
Vita 
a munkahelyi 
közérzetről 

Hogyan érzi magát a 
munkahelyén? címmel 
vitacikket közöltünk va-
sárnapi számunkban. Az 
olvasóinktól beérkezett 
vélemények közlését 
mai számunkban meg-
kezdjük és a levelek 
beérkezésének sorrend-
jében folytatjuk. Ezúttal 
két olvasónk leveléből 
közlünk részletekéi. 

A munkaidő A szegedi egyetemekre 
további látogatott az odesszai 

csökkentése küldöttség 
„Innen szeretnék nyugdíjba 

menni 
. . . a munkakörömet sze- velünk dolgozik, kezebe ad-

retem és nem akarok juk a munkát, semmi íele-
elmenni az üzemből, Itt sze- lőssége nincs: hat forint óra-
retnék maradni nyugdíjazd- bérrel vették fel és mosta -
somig, ha megérem. És itt nában megkapta a 6,70-et, 
szeretnék rátérni a címre: amit én kapok, mint rakodó 
Hogyan érzi magát a mun- csoportvezető és árukiadó. 
kahelyén?... Két, sőt három De van egy idős szaki is, 15 
szeszélyt kell tűrnünk, kezd- éve dolgozik a gyarban, több 
ve a raktárvezetőn: ha rossz éve a raktárban és szintén 
kedve van, akkor o r d í t . . . b',70-et. k a p . . . De a felesé-
szinte remeg az ember, az is, gem is többször panaszkodik, 
akinek nem szól a kiabálás, gépnél dolgozik, s a szalag-
A két helyettes szintén han- vezető basáskodik. Üjabban 
gulat-ember, túlzásba viszik azzal fenyegetődzik, hogy el-
a beosztásukat. Ügy jövök veszik a szabad szombatot, 
be a munkahelyemre, hogy Mindenki érett ember és 
mindig lesem, vajon milyen tudja, hogy dolgozni kell, és 
kedvükben vannak . . . dolgozik is, csak az ilyen ba-

1968-ra megmondták, hogy sáskodókat kellene íelvilágo-
tizetésemelés nem lesz, de az sítani.". 
ú j munkásokat 8—6,50-nel Bíró István, 
veszik fel. Nálunk is van egy Magyar 
ifjúmunkás, 17 éves, egy éve Tanácsköztársaság 
sincs a készáru raktárban, útja L 

„Nehéz a szeretett 
szakma nélkül" 

„Felmondtam. . . ú j mun- roztam. inkább megválók a 
kahelyre mentem dolgoz- szeretett munkahelytől, 
n i . . . Szívemből szerettem a semhogy fejbólintójános le-
munkámat, amely nem kis gyek. A legszebb: a hit tört 
felelősséget rótt rám. Dol- meg bennem. Lehet az. hogy 
goztam becsülettel, hány egyes vezetők becsületes 

even keresztül csak szabad dolgozókat elhallgattassanak 
Be-ég alatt levő kútnál tudtam 

tisztálkodni még télen is, 
kocsijavítás. karbantartás 
után . . . Szinte vidám volt 
az é l e t em. . . Egymás után 
kaptam az elismerésekel, 
pénzjutalmakat, oklevelet . . , 
Hétről-hétre, hónapról-hó-
napra még a szabadnapok is 
elmaradtak, annyira szeret-
tem a munkát, a hivatást. 

Egyet értek vitaindító írá-
sukkal, kérdéseinek idősze-
rűségével." 

Személyes történetét 
mondja el ezután olvasónk: 
volt munkahelyétől való 
megválásának keserű sorát. 

,,En, akit úgy ismertek 
meg munkatarsai, hogy 
ószinte, nem tudtam el-
viselni . . ." (ti. az ott kiala-
kult helyzetet), hiszen 

meggyőződésem, hogy a 

— mert ha nem, hát 
pül?'? 

Tóth Mihály, 
Kossuth Lajos 

sugárút 16. 

