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Nem marad büntetlenül, aki a dolgozók érdekei eiien vét! 
Hogyan lehet és kell a szocialista kereskedelemből kiirtani a „protekciózást 

a goromba bánásmódot 

'A „Délmagyarországpár hét-1 Távozásunk után azonban Sely 
lel ezelőtti számában felhívtuk a mesi elvtárs nem törődve azzaf 

szocialista kiskereskedelem dol 
gozóinak, vezetőinek a figyelmét 
oz üzletekben helyenként megmu-
tatkozó protekció-rendszerre és 
arra, hogy az árudák egyes dol. 
gőzén a szocialista kereskedelem.-
hez egyáltalán nem méltó udva-
riatlan bánásmódban részesítik a 
vásárló dolgozókat. Cikkünkben 
felhívluk a figyelmet, hogy ezek. 
nek a káros jelenségeknek kikü-
szöbölésére induljon verseny az 
árudák között. Javasoltuk azt is, 
hogy a Szegedi Kiskereskedelmi 
Vállalat vezetősége a jövőben fo. 
hozott figyelemmel kísérje az üz-
letek panaszkönyveit, vizsgálja ki 

dolgozók panaszait és szigo-
rúan büntesse meg azokat az el-
adókat, akik magatartásukkal, 
vagy ténykedésükkel rombolják a 
szocialista kereskedelem hitelét. 

Cikkünkre a Szegedi Kiskeres, 
kcdelmi Vállalat illetékesei ré-
széről nem kaptunk választ. A 
vezetők a kényelmesebb megol-
dást választották: belekapaszkod, 
lak cikkünknek egy vitatható, de 
kevésbbé bizonyítható konkrélu. 
mába, elismerték, hogy a párt-
sajtó javaslatai egészségesek, 
megvalósíthatók » előbbrevinnék 
a fejlődést, de érdemben nem 
foglalkoztak a javaslatunkkal. Mi 
lelt ennek a következménye? Az, 
hogy az illetékes szervekhez — 
többek közölt szerkesztőségünkbe 
— is naponta érkeznek a pana-
szok, melyek mint megannyi kon-
krét példa, támasztják alá azt, 
hogy javaslataink időszerűek vol-
tak és megvalósításukra sürgős 
szükség (etM&^^^^^^^^^^^H 

Hogyan lehelne a szocialista 
kiskereskedelem árudáiból kikil. 
szöbölni a hiányosságokat, meg-
indítani azl a folyamatot, mely 
mind az árudák alkalmazottait, 
mind pedig a vásárló dolgozókat 
közelebb hozná egymáshoz? Ügy 
gondoljuk, hogy általános szem-
pontok helyett — melyeket egyéb-
ként már löbbízben felvetettünk 
— helyesebb egy konkrét eseten 
keresztül megnézni, mi lehet az 
első lépés. 

Az Újszegedi Kender szövőgyár 
két dolgozójának aláírásával a 
következő levél érkezeit szerkesz-
tőségünkbe : 
„A pártsajtón keresztül szerét-

penk felhivni az illetékes szervek 
figyelmét a népbolt vezetők, alkal-
mazottak helytelen protekelózásá-
ra. Az utóbbi időben többszőr hal . 
lőttünk a dolgozóktól panaszt » 
pépboltokra, hogy egyes fontos, 
közszükségleti üikkelk kiszolgálásá-
nál protekcióznak. Ha a dolgozó 
bemegy az üzletbe: nem szolgálják 
ki. Azt mondják: nincs. Ha azon-
ban ismerős, vagy egy-egy „disz-
kispolgár" lép be, azt nagy hajbó-
kolás közepette kiszolgálják. 

