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Az összes szegedi üzem csatlakozott 
a Rákosi Mátyás kombinát versenyfelhívásához 

A Rákosi Mátyás kombinát ál-
tal elindított munka versenyhez el. 
sőnek az újszegedi Magyar Kender 
dolgozói csa lakoztak és egyidejű-
leg versenyre hívták ki az összes 
szegedi és megyei üzemeket. Ez 
a versenyfelhívás nem hangzott 
el hiába és már az összes sze-
gedi tizem csatlakozott hozzá. A 
dolgozók lelkes munkavállalásai 
vévén hatalmas célokat tudtak 
kitűzni maguk elé az üzemek ée 
a vállalt versenypontok azt mu-
tatják. hogy az újabb lendületeit 
kapott szocialista munkaverseny 
során nagy eredmények következ-
nek be. 

A Dohánygyár 

vállalta, hogy az év végére 25 
százalékkal csökken>i a selejtet, 
10 nappal hamarabb befejezi az 
1950 évre szóló tervelőirányzatát, 
kiszélesíti a szocialista murrkaver-

senyt, a versenyben,lévő dolgo-
zók számát 63-ról 90 százalékra 
emeli. 

A Kefe- és Ecsetáru NV 
azt ha ározta el. hogy december 
15-re hajt ja végre tervét, az elő-
irányzott önköltségcsökkentést pe-
dig 10 százalékkal teljesíti túl és 
közben teljesen kiküszöböli a se-
lejtet. 

A Textilkombinát 
90 százalékra emeli az egyéni 
versenyzők számát és vállalta 
azt is. hogy az eredmények eléré-
se, fl dolgozók ideológiai tovább-
képzése érdekében alapos felvilá-
gosító munkávail, a dolgozók 80 
százalékát megnyeri a Pártsajtó 
előfizetésére. 

. A Ládagyár 
felére csökkenti a hulladékot és 

vállalta, hogy 94 százalékosra 

emeli az anyag kihasználását. 

A Lemezgyár 
dolgozói pedig elhatározták, hogy 
december 18-ra fejezi be tervelő-
irányzaiukat. 

A Jutafonógyár 
dolgozói azt is belevették a ver-
senypontok közé, hogy földíszítik, 
otthonossá teszik üzemükei!:, vi-
rágokat ültetnek az udvarban, de 
arról sem feledkeztek el. hogy a 
termelés fokozásával elérjék azit, 
hogy december 20.na végrehajtják 
1950-es tervelőirányzatukat. 

Ryen és ehhez hasonló mun-
kavállalások szerepelnek a szege-
di üzemek versenypontjaiban. A 
dolgozók ezzel is bebizonyítod ák, 
hogy a szocializmus építéséből 
tevékenyen ki akarják venni a ré-
szüket és az ötéves terv sikeres 
megvalósítása érdekében mind 
újabb és újabb áldozatra készek. 

Ujabb munkavállalásokat tesznek 

az ifjúmunkások május 
Az üzemek ifjúmunkásai 

munkafe'ajánlásokkal és magas 
munkateljesítményeikkel készül 
nek megünnepelni május elsejét 
és az egységes ifjúsági kongresz-
szust. A Ruházati NV ifjúmun. 
kásái úgy igyekeznek a megala-
kítandó, Komszomolhoz hasonló 
szervezethez méltók lenni, hogy 
maguk is követik a lenini-kom -
szomolisták példáját a munká-
ban. Igyekezetüket már eddig is 
siker koronázta, amit a követke 
ző néhány példa is bizonyít. 

Lőrincz Lajos brigádja vál-
lalta, hogy 50 nappal fejezi be 
előbb a második negyedévi tervét 
a kitűzött határidőnél. Titl Gyu-
la 14 nappal, Rózsa Gizella 8 
nappal előbb teljesíti a második 
negyedévi tervét. 

