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Ezt a rendet hirdetem 

Pompás, napfényes őszi nap: 

későn virágzó szerelem, 

a tavasz végső lángja vagy 

és tavaszt varázsolsz nekem. 

Végigmegyek a vén Szeged 

nagy. zordon házal kőzött, 

s lám — friss házak, vidám mezek: 

mind ú j ruhába öltözött. 

Megifjul és reámnevet 

a város kőruhás szíve „ , 

Állványokon sürgő kezek: 

öltöztessétek ízibe! 

Az utcán mész, homok, cement 

Torlódik minden. Furcsa rend. 

Én ezt a rendet szeretem, 

mert ú jat és szépet teremt. 

Én ezt a rendet hirdetem 

o hitet teszek szóval s kézzel: 

mert mindig ú ju l és terem, 

mint a szerelem, — nem vész cl. 

S az újuló házak tövin 

számot vetek most a Má-val: 

összegyűjtött forintjaim 

vígan osztom jó baráttal! 

> * 
Cjul jatok régi porták 

• épüljetek újak, szebbek: 

munkásnépé ez az ország, 

ez a rendje az életnek. 

NÉMETH FERENC 

Gondoskodás a munkásnők egészségéről 
Moszkva egyik konfekciós ipari üzemében 

A moszkvai »Klara Zetkin« kon-
fekciósipari üzemben, a gyárudvar 
mélyén, fiatal fák eleven zöld fala 
mögött helyezkedik el az éjszakai 
szanatórium épülete. A munka 
után itt üdülnek a gyár orvosi 
rendelettel beutalt munkásnői. A 
szanatóriumnak hatalmas, világos 
hálószobái vannak, tisztaságtól ra-
gyog az ebédlő, otthonos a puha 
karszékekkel felszerelt szalon. 

A profilaktoriumba azokat a 
, varrónőket küldik, akiknek 
I egészségével valami nincs rend-

ben. leggyakrabban azokat, 
akik betegség után vannak. 

Ezek műszakjuk végeztével a pro-
fi Iaktorumba mennek, ahol meleg 
zuhany, kitűnően elkészített étel, 
csend és nyugalom várja őket. 
Azonkívül itt állandóan orvosi fel-
ügyelet alatt állnak, megkapják a 
szükséges gyógykezelést és az 
egészségük számára legkedvezőbb 
viszonyok között élnek. 

A profilaktoriumban 25-en üdül-
hetnek egyidejűleg. Egyrészük 24 
napos ingyenes beutalást kap, a 
többiek az ottartózkodás költségei-
nek 30 százalékát fizetik. A profi-
laktoriumot az állami társadalom-
biztosítás költségein tartják fenn; 
berendezésének költségeit az üzem-
igazgatóság fedezte. 

t A profilaktoriumtól nem mesz-
sze van a gyári kórház. Ebben 
is egyidejűleg kb 25 beteg 

nyerhet gyógykezelést. 
Itt gyógyítják a hipertóniásokat, a 
syomorbetegeket és másfajta meg-
betegedésben szenvedőket. A kis 
kórház kislétszámú orvoskollektí-
vá ja büszke lehet eredményeire. 
Különösen sikeresen gyógyítják a 
hipertóniásokat. 

Alaposan átgondolták és jól meg-
szervezték a termelő munkában al-
kalmazott egészségügyi ellátás 
rendszerét. Az egész üzemet há-

rom (egészségügyi) műhelyrészleg-
re osztották. Minden részlegnek 
megvan a maga orvosa és ápoló-
nője. A műhelyorvos kötelességei 
közé tartozik a körzetéhez tartozó 
összes dolgozók ambuláns felülvizs-
gálata és egészségügyi oktatása, 
gondoskodás a műhely szellőzésé-
ről, forralt víz- és szódavíz ellátá-
sáról. A műhelyorvos kezeli a var-
rónők apró sebesüléseit (karcolá-
sok, horzsolások). 

A munkásnők kényelme érde-
kében poliklinika is van a gyár 

területén. 
A gyógykezelés és általában a po-
liklinika használata ingyenes, épp-
úgy, mint a kórházi kezelés. Az 
őszi és tavaszi hónapokban, ami-
kor megnő a meghűléses megbe-
tegedések száma, a poliklinika va-
lósággal kampányt indít az influ-
enza megelőzésére. Különösen szé-
leskörűen alkalmazzák a kvarcbe-
sugárzásokat. 

