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A KONGRESSZUS SIKERÉÉRT 

A szegedi egyelem Szerveskémiai Intézetének 

dolgozói teljesítik a pártkongresszusra tett 

fela jánlásaikat 

A szegedi egyetem dolgozói is 
felajánlásaik teljesítésével Irészóil-
nok a Magyar Doligozók Pártja 
II. Kongresszusára. A Szervesicé-
miai Intézet valamennyi dolgozója 
felajánlást teáit a pártikongresszus 
tiszteletére. A szellemi dolgozók kí-
sérleteik befejezését, a fizikai dol-
gozók kísérleti eszközök hulladék-
anyagból való készítését, az ad-
minisztratív dolgozók a bürokra-
tizmus felszámolását válla'ták. 

Fodor Gábor, Kossuth-dijas pro-
fesszor irányításával Kovács Ödön 
adjunktus nagyszabású kísérleteket 
folytat egy eddig külföldről be-
hozott gyógyszer előállítására. A 
Salvolin nevű gyógyszert Orekov 
szovjet tudós a Szovjetunióban ta-
tálható növényeikből állította elő. 
A gyógyszer hazai, mesterséges 
előállítására most a szegedi Szer-
veskémiai Intézet dolgozói min-
dent elkövetnek. A dolgozók vál-
lalták, hogy az előirányzott ápri-
lis hó helyett február 24-ig befe-
jezik a kísérleteket. Jelenleg a zá-
rókisérieteknél tartanak. 

Az intézet a közelmúltban 10.000 
forint értékű gyorsbepároló készü-
léket kapott. A készülék beállítá-
sát — amely többezer forintot vett 
volna igénybe — kongresszusi fel-
ajánl áfflcént az intézet két fizikai 
dolgozója, Kónya Sándor és Lö-
vész Vilmos végzik el Már elkészí-
tették a berendezéshez szükséges 
fűlő, hűtő és fagyasztó berendezé-
seket, melyet az intézetben talál-
ható hulladók- és selejtanyagokiból 
állítottak elő. EZZÖI közel kétezer 
forintot takarítottak meg. 

Folyamatban vam egy hat-
méteres labóratóriumi asztal 
készitése is, melyet szintén 
Kónya Sándor és Lövész Vil-
mos készít. Az új asztal készítésé-
vel — mely már több mint 50 
százalékban elkészült — 5000 fo-
rintot takarítanak meg. 
Tübb trrmelőcaoport fejezte be 
• pórtknnaresszus tiszteletére 

vál lalt építkezéseket 
a szegedi j árásban 

A csorval Kiss Imre-termelőszö-
vetkezetben ebben az évben 280.000 
forintot ruháztak be építkezésekre. 
A dolgozók felajánlásukban vállal-
ták, hogy a pártkongresszus tiszte-
letére, február 24-én befejezik az 
építkezéseket. Felajánlásukat már 
f)0 százalékban teljesítették. A na-
pokban készült el a 100 tehén be-
fogadására alkalmas istálló, amit 
a termelőszövetkezet tagjai állami 
hitel igénybevétele nélkül épitettek 
fel. Tető alá hozták a 200 férőhe-
lyes birkaakólt is. A hizlalda átala-
kításával és belső részének kikö-
vezésével még február 24 előtt el-
készülnek. 

A gyálaréti Komszomol-termelő-
csoporhnál beállították a 80.000 fo-
rintos öntözőművet, amellyel 20 
hold földet látnak el vízzel és foly-
tatnak konyhakertészetet. Elké-
szült a tszcs 40 férőhelyes fiadzta-
tója is. A 30 állat befogadására 
alkalmas modern istálló már 80 
rzázalékban készen van. 

Az algyői Uj élet-icrmelőceo-
portban ugyancsak befejezték a 40 

tehenet befogadó istálló épitési 
munkálatait. A csoport ezenkívül 
53.000 forint értékben 8 holdas 
bolgárkertészet létesítésére alkal-
mas öntözőbe rendezést kapott. 

A szőregi Vörös rózsa-termelő-
csoport tagjai a 20 férőhelyes szá-
mosállat_i<?tá!!ó építését már há-
romnegyed részben elvégezték. 

