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üugusz us IS- g kell beadni 
a fe vételi kére me e az egyetemre 
Érettségi nélkül ia lehet jelentkezni 

Közeledik az uj egyetemi 
tanév. Szegeden újra száz és 
száz l'lalal készülődik felsőbb 
tanulmányainak megkezdé é;e. 
Nemrégen jelent meg a kor-
mányrendelet. amelv szahá-
lyozia az egyes Karokra felve-
hető hnllgnüík számát. Ennek 
megállapításánál szem előtt 
ki vön iák tartan' a képzés ered-
ményességét ós szakszerűségét, 
ezért a jelentkezőket az egye-
temek egyes karain. osztá-
lyain és az egyes főiskolákon 
külön e célra alakult bizott-
ság választje irt 

Az uj rendelet fő célja az. 
hogy csaa olyanok kerüljenek 
tíz egyetemre, aidknek megfe-
lelő. előre l&thntö képességük 
Is van tanulmányaik elvégzé-
sére Ezérl a rendelet jelen-
tős és a népi demokrácia 
s/empon tjéből korszakalkotó 
újítást ts tartalmaz: ezentúl 
miniszteri enged'éllvel érettsé-
gi nélkül ls leliet felvenni hall-
gatókat, amennyiben a jelölt 
szakjának müveléséhez szük-
séges állalunos műveltséggel 
rendelkezik. 

Ez lehelövé teszi a valóban 
tehetséges munkás- és paraszt-
ifink sima bejutását az egye-
temre 

A felvételi bizottság hat 

tagja a kari dósán, vagy he-
lye tlese. két kan professzor, 
az illetékes miniszter és az 
illetékes szakszervezel képvi-
selője. valamint a MEFESz 
egy kiküldöttje, mint a diák-
ság képviselője A bizottság 
figyelembe veszi « i érettségi 
vizsga eredményét, a szociális 
helyzetet, az egészségi állapo-
tot." illetve a választott élet-
pál vára va!0 alkalmasságot, a 
jelölt általános müvéltségi fo"-
kát és nem utolsó sorban de-
mokratikus magatartását. A fel-
vételi vizsga írásbeli és szó-
beli tesz és célja, hogy a je-
ínntkezők közül a legmegfele-
lőbbeket kiválogassa. 

Szegedre most érkezett meg 
a rendelet végrehajtási utasí-
tása. Fszerint 

str orvost karra 70, • veffvf-
87ef' és jvégysrevészet szak-
ra 40-40 uj ha!'Rátét tehet 
felvenn'. 

A bölcsészeti és jogi karon to-
vábbra sem lesz zárt létszám. 

A felvételli kérelmek henyuj-
tása egyébként már megkez-
dődött és augusztus 15-ig le 
is zárul Tehát mindenki, aki 
egvetenire. vagy főiskolára je-
lentkezni akar. e hónap 15-lg 
adja l e felvételi kérelmét. 

Mi az oka az amerikaiak 

naPvfoka láiéhozattan*áfának? 
Az o^asók bizonyára hallot-

tak niár a híres amerikai véle-
ménykutató Intézményről, a 
Galliip-intézctről. Nos, H. Oal-
lupnak az egyik amerikai maga-
zinban megjelent érdekes cik-
két ismertetjük az alábbiakban: 

A véleménykutatás során ki-
derült, hogy az amerikai pol-
gárok 61 százaléka hal'otta egy-
általán azt a szót, hogy »Mnr-
shall-terv«, de csak 25 százaté-
kának volt fogalma arról, hogy 
uz mi fán terem. Ugyanakkor 
pzonban a hosszú- és rövid-
szoknva bárrá'ói 93 százalékuk 
volt pontosan értesülve. 

De nézzük a földrajzot: az 
átlag amerikaiak 13 százaléka 
tudta megmutatni a térképen 
Bulgáriát. Tizenhét százaléka 
Románlát, 18 százaléka Magvar-
országot, 22 százaléka Jugo-
szláviát. Nemcsak az európai 
földrajzban árulnak el ilyen 
nagyfokú tudatlanságot, Dél-
funerlka államalt sem lsmertk 
jobban, még azok sem, akik 
kollégiumi nevelést kaptak. 

