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A pártértekezlet napjára 
még jobban kissélesedett 
a fiatalok munkaversenye 

A szegcdi üzemek ifjúmunkásai 
az elmúlt hetek alatt bebizonyítot-
ták, hogy valóban érdemesek a rö-
videsen megalakuló új, egységes if-
júsági szövetségre, amely nemsak 
szervezeti felépítésben, hanem a ma-
gasabb termelési eredményekért és 
a békéért vívott harcban is a hös 
lenini Komszomol példáját követi. 

A DÉMA cipőgyár ifjúmunkásai 
közül sokan teljesítették már a párt. 
konferenciára tett munkafelajánlá-

saikat. Molnár Sándorné. a gépmű-
hely egyik ifjúmunkásnője elmondta 
társainak; 

— Tudom, hogy a most megvá-

lasztásra kerülő pártválasziímány 

biztosítéka lesz a megalakuló Dol-

gozó Ifjúság Szövertsége tervszerű 

fejlődésének. Éppen ezért magam is 

ki akarom venni részemet ennek a 

pártértekezletnek a tiszteletére el-

indított munkaversenyből. 

Több és Jobb munkával tesznek hitet a Párt meliett 
Molnár Sándorné vállalta, hogy 

125 százalékos teljesítményét ez al-
kalommal újabb 10 százalékkal 
emeli. Ezt-már messzi túlteljesítette. 
Az utóbbi átlagteljesítménye elérte 
a 149 százalékot. A DÉMÁ-ban kü-
lönösen élenjárnak a munkaversenv-
ben azok az ifjúmunkások, akik az 
üzemi SzIT-szervezet mellett Pár-
tunk tagjai. Görög Jánosné elvtárs-
nő példája is igazolja ezt, ő azt 
vállalta, hogy teljesítményét 135 
százalékra emeli s ezt már sikerrel 
teljesítette. Kószó Jánosné elvtárs-
nő, ifjúmunkás is az elsők között 
tette meg újabb munkafelajánlását, 
öt százalékos többtermelést vállalt, 
ezzel 147 százalékra emeli teljesít-
ményét. Most már ő is túlteljesí-
tette munkafelajánlását. 

Az üzemi SzIT-szervezet többi 
tagja is kimagasló eredményeket ér-
nek el. Olyanokat, mint például Bé-
kési Piroska, aki vállalta, hogy 144 
százalékos átlagteljesítményét 150 
százalékra emeli, de ezt már 2 szá-
zalékkal túlteljesítette. 

Emelkednek a teljesítmények 
A Kefe és Ecsetáru NV-ben 

kút héttel ezelőtt tették meg 
a szegedi pártértekezlet tiszte-
letére a munkafelajánlásokat 
A pártonkívüli ifjúmunkások 
ismegértették, hogy a pártérte-
kezlet előkészítéséből nekik is 
jól ki kell vonni a részüket 
Mómis Mária az elsők közövt 
mutatott példát s versenyszer-
zödésére ezt írta: „Vállalom, 

hogy 126 százalékos teljesít-
ményemet újabb 10 százalék-
kal növelem, emellett az egy-
séges ifjúsági szövetséget meg-
elakító kongresszusra tett fel-
ajánlásomat is teljesítem." 
Klivinyi Erzsébet, aki nemré-
gen lett Pártunk tagjelöltje, 
most bebizonyította, hogy 
méltó akar lennj a párttagság-
ra is. Vállalta, hogy a szegedi 
pártértekezletet megelőző hé-
ten a 146 százalék helyett már 
156 százalékot teljesít. 

A Varga Kötélgyár i'jú-
munkásai elhatározták, hi.gy 
ezalkalommal még nagyobbá 
és crősebhé teszik üzemükön 
belül a brigádmozgalmat, töb-
ben vesznek részt a brigád-
versenyekben ís. Ezért még 
újabb két ifjúmunkás brigád 
szervezését kezdték meg. 