A rsongrádmegyei fRldmiives-

aattretkeaetek teljesítik 

kongresszusi felajánlásaikat 

A csongrádmegyei földművesszö-
vetkezeteik a pártkongresszus tisz-
teletére vállalták, hogy a hulladék-
gyűjtés terén az első negyedévre i tási és kiszállási költségeket 
előirányzott 950 mázsa vasíhullad'é- I százaléikkai csökkentik 

kot február 24-ig begyűjtik. Fel-
ajánlásukat már túltel jesi tették, 
mert február 14-ig 1061 mázsa va-
sat gyűjtöttek össze. Különösen 
szép eredményt ért el a d erek egy-
házi földmúvesszövetkezet, ahol az 
előirányzott 5 mázsa vas helyett 
70 mázsát gyűjtöttek össze. 

Túlteljesítik a fö'dmúvesszövet-
kezetek a fémfélék begyűjtését is. 
Az első negyedévre előirányzott 10 
mázsa réz, ón, stb. hulladék he-
lyett eddig 34 mázsát gyűjtöttek 
össze. 

Igen nagy jelentősége van nz 
1172 kg serléssörbe begyűjtésének, 
ugyanis hazai összegyűjtésével je-
lentős mennyiségű külföldi valutát 
takarítunk meg. 

Sikerrel teljesíti a megye 79 
földmúvesszövetkezete azt a fel-
ajánlását is, hogy a fűtési, világi-

hét 

„Időszerű nemzetközi kérdések"címmel 

tart Kossá István elvtárs előadást 

vasárnap Szegeden 

Kossá István elvtárs vasárnap dél. 
előtt 9 órakor Szegeden, a „Szabad-
ság'-moziban tartja meg előadását 
Időszerű nemzetközi kérdések" 

ctmmel, Részlvesznek ezen az elő-
adáson a városi és járási funkcio-

náriusok, tömegszervezeti funkcio-

náriusok, alapszervezeti vezetőségi 

tagok, pártnapi előadók, népnevelő-

felelősök, békebizottsági lagok és 

titkárok. 

E L Ő R E I F J Ú S Á G 

Erősödnek a csongrádmegyei DISz-szervezetek 
A csongrádmegyei DISz-szerve-

zetek az új vezetőségválasztás óta 
3970 új taggal erősödtek. Sokhe-
lyütt új DISz-szervezet alakult, pél-
dául a szegvári „Puskin"-tszcsben. 
ahol a csoportba újonnan belépő 
20 fiatal alakította meg a DISz-t. 
December l-e óta csak a tszcskben 
417 fiatal lépett a DISz.be. A cson-
grádmegyci fiatalok közül az új ve-
zetőségek megválasztása ól a 1902-en 
fizettek elő a Szabad Ifjúságra. 

Földeák község DISz-szervezete 
a pártkongresszus tiszteletére pá-
rosversenyre hívta az "apátfalvi 
DISz-szervezetet, hogy a kongresz-
szusig melyikük szervez be több 
fiatalt a tszcsbe. Példájukat szá-
mos DISz-szervezet követi. 

A szegvári „Gorkij"-termelőcso-
port fiataljai kongresszusi felaján-

kodás előnyeiről. Jó felvilágosító 
munkájuk nyomán eddig már 18 
fiatal lépett be a termelöcsoportba. 
A fiatalok vállalták, hogy folytat-
ják a felvilágosító munkát és a 
kongreszusi'g még öt ifit szerveznek 
be. 

Jó munkát végeztek a fiatalok a 
Szabad Nép-előfizetésgyüjtéöében 
is. A Párt azzal bízta meg a eson-
grádmagyei DISz-szervezeteket, 
hogy 600 új előfize'őt szervezzenek. 
A fiatalok nagy lelkesedéssel fog-
tak a felvilágosító munkához. 694 
ifjúmunkás maga is megrendelte a 
Szabad Népet. Ugyanakkor a jó 
felvilágosító munka eredményeként 
még számos előfizetőt gyűjtöttek. 
Igy arról számolhattak be a Párt-
nak, hogy előirányzatukat jóval 

íásukban vállalták, hogy 10 fiatalt i túlteljesítették, mert több mint 1500 
meggyőznek a nagyüzemi gazdái- I előfizetőt gyűjtettek. 

