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Versenyre hívjuk Szeged minden 
általános iskolája és ovodája Szülői 

Munkaközösségéi 
Szeged összes iskoláiban és 

óvodáiban szerdán délután kez-
dődtek meg ünnepélyes keretek 
között a Szülői Munkaközösség 
iskolájának előadásai. A szülők 
valamennyi iskolában, ovodában. 
nagy érdeklődéssel kapcsolódtak 
be a Munkaközösség munkájába, 
igy az, oktatásba is. Már az első 
előadás alkalmával szorgalmasan 
jegyeztek. Az előadás után rész-
letesen megbeszélték az iskolá-
val kapcsolatos kérdéseket s a 
móravárosi iskolában például az 
előadás után a szülők elfogadták 
a következő versenyfelhívást: 

„Szocialista építésünk, békés 

életünk, gyermekeink boldog, 
szép jövője, érdekében mi, a 
mcravárosi áitalánoa iskola szü-
lei, versenyre hívjuk Szeged ösz-
szes általános iskolája és ovo-
dája Szülői Munkaközösségét. 
Versenypontjainkban vállaljuk, 
hogy jó felvilágosító munkával 
megszüntetjük a lemorzsolódást, 
az olvasó füzeteket alaposan át-
tanulmányozzuk mindenkor, s a 
,ió felkészülésen keresztül hozzá-
szólása inkkal emeljük az előadá-
sok színvonalát. 

Móravárosi áll. ált. iskola 
Szülői Munkaközössége." 

fl TeherautMuvürozási Vállalat 
minden dolgozója résztvesz 

a 100 ezer kilométeres 
mozgalomban 

(Tudósítónktól./ Mi, a Szege-
Ói Teherautófuvarozási Vállalat 
dolgozói a többi üzemek, hivata-
lok dolgozóihoz hasonlóan lelke-
sen csatlakoztunk annakidején a 
november 7-i munkafelajánlások-
hoz. 

Vállalatunkhál a dolgozók fel-
ajánlották a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom évfordulójá-
ra az 1950-re megállapított 121 
ezer 105 kilométert 115 %-ra 
teljesítik. Ezt 20 százalékkal túl-
szárnyaltuk. Vállaltuk, hogy az 
üres ófákat az utiórákhoz viszo-
nyítva a megengedett 15 száza-
lék helyett 8 százalékra csök-
kentjük. Ezen a téren is 4 szá-
zalék túlteljesítésünk volt. Fel-
ajánlottuk még azt, hogy a 100 
ezer kilométeres mozgalomban 
lévők számát 64 százalékról 100 
százalékra emeljük. Vállalatunk 
minden dolgcoója bekapcsoló^ 
dott november 7-re a 100 ezer 
kilométeres mozgalomba. 

N A P I R E N D 
1950 november 17., péntek. 

MOZI: 
Belvárosi 6, 8: Semmelweis, az 

anyák megmentője. 
Korzó 6, 8: Két pajtás. 
F ik lya 6, 8: Tanul a lengyel if-

júság. — Lóverseny — Sarkcsillag. 
-—•„ Szovjet sporthíradó. 

A Fáklya Moziban vasárnap dél-
előtt filmmatiné keretében termé-
szettudományom filmet mu/atnak be, 

SZÍNHÁZ: 
Liliomfi 

Pélok: „Molicro" bérle't. 
Szombat délután: Ifjúsági előadás. 
Szombat este: „Petőfi" bérlet. 
Vasárnap délután: „Blaha" béiLt 

Vasárnap este: Hérletsziine.t. 
Hétfő; , .Shakespeare , ' -bérlet 
Kedd • Gördülő Opera 
Szerda; „Gorkij"-bérlet. 
A színház délutáni előadásainak 

kezdeté; fél 4, az esti előadásoké; 
léi 8 óra. 

• 

Állandó éjjel-nappali szolgálatot 
tartanak a következő gyógyszertárak; 

13/72 sz , Klauzál-tér 9. 
13/71 sz., Pe őfi S.-sugárút 41b . 
13/07 sz., Kossuth L.-sugárút 31. 
Este 8 óráig tart nyitva; 
13/70 sz.. Újszeged. 
13/68 sz., Kálvária-tcr 7. 
A Földművcs-utcat gyógyszertár 

minden nap este 7 óráig tart szol-
gálatot 

* 
Idó'járáajetentéa: Mérsékelt, ké -

sőbb megélenkülö délnyugati, nyu-
gati szél, ma felhőátvonulások, 
valószínűleg eső nélkül, holnap f e l . 
hős idő, többfelé, főleg délen éa 
nyugaton eső, a magasabb helye-
ken , esetleg havaseső. Keleten még 
erős éjszakai lehűlés, a nappali hcL 
mérséklet alig változik. 

