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I I Itt most minden a betegekért 
történik..." 

Látogatás a szcgcől OTt-ban, ahol újítók, szem/naristák és munka-
verscnygyőzics'ek vigyáznak a dolgozók egészségére 

Örökzöldek, színpompás vi-
lágok közt Jutunk fel a ragyogó 
fiazta OTI székház első emelő-
iére, ahol a várakozó betegek 
hangulatos keretbe illesztett fa-
tujságot és a legfrissebb sze-
gedi napilapokat olvasgatják. 
Egy másik sarokban nagy a 
Csődület. Itt a »pellengér<-tábIa 
közleményein okul beteg és a rászólt egyaránt A beteg Iát-

panaszát miként Intézték ei. 
A bepanaszolt pedig napokig 
KégyenkezSk s egész biztos nem 
követ el hasonló h ibát Csök-
ken ls a panaszok száma nap-
ról-napra. 

Nem is lenne méltó a sok 
panaszra a szegedi OTI, hisz 
az ország 36 társadalombiztosí-
tója közt folyó munkaverseny 
korán a májust részeredmény 
győztese lett. A négytagú ver-
senybizottság Thököly István, 
Erdős Jánosné, dr. Iszlay Ist-
ván és Bata János dolgozza fel 
a kimutatásokat, u j ötleteket, 
hogy az Intézet 85 dolgozójá-
nak versenyét további sikerre 
vigye. 

fiu/ladékpaplrból 
ceruza h ossza bb iíó 

At. intézetben valóságos ujitó 
Ut ütötte fel a fejét Legna-
gyobb a sikere Kürtösi Ele-
mér. találmányának, amivel lé-
avegesen csökkentették az ügy-
viteli kiadásokat. Három ceruza 
fceiyett egyet használnak ha-
voufa. mert Kürtöst olvan vé-
dőt szerkesztett hulladéltfiáipir-
bói, hogv amig a grafit futja, 
hviak vele. 

Szakmailag is nagyot halad-
lak a verscnylázbnn. Hetenként 
Cgyszcr összeülnek és minden 
fej rendeletet közösen beszélnek 
taeg. Drága a doTgozók Ideje, 
bem ácsoroghatnak órákon át, 
Ci'g felvilágosításhoz Jutnak. 
Nincs már /ügy féltologatás?, 
feilndenkl tud felvilágosítást 
wlni. 

OTI helyett: M.M:M. 
A táppénz folyási!ása nem 

Béri Irén munkaköre, mégis 
4áppénzbez juttatott egy vott 
hadifog'vot Régi Ismerősre! ta-
lálkozott az utcán, aki boldo-
gan mesí'te. hazajött a fia a 
Jogsáéból, de haj van a fosai-
vá'. Ténze nincs, nem OTIlag-
pe-tig jól jönne az a kis segély. 
Klderü't, hogv a vott hadifo-
goly munkahelyéről vonult he 
fennakideién katonának. A de-
Cék tisztviselőnő megmflfT'aráz-
tn hogv ff fiu rendes OTI-tag-
hak számit, tehát jár a gvógy-
kezc'és, gyógyszer és táppénz. 
Felírta, kit keressenek az épü-
letben, melyik szobában s a 
fiatalember azóta rendszeres 
táppénz-segélvben részesül s a 
f o " r t ls rendbehozíák. 

Ei is nevezték az OTLt 
M. M. M-nek, Jegyzik meg be-
«ré!"elés közben. /Mindenkiről 
minden! megmond? — hangoz-
tatják, mert valamennyien tisz-
tában vannak az fi or viteti sza-
bályzattal Nem hiába lett az 
országos egvénl versenyben ls 
fezesodi /otis? az első. HonU 
Ferenc ellenőr még egyéni Ju-
talmat is kapott. 

