A II.Békekölcsön sorsolása...

'ötévqs tervünk és a líIoBék»"
'Olcsón.

Amit Pártmik, államunk magigér^ mop, i adba - orre legközolebbi bi^-arrA ;ék épen a II„békekölcsön
orsolá-ö
Egyotemünk és fölskolár k
területér" 2 a''"számos dolgozó és hall
Iát mondanak ezek az elv-gató nyel
et
.társak? Wagnor Richard 2oo Ft-os köt
•"vényévol looc Ft-ot nyort és mint olmondja - tudományos műszereit egé~
űZiti k:i. bbol az összegből, hegy^
még r.r.).'.;. nyosobb tudományos munkát
tudjon végeznie Sebesl József elvtár 3éknak is jól jött az 5oo Ft;amit
r.kartak elhinni, do ezzel az
összeggel sertésük téli hizlalását
biztosítják, Vass Gyuládé elvtársnő
5oo Ft-*os nyerésével kapcsolatbanazt
mona ta, hogy Pártunknak ugy hálálja
mog ozt, ,hog3'- most a III.békekölcsön
jogyzésoől még. jobban kiveszi a ré"lík'éss sorát "ehetne omlitoni a
boldog nyerteseknek, akik közvetlenül ls, .mogsokszorozva visszakapták
az állomnak kölcsönadott forintjaika * a
Bartók Istvúnné
a gitt prop. titkár,,

A"Szegedi Tudományegyetem minden
egyes dolgozója átérzi és tudja,
hogy milyen nagy jelentősége van
a dolgozók III.békekölcsönjegyzésének „
Pártunk és Kormányzatunk nagyfokú anyagi támogatást nyújt nekünk
adminisstrat.lv dolgozóknak is. Ma
amikor minden szem a boldog jövőbe tekint és tudj ók azt, hogy milyen szeretettel foglalkozott Pártank ős Kormányzatunk dolgozóinkkal, elért eredményeink közül csak
pár példát szeretnék megemlíteni•
Például a Tudományegyetem Gazdasági Igazgatósága Házimühelye uj helyiségébe költözött, ahol a dolgozz oknak a me gf e lel ő munkaholy 1 s égőkén kivül korszerű fürdő és obédlő helyiség áll rendelkezésükre•
Dolgozóink a két egyetemi részleg
szétválasztása után a központi egyotoml épületben uj tágas, világos és egészséges helylségokbo költöztek, ahol a munka feltételei min
donfélé tekintetben biztosítva vannak.
Több helytállfcat a funkcl onári_~
A Természettudományi Kar Gazdasági Osztály dolgozói közül Koics
Erssóbot és Tanács Antal 2oo Ft-os
Farkas Mihály elvtársnak a
kötvénnyel őoo-ooo Ft-ot a mai naK 0 V .ülésén alig(/t)ár hőnaoja elmonpon nyertek.
dott na¿v jelentőségű beszedő „Egye •
temünk Fávt és Disz funkcionáriusaA szocialista épité3 gy~rsuló
inak ls hosszú időre utat .mutatóit, ütemének
a népgazdaságunk jövő fejhogy -hogyan VÖJ^ezzek.munkájukat a '
t an uImány t or ec
imény állandó fokozá- lődésének biztosítása a III.békegyan teremts élj: meg kölcsön jegyzése.
«a érdakibenr,hogy
annak elöfeltete löt, a tanulmányi
Politikai öntudattal, áldozatkész
fegyelmet A félév beindulása ota
varr rej IcAé's.
:hallgatóink rends zero- séggel és hazafisággal voszik ki a
- tanulnak kevesebb
keygsgbb, az óraiju- részüket, hisz a font omlitott pélebb en"tanulnak,
„asztaa. fagyaimézev.tebp.pk az óra-, da gazdasági dolgozóink saját hakon. Esőn eredmények moliet t "vannak
zájána.k építése, boldog ; iövőnk bizhibák is, Ahh<?z,.hogy fokozottabb
mertekcon megjavítsuk murkankat,
tosltását, békénk mogve ¡áesét szolfeltétlenül fel kell vetni funkcio- gálják.
náriusainknak, példamutató helytállását. , E lof or du lt ..pl. hpgy. a z OrvoseBóka István
gyetemen § tan^ofiyvokrírisszaYásar- "
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nárius eilone volt Vagy a Dlákott- honba késő éjszaka ogy k farkcionárius mászik elsőnek
a
vagy hogy ogyos t;
tantargyakat.feezí u i ^ ^
az orosz oktatást i § lebecsülik,o- i'
gyes ok o A tan ulmány 1 csoport felre-,,.lj..,.«,
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vezeti,az előadót,„ hogy
hogy no tartsa 5);jí»M'l
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meg oráiát Ezok az esetok azt bi- ü
zonyitiak, hogy Farkas elvtárs utmu«-"<»"
q ra
tatásait -jobban mog kell szlvlolpl ITMVV.
funkcionáriusainknak, hogy az előtŰ M
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tünk álló komoly munkában példamutatóan megtudják állni holyíikot.
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