Vízállásjelentés: A Tisza Mára-
marossziget és Tokaj kőzött árad, 
máshol apad. Alacsony vízállású. 
Vízállások: Szolnok 114 cm (31 
százalék), Csongrád 78, (34), Sze-
ged 113 (32). A Maros Mákénál 
18 cm (11 százalék.) 

* 

A SZEGEDI DÉFOSz-ejzervezet-
ben tartót)1! dülőfelelösi értekezle-
ten megbeszélték a termelési szer-
ződések kötésének legfontosabben-
nivalóit. 

Kulturestet rendez 
az MNDSz 

A szegedi MNDSz titkársága vál-
tozatos műsorral holnap^ szombaton 
este 6 órai kezdettel kulturestet ren-
dez. Utána tánc lesz. A műsorban 
szerepelnek az MNDSz legiobb sze-
gedi kultúrcsoportjai'. A csoportok 
tagjai nagy lelkesedéssel készülnek, 
hogy minél színesebbé tegyék elő-
adásukat, A kultúrestre minden ér. 
deklődöl szívesen látnak 

Kábel Smith ass?onyt kizárják 
az angol Munkáspártból 

A Munkáspárt yorkshirei tit-
kára kijelentetet, hogy Mábel 
Smith asszony a „Munkáspárt" 
Végrehajtó Bizottságának volt 
tagja azzal, hogy tevékenyen 
résztvett a Béke Hívei H. Világ-
kongresszusának szervezésében, 
„A béke védelmében kifejtett te-
vékenysége következtében" au-
tomatikusa® elvesztette jogát, 
hogy a „Munkáspárt" tagja le-
hessen. 

Budapesti előadókkal 
tartja meg 

niai előadó ülését a Magyar Kémi-
kusok Egyesülete szegedi osztálya a 
szervedén kémiai intézet Dóm-tér 
2/a számú előadótermében délután 
5 órai kezdettel. A Szerves Vegy-
ipari Kutató Intézet tagjai tartanak 
ezalkalommal előadási, Dr. Marion 
József „Folyamatos kísérleti reak-
torok méretezése homogén reakci-
ókhoz a dimenzionál analízis segít-
ségével", dr. Pászthory Imre és 
Kertész István „Kísérleti reaktorok 
tervezése heterogén katalitikus re-
akcióhoz, Matolcsi Kálmán „Hő-
közlési viszonyok félüzemi mére-
tekben", dr. Zöllner Gyula és 
Schnit'ia Anna pedig „Ipari, desztil-
lációs problémák laboratóriumi elő-
készítése" címmel beszél kutatá-
sairól. 

10 .500 pár c ipót gyár tanak t erven f e lü l 
EZT JELENTI A D É M A C I P Ő Q Y A R B A N A K O R A B E L N Y I K O V A -

M O Z Q A L O M 

A MAGYAR KENDER zenekara-
nak tagjai 2500 forint értékben új 
egyenruhát kaptak. Két új hang-
szerrel is gazdagodolt a zenekar. Ki-
egészítették a sportolók felszerelé-
sét is, mintegy hétezer forint költ-
séggel. 

A TEXTILKOMBJNÁTBAN be-
vezetlek az országban először a gé-
penkénti és személyenkénti hulla-
dékmérést. Ezzel elősegítik, hogy 
minden dolgozó egyéni felelőssége 
tudatában törekedjék a hulladék-
csökkentésre éti egyben minden nap 
meggyőződhetnek az eredményről is. 
Az október hónapra előirányzott 
hulladékmennyiséget a kimutatás 
szerint 14 és félszázalékkal csökken-
tették. 

A földművesszövetkezet 23 hold 
napraforgó, 4 hold olajlen, 5 és fél 
hold tavaszt biikliitny és 500 hold 
paprika termelésére kötött szerző-
dést. 

Az MSzT Belváros II. szervezeté-
ben kultúresoport alakult. Célul 
tűzték ki, hogy közelebb hozzák a 
szovjet kultúrát a szegedi dolgo-
zókhoz. Ezt a célkitűzést szolgálja 
a 18-án, szombaton este 7 órára ki-
tűzött műsoros est is. Orosz és ma-
gyar népi táncokat mutatnak be. 
ezenkívül szavalatok és a szovjet 
zeneszerzők számai szerepelnek a 
műsoron. Mindenkit szeretettel vár 
a Vezetőség. 

