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L j l é t e s í tményekke l gazdagodik 
az Orvostudományi Egyetem 

Kétszáz személyes diákkollégium épül — Önálló épületet kapnak 
a gyógyszerészkari intézetek — Izotóplaboratóriumok 

a klinikákon — Felújítják a női klinikát 
A Szegedi Orvos tudomá- mesebb, a gyógyszerészit ép- Ebben az évben már több 

nyi Egyetem intézményeit zésre és kutatásra alkalma- mint 800 ezer forintot köl-
évről évre bővítik, kor sze- sabb otthont. Liftet szerel- tenek erre a célra, jövőre 
rűbb körülményeke* terem- nek fel a hatalmas épület- pedig ötmilliót Itt' is a 
tenek az egyetemi tanulás- ben, a helyiségek tágassá- megnövekedett igényeknek 
hoz, a tudományos munká- gát beépített berendezések- megfelelően alakítják át 
hoz, az emberek gyógyítá- kel is biztosítják, s beépítik a helyiségeket, az egész-
sához. Ez az év is értékes, a padlásteret. ségügyi dolgozóknak több 
új létesítményekkel gazda- Sokat fejlődik az I. szá- szociális létesítményt épíle-
gítja * az egyetemet Nagy- mú Belklinika. Harmadik nek, biztosítják a jelenlegi, 
szabású beruházásba kezde- emeletén hatszázezer forin- alagsorban működő kórélet-
nek például a Somogyi Bé- tos tani intézet tágasabb elhe-
la téren, szemben a szüle- i z o t ó p I i 4 b O T a l ó r i u m o t k a p lyezését. 

Jő szakmunkások lesznek j 
Az Ifjú Gárda állami nevelő intézet lakói hasznosan töltik í 

íj el idejüket az otthonban. Nemcsak környezetüket, otthonu- 5 
..jkűt tartják példás rendben, hanem amíg élvezik az állam -
| teljes gondoskodását, szakmát is tanulnak. Mint szakmun- § 
ákások lépnek ki az otthonból, nagykorúvá válva, s meg | 

tudnak állni saját lábukon. Képünkön az otthon lánylakói 0 
fia női szabó mesterséggel ismerkednek. Az otthon életéről f 

lapunk 5. oldalán közlünk . cikket. 
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korszerűsítést. 
építkezéseken;;;] 

az intézmények felszerclé- j .1 
sét másfélmillió forint ér-ij 
tékü újabb gépekkel, ké-[j 
szülékekkel. tudományosig 
eszközökkel, berendezési].;] 
tárgyakkal egészítik ki. ! 

szeti klinikával. Itt épül fel 
a Kossuth Lajos sugárúti hamarosan, s 
új munkásszállóhoz hasonló meg a teljes 
kivitelben egy átépítést, egymillió forint-

tal. A teljes munka — ami-
űjabb. kétszáz szemelyes r e három és Tél milliót for-
diákkollégium. dítanak — jövő év október 

Sok egyetemi hallgató prob- 31-re készül el. Ez idő 
iémáját oldja meg ez az a'att tágas teraszokat epite-
epület s hasznára válik az nek be az épületbe, ujabb s h o gy szóljunk néhányji 
orvosképzésnek. Nyugod- lifteket szerelnek fel stb. távlati tebvről is: ebben az; i 
tabb, gondtalanabb körül- Marciusra a Bőrklinika pad- é v b e n készül el egy korsze-|:i 
ménvek között, mélyreha- lasterében keszul el a hu- rQ fül-, orr-, gégeklinikái 
tobb tanulmányokat folytat- szonhat férőhelyes nővér- kialakításának a tervezése,:! 
hatnak az egyetemi hallga- szállás, április vegere pedig valamint a gyermekklinikai i 
tök, a z idegklinika izotóp-Iabo- teij e s felújításának terve isi ; 

ratóriuma. Ez a két utóbbi p_ 
A kollégiumot 16 millió építkezés körülbelül négy-
206 ezer forintos költsé- százezer forintba kerül. gen építik. 

s egymillió 280 ezer forint-
ba kerül a berendezése. Eb-
ben az évben már közel hat-
milliót beépítenek a kije-
lölt helyen. 

A klinikák é» elméleti in-
tézetek korszerűsítésére és 
bővítésére csaknem hétmil-
liót költenek az idén. No-
vemberre befejeződik pél-
dául az Eötvös utcai épü-
let, 

az egyetemnek átengedett 
volt iparostanuló-iskola 
felújítása. 

Az eddig szétszórtan mű-
ködő gyógyszerészkari inté-
zetek találnak itt kényei-

Évek óta tart az I. számú 
Sebészeti Klinika korszerű-
sítése. Idén ez is befejező-
dik. 