Szakmai es politikai továbbképzés 
A Villanytelep szitistái szak-

mai és politikai továbbképzé-
sükre tettek felajánlást. Vál-
lalták, bog.v a vasárnapi párt-
értekezlet tiszteletére rövid 
időn belül elsajátítják a villa-
mosenergiát előállító turbina 
ismeretét és szaktudásuk foko-
zásával igyekezilek növelni 
teljesítményüket. Csányi c Szil-
veszter és Nógrádi Ferenc vil-
lanyszerelő tanulók még külön 
vállalták, hogv a mostani 111 
és 112 százalékos teljesítmé-
nyüket a jövőben még na-
gyobb mértékben növelik. 

Jdejdezzük 

A Pick szalámi és hentesáru-
gyár tanuló ifjúmunkásai is 
szaktudásuk állandó növelésével 
és a termelésben eddig jól bevált 
munkamódszerek elsajátításával 
akarják kifejezésre juttatni Tár-
tunk iránt érzett szeretetüket. 
Börcsök József húsipari tanuló, 
— aki még az első tanulóévét 
tölti — vállalta, hogy átlagos 
20 százalékos teljesítményét a 
pártkonferencia napjáig száz 
százalékra növeli és ezt már el 
is érte. Ugyanilyen felajánlást 
tett Karai Mihály elsőéves tanuló 
is, aki kezdeti 35 százalékát már 
85 százalék fölé emelte. 

Megjavul a minőség, csökken a selejt 
A Ruházati NV ifjúmunkásai 

most bebizonyították, hogy nem-
csak a mennyiségi, hanem a mi-
nőségi termelés vonalán is lehet 
szép eredményeket elérni. Még 
egy hónappal ezelőtt is voltak az 
üzemben olyan ifjúmunkások, 
akiknek minőségi termelése alig 
haladta meg a 65—70 vagy a 80 
százalékot. Most harcot indítot-
tak a selejt ellen. 

Barna Erzsébet elvtársnő mi-
nőségi termelése elérte a 99 szá-
zaiékot. De Tóth Anna már ezt 
az egy százalékot is kiküszöböl-
te, emellett mennyiségi terme-
lése is növekedett. Uj normája 
szerint most már 137 százalékot 
teljesít. Brigádjának csaknem 
minden tagja többet teljesít 120 
százaléknál, a minőségi terme-
lés pedig az elmúlt hét folyamán 
már elérte az átlagos 98 száza-
lékot 

Sokan vannak olyan ifjúmun-
kások is Szegeden, akik egész 
évre szóló munkafelajánlást tet-
tek, s vállalták, hogy a párt-
értekezlet után is továbbfejlesz-
tik a munkaversenyben elért 
eredményeiket. Mindez azt mu-
tatja, hogy a Párt iránti 6zere'et 
ifjúságunk szívében mélyen gyö-
kerezik és fiataljaink hűségesen 
és rendíthetetlenül követik a 
Pártot a szocializmus építésében. 

Az élenjáró szovjet mezőgazdaságot, t 4 4 * 
Dolgozó parasztságunk felemelkedését, | C f T i p f ® ! 
Hatalmas mezőgazdasági eredményeinket ^ ^ " 

a vásárhelyi Mezőgazdasági Kiállítás 

TUatelt Sserheaatő Elvtárai 

Kérem, hogy az alábbi lieve-
et, melyben a klerikális reakció-
nak egyik újabb leleplezett tény-
kedését írom le, legyen szíves le. 
közölni a Délmagyarországban. 

A Szegedi Tudományegyetem 
orvoskaránál: első évfolyamán a 
munkás- és szegényparaszt szár-
mazású hallgatók száma a fel-
sőbb évfolyamokhoz viszonyítva 
jelentősen megjavult, mintegy 
56 százalékot tesznek ki. Mégis, 
bármennyire is vigyáztak a fel-
vételeknél, a klerikális reakció-
nak sikerült becsúszni az évfo-
lyamunkra s ott több-kevesebb 
sikerrel aknamunkát kifejteni. 

Sályi László, I. éves „orvos, 
tanhallgató" egyetemi felvételé-
nél elhallgatta, hogy 4 évig ka-
dét volt, és miint ilyen, a felsza-
badulás előtt Nyugatra távozott. 
Hűséges kiszolgálója volt a mult 
rendszernek, még ma is azt si-
ratja, ezért 1948-ban nem vették 
fel az egyetemre, 49-ben azon-
ban hogy.hogy nem, sikerült 
bejutnia. 