A DISz-szervezetek felvilágosító munkája nyomán 
új tszcsk alakulnak Csongrád megyében 

A csongrádmegyei DISZ-szerveze. 
tek jó felvilágosító munkája nyo-
mán több tszcs alakult és számos 
helyen az ifik vezetésével működ-
nek az előkészítő bizottságok. 

Makón ifjabb Bárányi Antal egy 
másik ifjúmunkás társával — mind-
ketten már a tszcs tagjai — a párt-
kongresszus tiszteletére vállalták, 
hogy új tszcst szerveznek. Felaján-
lásukat már teljesitették, mert az 
új csoport 12 taggal „Béke" néven 
n-.cgalakult. 

Ugyancsak új tszcs alakult Makó 
külvárosában, Dálon is. Az első ti-
pusú tszcs szervezésében Szabó Sán.l gresszus tiszteletére vállalta, hogy 
dor a dáli DlSZ-tilkár járt élen. A február 24-ig a faluban egy ifi tsz. 
roportba ő maga is belépett. Példa-1 csét Szervez. 

ját még 5 ifjúmunkás követte, akik 
közül hárman a helyi DISZ vezető-
ségi tagjai. 

Klárafalván az első tipusú tszcs 
előkészítő bizottságában 9 ifi van, 
közülük kettő DISZ vezetőségi tag. 
A maroslelei tszcs előkészítő bizott-
ság szervező munkájában különösen 
Csűri Pál DISZ vezetőségi tag jár 
az élen. Eddig három ifit és két 
felnőttet szervezett be a csoportba. 

Ülíésen a két (ermelőcsoportba a 
közelmúltban 16 ifi lépett be. A 
helyi DISZ-szervczct a pártkon 

APRÓHIRDETÉSEK 
FOGLALKOZÁS 

39 EVES nyugalmazott járásbíró 
nagy irodai gyakorlattal elhelyez-
kedne. „Járásbiró" jeligére. 19303 
EGY fiatal, megbízható, rendszerető 
bejárónőt felveszek. Buspáter-utca 
2, I. 1, 19408 

ADÁS-VÉTEL 

J ó állapotban lévő, fehér mély 
gyermekkocsit keresek megvételre. 
„Gyermekkocsi" jeligére. 
KESZTYŰ harisnya, divatos kar-
digánok. sálak nagy választékban. 
Tauluszné. Kölesei-utca 3. 
T A S K A G R'.VMO FONT, kifogástalan 
állapotban vennék, esetleg lemezek-
kel. Címet „Túskagramofon" jeligé-
re. 19473 
MODERN nagy íróasztal, írógépasz. 
tal, férfi- és gyermekkerékpár, ket. 
les Werlhcim-kassza, ebédlőbútor, 
„Resulta" számológép, ventillátor, 
220 v. és egy öntöttvaskályha eladó. 
Szent György-utca 14. 19420 
TEJESKANNÁKAT 25 litereset vesz 
a gyógyszertani intézet. Dóm-tér 2f. 
SZOB'A'-TANULÓCSÓNAK, diófa-
asztalok, gázfleckensiilő. japán vá-
zák, rézfiókos szekrényke eladó De-
ák Ferenc-ulca 2. Házfelügyelő. 

