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Iüőnfcbit megöl Tnfeitlő nyugat!, észaliiiyugaü szél, 
fiyugatról lelhőátronulsod, több felé eső, zivatar. A 
bőmérséMet peoi változik lényegesen. 

A TISZA 1® FOK ? 
A TisM al'csony vízállással árad. VteéneGí hő-

mérséklete Szegednél 1®. Vízállások: Csongrádi —29 
1(25), Szeged —52 (25). 
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Csütörtök, Junius «. ' 

Nemzeti SífaMz fél 8-kor 
flrruiwidur. 

Belvárosi MozS fél 5, fél 7 
léi ö órakor: Fegyveres Id-
áé r te f. 

Széchenyi Filmszínház fél 5, 
léi 7. féi 9 órakor: Fizess 
* multadért. , 

Korzó Mozi fél 5, féi 7, 
léi 9 órakor: Mellékutca. 

Muzeum: szépművészeti és 
ősrégészeti osztály nyitva 9—2 
éráig 

Egyetemi könyvtár nyitva 
9—7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyíltra 
9—7 óráig. 

Sioljáialos gyógyszertárak.* 

Barcsuy Károly: Tisza La-

Íöskörut 32. Bulcsu Barna: 
Cálvíria-tér 7. Dr. Löbi örök. 

B. Lázár Jenő: Klcbclsberg-
lér 4. Selmeezi Béln: Sorno-
fcyitelep IX. 43!) 

— Cj vezelü&óg a szegcdi 
Vöröskereszt élén. A Magyar 
Vöröskereszt országos kor-
mánybiztosa szerdán kö-
zölte, hogy a Vöröskereszt 
szegedi szervezete élére kö-
vetkező -vezetőséget nevez-
ték ki : elnök: Gyáni Imre 
főispán, alelnök: Dénes Leó-
mé. megyei titkár: Mccsér 
Béla. városi titkiáir Nagy 
László, pénztáros: Szórádi 
György, gondnok: özv. Spa-
rerer .Tózsefné, ellenőr: Ono-
jjó Jánosné a dohánygyár 
élmunkásnője, Frcmíts Já-
nos, orvos: Dr Abonvi 
Tllatrkn 

— Pgyerielő Irzel'ságaz 
(ízlelek zárórája ügyében. A 
-nyári záróra kérdésében a 
kereskedelmi képviseletek 
nz eddigi rendszer fenntar-
tását kérik, ezzel szemben 
a kereskedelmi alkalmazot-
taknak az n kívánságuk, 
hogy szombaton a füszerüz-
leteket 3 óráig, egyéb nyílt 
árusítási üzleteket '2 óráig 
tartsák nyitva. Miután a kü-
lönböző álláspontokat nem 
sikerült egy nevezőre hoz-
ni, a város tanácsa a kér-
dés megvitatására egyezte-
tő bizottságot küldött ki. 
(Ettől függetlenül hozzájá-
rult a tanács, hogy az idény-
ei kkeket árusító szűcsök 
nyáron üzleteiket reggel 8 
tórától délután 2 óráig tart-
hassák nyitva. 

x Újjáépítési AUamsoisjegy. 
Húzás szombaton. Sorsjegyek, 
Petőnél. 

— Szalyniazf tanulók 
üzemlátogatása a szegcdi 
üzemekben. Az MDP szaly-
mazi szervezete közölte a 
•várossal, hogy a szatymazi 
'általános'iskolák szeretnék a 
•szegedi üzemeket és a híd-
építést megtekinteni. A vá-
ros készséggel teljesítette 
rzt a kérést és a közeli íja-
Dókban autóbuszon hozza 
be a szatymazi kis diákokat, 
ákiknnek egy idegenvezető 
sorra bemutatja az üzeme-
ket és az épülő híd munká-
latait. 

x Arany Doxa férfi • karóra 
alkalmi árban olcsón eladó, 
I'Sseher ékszerész. 

— lfl®0.— forint a Vörös-
keresztnek. Stern Márton a 
szegedi zsidó hitközség el-
nöke az Országos Zsidló Se-
gítő Bizottság nevében 1000 
forintot adományozott a 
Magyar Vöröskereszt (volt 
Nemzeti Segély) szegedi 
napkőzi otthona és bölcső-
déje fenntartására. 

x Háztartási cikkek Hungária 
E<Jényliáz, Hsza L-kÖrut 55. 

