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•eluiiió K« nuiunista Párl-
ín, — niondoltu nagy 61-

< tenzéaok <s tap ok között. 
A ml pártunk zászlaja az 
• zászló, amelyet a világ 
dolgozóinak az élén Le-
nln legjobb tanítványa és 
munkatársa, a nagy S/M-
ifn, (a közönség nossza-
sati ünnepelte Sztálin ge-jT 
neralisszimuszt) a mi sze-
reteti rlvtársunk visz. Az 
a zászló, amit ő visz, a 
marxizmus — leninizmus 
zászlója, a magyar dol-
gozók zászlajává Is lelt. 

lícm vélpflen. hogy a Mn-

^ar Dolgozók Pártjának uj 
elvénye a háromszínű ma-

gyar lobogó, középen aZ öt-
ágú vörös csillaggal és ke-
resztben arany kalásszal 
jelképezi e jelvény, hogy 
mi, a Magyar Dolgozók 
Pártja egy osztaga vagyunk 
annak a hatalmas, légyőz-
letctlen nemzetközi hadse-
regnek, amely a béke és a 
szocializmus ügyéért küzd 
világszerte és hogy tni a 
Magyar Dolgozók Pártjának 
tagjai a magyar haza, a ma-
gvár felemelkedés ügyét 
visszük előre, éppen azzal, 

hogy nálunk is megvalósít-
juk a szocializmust. 

Legyünk hűek a Magyar 
Dolgozók Pártjához, - ir-
tunk vezeréhez, Sztálin 
legjobb tanítványához, si-
kereink szervezőjéhez, 
felemelkedésünk tervező-
jéhez, kövessük egy em-
berként Rákosi Mátyás 
elvtársunkat — 

fejezte be szűnni nein aka-
ró tapssal és éljenzéssel 
nagyhatású beszámolóját. 

A nagyjelentőségű össze-
vont taggyűlést űr. Zöld 
Sándor elvtárs zárta be. 

A hároméves terv segítségével 

Uj felszerelésekkel indul meg ősszel 
a szegedi egyetem kutatómunkája 

A szegedi kisiparosságnak is jelentós támogatást nyújt a berendezések pótlása 

Jelcntollük, hogy az Or-
szágos Tervhivatal augusz-
tus elsejétől ez év végéig 
összesen 350 ezer forintot 
bocsát rendelkezésre a sze-

fedi tudományegyetem há-
orus kárainak pótlásáru A 

tudománykarok és a kutató-
intézetek jegyzéket á'llloilnk 
össze, amelyben feltüntetik, 
hogy elsősorban mit akar-
nak beszerezni a számuk-
ra kiutalt összegből. A ki-
mutatások már befutottak az 
egyetem gazdasági hivatalá-
ba és ezl felierjesztik Buda-
pestre A Gazdasági ITivalal 
ügazstatója : Jacoby Károly 
közölte velünk, liogy ezl az 
•összeget csak felszerelési cé-
lokra szabad fordítani. Az 
Újjáépítés egyéb költségeire, 
Építkezésre ugyanis más ki-
utalást kannak. Ezzel a je-
lentős összeggel a tervhiva-
tal egyúttal egvéb ipari vo-
taalat is támogatni akar. 

A jogi knr számára m e g -
KHanilniI 38.599 foriiilból 
bútorokat vásárolunk. Eze-
ket a bútorokat Szereden 
készíttetik cl és ezzel nagy 
támogatós! nyújtanak a 
szegedi kisiparosoknak. 

Értesülésünk szerint a jogi 
karon már Ősztől kezdődően 
nagyobb bővítések várhalók 
és a központi egyetemen lé-
vő intézetek átesoporlosilá-
oávai ujabb helyiségekhez 
Juhiak. Ezek bebútorozása 
"fontos szükséglet, de termé-
szetesen elsősorban a hall-

{a!óság tanulási lehetőségeit 
éli biztosítani, a szeminá-

riumok, olvasóhelyiségek be-
rendezésével. 

