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Mi TÖRTÉNT ÉS H l TÖRTÉNIK? 
IDÖJÁRÁJSELENTÉS: 

Mérsékelt déli, délnyugati szél, 

sjáUozó fe'hözct,többfelé záporeső, 

esetleg zivatar. A hőmérséklet, fő-

leg északon, átmenetileg emelkedik. 

EZEKET AZ ELÖBOÚSOKfl 

hallgassa 

m eg! 
MOZI 

Belvárosi (6, fél 8); Vidám vásár. 

Korzó (6, 8); Kincs nyomában. 

Fáklya (fél 7, 8): Magyar-szovjet 

hiradó. — Uj Albánia. 

IRODALOM 

A „Tiszatáj" c. folyóirat májusi 

száma igen gazdag tartalommal ma 

jelenik meg. 

MŰVÉSZET 

Pénteken este fél 8 órai kezdet-

tel a Szegcdi Nemzeti Színházban 

hangversenyt rendez a Szegedi Fil-

harmónikus zenekar. 

Szombaton az egyetem Ady-téri 

nagytermében este fél 8 órai kezdet-

tel a szegedi énekkarok munkakö-

zőssége hangversenyt rendez. 

Ma fél 8 órakor a Fáklya Mozi-

ban Politikai kabaré. 

NEVELÉS 

Ma este 8 órától fél 9-ig a Han-

. gos Hiradó közvetíti a Népművelési 

Központ „Nevelési félórá"-ját. 

Vasárnap délelőtt a Korzó Mozi-

ban: „Nemzetközi kérdések". Utána 

-filmvelités, 

TUDOMÁNY 

A Bolyai János Matematikai Tár-

sulat rendezésében szombaton dél-

után 5 órakor Rédei László tart elő-

adást „Véges ciklikus csoportok 

faktorizálása" cimen az egyetemi 

Bolyai Intézet (Szeged. Táncsics 

Mihály-u. 2. I I . emelet) I. számú 

tantermében. 

A MUZEUM nyitva vasárnap és 

ünnepnapokon 9 órától 13 őrálg 

hétköznapokon 0 órától 14 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTÁR nyit-
va köznaookon 9-tól 18 óráig. 

AZ EGYETEMI K Ö N Y V T Á R 
reggel 8 órától este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. Köcyvkö-
csönzés d. e. 8-tól l óráig. 

Szolgálatot gyógyszertárak; 

Barcsay István: Sztálin-körül 

32. Bulcsú Barna; Kálvária-tér 7. 

Dr. Lőbl örök. Kenéz E. : Klebes-

berg-tér 4. Tel.: 35—04. Selmeczy 

Béla: Somogyi-telep IX. 489. 
• 

MŰSOROS KULTURESTET ren-

dez ma este fél 8 órakor a Pedagó-

gusok Szabad Szakszervezete sze-

gedi csoportja a Szakszervezeti 

Székház kultúrtermében. A műso-

ros estre belépődíj nincs és min-

den szegedi dolgozót szeretettel vár 

a pedagógusok kultúresoportja. 

x 5000 FORINTOT nyertek az 

Országos Takarókpénztár szeren-

csés vevöi a 33573 számú sors-

jeggyel a tegnapi húzáson. 

* Párthirek 

Csütörtökön délután 7 órakor Fel-

sőváros I. pártszervezet helyiségében 

(Római-krL és Vásárhelyi-sugarút 

sarok) mintavezetőségi ülést tartunk. 

Kérjük az összes kerületi titkár elv-

tásak pontos megjelenését. Szerve-

zési Osztály. 

Szakszervezeti hireh 
A háztartási alkalmazottak szak-

szervezete értesíti tagjait, hogy 

május 18-án délután 6 órakor a 

szakszervezeti székházban. Kálvária-

utca 10. szám alatt. Süli Dezső 

elvtárs tart előadást. Az előadás 

anyaga; Az anyag szerkezete és az 

energia. Kérjük tagokat, hogy pon-

tosan jelenjenek meg. Szakmaközi 

titkárság. 

B E L V Á R O S I 
leírton : 40-75 sárle*. 

Máius lo-tól m n knrap : 

Színes, srnés, táncos szovjet 

V M i m t r 4 s 5 r 

lí O R z 0 m 

Teleton Aut. 33 üáriet 

MÁJUS 19-10, PENTEKiü : 

Kincs nyomában 
Bátor kutatók ha cs a természeti 

kin sekér'. 

előadások ke/dete » ueivsioii rs Korzó 
ír ozihar Hétköznap es o órakor, 
vksHman é« tlpnfD-H- * é" * órakor 

•rachrnat Í A K L Y A t'mtznnaz 
J l KLÜt-OM | 

MÁJUS 24-ig SZERŰ 410: 

1. M A G Y A R H I R A D Ó 
2. SZOVJET HIRADÓ 
3 U J A L B Á N I A 

tiOaaaso* netköznap ICI R ES B-KOI, 
Vasár- ér ünnepnap5,fél 7 és 8-kor. 