A GÉPIPARI GIMNÁZIUM hall-
gatói szívós tanulásspl készülnek a 
negyedévi bizonyitványkioszlásra. 
Az első és második osztályosokat a 
negyedikesek szabadidejükben segí-
tik a tanulásban. 

Augusztusba® egyre többször 
beszéltek a DEMA cipőgyár 
munkásai csoportgyűléseken a 
szovjet cipőgyári dolgozók mun-
kamódszeréről és eredményeiről. 
A munkásek szovjet szakkönyve-
ket olvastak. Ezek alapján már 
sokkal jobban tudták használni 
a nyersanyagot. Augusztus vé-
gén az anyagkihasználási kimu-
tatás megmutatta a tanulmány 
eredményét, 77.30 százalékba® 
használták ki a felsőbőrt. 

Megismerkedtek a Korabelnyi-
kova-mozgalómmal is. Az üzemi 
pártszervezet irányítása mellett 
az egész üzemben 

megindult a Korabelnvlkova-morgalom. 

A Párt népnevelői tudatosították 
a dolgozóik előtt az anyagkihasz-
nálás nemzetgazdasági jelentősé-
gét. A szakszervezeti csoportve-
zetők a szakmai kérdéseket ma-
gyarázták meg. 

Szeptember közepén az egyes 
üzemrészek versenyre hívták ki 
egymást. Hetenként kiértékelték 
a "ersenyt. Szeptember végén 
már 80.2 százalékra emelkedett 
az anyag kihasználása. Azok, 
akik jobb eredményeket értek eí 
munkamódszerét idéssai eme'ték 
az üziem átlagát. Szőllősi Sán-
dor, az üziem sztahánovistája, 
munkatársainak átadta munka-
nu'dszerét, így kétszázalékos se-
gédanyagmegtakarítást értök ei. 
A felsőrés zszah ászok újítással 
belezették, hogy egyes részeket 
géppel vágnak ki. Itt szintén na-
gyobb darab bőröket takarítot-
tak meg. 

I! hulladéltbSrük feldolgozása 

terén az első hónapban szerve-
zetlenség mutatkozotj. A liibát 
maguk a munícásos javították ki. 
Fc'osztották maguk között, hogy 
ki dolgozik huiladékanyagokkal 
é3 ki szabja a nagyobb darab 
bőrből a felsőrészeket. Október-
ban 81.74 szizalék átlagos 
anyagkihasználáii volt az ered-
mény. | 

Az üzem falitáblájára kiírták a 
legjobb eredménvt elérő dolgo-
zik neveit is. Ott áll nagy be-
betűkkel felírva, a falitáblán a 
mult hét győzteseinek neve: Papp 
Sándor felső szabász 81 6 száza-
lékról 84.71 százalékra;. Fiák 
János 81.4 százalékról 84.32 szá-
zalékra; Mészáros István talp-
csákózó 80.06 százalékról 81.07 
százalékra eme.'e anyakihaszná-
lását. Ebédszünetben mikrofonon 
is bemondják a legjobo eredmé-
nyeket. 

A szabásztersm falára példá-
nak kitették azt a bőrmaradékot, 
amelyet a jó anyagkihasználássál 
hagyott Stratenszki Sándor. 
Stratenszki elvtárs átlaga 
84.48 százalék. Az anyag jó 
kihasználásával október hónap-
ban 1182 forint megtakarítást 
ért el. Munkamódszerét munka 
után rövid értekezleteken adja 
át munkatársainak. 

A felsőszabászok- érték el ed-
dig az üzemrészek kőzött a leg-
jobb eredményt. Minden )ár ci-
pőnél 0.02 kvadrát bort, a csá-
kozók pedig 12.410 pár cipőnél 
86 kilogram kruppont takaríta-
nak meg. A kézi felhúz V; újítás-
sal 53 kilogram ragasztót taka-
rítanak meg, ami 11.664 p j r c i_ 
főnél 1659 fori,nt megtakarítást 
jelent. 

Ez dl'el a meg', tkarításokkal 
\a'óban tudják teljesíteni álla-
lásukat: 10.500 pár cipőt gyárta-
nak tti ven felül, am v a? uzertH 
ben 

786 ezer forint íflvede'met jelent. 

Nagy jövedelmet biztosit az is, 
am.t a teljesen lulladékbőrökból 
gyártanak: háztartási szatyro-
kat, tó eket és nyári arukat. 