— Az Ujságiróotlbon hí-
rei. Dr. Lóránt László, az 
ügyvédi kamara elnöke ju-
nius 10-én este 9 órakor 
•Ügyvéd a demokrácia szol-
gálatában* címmel előadást 
fart a Szegedi Újságírók és 
Művészek Otthonában. Az 
előadást vita követi. 

x Evőeszközök (Inneária 
Edényház. 

x Újjáépítési Aliamsorsjégy. 
Húzás szombaton. Sorsjegyek 
Petőnél. 

— Az MNDSz belvárosi 
csoportja minden hétfőn 
délután -5 órakor mü&oros 
nőnapot tart A legközelebbi 
nőnapon Márkust Endréné 
tart beszámolót brazíliai 
útjáról. 

x Aluminiumedény Hungária 
Edényház. 

— Az ügyvédi kamara és a 
jogászok szabad szakszerveze-
tének előadássorozatában ma, 
csütörtökön délután 6 órakor 
a kamara nagytermében <!r Je-
zerniczíky Atos »Néhánv ke-
reskedelmi jogi problémánk 
idegen szemmel' rim alalt elő-
adást tart 

x Zoműnc'edény Hungária 
Edényház. 

— A peáagég'a! füisVoia gya-
korló iskolája muDkaveraeny-
nyel egybekötött tanügyi kiál-
lítást rendez junius 6-tól 134g 
A megnyitás vasárnap délelőtt 
fél li-kor tesz a Baldogasz-
szony-sugárut 8. alatti iskolá-
ban. 

x Tűzhelyek Hungária Edény-
ház. 

— 15 dtK étolaj júniusra. 
Mint ismeretes, május hó-
napban az ellátottan lakos-
ság zsiradék kiutalásban 
nem részesült. Gyáni Imre 
főiispán közbenjárására In-
tézkedés történt," hogy ju-
nius hónapra fejenként 15 
deka olajat, osszanak szét az 
ellátatlanok közöli 

x Mindent Takarékossági 
Könyvre a Hungária edény-
házban, Tisza Lajos-körut 55. 

— Idomított vadászgörény 
loptak A napokban Pető 
János szenvedélyes hód-
mezővásárhelyi görényido-
rni lótól egy "ismeretlen hii-
báskezü férfi elloptai C000 
forint értékű vadászgöré-
nvet. A tolvaj a lopott gö-
rénnyel Szeged felé szökött. 
A rendőrség keresi. 

Petőfi kollégisták Mar nem ágyra árait « 

A köíössétíéri doípóznak ÍS 

Hogyan él, tanul és doígotífc 300 állami kollégista diák és diáklány 

• A vagyonos osztályok műveltségi mono-
póliumának megszüntetésére az MDP kövc-

» _ leli:... a népi kollégiumok legmesszebbmenő 
támogatását, a kollégiumok széles hálózatá-
nak és az ösztöndíjrendszernek a kiépilését.© 

(A Magyar Dolgozók Pártja 
programnyilatkozatából.) 

— Soha sem leszünk ké-
szen ezzel a kalarábé tisztí-
tással! — sóhajt fel az egye-
temi menza konyháján Ma-
gyar Lászlőné. Még tnajd el-
késünk az ebéddel. 

— Dehogy késünk. Majd 
én felszólok a kollégiumba 
segítségért, ha már olyan 
kevesen vagyunk, — ajánl-
kozik egy kis konybaíány 
és 'nyomban szalad fel a Pe-
tőfi Sándor kollégium leá-
nyaihoz. 

— Gyerünk hát lányok! 
— szól oda Bertók Cecília 
bölcsészhallgató két legjobb 
barátnőjének: Varga Irén-
nek és Kis Katalinnak és 
máris sietnek le a konyhára 
segíteni. 