A legnagyobb kiutalást az 
orvoskar kapja, mégpedig 
113.500 forintot, utána pe-
dig a matematika* és ter-
mészettudományi kar : 
1 OS.5(111 forintot. Ezt az 
összeget a kutatóintézetek 
és klinikák a már Pétgóta 
Jórészt napi gyakorlati 
munkáink hoz elengedhe. 
teiienfl] szükséges tábora-
tórliimi cikkek, műszerek 
beszerzésire kívánják for-
UltanL 

Messzemenő takarékosság-
u«k ég tervozerüsfignek kell 
taonban még mindig ezen 
U téren érvényesülnie így 

Eéldául a biokémiai intézet 
kórtan és idegklinika 

Ugyütlosen vásárol majd 

elektromos mély hűtőberen-
dezést. amelyet azután kö-
zösen használhatóak A tu-
dományos kutatások elő-
mozdítására több intézet is 
szerez he mikroszkópokat, 
a bőrklinika a többi között 
uj kvarclámpát vesz, a bel-
dia'gnocztika hőlégslerilizác 
tort. de a jegyzékekben sze-
repel még ezenkívül számta-
lan egyéb fontos miiszer, ku-
tatáshoz szükséges alkatrtéSz 
felsorolása, sőt több helyen 
olvashattuk ketrecek vásár-
lását is n kísérleti állatok 
számába. Minden intézet 
most arra törekszik, hogy 
korszerű műszereket, labó-
ratőríumi tárgyakat szerez-
zen be ebből a pénzből. Pó-
tolni akarják a háború so-
rán megsérült felszerelést. 
Iiogv a tudományos vízsgá-
la'okhoz, kísérletekhez meg-
felelő eszközökkel rendel-
kezzenek. 

— Sok pololnt való van 
ezen a léren, — mondotta 
Jaerfhv igazgató. — Ed-

I 

«Hjí is kaptunk ugyan ki-
utalásokat, ez éviién ed-
dig összesen 100—120 ezer 
forintot. Ez azonban az 
első Igazán komoly segít-
ség, amellyel az Intézelck 
legfontosabb felszerelésü-
ket beszerezhetik. 

A legjelentősebben tehát 
az orvosi és természettudo-
mányi karon érezteti majd 
hatását ez a segitség, de a 
jogi karhoz hasonlóan a 
bölcsészkar is szép kiutalást 
kap : 45.500 forintot. Az 
egyetemi könyvtárt 14.000 
forinttal támogatják. A böl-
csészkaron leginkább könyv-
szekrényeket, asztalokat és 
egyéb berendezési tárgya-
kat csináltatnak, ezenkívül ve 
tilőgépeket vásárolnak ma:d. 
A jelekből örömmel láthat-
juk, hogy a 3 éves tervünk 
kulturális, tudományos vo-
natkozásban ís jelentős se-
gítséget nyújt a szegedi 
egyetemnek éppenngy, mint 
az ország minden dolgozó-
jának . ' 

k rómozás, n i kke^és F r s c hmanná l 
Br. J ó s l k a - u l c c a 13. T e l e f o n 138. 

Statárium elé kerülnek 
a temn!emfe$?f0f!at6k 
Beszámoltunk a-ról, hogy 

a szegedi rendőrség nyomo-
zói Pa'ártván elfogták a 
szegedi templomok kifosztó-
ját és több más betörés tet-
tesét, Borbély József 19 éves 
kovácssegédct. Borbély a 
rendőrségen megnevezte 
teltestÁrsát, sógorát, Sajben 
Pál 26 éves müszerészsegé* 
det. A két betörő a rendőr-
ségen a két templomfoszto-
gpláson kívül 14 másik be-
törést is beismert. A két ve-
szedelmes betörő valószínű-
leg slatáriálLs bíróság elé 
kerül. 

Vásárnaptár 
Ezen a héten a következő 

helyeken tartanak országos 
állat és kirakodóvásárt: 
21-én, hétfőn BéMéscsabán, 
22-én, kedden Pattonyán, 
Békéscsabán és Makón," 23-
án, szerdán Békéscsabán és 
Makón, 25-én, pénteken 
Mindszenten. 26-an, szomba-
ton Kiskundorozsmán és 
Mindszenten. 

