
Világ proletárjai egyesüljetek! 

A Z M D P C S O N G R Á D M E G Y E I B I Z O T T S Á G Á N A K L A P J A 

XI . ÉVFOLYAM, 43. SZAM I VASÁRNAP, 1955 FEBRUÁR 20. ARA: 50 FILLÉR 

MAI SZAMUNKBÓL: 

A francia köztársasági elnök Edgár Faure-t bízta meg 

kormányalakítással 
(2. oldal) 

Ülést tartott a megyei tanács 

(3. oldal) 

Miért romlott a minőség a Szegedi Cipőgyárban? 

(5. oldal) 

Ma tartja városi 

küldöttválasztó 

értekezletét a DISZ 

Ma délelőtt fél 9-kor tartják a 
Kálvin téri székházban a városi 
DISZ értekezletet. Itt Szeged fia-
taljai számot adnak elmúlt évi 
mginkájukról. Egész bizonyos az 
eredmények mellett felfedik az el-
követett hibákat és határozatot 
hoznak azok kijavítására. 

Nagyjelentőségű lesz a mai érte-
kezlet. Most választják meg a vá-
lasztmány tagjait, akik felhasznál-
va az eddigi tapasztalatokat, a jö-
vőben sokkal odaadőbban képvise-
lik a város fiatalságát. Ugyancsak 
ezen az értekezleten választják meg 
a megyei DISZ értekezlet szegedi 
küldötteit is. 

SZEGED ÉLETÉBŐL 
Gyümölcsöző együttműködés Szeged élelmiszeripari vállalatai között 

Hét új filmet matatnak be 

a szovjet filmhéten 

íCsütörtökön délután a Szabad-
ság filmszínházban a Csongrád-
megyei Moziüzem Vállalat bemu-
tatta a magyarul beszélő „13. számú 
ügynök" ég o színes „Bátrak isko-
lája" című szovjet filmeket. 

A filmek bemutatása után a 
TTIT klubhelyiségében megbeszé-
lést tartott a vállalat a tanácsok 
népművelési osztályaink munkatár-
saival, kullúrott honok, filmszínhá-
zak igazgatóival és a tömegszer-
rezet képviselőivel a szovjet film-
hét megünneplésével kapcsolatban. 

Gergye Gyula elvtárs, a Csongrád-
megyei Moziüzem Vállalat igazga-
tója ismertette a szovjet film ün-
nepének programját, amely már-
cius 10-től 23-ig tart. A filmszín-
házaink külsőkben is tükrözik az 
ünnepélyességet, A nagyobb film-
színházak kiállítást rendeznek ez 
alkalomból. A Szabadság Moziban 
előzetes előcsarnoki vetítést ren-
deznek. 

'A szovjet film ünnepén hat új 
szovjet filmet mutatnak be: a „Bát-
rak iskolája", az „őserdők fog-
lyai", „13. számú ügynök", „Modern 
kalózok", „A tőr", és „A szitakötő". 

Ezenkívül az elmúlt évad nagy-
sikerű szovjet filmjét is előadják. 
Isméf vetítik a „Luxus-tutajon", 
ae „Anna a férje nyakán", a „Bű-
nösök", „A hegyitó titka" című 
filmeket. 

Az új magyar filmet, a „Liliom-
fi"-t is a Szovjet Film Ünnepi 
Hetén mutatják be filmszínházaink. 

A Szegedi Textilművek 
ifjúsági brigádjai segítik 

a Pesterzsébeti 
Kötöttárugyár 

jobb fonalellátását 
A Szegedi Textilművek ez évre 

új feladatot kapott. Ez az, hogy a 
kötszövő ipar felé szállítandó fona-
lait parafinozva adja át. Ennek 
következtében a kötszövő ipar egy 
orsózási műveletet megtakarít. Ez 
természetesen az előállítási költsé-
get csökkenti. 

A Textilművekben január első 
napjaiban megkezdték a parafino-
zási kísérleteket. Meg kell mon-
dani, hogy ez nem járt megfelelő 
eredménnyel. Voltak még hibák. 