A tapasztalataimból szeretnék egy 
példátlan esetet elmondani: 

A mult héten egyik dolgozótár-
sammal találkoztam, aki mondta, 
hogy kályhlacsővet akar vásárolni. 
Elkísértem. Több Üzletben vol-
tunk, de vagy elutasítottak azzal, 
hogy nincs, vagy olyan méret nem 
volt, anii'yet mi akartunk vásárol-
ni. (Ugyanis 105-ös kályliaesüvet 
akartunk venni). Több iizlet után 
jutottunk el a Sztálin-kőrúton lévő 
li.t-as árudába (Edényüzlet), ahol 
egész meglepődve láttam, hogy az 
áruda vezetője ismerősöm. Oda is 
súgtam a munkatársamnak: ..Ne 
búsulj, itt már biztosan kapunk!" 
Atig, hogy kimondtam ezeket a 
szavakat, már ls észrevett az áruda-
vezető, üdvözölt, mint Ismerőst és 
érdeklődött, mit óhajtok vásárolni. 
Elmondtam, mire ő közölte, hogy 
sajnos, esak 118-as kályhacsöve 
van, de menjünk át a mellette lé-
vő 5-ös népboltba, keressük Scly-
mesl elvtársat, mondjuk, hogy ő 
küldött, akkor blztosnn ki fog szol-
gálni, mert neki v an. Megköszön-
tem és továbbmentünk. Még el Is 
gondolkoztunk, micsoda furcsa do-
log az, hogy fűszerüzlethen tartják 
n kályharsövet. 

Bementünk az 5-ö« árudába, de 
előzőleg megbeszéltük társammal, 
nem áruljuk el, hogy tudjuk a 
kályhacső titkát és megpróbáltuk 
protekció nélkül megszerezni. Oda-
mentünk az áruda egyik alkalma-
zottjához. laki éppen kiszolgált és 
megmondtuk. hogv kályhacsövet 
szeretnénk venni. Sürgősen kijelen. 
tette: n'ncs! De menjünk át a 
szomszéd 33-ns árudába (Edénytlz-
Icl), ott biztosan kanunk. Erre meg-
kérdeztem, hol találhatom Sclymesl 
elvtársat? (Gondolva: mégis csnk 
protekclóznunk kell). A felelet meg. 
lepett, ngvan's ő vo't Selymes! elv-
társ. Elmondtam neki. hogy abból, 
a 33 as árudéból tövünk, ahová ő 
küldene, onnan küldtek bennünket 
Selymest elvtárshoz; mert itt van 
105-ös kályhacső. Sclymesl elvtárs 
nagyon meglepődött és zavartan 
Biondbt; „Várjanak, hozom ls" 

hogy üzlete tele van kiszolgálásra 
váró vevőkkel, otthagyta őket és 
átment megérdeklődni a dolgot. 
Vájjon, kinek a részére tartogatta 
Selymest elvtárs a kályhacsövet. 
Kit illet ez meg elsősorban, ha nem 
a dolgozókat. 

Bcrgcr Lajos, Vőnekl Antal, 
az Újszegedl Kenderszövőgyár 

dolgozói." 

Eddig a levéd, mely szerkesz-
tőségünkbe érkezett. A „Délma-
gyarország" szerkesztősége a le-
vél tartalmát megvitatta és el-
küldte a szerkesztőség egyik 
munkatársát a Szegedi Kiskeres-
kedelmi Vállalat központjába 
Alekszin Mihály elvtárs, vállalat, 
vezetőhöz: közösen vizsgálják ki, 
hogyan történhetett ez a minősít , 
hetetlen protekciózás. 

Aldkszin elvtárs készségesen 
vállalkozott az ügy kivizsgálására 
és saját maga la! ott hozzá, hogy 
erre, a bizony elég sötét ügyre 
fény derüljön. A vizsgálat ered-
ményét a következő levélben közli 
lapunkon keresztül a szegedi dol. 
gozókkal: 