Barát Mihály, a Ruházati NV 

sztahánovistája egy új szalag-
rendszer bevezetésén dolgozik, 
amit május l-re indít be. Ezzel 
az új szalagrendszerrel sokkal 
gyorsabban megy a munka és sok 
fölösleges mozdulatot küszöböl-
nek ki és sok időt takarítanak 
meg, amit a termelésben hasz-
nosítani lehet. A Ruházati NV 
ifjúmunkásainak már eddig 95 
százaléka munkafelajánlást tett 
május elsejére. 

A Magyar Kender ifjúmunká-
sai is jól előre haladtak már az 
e hónapi tervük teljesítésében, 
e hónapi tervük teljesítésében. 
Hévizi Margit szövőnő 9 nappal. 
Lázár Júlia 4 nappal, Matuszka 
Júlia 5 nappal, Csipő Piroska 
9 nappal és Nagy Teréz is 9 nap-
pal vitték előbbre e hónapi ter-
vük teljesítését. Közöttük Zsom-

bolyai Jánosné ifjú élmunkás van 
az élen, 5 már teljesítette ápri-
lis havi tervét és már a május 
hónapiból is 6 napot. 

A Gyárépítési NV szegedi fo-
nóépítkezésnek ifjúmunkásai nem 
régen alakították meg a Komszo-
mol brigádot. Most a brigád tag-
jai elhatározták, hogy az eddigi 
140 százalékos átlag teljesítésü-
ket május l-ig 150 százalékra fo-
kozzák, hogy ezzel is hozzájá-
ruljanak május 1. méltó megün-
nepléséhez és a szocializmus épí-
téséhez. 

Ezek az adatok mind azt bi-
zonyítják, hogy az ifjúmunkások 
lelkesen és nagy buzgalommal 
igyekeznek kivenni részüket a 
szocialista Magyarország felépí-
téséből. 

Nem állunk meg eddigi 
eredményeinknél 

lz Újszegedi Kender- és Lenszövő ifjúmunkásai is csatlakeztak 
a Ganz Hajúgyár itjumunkásamak lelnivásához és ujabb 

munkaversenyt indítottak 
A Ganz Hajógyár ifjúmun-

kásainak közelmúltban kiadott 
versenyfelhívása navv lelkese-
dést váltott ki az ország i f jú . 
munkásai közö'.t. A szegődi if-
júmunkások is nagy tetszéssel 
olvasták a felhívást, amely a 
dolgozók nagy nemié közi ün-
nepe május elseje és az Egysé-
ges If júsági Szervezet közeli 

megalákí ása alkalmából munka-* 
versenyre hívja fel a gvárak, 
üzemek fiataljait. Ehhez a 
mozgatemhoz csatlakoztak most 
az Újszegedi Kender és Len-
szövő ifjúmunkásai ós egyben a 

következő felhívást bocsájtották 
ki. amelyben úiabb versenyre 
hívják a csongrádmegyci SzlT 
szervezeteket 

KÖVETJÜK PÉLDAKÉPÜNKET: 
a nagyüzemi munkásságot 

A szegedi „Dózsa" és „Alkotmány" termelőcsoport csatlakozott 
a május elsejei munkaverseny-felhiváshoz 

Szeged dolgozói parasztsága kö-
veti az üzemi munkások példáját 
Ós minél jobb munkaeredmé-
nyekkel készülnek má jus elseje 
megünneplésére. Sorra születnek 
meg a termelocsoportok munka-
felajánlásai, amelyekben a jobb 
munkamódszereket és a termés-
hozam növelését fogadják meg. 

A kecskéstelepi „Táncsics Ml-i 
hály" termelőcsoport hívta ki 
elsőnek versenyre a mesrye ter-
ms'őcsoportjiait. Most csatlakozol 
ehhez a felhíváshoz a szegedi 
„Dózsa" ós az „Alkotmány" ter. 
melőcsopOTt dolgozó paraszi sága. 