Az üzem DISZ-bizottsága vállal-
ta, hogy a felszabadulási verseny-
ben az if júmunkások bevonásával a 
legjobb minőségi munkát végző 
dolgozók közül műszakonként egy-
egy brigádot hoznak létre. A bri-
gád tagjai minden egyes gombolyag 
orsózásáért vállalják a felelősséget 
és továbbá azoknak a feladatoknak 
elvégzését, amelyek kielégítik a 
kötszövő ipar minőségi igényeit. 

Elkészült a parafinozott fonalak 
gyártásának munkarendi és tisztí-
tási előírása. Ezt ismertették a bri-
gádok tagjaival. Nemrégen műkö-
dik a brigád, de máris megállapít-
ható. hogy eredménnyel. Jól segítik 
így a Pesterzsébeti Kötöttárugyár 
jobb fonalellátását is a Szegedi 
Textilművek dolgozói. 

— Vágóhíd? Az igaz-
gató elvtársat kérjük. El-
mondja, hogy üzemük-
ben kooperációs felelő-
sök vannak. Tombácz 
István elvtárs az együt-
működés műszaki részé-
ről számol be. A Vágó-
híd a legszorosabban a 
Hűtőipari Vállalattal 
működik együtt. Közö-
sen gépesítették a va-
gonmozgatást. A va-
gonvontaió berendezés a napokban 
készült el, s most már teljesíiheti 
rendeltetését Nem kell most nú*1 

az embereknek viszonylag hosszú 
területen kézi erővel lolni a vago-
nokat. Könnyíti ez igy tehát az 
ember munkáját is és nagy meg-
takarítást jelent-

A vágóhídi gépműhelyben esz-
tergályos és műszaki munkát is 
végeznek a Hülőipari Vállalat ré-
szére. A kazánok fűtésére a Kon-
zervgyárban pakurát is használ, 
nak. Nemrégiben a Vágóhíd paku-
rával is segítette a Konzervgyá-
rak 

A Vágóhíd rendelkezik most 
már szállító-szalaggal és ez na-
gyon megkönnyíti a munkát. A 
szállító-szalagot a Hülőipari Vál-
lalat részére is átadják használat-
ra. Ezzel gyorsul a munka, 9 je-

Szeged élelmiszeripari üzemei, vállalatai 
az elmúlt év december 10-én — amint erről 
a „Délmagyarország" beszámolt — együttmű-
ködési szerződést kötöttek egymással. A koo-
peráció igen helyes kezdeményezés volt, hi-
szen napról napra a gazdasági élet minden 
területén segítheti a feladatok jó végrehaj-
tását. 

Él-e a gyakorlatban a kooperációs moz-
galom, haszna mutatkozik-e? Felhívtunk 
telefonon több élelmiszeripari üzemet, hogy 
onnan halljunk véleményt erről. 

Jernei Ferenc elvtárs a koope-
ráció kereskedelmi részének fele-
lőse a többi között elmondta azt 
is, hogy az élelmiszex-ipari üze-
mek gépkocsival is kisegílik egy-
mást. A Szegedi Sertéstenyésztő 
VálLalatot is kisegítelték gépkocsi-
val. * 

A szegedi élelmiszeripari üze-
meknek kooperációs bizottsága is 
működik. A bizottság titkára Al-
bert Vilmos elvtárs, a Hűtőipari 
Vállalat főmérnöke-

— Böviden szeretnénk hallani a 
kooperációról, — kériük erre a 
telefonbeszélgetés során Albert 
Vilmost. Elmondotta, hogy rövid 
idö alatt a. szegedi élelmiszeripari 
üzemek a kooperáció során mint-
egy százezer forint érlékű segít-
séget adtak egymásnak. Ezt a se-
gítséget még elevenebbé kívánják 

lentősen könnyebbé válik az em- i tenni. 

berek tevékenysége. _ 1 Az együttműködő üzemek veze-

tői, illetve a kooperációs 
bizottság rendszeresen 
ülést tart és megbeszé-
lik az egyes kérdéseket, 
tennivalókat. 