Gallup cikkében leszögezi, 
hogy 

a lakosság többsége kételke-
dik abban, hogy a külügymi-
nisztérium valóban tájékoz-

1. tatja őket a világhelyzet felöl. 
Megdől tehát az a fennen 
hangoztatott álltfás, hogy 
Amerika »a szabadság minta-
képe és oszlopát — ahol a 
kormányzat a nép akaratá-
nak kifejezője. 

(Ha ez Igaz volna, a Marshall-
terv is a nép akarata volna, 
•unlről, mint láttuk, 75 százalé-
kuk nem is tudta, micsoda.) 

A rádióra és a sajtóra térre 
át, a körkérdések kimutatják, 
hogy mfg a nagy többség 15 
órát szentel szórakoztató mű-
sorra, addig mindössze 1 óra 
jut hírekre és tanitómüsorrat 
Ehhez tudni kell. hogy az ame-
rikai rádiótársa«'ágok mngánvál-
ialaloknak adják bérbe leadá-
sukat. * 

Néhány jellemző adat a sajtó 
köréből: az újságírók közül a 
férfiak 80, a nők 78 százaléka 
rendszeres olvasója a rajzos 
vicclapoknak, mig ugvanakkor 
a vezércikkeket az újságolvasó 
férfiak 34, a nők 16 százaléka 
olvassa ell 

Arra a kérdésre, ml okozza 
az amerikaiak ilven hallatlan 
tudatlanságát, közömbösségét, a 
giccs és értéktelen műfajok 
iránti érdeklődéséf — kézen-
fekvő a válasz: 

az imperialistáknak nem ér-
dekük, hogy a nép müveit-
ségét, politikai és kulturszln-
vonalál fejlesszék, hanem el-
lenkezőlen, céljuk ennek mi-
nél erősebb megakadályozása, 

mert jól tudják, hogy minél 
felvilágosodottabb, tisztánlátóbb 
egy nép, annál inkább szembe-
kerül az imperialista frázisok-
kai és annál öntudatosabban 
veszi fel a harcot az Impe-
rializmus, az elnyomás és az 
elnvomók ellen. 

Ezért szüld tik le a lehető 
legnagyobb mértékben a kultu-
rális, oktató tevékenységet és 
a megmaradt szük kereteket Is 
igvekrznek hamisító, félrevezető 
adatokkal, »ismereiekkel« kitöl-
teni, gondosan eltakarva a nép 
elől az igazságot. 

S á n d o r Béla Tefiinfse meg a 

Gschwlndí- gyár 

kirakatát 

italáru üzletében a Főpostánál, Széchenyi-tér sarok 

v&SftA Bírótól va« liörszaníiaí'a 
lelilr,- kik.- oiros.- barna- és ilraan színekben. 

B r n F r m í börszandálüzem, Hódmezővásárhely 
I U L V I I I I a vásiroii Horváth Mihá y-utcában. 

Sstnhis- f'tim-fí/ISvésMei 

A kultuszminiszter 
kiküldötte a szegedi 

képzőművészek tárlatán 

A Hungária emeleti nagyter-
mében nagyszámú érdeklődő 
Látogatja a szegedi képzőművé-
szek tárlatát. A kiállításon meg-
jelent a kultuszminisztérium 
képviseletélven Pogány ödön 
osztályvezető ls, aki nagy elis-
meréssel nyilatkozott a Idá'U-
tott anyagról. A minisztériumi 
kiküldött hathatós anyagi tá-
mogatást ls ígért a képzőművé-
szeknek munkájuk továbbfoly-
tatására és hctveselte azt a ter-
vet, hogy a város támogatásá-
val állandó IdálLifásI pnvillont 
állítsanak fel Szegeden. 

oOo 

A postászenekar 
bemutatkozása 

A napokban mutatkozott be 
nagy sikerre' a postásszakszer-
vezet szimfónikus zenekara, 
amelynek megalakítása hozzá-
tartozott a szakszervezet kü'őn 
hároméves tervéhez. A zenekar 
Kerny Kálmán vezetésével fel-
tét'enül fej'ődőképesnek mutat-
kozik. Rövidesen emelik a ze-
nészek létszámát ls és a zene-
kar kulturszintjét progresszávé 
teszik. A zenekar ehhez joggal 
várja el nemcsak a szakszer-
vezet, hanem az igazgatóság tá-
mogatását Is. 

oOo 

Magyar film sikere 

anemvetVösI versenyen 

Prága, augusztus 5. Ztínban 
nagyszabású fitmünrepet ren-
deztek azzal a céllal, hogy ki-
tüntessék azokat a " filmeket, 
amelyeket a tartós béke fenn-
tartása és a világ dolgozóinak 
egyesülése érdekében készítet-
tek. A filmeket nagy munkás 
résztvevő közönség előtt vetítet-
ték. A >VaIahol Eurónában« ci-
mü magyar film óriási sfkert 
aratott. 