A gyárigazgatóság és a szak-
szervezeti bizottság nagy gon-
dot fordít arra is, hogy a mun-

kásnők jól üdüljenek 
fizetéses szabadságuk idején. Éven-
te kb 100.000 rubelt költ az üzem 
arra, hogy ingyenes beutalást ad-
jon munkásnőinek üdülőkbe és 
szanatóriumokba. A dolgozóknak 
lehetőségük van a Moszkva-kör-
nyék, a Balti-tenger és a Fekete-
tengermellék, a Kaukázus, a Krím-
vidék, stb. üdülőhelyein és egyes 
üdülőiben pihenni. 

A szovjet rendszer jellemvonása 
a rendkívüli figyelem az ember 
iránt, gondoskodás egészségének 
védelméről. Az, amit itt a varró-
nők üzemi körülményeiről elmon-
dottunk, egyenlő mértékben vo-
natkozik minden szovjet nőre, bár-
milyen hivatást választott is, bár-
hol is dolgozik. 

(Irta: M. Melenyevszkaja) 

A jólét és bőség programmja 
megvalósításának elősegítéséért 

Jegyezz Negyedik Békekölcsönt 
Szakszervezeti bizalmi a kölcsön jegyzés munkájában 

Süli Rozália az Ujszegedi Kender-
és Lenszövögyár kiváló szövőnője 
nemrég óta, alig néhány eve dol-
gozik üzemben. .4 kollektíva, a 
kommunisták példamutatása, az elv-
társi segítségnyújtás eredménye-
ként hamarosan az élenjárók közé 
emelkedett. 

'Az üzem kilences számú részle-
gében — ahol dolgozik — hamaro-
san megszerették a fiatal szövőnőt, 
s másfél évvel ezelőtt megválasz-
tották szakszervezeti bizalmijuknak. 

Nem csalódtak benne dolgozó 'ár-
sai. Nem volt olyan ügyes-bajos kér-
désük, amiben ne nyújtott volna ne-
kik segítséget. De legtöbbször nem is 

várta meg, hogy hozzá forduljanak. 
Hiszen szabadidejének nagyreszél 
arra fordítja, hogy kimegy a dol-
gozók lakására, megismeri milyen 
körülmények között élnek, s igy tud-
ja, hol van szükség a szakszervezet 
támogatására. Egy alkalommal 
Császár Istvánná szövönö családját 
látogatta meg. Elbeszélgetett a 

kisgyermekekkel is, megtudta, hogy 
jól tanulnak, s szeretnének üdülni 
Javaslatára mindkettőt beutalták 
kétheti balatoni üdülésre. Legutóbb 
feltűnt neki, hogy Kormányos Ist-
vánné teljesítménye állandóan csök-
ken, pedig azelőtt jól dolgozott. .4 
beszélgetés, családlátogatás alkal-
mával aztán kiderült, hogy saládi 
okok gátolják a szövőnőt munká-
jában. Süli Rozália javaslatára 
szociális segélyben részesítették. Ez 
megoldotta pillanatnyi gondjait. Na-
gyobb lelt a munkakedve is, s 
most már messze túlszárnyalja a 
száz százalékot. 

A kiváló szakszervezeti bizalmi 
szakmai segítséget is nyújt do'-
gozó társainak. Ha valamelyik szö-
vőnő szakmai problémáját nem tud-
ja megoldani, akkor az üzemrész 
művezetőjét hívja segítségül, de 
semmiképpen nem hagyják magára 
a dolgozót gondjaival. 

Jó munkája nem is marad ered-
mény nélkül. Ebben az évben 
még egyetlen Elkéső, vagy igazolat-

lan hiányzó sem volt a csoportjá-
ban. Normájukat is valamennyien 
túlteljesítik. Harmadik negyedévi 
tervüket több, mint egymillió 301-
ezer vetéssel túlteljesítették. 

Süli Rozália legutóbb elnyerte „a 
textilipar legjobb bizalmija" kitün-
tetést és ajándékba rádiót kapott, 

— Dolgozó társaim érdekében ed-
dig is szívesen végeztem a felada-
tomat — mondja — de még n-igyoöb 
volt az örömöm, amikor megtudtam, 
hó- a kölcsön jegyzésnél milyen 
szcp munka vár a szakszervezeti 
bizalmiakra, hiszen a Negyedik 
Békekölcsön is a mi érdekünket 
szolgálja. 

Süli Rozáliának nem okozott gon-
dot, hogyan győzze meg társait a 
kölcsönjegyzés jelentőségéről. Csá 
szár Istvánná, Kormányos István-
ná és a többi dolgozók, akiknek Suli 
Rozália közbenjárására minden al-
katommal megoldották ügyes-bajos 
dolgaikat, most az elsők között 
voltak, akik örömmel jegyeztek Bé-
kekölcsönt. 