„Elhatároztuk. ír ják május 
elsejei felajánlásukban —, hogy 
követjük példaképünket, a nagy-

üzemi munkásságot és verse-

nyünkben nem állunk meg ápri-

lis neayediki vállalásaink telje-

sítésnél. Ezért „ Rákosi Mátyás 
Vas. és Fémművek dolgozóinak, 
valamint az Erzsébet-téri Állami 
Gazdasási versenyfelhívása má jus 
elsejei munkafelajánlása nyomán 
csatlakozunk a kecskéstelepi Tán-
csics termelőcsoport versenyfelhí-
vásához." 

A szegedi Dózsa" fermelőcso-

port vdlblta. hogy a cukorrépa 

termést 200 mázsára emeli hol-

danként azzal, hogy ötször, de 

ha szükséges hatszor kapálnak, a 

sarabolást és egyelés f pedig ha_ 

táridö előtt 12 nappal végzik el. 

A .tavaszi yalántaültetésf hét hol-

don már 18-ra befejezik. A palán-

taültetéseknél eayéni versenyfel-

ajánlások is születtek. Kovács P . 

Pájné vállalta, hogy egy nap 
4900 palántát ültet, de máris túl-
telj esi ette felajánlását, mert na-
pi 6000 palántát ültet. Kovács 
Uona 4500 palánta ültel ését vál-
lalta és ötezret ültet; az 52 éves 
Börcsök János a vállalt 4000 he-
lye* 45CO-at, Gémes Franciska a 

vállalt 4500 helyett 4700 palántát 
ültet el naponta. 

Az .,Alkotmány" termelőcso-

port is 200 mázsás holdankénti 

cukorrépatermést vállalt, ezenkí-

vül tíz hold lenvetésükön n ha'-

mázsás holdankénti átlagot nyolc. 

ra emelik, az árpavetést a váílah 

8 mázsáról 15 mázsára. A ká-

posz a ültetést május elsejére be-

fejezik és ötszöri kapálással, ön-

tözéssel terméshozamát 180 má-

zsára emelik holdanként. A mar-

hahízlal ásnál vállalták, hogy a 

hízlalási idő alatt a 30 marhá-
nál darabonként 150 kilós súly-
gyarapodást érnek el. Ezen a té-
ren egyébként marhahízlalásl 
versenyre hívták ki a szegedi 
„Dózsa" termelőcsopottoit.. 

MA NYÍLIK SZEGEDEN 

a szovjet grafikai kiállítás 
Ma, vasárnap délelőtt 11 óra: 

kezdettel nyílik meg a Magyar-
Szovjet Társaság székházában a 
szovjet grafikai kiállítás, amely 
újabb bizonyítéka lesz Szegeden is 
annak, hogy minden eddigi művé-
szetnél magasabbfokú a szocialista 
társadalom művészete. A kiállítás 
hatalmas élményt Jelentő gazdag 
anyagát méltó keretek között ren-
dezte el a Magyar-Szovjet Társa-
ság. Jelentós mennyiségű olyan al-
kotásokat láthatnak itt a dolgozók, 
amelyek megörökítik az újtipusú 
ember, a szovjet ember alakjait, 
gazdag belső világukat, lelkületük 
nemességét tükrözik vissza- A port-
ré^müv-cszet, lírai tájképek, a Nagy 
Honvédő Háború eseményeinek és 
a békés alkotó munka nagyszerű 
lendületének képel alkotják a kiál-
lított művészi anyagot. 

Salamon Ferenc elvtárs, a Ma-

gyar-Szovjet Társaság szegedi tit-

kára nyjtja meg ünnepé'yts kere-

tek között a kiállítást, amely ez-

után minden nap reggel 8 órától 

este 8 óráig díjmentesen megte-

kinthető. 