TI Z E N H ATM ÉTE R ES szín, cserép 
és gcrcudázatu lebontásra, valamint 
öntöttvas udvari kutállvány vízve-
zetékhez eladók. Római-kőrút 28, 
emelet. • 19462 
KhöS, két ló után való lőcsös pa-
rnszlkocsi eladó. Hajnal-utca 34 sz. 
alatt, 
FAEKE 4-es eladó. A homoki föld-
re nagyon alkalmas. Hajnal-utca 
34 szám alatt. 
ELADÓ 2 darab 11 hónapos ár-
tányiüldő, erős vibarkabát és kél 
nadrág. Szivárvány-kitérő, trafik. 
HÁROMNEGYED "collos 1.40 cin 75 
cm., 50 cm hosszú, 35 cm széles jó 
állapotban levő használt deszkák 
eladók. Cím a kiadóban. 
HASZNÁLT bútorokat veszek és 
eladok Singemé, Török-utca 6, Ka-
puval szemben. 
GÁZREZSÓKAT, gáztűzhelyeke! 
(rossz állapotban is) veszek. Fejős, 
Kossuth Lajos-sugárút 23, fszt. 10. 
ajtó. 19455 
VILAGVEVÖ Orion szuper 600 fö-
lint Dugonics-tér 1. 19461 

LAKÁS 
KERESEK szoba, konyhás, speizos 
lakást, költségincgtérltéssel. llctek-
utca 39b. 49430 

MAGÁNYOS férfinek tiszaparti szo-
ba március l-re kiadó. Cím a ki-
adóban. 19465 

KÜLÖNFÉLÉK 

SZANTHO cipőüzlet Kigyó-utca 1 
szám alá áthelyezve, 

K E R É K P Á R varrógép, írógép javí-

tása szakszerűen Rádió OKA utal* 
ványra, kerékpárgumík. alkatészek 

kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 

11 szám 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes-
léssel szakszerűen készül. Csordás 
bőrruha készítőnél, Szt Miklós-utca 
7 szám. 
HÁZ'A'SSÁG céljából válófélben lé-
vő értelmiségi dolgozó 30—40 év 
között dolgozó sportoló nő komoly 
ismeretségét keresi. „Egyedül isme-
retlen városban" jeligére. 19471 
Fl.ACH István névre szóló társá-
dalmi igazolványt találtak. Igazolt 
tulajdonosa átveheti a kiadóban. 
ÜZLETHELYISÉG átadó, Belváros-
ban, víz, villany bent. Olcsóbérű. 
Érdeklődni Uj Petőfi-telep 56. utca 
i5l4 szám. 19467 

TALÁLTAK egy kulcsot karikára 
fűzve.. Igazolt tulajdonosa átveheti a 
kiadóban. 

Megalakul a Textilipari Műszaki 

és Tudományos Egyesület szegedi csoportja 

Február 28-án, szerdán délután 
17 órai kezdettel tartja a Textil-
ipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület szegedi csoportja ala-
kuló ülését. A csoport megalaku-
lása nagy hiányt pótol majd Sze-
ged ipari életében, hiszen ez a 
város, melynek ipara gerincét ép-
pen a textilipar alkotja. A textil-
iparban felmerülő problémák tudo-
mányos megaínpozására szolgál ez 
a társadalmi egyesület, amely a 
már működő testvércgyesütetekkel 
együtt hivatva lesz minden gyakor-

lati megoldás tudományos meg-
alapozására. 

Ez a társadalmi egyesület és a 
testvéregyesületek helyi csoportjai 
a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetségébe tartoz-
nak és célul tűzték ki a tudományos 
továbbképzéssel együtt az élenjáró 
szovjet tudományok széleskörű is-
mertetését. 

Az. egyesület alakuló ülése nyil-
vános és arra minden érdek'ödöt 
szívesen látnak. 

Dorozsmai traktoristák 
Most benn vannak mind a Irak. 

torok a dorozsmai gépállomás mű-
helyében. Ez az Idő, amikor nincs 
őszi mélyszántás és a tavaszlak 
alá sem szántanak még. Azért 
mégis IcndUlelcs életet találunk a 
gépállomás udvarán. A műhelyből 
kalapácsok csattogása bal'atszlk, 
amott a kovácslűziin melegítik a 
vasat. Hendbehozzák a traktorokat 
a tavaszt munkák Idejére. 

SZAKSZERVEZETI-HIREK 

Ma, csütörtökön délután 5 órakor 
a szakszervezeti székházban kibő-
vített szakszervezeti aktivaértekez-
letct tartunk. Felhívjuk azoknak a 
figyelmét, hogy akik meghívót kap-
tak, feltétlenül és pontosan jelenje-
nek meg. 