Nem ritka dolog ez az ál-
lami kollégiumban. Tevé-
keny, élénk közösségi élet 
alakult ki az utóbbi időben 
a fiuk, lányok között egy-
aránt, különösen amióta a 
SzÉISz megerősödésével 
hathatósabban bekapcsolód-
tak-a diákmunkába es a kol-
légium vezetése is Székely 
igazgatóval szakértő kezek-
be került. 

Beszél a kollégium 
Igazgatója 

— Az a másfél-két hónap, 
amely az uj fejlődés jegyé-
ben telt el, — mondja Szé-
kely Lajos igazgató, — lé-
nyegében nagyszabásu kí-
sérleti időszaknak tekint-
hető. Az eddigi tapasz lala-
tok azt mutatják,-Jiocy az 
állami, mondjuk: tomeg-
kollégiumok a jövőben a 
demokratikus kollégiumi 

nevelés második vonalátad-
ják majd a népi kollégi-
umok mögött és az egyete-
mi ifjúság tömegeinek ko-
moly nevelődési helyeivé 
válnak. Nagy erőfeszilésbe 
került, amig a népi kollégi-
umok elszigeteltségét sike-
rült megszüntetni, de ma 
már szinte akcióközösségre 
léptek egymással Szegeden 
a népi és állami kollégi-
umok. A Magyar Dolgozók 
Pártjának programja biz-
tos reményt nyújt arra, 
hogy ezt a nevelési munkát 
még sikeresebben vihessük 
tovább. 

— Sokkal jobb a kollégi-
umi szellem a lányoknál is, 
— kapcsolódik a beszélge-
tésbe a lányok igazratőnő-
je: Csajágliyné Csendes 
Margit. Az utóbbi idő znk-
ban"jobban összefognak, se-
gítik egymást és nagyobb a 
kollégiumi rend is. 

Férfiing 
a l á n y k o l l é g i u m b a n 

Csinos kis szobát mutat 
meg nekünk. Benne három 
szépen bevetett ágy, az asz-
talon virág, Ízléses teritő, a 
padló tisztára söpört. 

— A lányok maguk taka-
rítanak a szobában, — kap-
juk a felvilágosítást. Tisz-
tasági munkaversenyt is in-
dítottak egyébként maguk 
között. Az első helyezést ed-
dig Lenhardt Etel, Reichert 
Ilona és Jancsik Erzsébet 
főiskolai hallgatók szobája 
érterei. 

Az egyik helyiségben buz-

— Az MNDSz Ielhívja az 
ovodák vezetőit, hogy báb-
színházi előadását 4-en, pén» 
teken délután fél 4 órakor 
tartják meg az Ipartestület-
ben. 

Olesó könyvnapi KÖNYVEK 

Q j l l l f í f e Mnmstalt aátrá-
3£ l l ! t l l 9» b a n Klauzál-tér 
x A SxegeAI Dr. Nőegylet 

és a Wizo szeged! csoportja 
« heti közös összejövetelüket 
ma délután rendezik Polgár-
utca 23. a. kerthelyíségben A 
háziasszonyok Krivosen látják 
és szeretettel várják adudén 
egyes tagtársaőnkét és min-
den érdeklődőt. 

Kedvezményes áruKÓNYVEK 

Munkássztfvetkezet 
könyvsátrában a Kossuth szobornál 

— A szegedi döbúnykls-
árusok vasárnap délelőtt 10 
órakor tartják tisztújító 
közgyűlésüket a Kamárta 
nagytermében. A közgyűlé-
sen Jászai Ferenc a dohány-
árusok országos elnöke 'ís 
részt vesz. 

—• A »Tiszaláj« a rádió-
ban. Megírtuk, hogy a »Ti-
szatáj« szerkesztői a rádió 
Magyar Parnasszus soroza-
tában szerepelnek. Az elő-
adóest junius 12+n délután 
6 órakor lesz Budapest I. 
hullámhosszán. 

X Retovtafaszéil, füst- ós 
szagmentes, minden mennyi-
ségben kanhaló Sxencslfiél. 
Partizán (Vitéz)-uica 28. 