A szovjet grafikai kiállításon kí-

vül más igen értékes művészi él-

ményben Is lehet része Szeged dol-

gozóinak. Minden nap háromszori 

előadás keretében délelőtt 11 óra-

kor, délután 5 és 7 órakor vetített 

képekben mutatják be a Budapes-

ten oly3n nagy sikert aratott szov-

jet festőművészet! kiállítás pompás 

képzőművészeti alkotásait. Ezek az 

előadások is teljesen díjmentesek és 

Szeged minden dolgozóját minél 

nagyobb számban várja a Magyar-

Szovjet Társaság. 

CSONGRÁDMEGYEI ÜZEMI SZIT SZERVEZETEINEK. 

Mi, az Ujszegedi-kender és Lenszövő ifjúmunkásai megértve a Ganz 
hajógyár ifjúmunkásainak versenyfelhívását, azzal a kéréssel fordulunk 
üzemünk SzlT Bizottságához, miután el akarjuk fogadni a Ganz hajó-
gyár ifjúmunkásainak versenyfelhívását, dolgozzon ki egy versenyterve-
zetet, amelynek alapján kihívjuk Csongrádmegyéhzez tartozó összes üzemi 
SzlT szervezetet. 

SzlT Bizottságunknak versenytervezetét ifjúsági taggyűlésen értékel-
tük ki és ennek alapján hívunk ki a Kongresszus tiszteletére Benneteket 
versenyre. Tudjuk azt, hogy a szocializmus építésében méltóképpen csak 
úgy vehetjük ki részünket, ha nem állunk meg eddigi eredményeinknél, 
hanem azt tovább is fokozzuk. 

Április 4-re 230-an tettünk felajánlást, amelyet jelentős százalékban 
túl is teljesítettünk. Ez az eredmény is indító oka volt annak, hogy 
szocialista munkaversenyre hívjunk ki Benneteket, Május 1 tiszteletére, 
az egyesitő Kongresszus méltó megünneplésére, 5 éves tervünk első évé-
nek minél sikeresebb befejezésére. Miután április 4-i felajánlásunknak 
öntudatos ifjúmunkáshoz méltóan eleget tettünk, megkezdjük felajánlá-
sunkat Május 1 tiszteletére és az egyesítő Kongresszus sikerére. 

Ezekből a szempontokból kiindulva hívunk ki Benneteket versenyre, 
a következő feltételek melett: 

1. Vállajuk, hogy az 5 éves terv első évének előirányzott program-
jának 1950 december 20-ra való végrehajtását. 

2. Vállaljuk, hogy az ipari kormányzatunk által előirányzott önkölt-
ség csökkentési tervünket ez év végéig 8 százalékkal teljesítjük túl. 

3. Vállaljuk, hogy a minőség megjavítása érdekében a jelenlegi átla-
gos selejtet 25 százalékkal csökkentjük, 

4. Vállaljuk, hogy szervezetünk tagságának 70 százaléka egyéni ver-
senyhen van, ezt 95 százalékra emeljük 1950 december 31-ig. 

5. Vállaljuk, hogy ez évben az egész gyár területén tisztaságot és ren-
det teremtünk. A gépeket állandóan tisztán tartjuk. 

6. Vállaljuk, hogy az üzemünk területét a régi kapitalista elhanyago-
lásból kiemeljük, rendbe tesszük. Az udvar egész területét {ásít-
juk, virágokkal díszítjük és füvesítjük. 

7. Vállaljuk, hogy üzemünkben dolgozó fiatalokat, kik szervezetünk-
ben még nincsennek, június 18-ig, a Kongresszusig beszervezzük. 

8. Vállaljuk, hog.v tagságunk 95 százaléka június 18-ig a Szabad 
Ifjúság előfizetője lesz és tagságunk 100 százaléka kifizeti tagdíját. 

A fenti versenypontok figyelembevételével javasoljuk, hogy a verseny-
felhívásunkat fogadjátok el és a feltételeket Ti is dolgozzátok ki. 