Az egyetemen már év eleje 
óta megmutatkozott fasiszta be-
állítottsága, mert minden csele-
kedetével az évfolyam munkáját 
igyekezett gátolni. A figyelmet 
már kezdettől fogva magára von-
ta puszta megjelenésével; ápo-
latlan külsejével, bozontos hajá-
val, rongyos ruházatával. Mind-
ezt célzattal csinálta, mert ami-
kor megkérdeztük, miért jár így, 
azt válaszolta, hogy ő „ezzel 
nem hoz szégyent a munkásosz. 
tályra, mert ő nem tartozik oda". 

— Tehát ezek szerint ugy akarta 
beállítani, hogy népi demokrá-
ciánk az értelmiség számára 
csak ilyen éleikörülmónveket ad. 

Az évfolyam egyrészében szá-
nalmat keltett maga iránt éppen 
az iüyen külseje miatt. Első pil-
lanatban nem mindenki ismerte 
fel benne a tudatos ellenséget, 
sőt sikerült kialakítania egy cso-
portot maga körül bizonytalan 
álláspontú évfolyamtársaink kö. 
zül, melynek szócsöve és centru-
ma Sályi volt. Ez a csoport nem 
maradt tétlenül. 

Sályi év eleje óta kifogásolta 
a tanulóköri munkát s általában 
az új eevetemi rendszert; a ta-
nulókörökben p rendszeres ta-
nulást feleslegesnek és „lehetet-
lennek" tartóba. Példának a 
mult szabados egyetemeit és a 
nyugati egyetemeket hozta fel; 

— „jó volt 8záz éven keresztül 

„Csi;ik nagyüzemi termelés ad-
hat a falunak anyagi jólétet, 
kultúrát, villanyt, vízvezetéket, 
kórházat, szülőotthont, mozit, 
könyvtárat, jó iskolázteíást, em-
beri éieiet és mindazt a szabad 
fejlődési lehetőséget, amelytől 
ma a dolgozó paraszt és gyer-
meke még el van zárva" — 

Nagy tábla 
hirdeti majd Rákosi elvfárs 
1948 augusztus 2>0-i beszédéinek 
ezt az ismert részletét a vásár-
helyi mezőgazdasági kiállításon. 
Most még egyelőre ezt a táblát 
ott csinosítják, díszítik a Vörös 
Csillag-szálló nagytermében, a 
többi, közel öt vagon mennyisé-
gű kiállítási anyós között. 

Holnap délelőttől már megte-
kinthető ez a rendkívül gazdag-
anyagú, értékes és hasznos ki-
állítás. Különösen érdekes az a 
kilenc színpidi rész, amelyen 
dolgozó parasztságunk életszín-
vonal emelkedését láthatjuk a 
felszabadulás előtti kulákszolga-
ságtól a termelőcsoportok boldog 
életéig. . 

Piszkos Istállót 
mutat az első jelenet, ahol a te-
henek, lovak között alvó bérest 
korahajnalban köKá a kulák. Sí-
ró-rívó parasztasszony, durva 
csendőr képe tárul elénk egy 
árverési jelentről, de utána jön 
a felszabadulás boldog idejének 
mege'.evenítése, majd a földosz-
tás, s a következő részben a hí-
res kecskeméti gyűlés 1948 au-
gusztusában, ahol Rákosi elvtárs 

jelölte meg a termelőszövetkezés 
útját. Az utána következő jele-
net párthelyiséget mulat, ahol 
dolgozó parasztok termelőcsopor-
tot alakítanak, majd a gépesítés, 
a traktorszántás, a munkaegység 
alapján történő jövedelemelosz-
tás és a termelőcsoport nagy 
vagyonszaporulatát láthatjuk. 