Októberig még átalakítják 
a kórtermeket, 

a nagyobbakat két kétágyas, 
üvegfallal elválasztott ré-
szekre osztják, s ez nagy-
ban növeli a betegek ké-
nyelmét, nyugodt környeze-
tét. Ugyanitt az egészség-
ügyi dolgozók részére a 
padlástérben korszerű öl-
tözőket és zuhanyozókat épí-
tenek. 

Most kerül sor 
a Szülészeti Klinika teljes 
korszerűsítésére is. 

A szomszédos Bács-Kiskun megye: 
termelöszövetkezetí megye 

Az ország legnagyobb megyéje, Bács-Kiskun termelő-
szövetkezeti megyévé lett, mert a mezőgazdaság alá vont 
területnek több mint 80 százaléka a szocialista szektorba 
tartozik. Az utóbbi hetekben 39 új termelőszövetkezeti köz-
ség alakult. Számos községben (például Csengődön, Solt-
szentimrén) a dolgozó parasztok maguk öntevékenyen szer-
vezték meg szövetkezeti községüket. 
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Testvéri egyetértésben alakulnak 
az újabb és újabb közös gazdaságok 

Hamarosan termelőszövetkezeti községgé válik Ásotthalom is 

A Fémipari Kutató Intézetben eddig nagy problémát 
jelentő műszaki eljárás megoldásán kísérleteznek. Tíz-
rentimétercs vastagságú alumínium áramvezető-részek 
hegesztési technikájának kidolgozása a feladat. Az ed-

digi kísérletek sikert ígérnek. 

A falvakat, tanyákat járó 
üzemi dolgozók, kommunis-
ta népnevelők szava minde-
nütt jó talajra talál a sze-
gedi járásban. Kezdetben 
még előfordultak viták, ap-
ró nézeteltérések, mo6t azon-
ban már a legteljesebb test-
véri egyetértésben szerve-
ződnek az újabb és újabb 
közös gazdaságok szerte a 
járás területén. 

Csütörtök estig össze-
sen már 13 ezer 538 egyé-
ni gazda, esalád adta ösz-
sze apróbb-nagyobb birto-
kát s eddig az újonnan 
megalakult termelőszö-

vetkezetek földterülete 
meghaladta a 90 ezer ka-
tasztrális holdat. 
Csak egyetlen nap, 
csütörtökön 183 paraszt-
család lépett be a terme-
lőszövetkezetekbe, 

5 ezer 172 katasztrális hold 
földet tettek egyik napról a 
másikra termelőszövetkeze-
tivé. Ásotthalom, Bordány, 
Domaszék, Kiskundorozsma 
és Zákányszék községekben 
a közeli jövőben fejeződik 
be az átszervezés nagy 
munkája. A szegedi járás 
többi 25 községében már 
mindenütt megtörtént a 
nagy átalakulás. 

Ásotthalmon csütörtökön 
alakult meg az első új 
közös gazdaság. 

Az elsőket pénteken már 
az ötödik és tizedik kerület 
egyéni gazdái is követték. 
Az V. kerületben Uj Élet 
néven 178 egyéni gazdacsa-
lád 1098 katasztrális hold 
földön alakított szövetkeze-
tet. Elnöküknek Szerencsés 
Fekete József tanácstagot, 
11 holdas parasztgazdát tet-
ték meg. 

Az alakuló közgyűlést a 
falu művelődési házában 
rendezték. A lelkes hangu-
latú gyülekezet résztvevői 
a jó gazdák alaposságával 
tárgyalták meg a mintaalap-
szabályt s már a termeléssel 
kapcsolatban is jelentős ha-
tározatokat hoztak. Eldön-
tötték többek között, hogy 

a közös szövetkezeti alap-
ba összegyűlő jövedelem 
75 százalékát már ez év-
ben új szólök cs gyümöl-
csösök telepítésére fordít-
ják. 
Az V. kerület gazdái el 

sem hagyták még a műve-
lődési ház nagytermét, már-
is új tanácskozásra gyüle-
keztek a baromfijárásiak a 
X. kerületből, hogy ők is 
megalakítsák szövetkezetü-
ket. Közösségük a Hóvirág 
Tsz nevet vette fel. 85 
család 800 katasztrális hold-
nyi földjét adta össze ebbe 
a gazdaságba. Sokan nagy 
bizakodással fejezték ki re-
ményüket; "Hisszük, hogy 
s o k k a l j o b b a n d o l g o z u n k így 
együtt, mint korábban kü-
lön-külön«. Elnöknek teljes 
egyetértésben Farkas Csa-
mangó István tanácstagot, 
11 holdas tekintélyes gazdát 

választották meg. A minta-
alapszabályt az Uj Élet Tsz 
gazdáihoz hasonlóan egyön-
tetű helyesléssel fogadták 
el. 