„Személyesen vizsgáltam ki Ber-
ger és Vőneki elvtársak levelét. 
Meggyőződtem róla, hogy a levél-
ben foglaltak a valóságnak megfe-
lelnek, amit egyébként Selymesi 
György, az S.ös áruda vezetője 
maga is elismert. Nem mentegelés-
képpen, de szükségesnek tarlom 
megemlíteni, hogy a régebbi nép-
bolt áruellátással kapcsolatban, mi. 
kor még a Szegedi Kiskereske-
delmi Vállalat árudái a mult évben 
a Népbolt kötelékébe tartoztak, ve. 
gyes jellegű árudák voltak A mult 
évben történt szakosítás köveiket-
ményeként ezeket a cikkeket szako-
sítottuk. Selymest elvtárs is utasí-
tást kapott, hogy az ántdában lévő 
vas- és edényárut adja át a 33-as 
számú edényszaküzletnek. Ezt végre 
is hajtotta, de egy köteg 102-ös 
kályhacső a raktárban, egy sarok. 

ban ottmaradt. Ezt Gráf elvtárs, a 
33-as számú áruda vezetője észre-
vette és kérte is Selymest elvtársat, 
hogy azt a 7—8 szál kályhacsövei 
is adja át. Selymest elvtárs ezt meg 
is ígérte, de ígéretét a sok dologra 
való hivatkozással a kérdéses napig 
nem tartolta be. Ugyanakkor azon-
ban a központnak azt jelentette, 
hogy minden cikket átadott a SS-as 
számú árudának. 

Selymest elviárs egyike vállain. 
tunk legjobban dolgozó árudaveze-
tőinek, a munkaversenyben mindig 
igen jó helyezést ér el, de ez az el-
járása nagyban lerontja eddigi tel-
jesítményét. A Kiskereskedelmi 
Vállalat központja Selymest György 
elvtársat a vállalat jó hímevének 
rongálásáért, a felettes szerv utasi-
/ásónak be nem tartásáért 50 forint 
pénzbirsággal sújtotta, valamint szi. 
gorú, írásbeli megrovásban részesi. 
lette• Legyen ez az ítélet intő példa 
vállalatunk valamennyi dolgozója 
számára. Ne sétáltassák a dolgozó-
kat egyik üzletből a másikba és tő. 
leg ne kivételezzenek a kiszolgálás, 
ban, mert — mint ahogy a két üze-
mi dolgozó elvtárs írja — itt Ma-
gyarországon, ha valakikel kivéte-
les elbánás illeti meg, azok csakis 
a dolgozók lehetnek. 

Szeged, 1951 november 13. 
Alekszin Mihály, 

a Szegedi Kislcereskedelmi 
Vállalat igazgatója". 

Maga az ügy és a kivizsgálás 
iskolapéldája lehet annak, ho-
gyan kell különösen a közszük-
ségleti cikket árusító üzletekben 
a rendet biztosítani, hogyan le. 
het elérni: az áru valóban 
odajusson rendeltetési helyére, a 
dolgozókhoz. A Kiskereskedelmi 
Vállalat vezetősége ígéretet tett, 
hogy a jövőben még fokozottabb 
szigorral és erélyességgel fogja 
kivizsgálni a dolgozók panaszait, 
felelősségre vonja azokat, akik 
vétenek a dolgozók érdekei ellen. 

Hasznos munkakapcsolat alakul ki 
a szegedi matematikusok és nyomdászok között 

A Délmagyarország Nyomda ÁV. 
azok közé a nyomdák közé tarto-
zik, amely különösen nagy mennyi, 
ségben foglalkozik matematikai 
sznkkönyvek előállításával. ötéves 
tervünk keretében az idén mintegy 
150 ezer forintos beruházással új 
betűnnyagobat kapott erre a célra 
a vállalat. A matematikai könyvek 
szedésével jelenleg is külön üzem-
rész foglalkozik, amelyet a közel-
jövőben mintegy kétszeresére bővf-
'lenek-

A szegedi matematikusok már 
eddig ls Szoros kapcsolatot tartót. 

tak fenn a szedőkkel a minél jobb 
munka érdekében. A Bolyai János 
Matematikai Társulat szegedi cso-
portja (öbb előadást tartott a ma-
tematikai szedők számára, most 
pedig a szedők részéről hangzik el 
előadás. Csütörtökön este 7 órai 
kezdettel a Bolyai-intézet I..es szá-
mú tantermében lAdy-Téri egyetem, 
I I . emelet) Keresztury Jenő, a D'el-
magyaroT&zág Nyomda matematikai 
főszedője: „A nyomdaipar mérték-
rendszere és betűtipusai" címmel 
tart e!őadást. A rendezőség minden 
érdeklődő? szívesen lát. 