A textil-, bőr- és a ruháza-
ti iparban ez év első felében 
kísérletképpen öt vállalatnál 
vezették be a rövidített 
munkahetet, s ez 15 000 dol-
gozónak jelentett több szabad 
időt. A munkaidőcsökkentés 
tapasztalatait és az újabb 
vállalatok felkészülését a há-
rom szakszervezet szövetsé-
gének elnöksége keddi ülésén 
vizsgálta meg, s megállapí-
totta: a kísérleti vállalatok 
sokrétű, alapos termelés-át-
szervezési és műszaki fejlesz-
tési intézkedési tervet haj-
tottak végre, s ezekkel meg-
teremtették a feltételeit an-
nak, hogy a kieső munkaidőt odesszaiak 

hangsúlyozták a 
pótoljak, a termelés es a 
dolgozók keresete ne csök-
kenjen. 

Az első félév túlnyomó-
részt kedvező tapasztalatai 
alapján újabb 15 textilipari, 
8 ruházatipari és 5 bőr-cipő-
ipari vállalat készült f e l á r -
rá, hogy a második félévben 
bevezesse a rövidített mun-
kahetet. Ez újabb 96 000 dol-
gozót érint. A textilipar dol-
gozóinak 35,4 százaléka, a ru-
hagyárak munkásainak 75,6 
százaléka, a bőr-cipőipari 
munkások 64,5 százaléka jut 
majd több szabad időhöz. 
Lényegeben a ruhaipari és a 
bőr-cipőipar valamennyi vál-
lalatánál még ez évben 
megkezdik a munkaidő csök-
kenteset. 

Meleg vizű tenger 

Nyugat-Szibéria alatt 
A francia nyelven megje- Több kutat ástak, amelyeken 

lenő szovjet katonai folyó- át a meleg víz feljut a föld-
irat a „Revue Militaire So- felszínre. A tervek szerint 
viétique" hírt ad arról, hogy termálvizes üdülőket létesíte-
a szovjet geológusok óriási n e k > s a m e l e g vizet íelhasz-
meleg vizű „föld alatti fen- . . . . . ..,, 
gert fedeztek fel Nyugat- nal3ak lpan celokra' zold" 

párt harcol a kiskirályok, a i Szibériában. Mélysége 1100— ségtermesztésre és a laká-
basaskodók ellen. így hatá- j 3000 méter között váltakozik, sok fűtésére egyaránt. 

A V. P. Bolenkovnaa, az Ukrán Kommunista Párt nar, rektor azokról a mii-
Odessza városi bizottsága titkárának vezetésével Szege- tozásokról tájékoztatta a 
den tartózkodó pártmunkásküldöttség hétfőn a városi vendégeket, amelyeket az 
pártbizottság székházába látogatott, ahol a városi párt- egyetemi reform szinvona-
vb tagjainak jelenlétében dr. Perjési László, a Szeged lasabb megvalósítása érde-
városi pártbizottság első titkára es V. P. Bolenkov köl- kében most készítettek elő 
cscnösen tájékoztatták egymást Szeged, illetve Odesz- az egyetemen. Az odesszai 
sza politikai, gazdasági, társadalmi, és kulturális életé- küldöttség tagjainak kér-
ről. Tegnap, kedden — a város több vezetőjének társasa- deseire válaszolva az egye-
gában — délelőtt az orvostudományi egyetemet, délután tem rektora elmondotta, 
pedig a József Attila Tudományegyetemet kereste fel az hogy amíg a régi egyetemek 
odesszai küldöttség. által adott tudásanyag egy 

életre szólt, ma — a tudo-
A meleghangú és kölcsö- Gábor egyetemi tanár, a kii- mányok gyors fejlődése mi-

nős üdvözlések elhangzása, nika igazgatója fogadta a att — az egyetem nem 
dr. Tóth Károly rektor és küldötteket és dr. Kulka képes egész életre szóló is-
V. P. Bolenkov bevezetője Frigyes egyetemi docens- meretanyagot adni. Ezért az 
után az orvostudományi sel együtt bemutatta a ven- egyetem első feladata ma 
egyetem rektori hivatalában elegeknek a klinikai könyv- elsősorban az. hogy alap-
élenk eszmecsere alakult ki tárat, laboratóriumait, mű- vető készségeket biztosít-
az odesszai pártmunkásául- tőit és modem műszereit. son hallgatói számára a tu-
döttség ós az egyetem veze- A küldöttek ezután a női dományágak közötti eligazo-
tői között. A szegediek és klinikára látogiattak. Itt dúsban, és lehetővé tegye, 