Vas- és Fémipari Doigozók Szak-
szervezete értesíti tagjait, hogy 
február hóra a bélyeg megérkezett, 
azonkívül a tagság-könyv kicseré-
lését is folytatjuk. Befizetések 
kedd, csütörtök, szombat fél 5-től 
6 óráig. 

Gépjárművezetők figyelem! — 
Mínclen héten csütörtökön délelőtt 
11—13 óra közölt a rendőrpalotá-
ban, földszint 8. szám alatt Sze-
ged és a szegedi járási területek-
ről az időszaki orvosi vizsgálatra 
lehet jelentkezni. 

Az orvos-egészségügyi szakszer-
vezet Szegpd városi alapszerve ér-
cesiti mindazon tagjait, akiknél; 
tagsági dija .1950 december hó 3U 
ig rendezve van, hogy — ameny-
nyiben a bizalmi tőlük tagsági 
könyvüket f. évi február 15-ig be 
nem szedi —úgy február 15—19 
között taigkönyvük kicserélése vé-
gett saját érdekükbon jelentkezze-
nek szakszervezetünk hivatalos he-
lyiségében: Kálvária-utca 8—10 sz. 
alatt. 

A házfelügyelők szakszervezeté 
pénteken, 16-án délután fél 6 órai 
kezdettel taggyűlést tart. A rend-
őrségi kiküldött ismerteti a 18 éve-
sek bejelentésével kapcsolatos fel-
adatokat. Utána természettudo-
mányi előadás. 

MSZT-HIREK 

MAV nyugdijasok! Az MSZT 
február 15-ón, csütörtökön délután 
3 órai kezdettel az alsóvárosi kul-
túrházban filmbemutatót és műsor-
ral egybekötött MSZT-ülést tart. 

Üzemi, hivatali, kerületi MSZT-
kuitúrpropagamdisták részére pén-
teken, 16-án délután fél 6 órakor 
értekezletet tartunk az MSZT-szék-
házban. 

Belváros II. alapszervezete, Köl-
csey-utca 6. szám alatt 15-én, csü-
törtökön este 6 órakor békegyúlést 
tart. 

A Móravárosi MSZT és MNDSZ 
17-én. szombaton este fél 8 órai 
kezdettel műsorral egybekötött 
MSZT*napot tart. 

Az MSZT KözponU énekkara 
rendezésében 17-én, szombaton este 
8 órai kezdettel műsoros daleetélyt 
rendez tánccal egybekötve. (Hor-
váth. Mihály-utca 3. sz., a volt ' 
Ipartestület márványtermében,) 

DISZ-HtREK 

Ma, csütörtökön este 6 órakor 
üzemi területi, középiskolai és 
egyetemi agitációs felelősök ré-
szére értekezlet. Pontos megjele-
nést kérünk. 

A szegedi 
„Kossuth Zsuzsanna" 

Állami Ápolónőképző szakiskola ez 

év februárjában ápolónőképző szak-

tanfolyamot Indít. A tanfolyam idő-

tartama két év, ezidő alatt a bent-

lakás kötelező. Kérvényeket febru-

ár hó 15-ig tehet beküldeni az is-

kolába, Szeged, Kálvária-u. 1. 

Most nagyobb lendii'etlel és sok-
kal több gondossággal foiylk itt a 
inunku, inint máskor. A gépállo-
más dolgozói jó munkával készül, 
nek a Fúrt kongresszusára. Vala-
mennyien tettek felajánlást és a 
kongresszusi versenyben Ismétel-
ten be akarják bizonyítani szere-
teteket Pártunk iránt. Egyesekés 
brigádok versenyeznek egymással. 

A gépállomás három brigádja a 
Béke., a Komszomol- és az Alkot-
r.iány-brlgád tágjai u javítási mun-
kálatok során jelentős aayagmeg. 
takarítási akarnak e'érnl. A javí-
tásoknál saját maguk megcsinál, 
nuk egyes géprészeket, ezáltal je-
lentós összeget takarítanak meg. 