Hárommillió forinton beruházásnál 
úf szennyvízcsatorna épül Szegeden 

Lassan már fel sem tudjuk so-
rolni mi mindent kapott és kap 
Szeged aiz ötéves tervtől. Épül. 
szépül, fejlődik Szeged, hogy dol-
gozói mind kényelmesebben, job-
ban élhessenek és mind egészsége-
sebb körülmények közölt végez-
hessék munkájukat. Most, október 
16-á újabb építkezés kezdődött 
meg városunkban, még pedig egy 
800 méteres szennyvizlavez.elö 
csatorna építése, amelyet a Viz-
épitő Vállalat végez. A csatorna a 
régi Tiszaparton futó és a háború 

idején a bombázás által megsérült 

szennyvízcsatorna helyéhe épül 3 

mill ió forintos beruházással! s már 

40 méteres szakaszt meg Is építet-

tek a Vízépítő dolgozói. A csator-

na megépíttetésével ötéves ter-

vünk megszünteti azt az áldatlan 

állapotot, hogy egy-egy nagyobb 

zápor alkalmával a mélyebben 

fekvő házaik pincéit. 60! a lakáso-

kat is elönti a víz, mert a sérült 

1/iszaparti csatorna nem tudja el-

vezetni. 

A Szegedi Villamosvasút DISZ fiataljai 
így ünnepelték a DÍVSZ megalakulásának 

hatodik évfordulóját 

Nagy napja volt november 10-
én a vi lág ifjúaagáuak. Ekkor voll 
hatodik évfordulója a DÍVSZ meg-
alakulásának. Ezi a napot a ma-
gyar ifjúság munkával, Ifjúságii 
műszakokkal ünnepelte meg és eb-
ből a Szegedi Villamosvasút DISZ-
fiatalsága is kivette részét. No-
vember 10-én délelőtt a szegedi 
villamos minden vonalán ifjúmun-
kások bonyolították le a forgalmat 
a feldíszített, fellobogózott korai-

ÉPÜL ÖTÉVES TERVÜNK EGYIK ALKOTÁSA, 

a% Újszegedi Vístorony 
ezek a falevelek fogy-

nának már el! Egyebet sein csiná-
lunk, mint a faleveleket vigyáz-
hatjuk — mondogatják a Vízépítő 
Vállalat dolgozói, akik az újsze-
gedi vízitorony épitését végzik. De 
nem is csoda, hogy mérgelődnek 
az erős szól ós a sok falévá' 
miatt, mert ha véletlenül levél ke-
rül a betonkeverékbe, akkor a be-
ton nem köt rneg. Igy hát Marjai 
István elvtárs egyebet sem tesz, 
egész nap, mint a víztorony nem-
régen lerakott alapjából söpri a 
levelekel. < 

A víztorony építését végzó elv-
társak kifogástalan munkát akar-
nak végezni, hiszen valamennyien 
tudják, milyen hatalma® jelentősé-
ge lesz a vízitoronynak az új-
szegedi lakósok számara. Népgazda-
ságunk a víztorony építésével az 
ötéves terv harmadik évében 

2 millió forintos beruházással, 

megoldja az újszegedi vízellátás 
problémáját. Akkor, amikor dolgo-
zó népünk állama ilyen hatalmas 
anyagi áldozatokkal emeli dolgo-
zóink életszínvonalat ós biztosítja 
kényelmes életüket, akkor a víz-
torony építőinek i6 mindent meg 
kell tenniiők a tökéletes, jó mun-
ka végzése érdekében, ö k igye-
keznek is teljes erejükből. 