egyaránt dr. Szontágh Ferenc egyete- hogy a végzett hallgató ön-
közveilen, mi tanár, igazgató ismertet- állóan is továbbképezhesse 

személyes kapcsolatok io- te a klinika munkáját, s magát. Ezt szolgálják a ké-
vábbi kiépítésének és meg- végigkalauzolta a vendége- szülő változások] 
szilárdításának jelentőségét, ket a laboratóriumokon, a a beszélgetés után az 
A két egyetem munkájának szülőszobán és a modern odesszai pártmunkásküldött-
megismerésében és mégis- műtőn. ség tagjai az egyetem és a 
mertetésében a személyes Délután a József Attila város néhány veze tőjénél; 
kapcsolatokat más formák Tudományegyetemen dr. társaságában az újszegedi 
nem helyettesíthetik. 

Nagy érdeklődéssel hall-
gatták meg a szegedi egye-
tem vezetői az odesszai kül-
döttség orvos tagjának, Ny. 
V. Kara-maiinak, az Odesz-
szai Orvostudományi Egye-
tem docensének és pártbi-
zottsági ti tkárának ismerte-
tését egyetemük életéről. 
Karaman többek között el-
mondotta, hogy az odesszai 
egyetemen 3870 orvostan-
hallgató képzésében 400 ok-
tató vesz részt. Szegeden 
fele ennyi hallgatót ugyan-
ennyien oktatnak. Kiderült 
aztán, hogy az odesszai 
orvosképzés más -rendszerű, 
mint a szegedi. Az angliai 
orvosképzésre hasonlít ab-
ban, hogy az egyetemnek 
nincsenek klinikái. A gya-
korlati orvosképzés a vá-
ros kórházaiban folyik. A 
tei-heknek ez a megosztott-
sága a kórházak és az egye-
temek között magyarázza az 
oktatók viszonylag kis szá-
mát. 

A beszélgetésen szó esett 
az odesszai és a szegedi or-
vostudományi egyetem éle-
tének számos más kérdésé-
ről, többek között a hallga-
tók elbírálásáról, a kollégiu-
mokról, az ösztöndíj-rend-
szerről. Az odesszai vendé-
gek nagy érdeklődéssel is-
merkedtek az egyetem éle-
tének minden részletével, s 
nemcsak a rektori hivatal-
ban kialakult eszmecserén, 
hanem később, amikor a be-
szélgetés után az I. számú 
sebészeti klinikára látogat-
tak. A klinikán dr. Petri 

Márta Ferenc egyetemi ta- füvészkertbe látogattak. 

Van elegendő állás, 
csak foglalják el 

A fiatal szakemberek 
elhelyezkedéséről 

Ebben az esztendőben or- illeti, ebben a tanévben a 
szágosan mintegy 12 ezren pedagógusképző intézmé-
íejezik be tanulmányaikat nyékből 3150 óvónő, tanító, 
nappali tagozaton a külön- általános és középiskolai ta-
böző felsőoktatási intézmé- nár kerül ki. Közülük 2900 
nyekben. A végzősök elhe- jogosult pályázat benyújtú-
lyezkedésének lehetőségeiről sára. a többi társadalmi ösz-
— az eddig összegyűlt infor- töndíjas. A pályázók részére 
mációk birtokában — az a tanácsok és intézmények 
alábbi tájékoztatást adták a több mint 4000 állást hír-
Művelődésügyi Minisztérium dettek. 
és más érdekelt tárcák ille- a Művelődésügyi Minisz-
tékesei. tériumban végül a követke-

— A műszaki egyeteme- zőképpen összegezték az ed-
ken végző 2000 hallgató több digi tapasztalatok lényegét: 
mint 50 százaléka ösztöndi- — Az elhelyezkedések még 
jas, így 983-an nyújthattak nem értek véget, így végie-
be pályázatot Részükre a ges eredményről nem be-
vállalatok, intézmények több szélhetünk. Az azonban meg-
mint 2600 állást hirdettek, állapítható, hogy a fiatalok 
Figyelemre méltó, hogy _ a 2 e l ő z ö é v e k h e z h a s o n . 

a műszaki egyetemek terű- lóan — elsősorban Budapest 
létén egyetlen olyan kar, ós a vidéki nagyvárosok felé 
v a p szak sincs, ahol a tájékozódnak, 
palyazatra jogosult hallga-
tók számát nem érte vol-
na el, illetőleg ne haladta 
volna meg a betölthető 
munkahelyek száma. 

ket. Vasúti síneket és másfajta vas-
termékeket gyártottak. 