Ma, szombaton ugyancsak 
két újabb szövetkezeti 
gazdaság alakul meg a 
nagy kiterjedésű, • több 
mint 20 ezer holdas ásott-
halmi határban. 

Ezzel összesen már hatra 
emelkedik az ásotthglmi kö-
zös gazdaságok száma. A 
falu dolgozó parasztjai elő-
reláthatóan hétfőn, vagy 
kedden befejezik az új szö-
vetkezetek alakításával kap-
szolatos szervező munkát, s 
a járás legnagyobb határú 
községe is belép a járás ter-
melőszövetkezeti községei-
nek népes családjába. 

(Somogyi Káro lyné felv.) 
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\ magyarországi dé l sz 'áy 
kultúrfe'e ősök 

évi konferenciája 

A Magyarországi Délszlá-
vok Demokratikus Szövetsé-
ge január 28-án, szombaton 
9 órakor tartja kultúrfelelö-
seinek évi országos konfe-
renciáját a délszláv gimná-
zium kultúrtermében (Buda-
pest VII., Rózsák tere 6—7). 

Ugyancsak szombaton, 19 
óra 30 perces kezdettel dél-
szláv estet rendeznek a Bol-
gár Kultúrotthon helyiségei-
ben Budapesten. A műsor-
ban a délszláv szövetség 
központi együttese, a dél-
szláv gimnázium énekkara, 
délszláv énekesek és tambti-
razenekarok szerepelnek. 
(MTI) 

fl tsz-mozgalom időszerű kérdéseiről 
tanácskozott a Termelöszövelkezeií Tanács 

A Termelőszövetkezeti. Tanács pénteken 
ülést tartott, amelyen megjelent Losonczi 
Pál földművelésügyi miniszter is. 

Tisza József, a Termelőszövetkezeti Ta-
nács titkára vitaindító előadásában ismer-
tette a termelőszövetkezeti mozgalom idő-
szerű kérdéseit. 

Elmondotta többek között, hogy a ter-
melőszövetkezetek fejlődésében új helyzet 
állott elő: a tömeges szervezés befejező sza-
kaszához értünk, amikor az erőket teljes 
egészében a termelőszövetkezetek politikai, 
gazdasági megszilárdítására kell irányítani. 
Az eddigi eredmények világosan mutatják, 
hogy az élet igazolta a hetedik pártkong-
resszus célkitűzéseit, valamint a mezőgaz-
daság fejlesztésére vonatkozó későbbi ha-
tározatok helyességét. Tény, hogy a töme-
ges belépések befejezésének szakaszához 
minden nagyobb hiba elkövetése nélkül 
jutottunk el: a parasztság hangulata jó, 
egész nepünk ügyévé vált a mezőgazdaság 
átszervezése. Most arra kell törekednünk, 
hogy közös ügy maradjon a termelőszövet-
kezetek politikai és gazdasági megszilárdí-
tása, valamint, hogy a mezőgazdasági ter-

melés növelésével tovább erősítsük a mun-
kásosztály és a dolgozó parasztság szövet-
ségét. 

— A szövetkezetekbe tömörült parasztság 
egészséges gondolkodását bizonyítja töb-
bek között, hogy szinte az ország vala-
mennyi vidékén holdanként 200—300 fo-
rinttal járulnak hozzá a tagok a szövet-
kezeti alap megteremtéséhez. valamint 
hogy süldőket, baromfiféléket visznek kö-
zös állatállomány kialakítására. Ez nem-
csak azért fontos, mert így könnyebben 
megteremtik a közös gazdálkodás alapjait, 
hanem — a gyakorlat bizonyítja — így 
jobban sajátjuluiak érzik a szövetkezeti 
tagságot. Az új szövetkezetek létrehozásá-
nál rendkívül fontos, hogy már a meg-
alakulás napjától kezdődjék meg a közös 
tevékenység. A fejlesztő brigádok ne hagy-
ják magukra a szövetkezetbe tömörült pa-
rasztokat, hanem segítsék őket a munka-
szervezet helyes kialakításában. Kívánatos, 
hogy amennyiben a premizálás különböző 
formái közül valamelyiket alkalmazni 
akarják, már most, a tervek elkészítésé« 
nél vegyék számításba és tárgyalják meg 
a közgyűlésen. (MTI) 
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