Megvilágított, színes, 
nagyszabású modell mutatja be 
a Davidov-terv nagyszerű mun-
káját. Látjuk, amint hegyeket 
omlaszt a robbanó atom, folyó-
kat térít ki útjából, hogy a 
szovjet tervgazdálkodás az atom-
erő békés felhasználásával még 
virágzóbb életet teremtsen erő-
művek létesítésével, a sivatagok 
termékennyé változtatásával. 

Kis mozdony pöfékel, teherau-
tó szalad, emberek járnak-kelnek 
a SZÖVOSz kiállítási modelljei-
nél, amely a város és a falu dol-
gozói közötti kapcsolatot mutat-
ja be. 

Mozgó modollt 
láthatnak majd a látogatók a 
kiállítás másik részén is, aho] az 
állami gépállomások mutatják be 
kis traktormodellen az éjjel-nap-
pali szántást. A gépállomások 
egyéb ériékes kiállítási anyag-
gal is szerepelnek, falitáblákkal 
és ismeretterjesztő rajzokkal. 

Sok tanulságot, uj ismere-
ket nyújt az a kitűnő felvételek-
ből összeállított fényképsorozat, 
amely a Szovjetunió élűn járó me-
zőgazdaságát, a szovhozok és 
kolhozok dolgozóinak mindenna. 

pi életét, munkáját, kulturális 
lehetőségeit mutaitja be. 

Óriási falitáblák szemléltetik 
azt a nagy segítséget is, ame. 
lyet 

állami gazdaságaink 
nyújtanak nemcsal: példamuta-
tásukkal, hanem nemesített ve-
tőmagelátással, tenyészállatok-
kal, politikai és kulturális se-
gítséggel s a városi lakosság 
ellátásával. 

Számtalan változatos ötlettel 
állították össze ezt a kiállítást, 
amely hasznos segí séget nyújt 
Csongrád megye dolgozó paraszt-
ságának munkájához, de igen ér. 
tékes ismeretekkel gazdagítja a 
többi látogatókat is. A vasárnap 
délelőtti ünnepélyes megnyitástól 
kezdve junius 4_ig m'ndennap 
tanulhatnak, gazdagodhatnak is-
meretekben a látogatók és gyö-
nyörködhetnek az ízlésesen elren-
dezett mezőgazdasági kiállításon 
a vásárhelyi „Vörös Csillag" 
száffló nagytermében. 

az egyetemi rendszer és Nyu-
gaton még ma is jó úgy, minek 
nekünk újítgatni". 

Amikor az évfolyam vezetősé-
gében változás állott be, így vé-
lekedett: „Minek nekünk vezető. 
ség? egyáltalán nem vagyunk 
mi barmok, hogy bennünket ve-
zetni kellene." 

A női tanulókörvezeíőkkel 
szemtelenül és minősíthetetlenül 
viselkedett. mintegy kifejezést 
adva annak, hogy a nőket még 
ma is alacsonyabb rendűeknek 
tartja, megsértve ezzel a női 
egyenjogúságot, semmibe véve 
Népköztársaságunk alkotmányát. 

A Párt által a VKMnben tör-
tént szabotázs leleplezése után, 
amikor a figyelmünket a Párt 
a fokozott tanulásra hívta fel, 
igy „agitált": „minek a fizika 
demonstráció — hogy mindenkit 
lekáderezzenek? Minek tanulni a 
szigorlatokra, mikor a munkás-
gyerekeknek úgyis kitűnőt ad-
nak, a szegénypar'sztoknak je-
lest, a többiek meg úgyse kapnak 
jobb jegyet." Ez utóbbi kijelen-
tésével a munkás- és a szegény-
paraszt-hallgatók között is sze-
retett volna ellentétet támasz-
tani. i 

Mindebből világosan látható, 
hogy pont azokon a munkaterü-
leteken akart romboló tevékeny-
séget kifejteni, ami nekünk, fő-
leg a termelés szempontjából a 
legfontosabb volt. Nem véletlen 
az sem, hogy ugyanazokkal a 
módszerekkel 'telgozik, mir 
amilyenekkel a klerikális reakció 
az iskolákban és az egyeteme-
ken. 