— Két éjszakai botrány. 
Szerdára virradó éjjel « 
Tisza Lajos-kóruton Tompa 
Mária 38 éves itlas »magá,n-
zénő< káromkodva mógtár 
m adott és ütlegelni kezdett 
egy férfit, majd a lármára 
odasiető rendőrt is megtá-
madta, aki a nőt bekísérte 
a rendőrségre. ITalóság él-
leni erőszak miatt őrizetbe 
vették. — Ugyancsak szerdá-
ra virradó; éjjel*a nagyál|o-
más restijéből előállították 
Szabó Ilona foglalkozásnél-
küli nőL aki ittas állapotban 
közbotrányt okozott és <cr-
tegqltc a szolgálatos rendőrt. 

MINT EDDIG — UGY EZUTÁN 18 
D l v a l ó r u t 

R ö v i d á r u i 

K ö t a i f é r u l 
F e h é r n e m l í l 

H a r i s n y á i 

F U r d ő r u h á l 

a z E X C E L S I O R H R R I S N Y 3 H l Z - i i i l 
Cégtulajdonos: 

Szilágyi S á n d o r Tisza Lajos~körul Takarékosság köny-
vecske é r v é n y e * 

gón mosnak, vasalnak a lá-
nyok. 

— Nini, férfiing is akad a 
ruhák között! — üti meg a 
szemünket két nyári ing. 
Ugylátszik igazán jő az 
együttműködés a fiu és 
lánykollégium 'között. 

Megerősödik ez a hitünk, 
amikor a közös társalgóba 
lépünk, sIsmeretlen kollégi-
umi társadnak is köszönj. 
Ez is a közösségi élet egyik 
kiindulópontja* — figyel-
meztet egy tábla a bejárat-
nál. A társalgó falain Petőfi. 
Ady, József Attila képe és 
Idézetek verseikből. Az asz-
talokon a lányok állal ké-
szített Ízléses teritők, a zon-

Írorán virág. Mintha valamc-
yik néjpi kollégiumban len-
nénk! Az egyik asztalnál két 
bölcsészhallgató beszélget: 
Horváth József és Domon-
kos Mátyás. Odalépünk mi 
is. 

Elhagyatottak 
vo l tunk . . . " 

—• Csak most ismerjük 
meg itt igazán egymást, — 
mondják. 

Azelőtt olyan elhagyatot-
tak voltunk, szinte csak ágy-
rajárók. "** 

— Azt hittük, liogy fárasz-
tó a közösségi munka, — 
jegyzi meg Horváth —,most 
pedig kiderült, liogy ne-
künk jelent segítséget. 

— Bízunk a Magyar Dol-
gozók Pártjának program-
jában, — teszi hozzá Klapil 
Sándor kollégiumi titkár. 
Tudjuk, hogy véglegesen 
rendezik a kollégiumok 
helyzetét is, az oktatási pro-
gramrész megvalósításával 
pedig tökéletesen megol-
dódnak az egyelem! és főis-
kolai ifjúság vitás kérdései. 

örömmel bucsuzunk az 
uj fejlődésnek Indult állami 
Petőfi Sándor kollégiumbúi. 
Hisszük, hogy demokratikus 
uj értelmiség nevelődik ilt 
a közel háromszáz diákuak 
szállást adó falak közöli 

Az Igazi nagy feladat 
azonban még hátra vau, -
amint Székely igazgató 
mondja távozásunkkor —, 
mégpedig az, hogy az álla-
mi kollégiumok is az ifjú-
ság demokratikus nevelésé-
nek hasonló értékű helyei 
legyenek, mint a népi kol-
légiumok. 

A jelek biztatók és mi bí-
zunk a jövőben, 

(löküi) 

Nagy könyvnapi kedvezmény 
H A J Ó S kttnvvsá'riltan 
© Széchenyi szobor előtt 

Tüntetések Amerikában 
egy szovletellenes 

Ilim miatt 
Amerikaszer te folytatódnák 

a tüntetések a »Vas függöny* 
cimü szovjetellenes film elő-
adásai miatt. Több nagyváros-
ban követelték már az előadá-
sok beszüntetését. A tömeg-
megmozdulások hatására a mo-
zik több luelyen levették mű-
sorukról a filméi. Különöseit 
nagy tüntetéseket jelentettek 
Cs&ágóból, Bosztonból és * 
kanadai Torontóitól. 