A Paprikafeldolgozó 
Vállalat jelentkezik. Pol-
lák Zoltán elvtársat, a 
vállalat igazgatóját kér-
jük meg, hogy beszéljen 
a kooperációról. 

Megtudjuk, hogy a 
Paprikafeldolgozó Válla-
lat segítette a nagy-

fai gazdaságot szénnel, a Konzerv-
gyárnak cementet adtak. A szállí-
tó eszközökkel való segítés jó pél-
dául a Konzervgyár é9 a Paprika-
feldolgozó Vállalat közölt. A Kon-
zervgyár szárítást végzett a Pap-
rikafoldolgozónak. Ez a kisegítés 
jelentős mennyiségű paprikát men-
tett meg. 

Eontog a paprikaföldek trágyá-
zása, a föld táperejének fokozása. 
A serléshízlaló a paprikatermelök 
földjei részére trágyát biztosított. 
Pei-sze az együttműködés több más 
módon is megmutatkozik. 

A felszabadulási verseny során 
a szegedi élelmiszeripari üzemek 
tegyék még jobbá, — bizonyára 
így is lesa — az együttműködést. 
Növeljék az eredményeket. A 
kooperáció hasznosságát a gyakor-
lat igazolta. Segítségével lépést 
teszünk előre a gazdaságosabb er-
melés útján. 

Szakszervezeti aktíva-ülés Szegeden 
A Szakszervezetek Csongrád 

megyei Tanácsa pénteken délután 
nagyaktíva ülést rendezett Szege-
den, a magyar szakszervezeti moz-
galom újjászervezésének 10. évfor-
dulója alkalmából. 

Az ünnepi ülést a Szegedi Ken-
derfonógyárban tartották, abban az 
üzemben, ahol közvetlenül a fel-
szabadulás után megalakult a vá-
ros első üzemi bizottsága. 

A feldíszített kultúrterembe 
csaknem félezren jöttek össze a 
város és a megye üzemeinek vál-
lalatainak szakszervezeti aktivis-
tái, kiváló dolgozói, régi szakszer-
vezeti harcosai. A gyűlés elnöksé-
gében helyet foglalt többek kö-
zött 

a Munka Vöröszászló Érdem-
renddel kitüntetett Borsi Já-
nos, aki harcostársa volt a hős 
viharsarki földmunkásvezér-
nek, Szántó Kovács Jánosnak, 

s már a 900-as évek óta részt vesz 
a szakszervezeti mozgalomban. 
Ott volt Tóth Nándor, Gubics Jó-
zsef. Dr. Berkes Pál és más több-
évtizedes, illegális szakszervezeti 
múlttal rendelkező dolgozó is. 

Gulyás Ferenc, a Szakszerveze-
tek Csongrád megyei Tanácsának 
elnöke üdvözölte a megjelenteket, 

s röviden beszámolt a megye szak-
szervezeti mozgalmának 10 éves 
fejlődéséről. Elmondotta, hogy 
Csongrád megyében a szakszerve-
zetek tagjainak száma már elérte 
a 60.000-et. 

A Szakszervezetek Országos Ta-
nácsa nevében Láncos János üd-
vözölte az ülés részvevőit, s mon-
dott ünnepi beszédet. Ismei-tette a 
magyar szakszervezeti mozgalom 
egyévtizedes eredményeit, s beszá-
molt a Szakszervezeti Világszövet-
ség Főtanácsának varsói ülésen 
szerzett élményeiről, tapasztalatai-
ról. 