Barsi Béla, a szegedi Nemzeti Színház 
Kossuth-díjas szinfttívészének nyilatkozna 

A szegedi Nemzeti Színház művészei a felsza-

badulás óta évről-évre jobban érzik, hogy a nép 

ál lamában megbecsülik a dolgozók kulturális fel-

emelkedéséért harcoló színészek munká já t is. Mint 

a kultúrforradalom harcosai, tudatában vannak, 

hogy hazafias kötelességüket teljesítették akkor, 

amikor már az első napon valamennyien jegyeztek 

Békekölcsönt. 

A felszabadulás előtt a színészek többsége 

megélni is alig tudott. Különösen a vidéki színé-

szek munkájá t becsülték le. 

Ezzel szemben csak az elmúlt évek alatt olyan 

előnyöket biztosított kormányunk a művészeti dolgo-

zóknak, a szegedi Nemzeti Színháznak is, hogy ezek 

mellett a feltételek mellett a legtöbbet, a legművé-

szibbet nyújthatják, amire képességük van. Ezt a 

nagy támogatást a saját munkámban is egyre job-

ban érzem. A vidéki színészek közül elsőnek kap-

tam meg a Kossuth-díjat. De nemcsak ebben a ma-

gas kitüntetésben nyilvánul meg népi demokratikus 

kormányunknak a művészeti dolgozók iránti meg-

becsülése. Mi, vidéki színészek a felszabadulás előtt 

gondolni sem merhettünk arra, hogy valaha film-

szerepet kapjunk. Most pedig már a harmadik ma-

gyar filmben kaptam fontos szerepet. Folynak a 

szuhakállói bányászok hősi küzdelmét megörökítő 

f i lm felvételei, s igen megtisztelőnek éreztem, ami-

kor Ambrus párttitkár szerepének alakítására kér-

tek fel. 

Minderre a nagy megbecsülésre színházunk és 

az egész magyar színművészet további hatalmas fej-

lődési lehetőségére gondoltam akkor, amikor öröm-

mel aláírtam én is a békekölcsönjegyzési ívet. 

A Szegedi Kötél- és Hálógyár ban 
minden dolgozó jegyzett 
Negyedik Békekölcsönt 

A Szegedi Kötél- és Hálógyárban minden dol-

gozó jegyzett Negyedik Békekölcsönt, örömmel ad-

ták forintjaikat kölcsön az államnak. Szerdán reg-

gel lelkes röpgyűlésen megfogadták, hogy három-

napos békeműszakot tartanak a jegyzés tiszteletére. 

Gá l Katalin sztahánovlsta, gépi hálókötő boldogan 

jegyezte az elsők között kétheti fizetését. Elmondta: 

tudom, hogy forintjaimat sokszorosan visszakapom 

az életszínvonalunk emelkedésén keresztül. Válla-

lom a békeműszak alatt, hogy napi előirányzatomat 

130 százalékra teljesítem. 

A kiváló if júmunkás már a békeőrség első nap-

ján teljesítette ígéretét, mert 135 százalékkal zárta 

a műszakot. 

Veszeli Györgyné kisháló szerelő is munká ja 

jobb elvégzésével egészíti ki a jegyzett összegét. 

Amikor a jegyzésgvüjtő ívet aláírta, ezeket mon-

dotta: 

— Minden forintom védje a békét, mert kis-

íiamat békében akarom felnevelni s őrá gondolok, 

amikor forintjaimat a kormányprogramul mielőbbi 

megvalósítására kölcsönadom. 

A hálóvarróknál Megyeri Istvánná és Pető Vik-

tória minőségi munkára tett vállalást a békemű-

szakra és szívesen jegyeztek békekölcsönt. A vállalt 

165 százalék helyett 167 százalékot értek el. Csa-

mangó Júl ia és Révész Magda ifjúmunkások sem 

akarnak elmaradni a többi dolgozók mögött. A bé-

keműszakra vállalt 125 százalékot 133 százalékra 

teljesítették és kiváló a munkájuk minősége is. 

Fodor Dezső 

4 röszkei dolgozó parasztok kölcsönadott forintjaiból 

hangszórót kap a község és megszépül a kultúrház is 

Az Egyetemi Könyvtár a tanulás szolgálatában 
Az Egyetemi Könyvtár mostani 

látogatottsága minden eddigit felül-
múl . Idén a szeptemberi napi át-
lag 400—450 fő, míg tavaly ez 
csak 100—150-et ért el. Különösen 
nagy az érdeklődés az elsőévesek 
sorai közt. 