Remélhetőleg ténykedésével 
nem sokáig fogja zavarni évfo-
lyamunk munkáját, mert az év-
folyam kommunistái lerántottál: 
cselekedeteiről a leplet. Kérel-
münkre pártszervezetünk segít-
ségünkre siettet, hogy ártalmat-
lanná tegyünk népi demokrá-
ciánknak ezt az ellenségét, azál-
tal, hogy minél előbb kikerüljön 
az egyeiemrőL 

Ez alkalommal szeretném 
megköszönni Pártunknak azt. 
hogy ebben az ügyben is a segít-
ségünkre volt, valamint mind-
azokat a gondoskodásokat, me-
lyekkel igyekezett megkönnyíte-
ni évfolyamunk munkáját. 

Elvtársi üdvözlettel: 

Frey Mária 
az orvoskar I. évf. titkára. 

A Vaskereskede'mi NV-nél kiosztották 
a jutalmakat az élenjáró dolgozóknak 
A Szegedi Vaskereskedelmi 

NV-nél ünnepélyes keretek kö-
zött osztották ki a jutalmakat az 
igazgatói alapból a munkában 
élenjáró dolgozóknak. Különösen 
jó munkát végzett a vállalateál 
Juhász József és ezért 400 fo-
rint jutalmat kapott. Lakatos 
Irén, Ballá Ferenc és Szűcs Szil-
veszter, akik munkájukat szin-
tén öntudatosan végezték el, 200 

—200 forint jutalomban része-
sültek. 

A dolgozók meghatottan vet-
ték át a jutalmakat és megígér-
ték, minden erejükkel és tudá-
sukkal azon lesznek, hogy mun-
kájukban még nagyobb eredmé-
nyeket érjenek el, még jobban 
vegyék ki részüket az ötéves terv 
sikeres és idoelőtti végrehajtá-
sából. 

Perjés Lajos 

Hatalmasat fejlődőt! az üzemed egészségügyi 
helyzete az államosifáscU éta 

Szeged város közigazgatási bizott-

sági ülésén a tisztifőorvos beszá-

molt a város április havi közegész-

ségügyi viszonyairól. A beszámoló 

szerint a vörhenybejeleníések száma 

a márciusi 119-ről 92-re csökkent 

Általában megállapítható, hogy az 

ország többi részében is csökken 

a megbetegedések száma. A most el-

rendelt és az egész ország terüle'lé-

A kulturverseny hétfői döntője 
az ifjúsági kulturmunka mérlege 

Az fjúsági kongresszusi kui'lúr-

verseny hétfőn este 6 órakor kezdő-

dő döntője megmutatja majd, hogy 

Szeged ifjúsági kultúrcsoportjai, if-

júmunkásai és tanulófiataljai ho-

gyan értették meg az egységes ifjú-

sági szervezet jelentőségét s ogyan 

készülnek fel kuftúrmunkájukkal a 
Dolgozó Ifjúság Szövetségének meg-
teremtésére. 

A hétfői döntő fokmérője lesz az 
eddig elvégzett ifjúsági kultúrmun-
kának, de ugyanakkor az elért ered-

re vonatkozó vörheny elleni védő-
oltások bizonyára végetvetnek tel-
jesen a közel 20 hónap óta tartó 
járványnak. A jelentés szerint a 
hatósági orvosok kötelező himlő és 
diftériaelleni védőoltásokat a város 
területén befejezték. Himlő ellen 
beoltottak 2234. diftéria ellen 1344 
személyt. 

Megállapítható, hogy az üzemek 
egészségügyi fejlődése az elmúlt ö't 
esztendő folyamán, de különösen az 
államosítások óta rendkívül nagy. 

Április hóban az élve születettek 
száma a márciusi 194-gyel szem-
ben 254, a halálozások száma pedig 
a márciusi 160-nal szemben 143. A 
természetes szaporodás tehát 111, 
a március havi 34-gyel szemben. Az 
egyéven aluli elhaltak száma vi-
szont 17, a márciusi 10-zel szem-
ben. Gümckorban április hónapban 
16-an haliak meg, ugyanennyi volt 

mény kiindulópontja lesz a további . március hónapban is az ebben a be-
fokezott kulturális tevékenységnek. | tegségbeu elhaltak szárny. 