A többi között hangsúlyozta, 
hogy 

különösen az elnyomott gyar-
mati, vagy félgyarmati orszá-
gok szakszervezeti vezetőinek, 
tagjainak, milyen embertelenül 
kemény küzdelmet kell vívniok 
a tőkésekkel, a munkások leg-
elemibb jogainak biztosításá-

ért. 
A varsói értekezlet azonban meg-
mutatta, hogy a munkásosztály 
erősebb, mert nemzetközileg egy-
séges. Minél jobban fokozzák a tő-
kések az elnyomást, a kizsákmá-
nyolást, annál jobban nő a mun-
kásosztály ellenállása, s a nemzet-

közi szolidaritás. Ma már a legki-
sebb gyarmaton is van kommu-
nista párt, szakszervezet, s meg-
keresi a kapcsolatot a Szakszer-
vezeti Világszövetséggel, a nemzet-
közi munkásosztállyal. 

Mi, magyar dolgozók — mon-
dotta — felszabadulásunk tizedik 
évfordulójára készülve, úgy segít-
hetjük legjobban a nemzetközi 
munkásosztály harcát, ha eredmé-
nyeinket tovább növeljük, s így 
saját hazánkat erősítjük — mon-
dotta Láncos János. 

A beszámoló után a gyűlés rész-
vevői táviratot küldtek a Szakszer-
vezeti Világszövetségnek, amelyben 
a többi között ezeket írják: «A 
nagyaktíva részvevői is nagy lel-
kesedéssel csatlakoznak a Főtanács 
varsói felhívásához az európai — 
és a világbéke megvédése éx-deké-
ben. 

A csongrád megyei dolgozók 
nevében erélyesen tiltakozunk 
a német militarizmus feltá-

masztása ellen.* 
Befejezésül gazdag kultúrmű-

sor következett, A Szegedi Nemzeti 
Színház művészei szavalattal, dal-
lal. tánccal köszöntötték a felsza-
badulási versenyben kitűnt Csong-
rád megyei dolgozókat. 

Ma nyílik meg 
a hadtörténelmi kiállítás 
A Magyar Szabadságharcos Szö-

vetség Szeged Városi Bizottsága 
február 20-án, vasárnap délelőtt. 10 
órakor ünnepélyes keretek között 
nyitja meg a VTSB helyiségében 
(Sztálin sétány 7.) a MSZHSZ Or-
szágos Központja által rendezett 
hadtörténeti kiállítást. A kiállítást 
Andó József alezredes, a Hazafias 
Népfront szegedi bizottsága elnök-
ségének tagja nyitja meg. 

»A Magyar Szabadságharcos 
Szövetség egyik fontos feladata, 
hogy haladó hagyományainkat 
ápolja. Történelmünk hőseinek pél-
dáján nevelje tagságát hazaszere-
tetre, bátorságra, áldozatkészségre* 
— hirdeti a felírás a kiállítás első 
kepén. 

A kiállítás a magyar történelem 
két kiváló hadvezérének, Zrinyi 
Miklósnak és Hunyadi Jánosnak 
életét és harcait mutatja be. 

A dicső hagyonxányainkat meg-
örökítő képek mellett Néphadsere-
günk életének képei is láthatók. 

A hadtörténelmi kiállítást nagy 
érdeklődés előzi meg. 

Ahol a szép 

paraszikocsik 

készülnek 
A Szegedi Kovács-Bognár KSZ* 

ben szegedi mintájú parasztkocsi-
kat és gyümölcsszállító kocsikat 
készítenek a termelőszövetkezetek-
nek. egyéni gazdáknak. Gyümölcs-
szállító kocsi készül például Fara-
gó József Szeged, alsóvárosi dolgo-
zó parasztnak is. 

Az új kocsik készítésében szép és 
eredményes munkát végez a két 
bognár: Pesti Sándor és Szabó Mi-
hály, a kovácsok közül Fodor De-
zső, Kovács Lajos és Homai István 
is. A KSZ-ben készült kocsikkal 
elégedettek a dolgozó parasztok, 
mert azok tetszetősek és jók. 