Ezit bizonyítja az is hogy a 

vízitorony alapjának elkészítését 

november 7-re befejezték. Igaz, 

hogy a dolgozók még éjjel dol-

goztak, hogy az alapot mielőbb 

befejezzék. 

lelkes munkájuk szép eredmé-

nyeit büszkén hirdeti a verseny-

tábla, ahol az első helyéin Posztós 

Ferenc ács áll 210 százalékos 

eredményével. De nemcsak a ver-

senytábla hirdeti büszkén Poszitós 

elvtárs eredményét, hanem maga 

io büszke arra, hogy sem a mun-

kateljesítményben, sem a minőségi 

munkában nem vall szégyent. 

— Eddig már kétszer lettem or-

szágos viszonylatban a „Szakma 

legjobb dolgozója" — mondja bol-

dogan. — Hogy önmagamat még 

jobb eredményekre biztassam, pá-

rosveTeenyre hívtam Bartns Jánost, 

aki a 6zermyvízátemelésnél dol-

gozik mint ács. Ö 

most lett nemrég sztahánovista, 

de én is az akarok ler.ni és az ls 
leszekl — mondja komoly elha-
tározással. 

Ezzel Posztós elvtárs munkája 

után néz. A maga részéről befe-

jezte a beszélgetést, de megszólal 

Sztiancsik András, a víztorony fő-

művezetője: 

— No csak ne hallgassa el Posz-

tós bácai az ajap zsaluzásánál elért 

faanyag megtakarítását, meg a ver. 

senytáblát sem, amit olyan szorgal. 

masan csinálgat a munkaidő után. 

— Ugyan. az a 812 forint meg-

takarítás — szerénykedik Posztós 

elvtárs —, hol van az Szöllősl elv-

társ újítása alapján, az alaplera-

kásnál elért 17.500 forintos meg-

takarítástól. Na meg az a verseny, 

t á b l a . . . minek Is szól róla Szta-n-

csik elvtárs? Hisz az meglepetés 

akart lenni. — A többi dolgozó ne-

vetve néz a zavarbakerült Posztós 

„bácsira", aki munkaidő után olyan 

szorgalmasan festegette, csinosít-

gatta a meglepetésnek szánt ú j ver. 

senytáblát és aki csekélységnek 

érzi a 812 forintos megtakarítást, 

amit november 7.re ajánlott fel. 

Posztós elvtárson kívül van még 

párosversenyző a víztoron yná:. 

Szabó Sándor sztahánovista vas-

betonszerelő és tanítványa Polcsán 

Mihály, aki már egy alkalomma. 

túlszárnyalta mesterét. Egyelőre 

még Szabó elvtárs vezet 

192 saáxalékos 
átlageredményével 

Polcsán elvtárs 150 százaiékos át-

lagával fezemben. Szabó Sándor 

nemcsak jő munkájával, hanem újí-

tással is elősegíti a sikeres mun . 

kát, mert egy vibrátor gép átajaki . 

(fisával lehetővé teszi, hogy a víz-

torony lábazásához szükséges csa-

vart gömbvasat a munkahelyen, is 

előállíthassák. 

— Mindannyian, akik itt dolgo-

zunk, jó munkánkkal arra törek-

szünk — mondja Sztancsik eivtárs 

búcsúzóul —, hogy a Víztorony 

mielőbb elkészüljön és az újszegedi 

dolgozók rendelkezésére álljon. E z . 

ért vállaltuk december 21-re, szere-

tett Sztálin elvtárs születésnapjára, 

hogy a víztornyot az első födé-

mig, a mellette épülő szivattyútele. 

pet pedig födémmel együtt felépít, 

jük. Ebben úgy gondoljuk nagy se-

gítséget jelent majd a november 

elsejével bevezetett 

Ónálló műhely elszámolás. 

Eles csengőszó harsan fel. Elér-

kezett az ebédidő s az ebédlőben 

már ott várja a víztorony lelkes 

építőit a frissen párolgó leves, 

meg a jó káposztástészta. A j ó ebéd 

utfin pedg új ju l t erővel látnak a 

munkához, amiben már eddig is 

olyan szép eredményeket értek el. 

kon. és az if júmunkások odaadás-
sal végezték munkájukat, mert 
egy szívvel, egy. lélekkel az ifjú-
sági műszak síkerét akarták. 

