé-

tái június 4-én este ti őrá- úttörőcsapatai is. 
ra futnak be a Széchenyi 
térre, s az ünnepély® fo-
gadtatás után június 5-én 
indul tovább a Budapestre ,. , . . . . 
tartó staféta Csongrádon át Ve ! Yf1 3 u b l l e u m \™(>Vta-

lom elől béralap, munka-
kör hiányra, vagy „egyéb 
okok"-ra való hivatkozással. 
Ott, ahol még nem mérték 
fel az igényeket és nem je-
lentették, tegyék meg sür-
gősen a következő napok-
ban. 

Ezt a mozgalmat az évek 
tapasztalatai alapján, tan-
ügyi szerveink, a gazdasági 

Budap®ten élet vezetőivel együttmű-
ködve tegyék szervezetteb-
bé. céltudat®abbá mindkét 
irányból. 

A középiskolások egy ré-
sze egyetemre pályázik, más 
részük ipari és mezőgazda-
sági szakma tanulásához 
kezd. A technikumok vég-
zősei a tanult szakmában 
nyernek elhelyezkedést. Ne-
hezebb a helyzet ott, ahol a 
gimnáziumi érettségi után 
nem sikerül a továbbtanu-
lás — hiszen nagy a túlje-
lentkezés a felsőfokú okta-
tási intézményeken —, és az 
érettségizett nem akar ipa-
ri vagy mezőgazdasági szak-
mát tanulni, Szeretne el-
nyerni valamilyen irodai ál-
lást, de ez rendkívül ne-
héz. hiszen így is „bösé-
g®" az irodai alkalmazot-
tak száma. Itt nem növelni, 
®ökkenteni kellene. Az 
egyetlen lehetség® és biz-
tonság® út az ipari vagy 
mezőgazdasági szakma ta-
nulása. Ennek kijelölésében 
a szülő segíthet legtöbbet; 
az érettségizett szakmunkás, 
a jövő szakmunkása. Ezért 
intézkedett úgy a kormány, 
hogy az iparitanuló-iskoia 
befejezésével, a szakmunkás 
tovább tanulhat, érettségit 
tehet — munka mellett — 
ha ehhez van kedve. 

me knapi ü n népségekét. 
Szentesen, Makón ós Szege-
den úttörő-díszszemle kö-
szönti az ünnepséget. Szege-
den 10 ezer úttörő vonul fel 
vasárnap a Széchenyi tér-
re. A délelőtt 10 órakor Gátérre. A Csongrád me-
kezdödö szemlén dr. Földi gyei úttörők itt átadják a 
Gábor, a KISZ vár®i bi- stafétat a Bá® megyei 
zottsagának titkára köszönti úttörőknek, 
a gyerekeket. Délután asz- A jubileum alkalmáttói 

pesti és 1500 vidéki úttörő 
vonul fel ezen a napon a 
Dózsa György úton. Az or-
szág® találkozó idején ün-
nepségeket, megemlékezé-
seket tartanak az iskolák 

Június 11—13-ig a dorozs-
mai széksósfürdő melletti 
fenyv®ben 1500 úttörő rész-

A kubai egészségügyi miniszter 
első helyettese Szegeden 

Jósé Miyar Barruecos, a 
kubai egészségügyi minisz-
ter első helyettese, valamint 
Isidro Rodriguez Fernandez 
miniszterhelyettes ismerke-
dés és tapasztalatszerzés cél-
jából magyarországi tartóz-
kodása során csütörtökön 
Szegedre érkezett. A vendé-) 
gek először a Szegedi Orv®-
tudománvi Egyetem rektori 
hivatalába látogatlak, ahol 
dr. Tóth Károly rektor kö-
szöntötte őket. A külföldi 
egészségügyi szakemberek és 
ar. egyetem prof®szorai közt 
barát i beszélgetés folyt, 
melynek során vendégeink 
képet nyertek az Orv®tudo-
mányi F.gyetem történetéről, 
felépítéséről, tudomány® 
munkájáról és oktatási ered-
ményeiről, a vendéglátók 
pedig Kuba néhány egészség-
ügyi problémájáról. 

Az ®ti órákban a megyei 
tanács egészségügyi ®ztá-
•lyát keresték fel. Itt dr. Álsps 
Klára megyei orvos tajekoz-

bort és megvei úttörőtalál-
kozót rendez a Csongrád 
megyei elnökség. .A táboro-
záson a legjobb őrsök vesz-
nek részt, s a színes, gaz-
dag programban sportver-
senyek, látvány® bemuta-
tók. vetélkedők, tábortüzek 
szerepelnek. A jubileumi 
nagytábor legnagyobb ese-
ménye a június 12-i, vasár-
napi díszszemle lesz. Ezen 
a tábor lakóin kívül négy-
ezer szegedi és Csongrád 

tatta őket. Ma a vendégek | m e g y e i Ü t t ö r ö i s r é s z t v e s z ' 
rendelőintézeteket latogatnak! A jubileumi programot 
meg Szegeden és Hodmező- j több érdekes sportesemény 
vásárhelyen. I egeszíti ki. 