Szinház- Füm-Művészet 

(•) CoIIcrium Musíciini 
utolsó bérlell hangversenye 
holnap fél 9 órakor a Ze-
nekonziervatórium hangver-
senytermében Műsoron a 
barokk-kor zenéje. Közre-
működik a Nemzett Színház 
zenekarából alakult kamara-
zenekar az intézet női kara. 
Vezcnvel Szalmán Géza. 
Szólisták Csuka Béla (viofa 
de gamba\ Lillasy György 
(ének), Lorenc Kornélia 
(ének). Szeged zeneértő kö-
zönségének előreláthatólag 
páratlan zenei élményben 
lesz része. Kevés számú jegv 
a Zenekonzervatóriumban c» 
az esli pénztárnál váll halók. 

(•) Tóth Bli.«ke. a Nemzed 
Szinház jeles művésznője 
junius 26-án önálló est kere-
tében a Tisza-szálló kerthe-
Iviségében este fél 10 órai 
kezdettel magyar nótákat, 
sanzonokat énekeit,, Dénes 
Erzsébet zoiigorakisérclével 
Jegyek a Belvárosi Mozit 
pénztáránd! kánl'a!ók. 

párthireU 

Pártnapot, az ü?enr> ós kerületi 
szervezetekben. 

Junta* 22-én, kedden: 

Közúti híd délelőtt 12 óra: 
Simon Béla. Vasút forgalom 
délután fél 6: Németh Lajos. 
Kisvasút délután 3: Mison 
Gusztáv. MOSzK Hűtőház dél-
után 2: Pfpicz József. Tűzol-
tók reggel 8: Férjért László. 
Poló cipőgyár délután fél 5: 
Varga Pál. Városi fürdő ctél-
nIán fél 7: Simovfts Mihálv. 
III. honv. ker. délután fél 7: 
dr. Toldi Ferenc. Jugoszláv 
had. f. o. délelőtt 10: Kere-
pesi Ferenc. 

Junius 23tán. szerdán: 

Lemezgyár délután 2: ifj. 
Biró Mihály. Orion bőrgyár 
délután 3: Berkes Ferenc. Ró-
kusi kultúrház esle 7: Kövi 
Béla. Móravárosi kultúrház es-
te 7: dr. Antalffy György. Fel-
sőváros este 7: Perjési Károly. 
Fodortelep esle 7: dr. Judit 
Ferenc. .Alsóváros este fél 8: 
Perjés Géza. Osomogyitelep 
este fél 8: Barta Béla. Ujso-
mogyi telep este fél 8: Szélt 
Sámuel. Újszeged esle fél 8: 
Pintér Géza. Józseftelep este 
8: Szőczi Mihály. Belváros r. 
esle 7: Gergely András. Egye-
lem délután 6:" Halász György. 
MAV Rókus délután 3: Per-
jés Géza. Városi kertészet dél-
után fél 4: Mecsér Béla. Gáz-
gyár délután 3: Mosonyi 
György. DEM A délutón 4: Er-
dős János. Konzervgyár dél-
után 3: Simonovits Imre. Bel-
város H. délután 7: Szilágyi 
András. Közigazgatás délután 
6: Dombi Béla. Angol-Magvar 
Juta délután 2: dr. Gál Tiva-
dar. Márkus íalelep délután fél 
4: Petri Ferenc. MAV pálya-
fenntartás délután 3: dr. Rá-
kos Géza. Szeged-Csongrádi 
(Széchenyi-tér 7.) délután 6: 
Kövi Béla. 

Jtintas 24-én, rsiidtrlöküii: 

Szegedi Kenderfonógyár dél-
után 2: Bartha János. Város 
délután fi: Farkas István. MAV 
fűtőház délután 3: Róna Béla. 
Dohánygyár délután fél 5: Dé-
nes I.eo. Lippat fürésztelep 
délután 4: Kutl Richárd. Kot-
rótelep délután 3: Széli Sá-
muel. Gyufagyár délután fél 5: 
SzrlágvTlstváiinc. Tisza-malom 
délután 3: dr. Bánfalvi Gyula. 
Börtön délután (I: C.zirok And-
rás. MAV nyugdíjasok délután 
3: Simonovíts Imre. Ujsze-
gedi Kcndergvár délután 2: 
dr. Bakos Géza. Posta délután 
6: Straek János. Szegedi cl-
oőgyár délután 4: Komenes 
György. Villamosvasút este 9: 
Radek József. 

Jnn'us 25-éu. pénteken: 

Pick szalámigyár délután 3: 
Strack Adóm Köztisztasági te-
lep délután 3: Ladánvi Bene-
dek. Vizmütelep délután fél 3: 
Mecsér Béla. Varga kötélgyár 
délután 2: Szilágyi Istvánná. 
Vakok intézele délután 6: dr. 
Molnár Ferenc. 