A kocsidiszítésd munkálatokból 
Botrdás Mária, Vékes Rózsa, An-
tal Vera, Kiss Erzsébet; Bozsár 
Mária és Faz°kas Irén elvlársnók 
vették ki nagy lelkesedéesel ré-
szüket, ezzel is bizonyítva, hogy 
az ifjúságban is van lendület és 
munkakedv. De ezt bizonyították 
az ifjúsági műszakban elért jó 
eredmények is. 

A kocsiveze'.ók közül Jnczkó 
Mihály 148, Gyömbér János 149 és 
Csikor József 128 százalékos ki-
magasló eredményeket értek el. A 
kalauznők közül Muhari Ilona érte 
el a legjobb eredményt 179 száza-
lékos íeljesltiményéveL De példát 
mulatott Szűcs Piroska 166, Vékes 
Rózsa 150, Farkas Aranka 161, Bu-
din Klára 146 százalékos eredmé-
nyével. 

Valamennyien, a DISZ vezetőség 
tagjai ós Ifjúmunkások azon le-
szünk, hogy ezt a munkalendüle-
tet megtartsuk és továbbtokozzuk, 
hogy a Villamosvasút Ifjúmunká-
sai jó munkájukkal és a forgalom 
megjavításával is bebizonyítsák 
Pártunkhoz és Rákosi elvtárshoz 
való hűségüket. 

Lázár Ilona 
DISZ -litkár. 

Képünkön Szabó Sándor és Polcsán Mihály elvtársak, vasbe. 
tonszerelők „kengyelezik' 1 az alap vashálózalát, hogy utána Foszlós 
Ferenc elvtárs hozzáláthasson a „zsaluzás"-nak. Szabó és Polcsán elv-
társaknak lelkiismeretes, pontos munkát kellelt végezniök az alap el-
készítésénél, mert az ötéves terv keretében felépülő víztorony 42 mi. 
ter magas és 500 köbméter befogadóképességű lesz, így az alapnak 

hajaimat terhelést kell majd birniat 

A rádió műsorán 
a szegedi gyakorló 

általános iskola úttörő 
énekkara 

A Szegedi Pedagógiai Főiskolai 

Gyakorló Általános Iskolájának út-

törő énekkarát 'több hangversenyről 

is jól Ismerik míir Szeged dolgozói. 

Az énekkar műsorát két alkalom-

mal a rádióból is hallhattuk. Most 

csütörtökön, holnap délután fél 4 

órai kezdettel a Kossu'ih-rádióból 

'smét hallhatjuk műsorukat hang. 

lemezről. Az énekkart Garamszegi 

József elvtárs vezényli, zongorán 

pedig K'ézdl Erzsébet kísér. Műso-

rukban Kodály kórusművei közül a 

Síiket sógor, Hajnövesztö, Katalin-

ka, Gólya-nóta, Es'tl dal, Cigány, 

sirató és Túrót eszik a cigány sze-

repei, valamint Kadosa: Süss fel 

munka napja, Sárköz'—Mészöly: 

Aratódal és Szabó—Rnics: Rákosi n 

jelszónk című kórusművek. 

November 22—28 között 

Román Filmhetet 

rendeznek 

Magyarországon 

Magyarországon elsőizben no-

vember 22—28 között, Eudapesien 

és nyolc vidéki nagyvárosban ren-

dezik meg a Román Filmhetet. A 

filmhét műsora azokat a problé-

mákat ismerteti, amelyekkel a Ro-

mán Népköztársaság dolgozóinak a 

6zociaEsta építés során meg kell 

küzdeni. A filmhét két játékfilmje 

a „Győz az élet", és „A mi fa-

lunk". Ezeken kívül számo6 ú j ro-

mán dokumentfilm és két rajzfilm 

'kerül a magyar kjjzönséa elé-