Meggyőződésünk szerint ezzel a versenyfelhívással fejezzük ki leg-
méltóbban soha el nem muló hálánkat, szeretetünket és ragaszkodásunkat, 
"elszabadítónk, a Szovjetunió Hős Hadserege, szebb életünkért folytatott 
harc legnagyobb támogatója és vezére, Sztálin elvtárs iránt. 

Tudjuk azt, hogy Ti, a csongrádmegyei üzemek SzlT fiataljai meg-
értitek versenyfelhívásunkat és elfogadjátok, ezzel töltsük be azt a sze-
repet, amit Pártunk és nagy tanítónk, Rákosi elvtárs jelölt ki feladatul 
számunkra, hogy a szocialista építés rohamcsapata legyünk. 

Szeged, 1950 április 14. 
SzlT bizottság részéről: Frányó Józscef szerv, titkár, Zombolyai Já-

nosné ifjú élmunkás, Dovály Erzsébet 8 gépes szövő. Oláh Anna segéd-
művezető, Csipő Piroska szövő, Pontyik Jolán ifjú élmunkás, Vastag 
lúlia adminisztrátor. 

Tudósaink szolgálják a szocializmust épitő 
dolgozóink egészségvédelmét 

Befejeződött a „Korányi Sándor" vándorgyűlés 

A KÉSARUGY&R DOLGOZÓ! IS CSATLAKOZTAK 
a Magyar Kender versenyfelhívásához 
A Szegedi Késárugyár dolgozói 

üzemi értekezlet keretében "tárgyal-
ták meg a Magyar Kender csong-
rádmegyei versenykihívását és vala-
mennyien örömmel csatlakoztak a 
versenymozgalomhoz. 

— Örömmel fogadjuk el ezt a 
versenykihívást — Írjak a dolgo-
zók határozatukban —, mert tud-
juk, hogy ezzel jelentősen járulunk 
hozzá ötéves tervünk mielőbbi, si-
keres végrehajtásához. 

Verseny pont j a jban vállalták, 
hogy az 1950. évi tervet december 

21-re, Sztálin elvtárs születésnapjá-

ra. befejezik, az önköl'.3iget pedig 

5 százalékkal csökkentik A minő-

ség megjavítása mellett az átlagos 

selejtet 25 százalékkal csökkentik, 

az egyéni versenyzők számát 43 szá-

zalékról 70 százalékra, a brigád- és 

a párosversenyben lévőkét pedig 63 

százalékról 80 százalékra emelik 

fel. Ezenkívül vállalták azt is, 

hogy az egész üzem területét rend-

behozzák és az udvart virággal ül-

tetik be. 

Szombatim egész nap folytatód-
tak a „Korányi Sándor" vándorgyű-
lés előadásai. Elsőnek Jenei Endre 
és Mándi László debreceni tudó-
sok számoltak be a tuberkulózis 
egyik kezelési módjáról. Kerpel-
Frónius Ödön, Varga Ferenc, Ko-
vács István, Kun Károly és Vö-
nöczki József pécsi kutatók egy 
csecsemőknél fellépő betegség okait 
és gyógyítási módjait vizsgálták. 
Kesztyűs Lóránd, Szilágyi Tibor, 
Nikodémusz István és Fülöp Ta-
más kimutatták, bogy a pajzsmi-
rigytúltengésben szenvedő betegek-
nél gyakran lép fel tüdőasztma. En-
nek a kezelésével kapcsolatban ve-
tettek fel érdekes kérdéseket. 

Cé l : a betegség megelőzése 
Igen élénk vitát eredményezett 

Kiss Ferenc budapesti professzor: 
„Vérkeringés és felszívódás" című 
előadása. Lőwinger Simon. Sümegi 
István és Kasznai István Budapest-
ről a lépmegnagyobbodással kap-
csolatos májzsugorodás kérdéseit 
vizsgálták. Melzer Miklós „Adatok 
az emberi daganatkeltő anyag cse-
retermékeinek ismeretéhez" címen 
tartott előadást, Miskolczi-Fodor Fe-
renc és Farkashidy József a halló-
szerv hangvezető ürrendszerének 
kórélettanáról beszélt. 