A m e r i k a i n y o m á s 

S k a n d i n á v i á b a n 

Kopenhága, augusztus 5. A 
dán lapok Jelentést közölnek 
arról, liogy az Egyesült Álla-
mok állandóan sürgetik a skan-
dináv országok katonai tömb-
jének megalakitását és a skan-
dináv országoknak a brüsszeli 
egyezményhez való csatlakozá-
sát. Dán lapértesülés szerint 
í.owett amerikai külügyi állam-
titkár közti a nyugateurópai 
tömb képviselőivel, hogy Ame-
rrika csak akkor adhat katonai 
biztosítékokat, ha további or-
szágokat is bevonnak a brüssze-
li szerződéssel'étrejött tömbbe. 
Ez félreérthetetlenül célzás a 
skandináv országokra. 

Nem kaptak 

kiutazás1 engedélyt 

az amerikai Hiúsági 

szövetség kiküldöttel 

Varsó, augusztus 5. Az Egre-
sült Államok külügyminisztéri-
uma elutasította az amerikai if-
júsági szövetségnek a dolgozó 
ífjnság varsói kongresszusára 
készülő küldöttsége kiutazást 
engedélyét. Döntését azzal in-
doko'ta, hogy a dolgozó ífjnság 
célkitűzései el'entélhcn állnak 
az USA érdekeivel. Az ameri-
kai ifjúság felhívta a világ va 
Iám ennyi ifin sági szerrezelét, 
hogy táviratban tiltakozzanak 
az Egyesült Államok eljárása 

jellen. 

Az összes szegedi bankfiókok 
beolvadtak a Szeged-Csongrádi 

Takarékpénztárba 
U| igazgalóságof és felügyel ((bizottságot választottat; 

A Déíraagyarorsziig szerdai 
számában az államosított 
nagybankok szegedi fiókjai 
fethívást tettek kőzz*, amely 
szerint működésűket julius 
31-vei megszűnte Ük és beol-
vadnak a Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztár. Kereskedelmi 
és IparbanKba 

A szegedi bankkerüiet már 
régebben megkapta a megbí-
zást. hogy Makó, Hódmezővá-
sárhely. Szentes és Csongrád 
városok jiénztinté/etelt ugy 
egyesit.se. hogy ezekben a vá-
rosokban is a jövőben csak 
egyetlen bnnk működjön F.» 
az úgynevezett piacrendezés 
azonban nemcsak a fiókokat 
olvasztotta az egvséges szerv-
be. hanem a vidéken ki terjedt 
oivan önálló bankokra is. nme-
ívek nem tartoztak semmiféle 
érdekel béghez. A fentebb em-
iitolt városoknál a fúziós tár-
gvalásokat befejezték, az egy-
ben tvasztások megtörténtek. 

Szegeden 

3 Szeejejt-Cseilfridt Tat.a 
réknénziir álve'le « Pesti 
Magyar Keresf edelmi* Bank, 
a Perit Haza T^rékné-z tár 
és az An col-Magyar Bmfc 
s*e?rá» f ákra (Heti ! 
miíTivS! |eváb'»ft maséha al-
va ctM'a az érrteteti érbez 
larlnPÍ mindszent* Takarék-' 
pénztárt. 