I t t a vasműveknél találkoztam 
először Szamuely Tiborral, aki mint 
rajzoló dolgozott, s nagyon rosszul 
ment a sora. Szamuely Tibor nagy-
tekintélyre tett szert a hadifoglyok 
között. Itt Nagyezsgyinszkben ő már 
kapcsolatban állt az orosz forradalmi 
munkásokkal, jól beszélt oroszul és 
olvasta a forradalmi sajtót. Eljárt az 
orosz munkások gyűléseire és az ott 

tapasztaltakról és hallottakról beszélt 
a hadifoglyoknál;. Egypárszor én is 
elmentem vele ilyen gyűlésekre. Na-
gyon szerettük Szamuelyt bátor for-
radalmár magatartásáért és azért, 
mert mindenütt, ahol ez szükséges-
nek látszott, megvédte a hadifoglyok 
erdekeit. Nem sajnálta sem erejét, 
sem idejét és szívesen foglalkozott 
velünk, munkásokkal. Szamuelynék 
sokkal több mozgalmi tapasztalata 
volt, mint nekünk, mert már itthon, 
még a háború előtt részt vett a mun-
kásmozgalomban. Szamuely Tibor 
még az Októberi Forradalom előtt 
megszökött Nagyezsgyinszkböl. 

Az üzemben ismerkedtem meg egy 
Ivanov nevű martinásszal, aki gyak-
ran elbeszélgetett velünk a háború-
ról. a békéről és tőle hallottuk leg-
először Lenin nevét, aki békét és 
szabadságot akar. Azt magyarázta 
nekünk, milyen fontos az, hogy a 
hadifoglyok és az orosz munkások 
összetartsanak. Az orosz munkások, 
akik politikailag fejlettebbek voltak 
nálunk, mind gyakrabban beszélget-
tek velünk a bolsevikok politikájá-
ról es a szocialista forradalom cél-
jairól, szükségességéről, megvalósi-
tasanak lehetőségéről. 

A vasiizemben és a környéken dol-
gozó munkások és hadifoglyok októ-
ber és november hónapokpan még 
közelebb kerültek egymáshoz. A bé-
ke, a szabadság, a föld követelésének 
forradalmi jelszavai igen, népszerűvé 
lettek a hadifoglyok között. Ez ért-
hető is, hisz melyik hadifogoly nem. 
akarta a békét és a szabadságot? Az 
orosz munkások már arról is beszél-
tek. hogy eljön hamarosan az az 
idő] amikor a termelés ellenőrzését 
ők maguk veszik kezükbe. Mi ezeket 
a törekvéseiket lelkesen támogattuk, 
mert meg voltunk győződve arról, 
hogyha a termelés ellenőrzése a 
munkások kezébe kerül, akkor ne-
künk is jobb lesz a helyzetünk. 

Októberben kitört a forradalom, 
persze nem mindenütt egyszerre 
egész Oroszországban. Csak a szoc-
demek képzeltél; el úgy a világfor-
radalmat, hogy egy mesebeli proletár 
az Északi-sarkon megfújja a riadót: 
Világ proletárjai egyesüljetek! — és 
H munkásosztály egyszerre mindenütt 
kezébe veszi a hatalmat. Nem. így 
történt! Mert mire hozzánk eljutott 
a forradalom híre, már november 
vege volt. 

Ekkxxr egész nyíltan és bátran tár-
gyaltunk az orosz munkásokkal, hogy 
innen is el kell kergetni a Kerensz-
kij-rendszer embereit. Azt hiszem, 
november végén vagy december ele-
jén az orosz munkások nagy felvo-
nulásra készültek és minket is fel-
szólítottak, hogy tartsunk velük. Mi 
magunkkal vittük a szerszámokat, és 
olyan eszközöket, amivel ha kell, hát 
odaütünk. Énekszóval, lelkesen men-
tünk előre az orosz testvérekkel. A 
kis létszámú helyőrség nem tudta 

visszatartani a tüntetőket, akiknek 

Nem vitás, hogy a munka-
helyek száma a legtöbb 
területen igen jelentős, 
egy-egy végzős hallgató-
nak tehát bő választási le-
hetősége van. 