A brigádokon betel az egyéni 
verseny Is kialakult — és az egyé-
ni verseny élenjárót n párttagok-
Itt van például Fodor Béla elvtárs 
szerelő, aki vállalta, licgy a párt-
kongresszusig üt erőgépet javít 
meg. Szerdán befejezte az ütődik 
traktor ja vitását. Fodor Béla bri-
gádja anyagnieglakarílás terén is 
szép eredményt ért el. Eddig 4243 
forintot takarítottak meg. Jó pél-
dával jár elől Fodor elvtárs, hi-
szen, amint mondja: „Egy eltörött 
lengő csapszeg helyett újat kér: 
licitem volna, de nddig próbálgat-
tam a dolgot, mig rájöttem, hogy 
forrasztással még Igen jól és soká 
használni lehet," 

Most egy újításon dolgozik. Ke-
rék nélküli ekét tervez, amelyet 
az erőgépre szerelve jóval maga. 
sabb teljesítményi és jelentős 
ü/eiunuyagmegtukarítást érnek el 
a traktoristák. 

Csorba .tánös tagjelölt. Az 4 pon-
tos munkája is hozzájárult ahhoz, 
hogy brigádja 4000 forintot takn. 
rítoít meg. Csorhg János nzl mond-
ja: „Minden lehetőséget fe haszná-
lunk m'ra, hogy egyes alkatrésze, 
ket itt, a műhelyben javítsunk 
meg, természetesen úgy, hogy az-
ne zuvarju vng.v akadályozza meg 
u gép teljesítményét. 

Ahhoz, hogy a brigádok és 
egyéni versenyzők jó eredményekel 
érnek el, nagy segítséget nyujt a 
pártszervezet. Biztos kézzel Irá-
ii.vflju a gépállomás dolgozóinak 
munkáját. Kiküszöbölíék az eddi. 
gi hibákat és az egyéni felvilágo-
sító munka megszervezésével, az 
oktatás kiszélesítésével biztosítják 
a kongresszusi verseny sikerét. A 
pártszervezet érdeme,' hogy min-
den egyes dolgozó látja a felaján-
lások jelentőségét és tudja, hogy 
n kongresszust verseny sikerével 
erősili n Pártot és n beké táborát. 

A dorozsmai gépállomás párt-
szervezete nemcsak n kongresszusi 
verseny megszervezésében és-
clnrevite'ébcn ér el kiváló ered.' 
ményckel. A Szabad Nép-kampány 
níkultnávnl például 60 ó| előfize-
tőt szereztek. A Szabad Nép cjö-
flzctésgyüjtésére bevonták n gép-
állomás valamennyi dolgozóját és 
fe'vllágosiió munkával mutattak 
rá a környék dolgozó parasztjai-
nak, hogy n Szabad Nép olvasá-
sával milyen sokat és hasznosat 
tanulnak. 

A tcrmclőcsoportok fejlődése is 
szívügye a pártszervezetnek. A 
kongresszusi verseny óta a gépál-
lomás dolgozói a pártszervezet ve. 
7,élésével a forráskút! és a z,.som-
ból termeléiesnportokba 21 új ta., 
got szerveztek be. De a gépállo-
más fejlesztéséről sem feledkeztek 
meg, hiszen mindig több és tülib 
dolgozó paraszt ismeri fel n gép-
szán lás előnyét. Egyre több lesz 
a traktorosok munkája. Mosl 10 
fiatal lány tanulja meg a traktor, 
szántás mesterségét. Ezeket uz új 
dolgozókat is a Pártnak kell meg-
tanítani jól és eredményesen dol-
gozni. 

A gépállomás dolgozói a párt-
szervezet irányításával a kongresz-
szusl versenyben Igen jó ered. 
ményt ukaruak elérni. Az n cél-
juk, hogy n pártkongresszus tisz-
teletére tett felajánlásalkat öt 
nappal a határidő e'őtt teljesítsék. 
Ezzel is be akarják bizonyítani, 
hogy mennyire szeretik n Pártot 
és jó munkájukká1, nnyngtukaré-
kossággal erősitik hazánkat és n 
béke táborát, 

(Cs. M.) 