Nagy öröme lesz a hallgatók-
nak, ha megalakulnak a kari 

olvasótermek. 
A Szovjetunióban évfolyamonként 
találhatók olvasószobák az egye-
temi könyvtárakban. A diákok ér-
zik, tudják, hogy az egyre nö-
vekvő követelményeknek, az egyre 
nagyobb feladatok elvégzésének 
csak úgy tudnak eleget tenni, ha 
kiaknázzák a könyvtár segítségét, 
ha kötelességüknek tartják a 
könyvtár rendszerés látogatását. 

Ű j élet van az egyetemi könyv-
tárban is. Az egyetem kapui tágra 
nyíltak minden dolgozó számára. 

Az olvasógárda ú j igényekkel 
jelentkezett és ezek az ú j igé-
nyek ú j munkamódszerek al-

kalmazását követelték meg. 
A könyvtár rendelkezésére évről-

évre nagyobb összeg áll. A könyv-
állomány évről-évre gyarapszik és 
vele együtt emelkedik az állandó 
látogatók száma. 1950-ben 50 ezer 
forintot fordíthatott, 1953-ban pe-
dig 167 ezer forintot fordíthat az 
egyetem könyvek és folyóiratok be-

izerzesere, 
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A tiszta, világos olvasóteremben 
öröm és szórakozás a tanulás. 
Hlavati Margit elsőéves vegyész 
majdnem mindennapos vendég a 
könyvtárban. 

Hlavati elvtársnő Somogy me-
gyéből jött Szegedre tanulmányai 
folytatására. 328 forint ösztöndíjat 
kap ós szorgalmas tanulással 
igyekszik meghálálni pártunk bi-
zalmát, segtségét. Németi László 
negyedéves jogász 

itt készül pályaműve megírá-
sára a szerződés nélküli kötel-

mekről. 

— Előttünk a jog nem száraz 
tudomány — jegyzi meg —. A szo-
cialista jog érdekes, leköti az em-
ber figyelmét. Mennél tovább ta-
nul juk, annál jobban érdekel min-
ket. 

Komoly számokkal dolgozó em-
ber is ü l itt a zöld kis lámpák 
alatt. Kón Lajos másodéves mate-
matikus mélyül el a nehéz példák 
megoldásában. 

Ma, ha csak a könyvtárba 
nyitunk Is be, máris meggyő-
zödhetünk arról, hogy az egye-
temen komoly munka folyik. 

A szocialista élet ú j emberei tud-

jáő, mivel tartoznak népüknek, 

pártunknak, á l lamunknak — és 

sajátmaguknak, 
. 

Szorgalmas, dolgos parasztok 
laknak a csongrádmegyei Röszke 
községben. A határban, amerre a 
szem ellát, szántanak, vetnek. 
Nagy lendületet adott munkájuk-
nak a verseny. 130 azoknak a dol-
gozó parasztoknak a száma, akik 
írásban kötöttek egymással páros-
versenyszerződést, de még sokan 
adták szavukat, hogy határidő 
előtt végeznek az őszi munkákkal . 
A röszkeiek szava nem maradt 
üres ígéret. Határidő előtt elvetet-
ték az árpát és sokhelyen zöldéi 
már a rozs is. A legszorgalmasab-
bak a búza magját is a földbe tet-
ték. 

Tudják a röszkeiek, hogy jó 
munká juknak meg lesz a gyümöl-
cse. 

Ha többet termelnek, jobban 
élnek, szebb lesz a falujuk is. Az 
utóbbi 3—4 év alatt annyira 
megváltozott a község képe, 
hogy aki azóta nem látta, 

alig ismer rá. 
Büszkék is arra a röszkeiek,' hogy 
ebben nekik nem kis részük van. 
Négy év alatt több mint 200.000 fo-
rintot adtak kölcsön az ál lamnak 
s azóta a községben kigyulladt a 
villany. Gyógyszertárat, mozit s 
két ártézi kutat kaptak s alig né-
hány hete, hogy az utolsó vezeté-
kes rádiót, a 600-ikat bekötötték 
Börcsök Imre 8 holdas középpa-
raszt házába. 

Börcsök Imrét jó gazdának is-
merik a községben. Beadási köte-
lezettségét már kukoricából is tel-
jesítette s rozsvetése szépen zöldéi. 
Vezetékes rádiójából hallotta meg 
a minisztertanács békekölcsön-
jegyzési felhívását. Utána első dol-
ga volt, hogy szépen felöltözve be-
menjen a tanácsházára. Fúrta az 
oldalát a kíváncsiság, ha most köl-
csönad az ál lamnak, mit kap a 
község, mert azt is bemondta a 
rádió, hogy a jegyzett összeg jóré-
szét a község fejlesztésére fordít-
ják. . 