Evés közben Is tanulnak 
A szobákban szemináriumi 

füzetek láthalók mindenütt. Öt-
vennégyen járnak szeminárium-
ba, kittő szakszervezeti Iskolá-

ba és ötvenhatan végeztek há-
ztagitációt Mindenre jut Ide-
jük, mint mondják, mert jó be-
osztással dolgoznak. Jó beosz-
tást viszont a tanu'ással értek 
el, mert igy értették meg a 
munkaverseny szükségességét 

Wiesenfordné törött karja 
Az OTI ma már Igazán a 

dolgozóké, ezt a rendelőkben Is 
bebizonyították. A falak újon-
nan festett pasztellszínei meg-
nyugtatólag hatnak a betegekre 
és enyhítik a helyiség ridegsé-
gét. A sebészeten, az intézet 
büszkeségén, pillanatokig vár-
nak a betegek, ugy leegyszerűsí-
tették az adminisztrációt. Szük-
ség is vott erre, mert dr- Hőnig 
Vilmos sebészorvos bárom ápo-
lónővel 150—200 beteget Iát el 
három és félórás rendelésen. 

A gipszefőben mosolyogva 
fekszik Wiescnford Jánosné be-
járónő a Kormányos *bteából. 

Itt mosl minden érte történik, 
kedvesen veszik körül. Vizhor-
dás közben elesett, eltörte a 
karját. Azelőtt kórházba utalták 
az ilyen betegeket. Most két 
műtő és gipszelő áll rendelke-
zésére, sőt attalásos mű'étet is 
végezhetnek, mert a sebészet 
eddig ki nem használt helyisé-
geit nvgfe'e'ően berendezték és 

haszná'utba vették. 
• 

Amerre jártunk, a betegek 
mind hálásan emlékeztek meg 
kezelőorvosukról. A fogászaton, 
sznmészeten, belgyógyászaton és 
a lóbbi rendelésen egy szem-
pont az irányadó: a dolgozók 
egészségének védelme. Minden-
ki tudja és átérzi azt a felelős-
séget, amivel a dolgozók egész-
ségvédelme jár és tudása legja-
vával bizonyitja be az Intézet 
jelmondatát /Az OTI ma már 
az egész dolgozó magyar népé.? 

(I- i) 

Havi fizetési 400 schilling, 

— egy ebéd: 25 schilling 
Milyen az élet a Marshall-terv által „meg segített11 

Ausztriában ? 
A Bcrncr Tagwacht cimü 

svájci lap legújabb száma a 
fantasztikus méretű ausztriai 
gazdasági zűrzavarról és nyo-
morról fest .élénk képet. A iap 
rámutat arra. hogy Bécsben a 
feketepiac akkora méreteket 
öltött, hogy már majtTsem hí-
va talosan piacnak tekiuLhelő. 
Ha valaik! most érkezik Bécs-
be, az a benyomása, mintha 
az egész város egy óriási le-
kefepiac volna, ahol elegendő 
pénzért mindent meg lehet 
kapni. A ba j éppen az, hogy 
elegendő pénze csak egy na-
gyon vékony rétegnek van. 

Hogyan tud megélni 11 ven 
körülmények között a munkás 
és a köztisztviselő, amikor 
egy ebéd 25 schillingbe ko-
rú i és egy villamoskalauz havi 
400 schillinget teres? Egy 
bank pénztárosa, aki havi 
8000 schillinget teres, Minién 
nem tud megélni. De élnie 
mindenkinek fceli, tehát ö is 
részesévé válik a feketepiac-

nak. Mindenki kereskedik va-
lamivel, amit nem tehet kapni. 
Mindenütt és mindig lehet ta-
lálkozni c h a n emberrel, aki 
egyik kabiUzscbéből valami jó 
falatot, vagv amerikai ciga-
rettát, a másikból szacharint, 
a naarégzsehébői pedig angol 
hadicrekoiádét varázsol elő, 
tábláját 15 schillingért. 

Persze" mindez nem használ 
semmit. A munkások lassan, 
de biztosan vesztik et lábuk 
(alól a talajt. Tartalékaikat fel-
élik, ruhá júk és cipőjük tönk-
remegy és érthető — irja be-
fejezésül a svájci lap —, ha 
egyikük -másikuk ebben a vi-
gasztalan helyzetben elveszti 
bátorságát és keserű szavak-
ban önti 11 bánatát. 