Az üzemi háromszög már ter-
vezi, hogy a terven felüli jöve-
delmet is felhasználják a jövő 
évben, amikor az üzemet átszer-
vezik. Futószalagrendszert épí-
tenek ki, hogy még jobb termés-, 
eredményekkel álljanak ki a bé-
ke ügye, a szocializmus építésq 
mellett. 

Éjjel-nappal végzik a mélyszántást 
a gépállomások dolgozói 

A Városi Tanács végrehajtó bizottsága felhív Iá 
a dolgozó parasstsagot, hogy hozza be a mely 
szántásban Szegeden mutatkozó nagy lemaradást 
Szöged Város Tanácsának végre-

hajtó bizottsága csütörtökön dél-
előtti hotj értekezletén a mélyszán-
tást munkálatokkal foglalkozott. 
Megállapította, hogy Szayeden és a 
szegedi járásban lemaradás mutat-
kozik ebben a fontos munkában. 

Az esős idő elmultával dolgozó 
parasztjaink nem használják ki kel-
lőképpen a kedvező időjárást és 
ezért csak 65 százalékban tettek 
eleget kötelességüknek. Az értekez-
leten azt le megállapította a végre-
hajtó bizoftiság. hogy megyei vi-
szonylatban Maikó előtt az utolsó 
helyen állunk. 

A mélyszántás időbeni elvégzést) 
érdekében a végrehajtó bizottság 
ezen az értekezleten olyan határo-
zatot hozott, hogy a gépállomások 
traktorai éjjel-nappal végezek a 

mélyszántási munklatokat. Egyben, 
felhívja azoknak a gazdáknak fi-? 
gyeimét, akiknek lovaik vannak, 
hogy lovaikkal j® kacsolódjanak bele , 
a szántásba. A mélyszántást a mi-
nél jobb terméshozam biztosítására 
úgy végezze él a dolgozó paraszt-
ság, hogy- a már széthordott trágyát 
szántsa bele a földbe. 

A végrehajtó bizottság felhívja a 
dolgozó parasztság figyelmét, hogy 
ezeken a szántásra alkalmas napen 
kon végezze olyan lendülettel a 
mélyszántási munkákai1, hogy be 
tudjuk hozni a lemaradást. Kerül* 
jiink az elsők közé s november 20-ra 
teljesen fejezzük be a mélyszántást,. 
Ez érdeke minden becsületes dol-
gozó parasztnak, de érdeke az 
egész ország dolgozóinak is. 

Békenagygyűlésen vesznek ma részt 
a szegedi egyetemi és főiskolai fiatalok 
Az egyetemi és főiskolai fia-

talok mai bék enagygyül ésa a 
DISz rendezésében dé'.után 6 
órakor kezdődik a Magyar-ozov-
jet Társaság Horváth Mihály-ut-

Szahsser vezeti hirek 
A házfelügyelők szakszervezete ér_ 

tesiti tagjai t , hogy november 17-
én, pénteken este 7 órai kezdet-
tel vezetőségi ülést ta r t . Kérjük a 
vezetőségi ülésre a pontos megje-
lenést. Vezetőség. 

cai székházának nagytermében, 
Ezen budapesti előadó be.saél 
majd az egyetemi, és főiskolai if-. 
jóságra váró feladatokról. Min* 
den egyetemista és főiskolás fia* 
talt várnak erre a fontos nagy* 
gyűlésre. 

MNDSZ- HIREK 
MNDSz Postás-csoport november 

18-án, szombaton este 8 órai kez, 
dettel műsoros estet rendez a Pos-
tás-otthonban, melyre mindenki! 
azeretettel várnak. 

APRÓHIRDETÉSEK 
I _ F O G L A L K O Z A S J 

FŐZNI tudó bejárónőt felveszek. 
Szentháromsága. 17, I. em. 5, 17020 

I A D Á S - V É T E L I 
HASZNÁLT SZÉKEKET (lehet ösz-
szecsúkhatós, kerti is) és asztalo-
kat ve«z a Nyomdász Szakszervezet. 
Ajánlatokat a Délmagyarország 
nyomdájába, Bene üb-t'tkárhoz ké-
rünk. 
KETTŐ, vagy háromaknas kisebb 
kályhát megvételre keresek. Címe-
ket; „Készpénz" jeligére. 

Prima állapotban levő 

í r ó g é p e k e t 
V E S Z 

a „Dálmagvarorszáo" Kiadíhivata'a 
SZEGED, Lenin-utca 6. 