Sok mindent kap Röszke ebből az | 

összegből. Börcsök Imre és a többi 
dolgozó parasztok nagyon jól szó-
rakoznak vasárnaponként a kul-
túrházban. Sokszor gyönyörködtek 
már a község kultúresoportjának 
szereplésében. Ebben 

a kultúrházban a padokat nem-
sokára kényelmes székek vált-
ják fel. De rendbehozzák, meg-
szépítik a színpadot is. Ű j dísz-
leteket állitanak fel. Nagyobb 
fényt adó égőket is vásárol-

nak 

abból a pénzből, ami a községben 
marad, hogy az utolsó sorokból is 
jól lehessen látni a szereplőket. 
Egy régi vágya is teljesül a köz-
ségbelieknek. Felszerelik a han-
goshíradót. De nemcsak a tanács-
háza elé, hanem öt különböző he-
lyen helyeznek el hangszórókat, 
hogy az alvégen és felvégen egy-
aránt mindenki hallgathassa a 
közérdekű híreket. A fiatalok kí-
vánsága is teljesül ezzel, a legé-

nyek hangszórón keresztül egy-egy 
szép nótával köszönthetik szivük 
választottját. 

Amikor Börcsök Imre mindezt 
megtudta, megelégedett mosollyal 
írta nevét a jegyzési ívre s példá-
ját sok-sok röszkei követte, akik-
nek filléreiből tovább szépül, fej-
lődik a község. 

A traktorosok a róluk való 
gondoskodást jó munkával vi-

szonozzák. 
Vas Szilveszter DISZ-fiatal saját-
maga ajánlotta fel, hogy áttér a 
két műszakra. Példáját még 11 
traktoros követte. Vas Szilveszter 
»MAVAG 20—25" traktorával 41 
normálholdas műszaknormájával 
szemben 5.6 "holdat szántott fel. 
öszi tervét már 47 százalékra tel-
jesítette. A mórahalmi gépáüSajá.s 
traktorosai az előirányzott tt.W) 
normálholdból 3422 normálholdat 
megműveltek s így 31 százalékra 
teljesítették őszi tervüket. 

Tiszta brigáds?állásoR, kényelmes pihenők, gyengélkedő 
szobák a mórahalmi gépállomáson 

A csongrádmegyci gépállomások 
versenyében a mórahalmi mindig 
az elsők között haladt. A megye 
legjobb gépállomását megillető 
vándorzászlót most is a mórahalmi 
traktorosok őrzik. Az egész határ-
ban úgy ismerik őket, mint akik 
mindig vidámak, jókedvűek. 

Hogy a mórahalmi traktorosok 
ilyenek, ebben nem kis érdeme 
van a gépállomás vezetőségének. 
Minden traktorhoz kiosztották a 
meleg ruhákat és az esőköpenyeket. 
A menetiránytervet az agronómu-
sok úgy készítették el, hogy a 
traktorosok saját termelőcsoport-
jukban dolgozzanak s közel legye-
nek otthonukhoz. Akik távolabb 
dolgoznak a lakásuktól, azokat a 
második otthonukká vált szép. 
tiszta, jól berendezett brigádszallá-
sok várják. A legtávolabbi brigád-
szállásokon is kényelmes vaságyak, 
szekrények vannak. Minden ágy-

hoz két lepedőt és meleg takarót 
kaptak a traktorosok. A községben, 
a gépállomáshoz közel külön le-
génységi szállást és külön női pi-
henőt létesítettek. Ezeket kipad-
lózták. bevezették a villanyt, mos-
dókkal látták el. A kényelmes női 
pihenőt sokan irigyelték. A fekvő-
helyek: sezlonok, rekamiék. Körü-
löttük asztalok, székek, tükrök, a 
földön szőnyegek. Az ablakokban vi-
rágok díszlenek. Még egy kis kony-
hájuk is van a traktoros-lán.vok-
r.ak, ahol főzhetnek maguknak. A 
leányok jó munká juk juta lmául a 
munkaruhák mellett hálópizsamát 
és magasszárú cipőt is kaptak. 

A beteg, vagy gyengélkedő trak-

torosokról külön gondoskodnak. 

Részükre gyengélkedő-szobát ren-

deztek be. Itt tiszta, hófehér szek-

rények, ágyak, rajtuk selyempap-

laook vannak, 