Amit mi már régóta tudunk 
— hogy a Marshall-terv a gya-
korlatban a dolgozók életszín-
vonalának csökkentését, nyo-
mort és elégedetlenséget je-
lent —, azt Immár a svájci 
lap is kénytelen beismerni. ' 

A LIDGVE NOVINY SZERINT 

Nem feEepítenek ki több magyart 
Szlovákiából 

Prága, julius 9. A Lidové 
Noviny csütörtökön hosz-
szabb cikket közölt a cseh-
szlovákiai aratásról. A lap 
a többi között ezeket irja: 
Dunaszerdahely környékén 
ahol a gabona már teljesen 
megérett, igen csekély az 
érdeklődés az aratás iránt, 
mert a magyar lakosság 
többsége még mindig nem 
adoí' hitelt annak a leg-
utóbbi megnyugtató hírnek, 
hogy kitelepítés nem lesz 
többé. 

Az MTI prágai tudósítója 

a csch lap közléséhez meg-
jegyzi, hogy jólértesült 
csehszlovák-körökben elter-
jedt hirek szerint a cseh-
szlovák kormány a közeit 
hetekben megoldja a szlo-
vákiai magyarság kérdését, 
amennyiben hatályon kívül 
helvezi Benes volt köztársa-
sági elnök 1915 augusztus 
2-án kelt alanre-ubtietének a 
magyarokra vonatkozó jog-
fcrr.tó. intézkedéseit. A Li-
dové Noviny alighanem 
szintén erre céloz. 

85 fillérért 
K . A P H A T Ó 

a Községi Élelmiszer 
Ü z e m n é l , HossuSh Laics-sagáfiil 23. 

Az albán nép bizalommal 
tekint 0 Szovfeiunió és Sztálin 

generalisszimusz felé 
Szovjet katonai küldöttség érkezett Tiranába 

Tirana, julius 9. Csütör-
tökön magasrangu tisztek-
ből Álló szovjet katonai kül-
döttség érkezett Tiranába, 
hogy résztvegyen az albán 
hadsereg napjanak julius 
10-rc kitűzött ünnepségein. 
Az albán KP vezetősége a 
Szovjetunió KP-jához inté-
zett üdvözlő táviratában 

hangsúlyozza, hogy az al-
bán nép bizalommal tekint 
a Szovjetunió és nagy veze-
tője Sztálin generalisszimusz 
felé és mélyen elitéli a ju-
goszláv vezetők árulását. 
Hasonló táviratot intéztek a 
kommunista pártod Tájé-
koztató Irodájához is. 

Állami Ellenőrzési Központ 
afalfiil az állami vállalatok ellenőrzésére 

Budapest, julius 9. A hi-
vatalos lap péntek reggeli 
számában megjelent az Ál-
lami Ellenőrzesi Központ 
felállítására szóló kormány-
rendelet. A rendelet szerint 

az állam, valamint az ál-
lami érdekeltségű vállala-
tok rendszeres felülvizsgá-
lását az Állami Ellenőrzés! 
Központ végzi. 

A Központ feladatai közé 
tartozik a pénzintézeteknek, 
bank- és pénzváltóüzletek-
kel foglalkozó vállalatoknak, 
valamint az el nem ismert 
nyugdíjpénztáraknak felül-
vizsgálata. Esetenként vizs-
gálatot folytathat a Központ 
a pénzügyminiszter, az ille-
tékes miniszter, vagy a Gaz-
dasági Főtanács főtitkárá-
nak megbízásából. A Terv-

11 

hivatal megbízhatja a Köz-
pontot a hároméves terv 
végrehajtásával kapcsolatos 
ügyek ellenőrzésével, árkér-
desekben az Árhivatal, jóvá-
tételi szál!itásokkal kapcso-
latban a Jóvátételi Hivatal 
és külkereskedelmi ügyek-
kel a Külkereskedelmi Igaz-
gatóság is megbízhatja az 
Ellenőrzési Központot 

A Központ 
figyelemmel kiséri a vál-
lalatok ügyvitelét és min-
den vállalatnál évenként 
legalább egyszer általános 
vizsgálatot tart. 