Ifj. Rajka budapesti professzor a 
foglalkozási bántalmakkal kapcso-
latos börérzékenységi próbák ered-
ményeit ismertette. Sai-Halász és 
Medgyes az idegrendszeri megbete-
gedésben szenvedő egyének inzulin 
shock kezelésének kérdését vizsgál-
va megállapították, hogy az öntu-
datzavar létrejöttében nem a vér, 
hanem az agysejtek cukorbontó ké-
pessége a döntő szempont. Igen ér-
dekes kísérlet eredményét ismertet-
te Skutta debreceni professzor. Kü-
lönleges vizsgálati eljárásával sike-
rült kimutatnia az ekcéma nevű 
bőrelváltozást azelőtt, mielőtt a 
gyulladás a bőrön megjelenne. 

Állandó kapcsolat az üzemi 
orvosokkal 

Nagy érdeklődés kísérte Takátsy, 
Gerő és Farkas budapesti profesz-
szorok előadását. Egész különleges 

témáról: a Q-láz magyarországi elő-
fordulásáról beszéltek. Ennek az 
igen ritka, főleg tengerentúli orszá-
gokban előforduló fertőző beteg-
ségnek a jelenlétét ezideig nálunk 
Magyarországon nem sikerült meg-
állapítani. Az előadók kimutatták, 
hogy ez a betegség nálunk is elő-
fordult, főleg marhavágóhídakon 
dolgozó munkásoknál. A mult év 
tavaszán a budapesti marhavúgóhí-
don egy Q-láz járvány is lezajlott. 
A Q-láz tehát nálunk ipari beteg-
ség, olyan tünetekkel nyilvánul meg, 
mint az influenzás tüdőgyulladás és 
megelőzése érdekében állandó kap-
csolatot kell fenntartani a marha-
vágóhídi üzemi orvosokkal. 

Varga Ferenc pécsi professzor a 
veseműködés és oxigénfogyasztás 
kapcsolataira világított rá, Véghelyi 
Péter pedig a hörgő tágulatok meg-
előzése érdekében folytatott kutatá-
sait ismertette. Vald Béla a rossz-
indulatú daganatok sugárérzékeny-
ségéről közölt érdekes adatokat, 
Weinstein és Forgács professzorok 
pedig a szem csarnokzugának szö-
vettani vizsgálatairól számoltak be. 

Segített a szovjet 
orvostudomány 

Igen érdekes kérdést boncolgatott 
a vándorgyűlés utolsó előadása. Zá-
dor és Kovács budapesti professzo-
roknak bizonyos altatószerek ada-
golásával sikerült elérniök a Pav-
lov-féle reflex-gát áttörését. Kísér-
letük eredményességét igazolja, 
hogy altatószer adagolás után moz-
dulatlan és szótlan betegek meg-
szólaltak és összefüggően beszéltek. 
Ennek az eredménynek az elérésé-
re a szovjet orvosok hasonló kísér-
letei szolgáltatták a kiindulópontot. 

A vándorgyűlést Vikol János elv-
társ, népjóléti államtitkár zárta be. 
Köszönetet mondott a megjelent tu-
dósoknak, hogy értékes előadásaik-
kal hozzájárultak a tudományos ta-
pasztalatcsere sikeréhez és felhívta 
a megjelenteket, folytassák munká-
jukat a megkezdett úton, együtt-
működve a szovjet kutatókkal, for-
duljanak azok felé a kérdések fe-
lé, melyek a gyakorlatban szolgál-
ják szocializmust építő dolgozóink' 
egészségvédelmét. 