Junius 26-án. szombaton: 

MAV ÜVE délután 1: Pintér 
Géza. OTI déli i : Mo&onyt 
György. Kecsicéslelcp délután 
6: Ablaka György. Szóreg este 
8: Mison Gusztáv. 

A MUNKÁS FELTALÁLÓ 
HAZÁNK EPITöJE! 

Uj 3 sebességes 109-as 

WM motorkerékpár! 
a NIK motorlerakatánál 

Bruckner E l e m é r 
műszaki vállalatnál vásároljon I 

S z e g e d , A n n a k u t n á t 

Jnreios 28-án, héllffa: " " 

Közvágóhíd este fél 8: Varu 
ga PáJ. Mozik délután fél 3: 
Perjés Géza. VVintcr sefegyáa 
délután fél 4: Bolió Róbert, 
Újszeged! Ládagyár délután fél 
4: Jlavalecz Tstvánné. Győri 
kefegyár délután 3: Csírák 
András. 

Az összes párlnapt előadóid 
részére junius 21-én, hétfőn; 
este 8 órakor a Kálvin tól" 6. 
szám alatti székház kis elő-
adótermében érlokezlelet tar-
tónk Minden előadó pontosan 
jelenjen meg. 

Hétfőn, 21-én d. u. 5-koil 
állatát vezetőkkel értekez-

letet tartunk. Ezenkívül kér-
jük textil bőrös, fás és s agy 
ipari szakszervezet titkárai 
is jelenjenek meg. Arany J, 
utca 2. sz. alalt Erdős elv-
társnál. 

Szeminárium vezetők, ok-
tatás felelősök, szeminárium 
bizalmiak figyelmét felhív-
juk, hogy a tavaszi kam-
pány tovább folyik, u j anyag 
lesz hozzá kapcsolva az ed-
digihez A körlevél azon 
pontja, amely a szemináriu-
mok befejezéséről kér je-
lentést, érvényét veszti. Ok-
tatási Osztály. 

Szeminárium vezetők ré-
szére keddten, 22-én esle 8 
órakor összejövetel a Kál-
vin-téri székházban. Az ösz-
szejövetel célja a felmerült 
módszertani kérdések tisz-
tázása és az nj szeminári-
umi anyag megbeszélése. 
Tekintettel a megvitatandó 
kérdések fontosságéba, kér-
jük -az elvtársak feltétlen 
megjelenését. Oktatási Osz-
tály. 

Kétéves munkát zár 

a Móricz-kolléqium 

A Móricz Zsigmond népi kol. 
légium ma este 8 órakor kollé-
giumi ünnepélyt rendez. Ezen 
jelentük be ennek a szépmultu 
kollégiumnak a szakosítását és 
a dolgozók szakkollégiumának 
megalakulását. Az ünnepségen 
a város, a pártok, társadalmi 
szervek és f.o'légiumok veze-
tőt szólalnak fel. Az ünnepség 
után nvílük meg a kollégium 
nagyszabású, látványos kiáltó-' 
tásá. 

M l f l R í 
S m i i e n y 
Fi'm*z'nhS? 

-«f«lon l 490 

Ma vasárnap utoljára 

..M msfjfo'rtu* a szél 
angol film. Bátor embe-
rek és asszonyok küzdel-
me az otthonért. 

Főszereplő: P1PKNE C6MBELL 
Azonkívül a 

P9CSPETRI GYILKOSSÁG. 

Hétfőtől szerdáig a leg-
szenzációsabb sportvigjá-
ték 

TÉLI KARNEVAL 
Nagy kiállítású sportfilm. 
A szépség, az ifjúság, a 
szerelem bűbájos filmje. 
Főszereplő: 

ANN SCHÉRIDAN. 
Azonkívül a 

PöCSPETRI GYILKOSSÁG. 

Előadások- fél 5, léi 7 és 
fél » órakor. — Pénztár 
dóieiőtt 11-12 és dél 
után az előadások előtt 

Minden anya jelen tesz mm délután léi 6 - k o r a városházán 
Jóbora Magda beszédénél a Gyermekhét megnyitásán HM 