A "beolvasztás technikai lebo-

nyolítása a Szeged -Csongrádi 
Takarékpénztárnak most me* 
tartott rendkívüli közgyűlésén 
történt meg. melyen a rég! 
igazgatóság és felü&velőbfaotT-
ság összes tagjai lemondtak. 
Helyettük a kővetkező u| 
bankveze tőséget választották 
meg Az Igazgatóság tagjai: 
Földes Pál. a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank. ügyvezető 
igazgatója, dr Lénárt Bál, ax 
Angoi-Magyar Bank szegedi 
fiókjának Igazgatója, Magyar 
Mátvás texlllszakszervezett tit-
kár. I^ytnitzkl Pál, a magán* 
alkalmazottak szakszervezeté-
nek titkára. László István. « 
Plck-szalámlgvir vállalat verő 
tője. Mison Nándor, a munkáa-
s tő vetkezet igazgatója. SalM 
Ferencné. f * Magyar Kendier-, 
Ten- és Jutaipar' Rt. munkát*-
nője. Rátöri Latos keredcrdó, 
Dobó Gyula kisgazda. A fet 
űgreiörrlzottsáe tagjai Kohn 
La'osné. a MOSzTÍ borom fi te-
tenének munkásnője. Zomtmri 
János épitőmimkis. Bogdán 
Imre a Szegedi lemezgyár és 
Faipari Rt üzemi Mrottságír 
nak eínőke. Eltér Mírlon ass-
talosseaéd dr. Gál Tivadar vá-
rosi jegyző A közgvülést kö-
vető 'Igazgatósági ülésen n* 
P'arga'Ó Ag rfnökének Fflldéá 
Pált. a "elnökének L&sOÓ Ist-
vánt választották meg. A M~ 
ügvetö bizottság elnöke Gál 
Tivadar lett. 

E*sy göröf? pao scé'ykérelmi* 
Athunasc ilymnopotos fa-

lusi. pap a fei nem szabadított 
görög területről levelet inté-
zett Markosz tábornokhoz, 
amelyben segítségét kéri a fa-
sisala görög kormány kegyet-
lenkedései ellen Leve télien 
megírja, hogy a fasiszták ke-
gyellenkedé.séiknél még a kis 
gvermekeket sem kímélik. 
• Mint a körzetemhez tartozó 
hat falu Fel ki pásztora, az itt 
élő gyermekek novélxm ké-
rem1. legyen segítségemre ab-
ban. hogv elszállíthassam 
őket a halálnak e vidékéről. 
Ezeket az ártatlan gyermeke-
ket nap. mint nap fetivegett a 
halál, melyét az athéni kor-
mány ziidiit ráiuk repülőgépei-
ről és harc'kocsiaíról. Ók az 
ilven gazságokat >megtorló 

intézkedéseknek' nevezik • 
békés falusa lakosság ellát . 
Tehetetlen dühükben • leg-
eldugottabb falu lakossága lo 
•gyanúst nekik és pusztítják 
npra'át-nagyiát Vane nagyobb 
kegyetlenkedés. mint I gyer-
mekgyilkosság? Meg vagyok 
róla gvöződve. hogy • demo-
kratikus M a r-k o sz-loorm ár y 
meghallgatja kérésemet és se-
gítségemre' lesz • 

Flymnopoioshoz hasonlóan a 
fasiszlák rabs'gában sínylő-
dő görög lakosság papjai egy-
másután fordulnak kérő és nl-
zakotló szóvai á görög nép 
amerikai pénzen tartott hóhé-
rai ellen küzdő szabadsághar-
cosok hős vezéréhez. Marbo -
tábornokhoz 

R D O H R H Y I O U E D E K 
evártmánvai különlegesek és ízletesek 

• A jó S Z l V f l R vagy C I G A R E T T A 
mindenkor szívesen fogadott ajándék is 

Árban, rnTgjév.,; a Uecsketnfe»i h o w z e K 

Oyártja: az Első Kecskeméti Konzervgyár és 

szegedi fióktelepe. A zásároa KI Intrcssrnok ndvaria 

^Okvetlen tekints• me t f a 

s z a o D ' n B z e m klillifásAI 
az laarcsáinak ffttdtzlif^a HAPÉszaBDf 1mm kliHilátáf 

TISZA - m a l o m b a n 
végezleasen vámörléat, darálást 

5ZEBED, Uórn-tér 6- szám 

N é z z e m e g a v á s á r t a r i a m n a l a t t a 

Haas Fülöp és Fia rí. 
S z é c h e n v l - t é r 1 5 . 

JÓ MINŐSÉG ÁRUHÁZ 
KIRAKATAIT, ahol a t 8««zr« fconmm gyárak 
legújabb gyártmányait állitotlak kt 
Mindent eay helyen vásáro lha t 