Köteles minden egyes ellen-
őrzött vállalatról a? illetékes 
hatóságoknak Írásbeli je-
lentést tenni. A jelentésben 
különböző intézkedések vég-
rehajtását javasolhatja. 

Ősszel ^Csongor ésTündével 
nyit a színház 

Százezer forintos ujabb átalakításokkal töké-
lefeilflk a berendezési 

A színház tájéka elnéptelene-
dett A,társulat tagjai elszéled-
tek. Megkezdődött a jói megér-
demett vakáció. Roth Béta igaz-
gató még Szegeden van. Szá-
mot. tervez, atáir, intézkedik, 
aprólékos gonddal készül az u j 
évadra'. Ezernyi kéréssel, kér-
déssel ostromolják. Higgadtan, 
megfontoltan válaszoL Á Dét-
magynrországnak ezeket mond-
ja: 

— Az évad végéi-e megítélé-
sem szerint sikerült valameny-
nyi műfajban ofyan előadáso-
kat produtálni , amelyek meg-
felelnek azoknak a terveknek, 
melyeket megszabtunk magunk-
nak. Kiszeropeztűk a: rendezé-
semben színrekerülő és az 11) 
évadot szeptember 80-án meg-
nyitó drámai darabunkat, a 
Csongor és Tündét. Csongor 
Márkg Géza, Tünde Horváth 
Júlia, Balga Rajz János, Ilma 
Rajnán FJly, Mirigy Petur Ilka 
fesz. Ha Renkö Miklós egész-
ségének veszélyeztetése nélkül a 
Tudós szerepét vállalná, ugy ö, 
ellenkező cselben Bessenyi Fe-
renc jáfsza majd el ezt a sze-
repet. Weiner Leó kísérő zené-
jét Vársdv László vezényli. 

— Az e'ső onerctt Lehár Évá-
ja tesz, az első opera előadás 
az Aida. A próbák szeptember 
1-én megkezdődnek, de a szín-
ház már szeptemberben ecész 
sereg előadást ImnyoHt le Ti kör-
nvező községekben és a I anya-
központokon. A tanyavi'ágban 
\z ideyn gyermekkel és a tel-
jesen készrná'ló Molicre da-
rabbal a Saagtn csinylevésclvcl 
(11."ic fü\ Tibor rendezése) me-
gyünk ki 

— A Nemzeti SzinLáz bérle-
tei iránt példallan érdeklődés 

j nyilvánul meg. Bármennyire is 

igyekszünk a közönség igénylé-
sét kielégíteni, az öt tipusbérlet-
néi többet nem állhatunk ren-
delkezésre, mert akkor nent 
(udnánk lebonyo'itanl az összes 
bérleti előadásokat A GF hatá-
rozata értelmében jövőre sem-
miféle kedvezményes jegy seni 
egyeseknek, sem testületeknek 
nem adható ki. A közönség 
kedvezményhez csak ugg fúl-
hat. ha bérletet vált• A buda-
pesti Nemzeti Színház most 
emeli n helyárakat, a Szegedi 
Nemzeti Színház még a bemuta-
tó helyárait is leszállította. Min-
den egyes szegedi színházjegy 
az érte kapott ősszeg nyolcsza* 
rosába keriil az államnak. 

— A nyári szünet alatt a 
színházban 100 ezer forintos 
költséggel komoly átalakításo-
kat hajtunk végre- Több öltözőt 
készíttetünk, áthelyezzük a je-
lenlegi próbatermet, az egész 
színpad há'ózafát kicseréljük. 
Ezekhez a munkálatokhoz ab-
ban H pillanatban hozzákezí. 
dünk, miheryst a pénz megér-
kezik — fejezte be nyilatkoza-
tát Poth igazgató. 

s Pontos, hogv tudja: a Szé-
csén-vendéglő (Vár-utea sarok) 
kerthelyisége a legkelleme-
sebb Ebéd, vacsora, zene. Te-
lefon: 3-19 

Babyés gyermek 
kötöttáru 

g é p k ö t ő i p a r 
m a r g i t - u t c a 3 0 . 