Szeged Állomás 

dolgozóinak 

élüzemavató ünnepsége 

Szeged Állomás dolgozói pénte-

ken este az alsóvárosi Petőfi kul-

túrházban tartották élüzemavató 

ünnepségüket- Borsodi Jánog elv-

társ, a MÁV Szegedi Igazgatósá-

gának vezetője é9 Mosonyi István 

elvtárs, az igazgatóság politikai 

osztályának vezetője tartott ünnepi 

beszédet. 

Számos dolgozónak pénz- és 

könyvjutalmat adtak át, jó mun-

kájuk megbecsülése és jutalmaként. 

A kultúrműsor után közös vacsora, 

majd lánc volt. 

Sokan látogatják a ruházati kiállítást 
A Könnyűipari Minisztérium 

rendezésében az MSZT székházban 

(Horváth Mihály u. 3) ruházati 

kiállítás nyílt. A Könnyűipari Mi-

nisztérium félévenként mutálja 

be nxházati kollekcióját az ország 

kereskedelmi szakembereinek és a 

fogyaszt óközönségnek. 

A most kiállított anyagokat 1955. 

július 1-től kezdődően gyártja az 

ipar, de csak azokat, amelyek a 

legtöbb szavazatot kapják. A ki-

állítás eélja előzetes véleményku-

tatás. A kiállítás megtekintői azok-

ról a mintákról is mondjanak vé-

I leményt, amelyeket nem találnak 

megfelelőnek. 

A több mint 450 dai'ab pamnl mé-

teráru között különösen szépek a 

színes delén anyagok. A gyapjú-

szövetek közül a legnagyobb si-

kere a „Mókus" nevű női kabát-

anyagnak van. A selymek között 

újdonság a nylon, amelynek mé-

tere 135 forint. A cipők között is-

mét megjelentek a magassarkú 

szandálok. A kötszövött pulóver 

újdonság a bolyholt műselyem pu-

lóver, ami igen szép és olcsó. 

A kiállítást sokan látogatják. 

Ünnepi hét 

az Alkotmány TSZ-ben 

A magyar—szovjet barátság hó-
napja előtt, február 21-től 27-ig 
rendezik meg az Alkotmány TSZ-
ben a magyar—szovjet barátság ün-
nepi hetét. Hétfőn délután 5 órai 
kezdettel a tsz agronómusa tart 
előadást „A mezőgazdaság fejlesz-
tése az egész szovjet nép ügye" 
címmel. Kedden délután fél 3 óra-
kor Nyikolajeva Aratás cimü re-
gényének ismertetésére kerül 60r. 
Az ismerletés után bemutatják a 
regény filmváltozatát. Pénteken 
Lövő Ferenc elvtárs, a Csongrád 
Megyei Pártbizottság másodtitkára 
tart beszámolói a Szovjetunió me-
zőgazdasági kiállításún szerzett él-
ményeiből. majd egy a mezőgazda-
sági kiállításról szóló diafilmet ve-
títenek. Vasárnap nxesedólelött lesz 
szovjet mesékből a gyerekeknek. A 
Isz dolgozói kocsikon átmennek a 
Táncsics Termelőszövetkezetbe ta-
pasztalatcserére. A hét befejezése-
ként esto 6 órakor műsoros ma-
gyar—szovjet ha rá1 sági estet I ár-
tanak, amit bál követ. 

Jó eredmények 
a Seprőgyárban 

A Szegedi Seprőgyárban a fel-
szabadulási verseny során február 
első dekádjában kiemelkedő ered-
ményeket értek el a dolgozók. Feb-
ruár első dekádjában a termelési 
előirányzatukat értékben 132 1 szá 
zalékra teljesítették. A seprőüzem 
export előirányzatát február első 
tíz napjában 127.5 százalékban tel-
jesítette. 

Ha üzemünk anyagellátásában 
nem mutatkozik zavar, akkor a 
nagy évfordulóra tett vállalásun-
kat nemcsak teljesítjük, hanem 
előreláthatóan túlteljesítjük. Ezt 
mutatják az eddig elért eredmé-
nyek is. 

Schwarcz István 
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