Az általán® iskolások pá-
lyaválasztása befejeződött, 
többségük ipari, mezőgazda-
sági területre megy. Ezek 
a lányok és fiúk úgy töltik 
el a nyarat, hogy szeptem-
bertől már végleg® élet-
pályájukra lépnek. válasz-
tott szakmájukat tanulják. A 
végzősök egy másik része 
középiskolába készül. Ezek 
elköszöntek az általán® is-
koláktól. De érdek®, ez az 
elköszönés, nálunk m®taná-
ban elég saját®. „Ballagós-
elköszönés", ami ugyan szép 
és kedv® vonás, de — lo-
vas nemzet lévén — a gye-
rekek ballagnak nálunk 
többször is mint kellene; az 
utolsó években ballag az 
óvodás, ballag az általán® 
iskolás, ballag a középisko-
lás, ballag az egyetemista, 
és ha tovább fejl®ztjük ezt 
a mozgalmat, nemsokára 
ballag a felszabadult ipari 
tanuló, s egy szép napon a 
nyugdíjba kerülő munkás 
és egyetemi tanár is. 

Nem is ol®ó mulatság ez 

Hegyei oktatási tanács alakult 
Szegeden Tegnap délelőtt a Csong-

rád megyei tanács szegedi 
székházában megalakult a 
megyei oktatási tanács. Az 
ülésen a tanács létrehozásá-
ra Hantos Mihály, a megyei 
tanács vb elnökhelyettese 
tett javaslatot. 

A taná® javaslattevő és 
tanácskozó t®tület., s felada-
taiból következően Csongrád 
megye és Szeged vár® közös 
oktatási tanácsot hozott lét-
re. A taná® tevékenysége 
kiterjed a területen levő va-
lamennyi oktatási intéz-
ményre. Élén intézőbizottság 
áll, amely a megyei és a 
városi tanács érdekeit egyez-

megyei tanács vb elnökhe-
lyett«e, illetve — elfoglalt-
sága esetén — Papp Gyula, a 
Szegedi városi tanács vb 
elnökhelyettese. Titkárok 
Döme Mihály, valamint Ko-
vács József, a megyei, illet-
ve a városi taná® művelő-
désügyi osztályainak veze-
tői. 

Az oktatási taná® mun-
katerve első helyen a hátrá-

adatok között a nyolc általá-
nosra épülő középiskolai ok-
tatásnak, a szakmunkás és 
a mezőgazdasági szakmun-
kásképzés szolgálatába való 
állítását is meghatározza. 

Felszólalt az ülésen dr. 
Benczédi József, az ország® 
oktatási tanács titkára, s 
ismertette az ország® és a 
megyei testület munkakap-
csolatát. 

Az ülés résztvevői máso-
dik napirendi pontként a 
szakmunkásképzés segítésé-

Az egyetemről, főiskoláről 
kikerült végzősök is tanul-
mányuknak megfelelő pá-
lyára lépnek. Néhány hét 
szabadság után a szellemi 
munkások népes seregéhez 
kerülnek. Segítsük őket az 
első hetek, hónapok tájék® 
zódásában. Minél kisebb le-
gyen az átmenetből eredő 
konfliktus, ök dolgozni, al-
kotni jöttek, nagy becsvágy-
gyal, akarással, fiaital® he-
vességgel. Gyakran letör-
nek a kudarcok szorítójá-
ban. átmenetileg kedvüket 
szegheti sikertelenség. Ilyen-
kor nagy szükség van böl® 
tapasztalatra, nem pedig fö-
lényes stílusú kioktatásra. 
Az önérzetre kedvezően ha-
tó segítés lehet csak ered-
mény®. 

Persze, a kezdő értelmi-
ségtől egyszerűség ás sze-
rénység kívántatik. Maga az 
iskola csak szellemi alapo-
kat adott, amelyből a 
munka alapján, tanulás és 
tapasztalat útján sarjad va-
lóság® tudás. A világot 
megváltó titánkodás rossz 
tainá®adó, nem szabad ve-
le élni. 

Igen. az induló ember 
egészség® életillúzióját nem 
szabad a gyakorlat asztalán 
összetörni, az asztal modell-
jéhez kell formálni. Ez a 
folyamat kétoldalú: az in-
duló értelmiség és a be-
fogadó kollektíva magatar-
tása egyaránt meghatározót 

m 

ny® helyzetben levő tanú- nek főbb tennivalóit, az ez-
lóknak adandó nagyobb se- zel kapcsolatos megyei, sze-
gítséget, s a hátrányos hely- gedi szervezési, illetve gaz-

teti. A megalakult testület zet fokozat® megszüntetését dasági feLiáatokat vitatták 
elnöke Hant® Mihály, a jelöli meg. A további fel- meg. 

S jön a nyár, befejeződik 
minden: iskola, munka, fel-
vételi vizsga. Az év® gon-
dokat félre teszi a gyerek. 
Meglelnek a balatoni. Ti-
sza-parti ifjúsági táborok, a 

' hegyeken tanyát vernek aa 
úttörők, KISZ-fiatalok. 

örüljünk velük mi fel-
nőttek. Egészséges testű es 
lekü gyerekek nőnek körü-
löttünk. Átv®zik tótíink 
majd az életet fenntartó 
munkát és olyan felelősen* 
okosan végzik mint mi; hi-
szen tőlünk tanulnak. 

C. I. 
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