— Különösen jelentős az 
a fő jelszavuk ez veit: „Minden ha- ' ! S f n y a * ' i a t a l közgazdászok 
talmat a szovjeteknek!" Ezt kiabál- ! i r á n t - E z t bizonyítja a csak-
tuk, ezt zúgta a tömeg. Ez az áradat n e ™ e z e r meghirdetett alias A pályázati rendszer beve-
konnány ^ é s U ^ S T í — a z ^ <apasztala-
tttnÍTa na©rezsgyhfsriri vasműnél! ^szha l lga tó . 500 munka- tok tükrében úgy ítélhető 

helyre palyazhatott. A ter- meg, hogy előnyös, 
mészettudományi karokon 

Mi. hadifogoly agitátor-ok. megma- ! v é g z ő ~ n e m tanárszakos- — — 

a munkások vették kezükbe a ha-
talmat. 

| vegyészek, biológusok, mate-
matikusok, fizikusok és geo-gyaráztuk a hadifoglyoknak a nagy 

fordulat jelentőségét és azt, hogy ez I , . . , , 
a forradalom minket is felszabadított. 1 1 / l k u s ® k r é s z e r f . Jelenleg 

December közepe felé jöttek a hí- i k a v e f b b a munkahe y, mint 
rek. hogy a V o l £ mentén, Szama- 1 

vajon a vállalatok helye-
sen. reálisan mérték-e fel 
az ilyen végzettségű szak-
emberekkel kapcsolatos 
igényüket. 

Feltűnő azonban, hogy a 
meghirdetett, viszonylag ke-
vés munkahelyre is csak 
részben pályáztak az érde-
keit végzősök. 

Az orvostudományi egye-
temeken végzők közül 815-en 
pályázhattak 860 állásra. Eb-
ből 750 kórházi (gyógyinté-
zeti). A 860-ból 200 állás 
egyetemi székhelyeken van. 

Ami a „pedagógusfrontot" 

rában és másutt az ellenforradal- I a k e r d e s ' , h o g y , a 

márofc mozgolódnak a szovjethatalom | technika & tudomány roha-
ellen és hogy ott a Vörös Gárdába !™f tajlodesenek tóoszaka-
felvesznek hadifoglyokat is. Többed- i 
magammal útrakeltem. 1917 decem-
ber vége felé Szamarába értünk, i 
ahol szervező és agitációs munkát ; 
végeztünk a hadifoglyok között. En-
nek a munkának az eredményeként 
sokan beléptek a Vörös Gárdába. 

A heiyi kommunista párt, Kujbisev 
és még több orosz bolsevik vezetésé-
vel jelentős mozgalom indult meg 
1918 elején Szamarában a külföldi 
munkások és dolgozó hadifoglyok 
között. 

1918 tavaszától a jxolgárháború 
végéig megszakítás nélkül fegyvere-
sen harcoltam a Volga mentén. Sza-
marában. Orenburgban, Közép-Ázsiá-
ban, Turkesztán ban. a Káspi-fronton, 
majd később a ferganai ellenforra-
dalmárok ellen a szovjet hatalomért. 
A polgárháború végéig folyton vere-
kedtünk, félni sohasem féltünk, még 
ha sokszoros túlerővel álltunk is 1 SZERDA 

A minőség 
védelmében 

Tegnap véget ért Szege-
den az a háromnapos mű-
szaki ellenőrzési tanácsko-
zás, amelyet a Gépipari Tu-
dományos Egyesület műszaki 
ellenőrzési szakosztálya, a 
Textilipari Műszaki Tudo-
mányos Egyesület és a GTE 
szegedi területi szervezete 
közösen rendezett. A részt-
vevők előadásokat hallgattak 
és vitattak meg a gyártás 
műszaki előkészítéséről, kü-
lönös tekintettel a minél 
jobb minőség biztosítására. 

szemben, mert tudtuk, miért harco-
lunk. 
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