KERÉKPÁR varrógép, írógép javí-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél Kelemen-utca 
11 szám 
BÖRK'ABAT Javítás vízhatlan festés, 
sel szakszerűen készül Csordás bőr . 
ruhakészítőnél Szent Miklós utea 7 
MÁRVÁNY alapzattal asztali lám-
pa, ami a kivilágított földgömböt 
ábrázolja, jutányos áron eladó. Cím 
a kiadóban — 
KÉTSZERSÜLT, minőségi áru, 1 
csomag 2.80 forint. Meinl fiókban, 
Lenin-u. 6 sz, —• 
VASABL'ÁKOKAT veszek. Molnár, 
Szen't István-tér 14. .17033 

I'OLCDESZKÁK eladók. Mátyás-tér 
4/b. Megtekinthető vasárnap dél-
után. 17034 
KEMÉNYFA pallókat, 5 cm vasta-
got vennék. Használt is lehet. Mór-
legkészitő műhely. Április 4-úija 5. 
ELADÓ szép szörmebunda, magyar 
perzsa összekötő, Szentgyörgy-u 10, 
Markosné. .17038 
FEKETE, faragott mintájú nagy 
ernyős állólámpa alkalmi áron el-
adó. Cím a kiadóban. 
ELHASZNÁLT óeska cipőt állan-
dóan vpszek. Dobó, Gém-utca 15 
EGY jó karórát vennék. Ármegje-
löléssel „óra" jeligére a kiadóba 

FESTÖÁLLVÁNY eladó. Cím a ki-
adóban. — 

I PftTATAS I 
MAJOR Ákos gyorsíróiskolában 
megnyílt novemberi tanfolyamára 
huszadikáig jelentkezhetnek. Bocs-
kay-u. 4. 16977 

| T, A K | 

EGYSZOBÁS komfortos, tiszta fő-
bérleti lakásom elcserélném ha-
sonlóval. Gáz van. „Lehet főző 
fülke' jeligére. 17933 
EGY szobámat elcserélném hasonló 
szobáért, esetleg átadom. Érdek-
lődni Vásárhelyi-sugárút 50. 17021 
KÉTSZOBÁS lakást keresek Választ 

•„Költségét térítek" jeligére. 17014 
SZOBA, konyhás lakást keresek, 
költséget megtérítem. Loyko-üzlet, 
Széchenyi-tér 15. 21496 
KÉTSZOBÁS I. em., u'tcai, nem 

.modern lakúsom elcserélném há-
Iromszobásra. „Mielőbb' jelige, 17039, 

I SZOBA, konyhás lakás köHségmeg. 
1 térítéssel azonnal átadó. Hunyadi, 
' t é r 3. 17034 

| KÜLÖNFÉLÉK 
LAUZKO órás, Széchenyi-tér 9, 
Zsóiér-ház. ö r é k javítását olcsón, 
1 évi jótállással készítem 
KESZTYŰ, fűző fehérnemű készen 
és méret szerint. Kesztyű, fűző ja* 
vitását, tisztítását vállalom özv. Pau. 
lusz Jenőné, Kölcsei-utca 3. szám. 
ELVESZETT egv női pénztárca 3 
kulccsal a bel-, seb. klinika é.s a 
Szentháromság-utca között. Kérem 
a megtalálót, hogy adja le a ki-
adóban. 17013 
TALÁLTAK egy Wortheim kulcsot 
a Lenin-utcán. Igazolt tulajdonosa 
átveheti a kiadóban. —» 
BOCSKAI-uteában találtak egy fel-
sőfogsort. Igazolt tulajdonosa át-
veheti a kiadóban. — 
TÁLALTAK egy csomag Elet és 
Tudomány című képeslapot. Iga-
zolt tulajdonosa átveheti a kiadó-
ban. —, 
ELVESZETT egy kis bárány, jobb 
szarván friss töréssel. Megtaláló illő 
jutalomban részesül. Hegedűs, Tá-
péi-u. 40. , 17026 
IFJ. RÓZSA Sándor, Gál-utca 8. 
szám alatlí első osztályos tanköny-
vét megtalálták. Átveheti a Délma-
gyarország kiadóhivatalában, Lenin, 
utca 6. szám alatt, 
ELVESZETT „Csöpi" nevű fehér 
kis kutyára, füle tövénél szökés folt 
van. Aki visszahozza, vagy nyo-
mára vezet, magas jutalmat kap. 
Kigyó-u. 4 sz. Bagolyvár, 17046 