Földművesszövetkezet hírei 

A szegedi földmüvesszövetkezet 

ezúton hfvja meg tagjait a május 

21-én, vasárnap délelőtt fél 10 óra-

kor a Kálvária-utcai Szakszervezeti 

Székházban tartandó tagértekezlet-

re. Tárgy: az ügyvezető általános 

beszámolója, a működési terv fel-

bontása, a különböző tagbizottságok 

és a tagfelülvizsgáló bizottság jelen-

tése. 

A szerződéses termelöket nyoma-

tékosan figyelmezteti a földműves-

szövetkezei arra, hogy szerződésileg 

lekötött területeiket, bármilyen nö-

vényféleségeket termelnek abban, — 

azonnal névtáblával megjelölni kö-

telesek. Ennek elmulasztása szerző-

désszegést képez, ami egyéb követ-

kezmények mellett azt is eredmé-

nyezi, hogy az illetők nem részesül-

hetnek termelési előlegben. 

MNDSx-HIREK 

MNDSz Belváros I., Kossuth Zsu-

zsa-csoport tagjai 18-án, csütörtö-

kön délután 6 órakor saját helyisé-

geikben gyülekezzenek, onnan kö 

zösen tekintik meg a Komszomol 

Kiállítást. 

Alsóvárosi csoport csütörtökön 

délután 7 órakor nonapot tart. 

Rókus, Újszeged, Kossuth Zsu-

zsa, Szendrei Jú l ia csoport csütör-

tök délután 6 órai kezdettel nőna-

pot tart. 

Felsőváros csütörtök délután 6 

órakor olvasókört, utána 7 órakor 

műsoros nőnapot *tart. 

Belváros I. csütörtök délután 6 
órakor orvosi előadást tart. 

Belváros II. csütörtök déluután 6 

órakor taggyűlést tart. 

NB III . állása: 

1. Szegcdi Honvéd 27 92:30 41 

2. ÉDOSz-Móra 27 73:46 39 

3. Kiskunfélegyháza 27 94:36 35 

4. Bajai Sz*AK 27 60:49 34 

5. Dorozsma 27 64:65 32 

6. Bácsalmás 27 57:53 28 

7. Szöreg 27 43:47 27 

8. Szentesi SzTE 27 48:53 25 

9. Szegedi Postás 27 48:54 25 

10. Kistelek 27 42:67 25 

11. Kiskőrös 27 56:62 24 

12. Hmvh SzMTE 27 50:47 23 

13. Jánoshalma 27 26:64 22 

14. Csongrád 27 62:57 21 

15. Szcnlesi VSK 27 37:78 19 

16. Makói SzSE 27 23:77 12 

DÉLMAGYAROBSZÁG 

politikai napilap. 

Feiclös szerkesztő és kiadó: 

IFJ . KOMÓCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 

BÓDAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4. 
Telefon: 35-35 és 30-03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 

este 8-tól: 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged, Lenln-u. 8. 

Telefon: 3Í-16, és 35-00. 

'A'z x-szel Jelzett közlemények 

díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Erményi Lajos 

Hakón küzd vasárnap a bajnokságért az SzSzHTE 
A Lokomotiv Cegléden vendégszerepelt « 'textiles itthon mérkőzik 

a Kiskunhalas csapatával 

Az NB II. soronkövetkező for-
dulójában ismét nehéz mérföldkő 
előtt áll a bajnokságra vezető 
úton az SzSzMTE. A Makói VSK 
jóképességű csapatát Makón kell 
legyőznie ahhoz, hogy továbbra 
is versenyben maradhasson az 
NB I-be jutásért. Ez bizony nem 
kis feladat elé állítja slí SzSz-
MTE játékosait. Gondoljunk csak 
az őszi forduló mérkőzésére, mi-
kor a makói együttes Szegedről 
is pontokat tudott elvinni. Most 
különösképpen nehéz lesz az Sz-
SzMTE feladata. Ugyanis nem-
csak azt kel] nézni, hogy a ma-
kói csapot lesz a vasárnapi el-
lenfél, hanem arra is kell gon-
dolnunk, hogy a kiesés ellen küz-
dő és az otthoni környezetben 
játszó makói együttes lesz az 
egyáltalán nem lebecsülendő el-
lenfél. A kiesés félelme mindig 
megsokszorozza a játékosok küz-
deniakarását, különcsen akkor, 
ha saját szurkolóinak ezrei buz-
dítják őket á 

Az SzSzMTE vasárnap bizony 
csak szerencsével kerülte el a 
szolnokiak Inegyenlíiő gólját. Ezt 
mindenki láthatta, aki a mérkő-
zést végignézte. Látni lehetett 
különösen az első bekapott gól 

után. hogy idegesek a játékosom. 
E gólokozta kapkod A, és részben 
Bénák sérülése következtében 
kaptuk a második gólt is. Cser-
halminak jobban kellene vigyáz-
nia játékostársai testi épségére. 
Ugyanis Bénák vasárnapi sérü-
lése oly súlyosnak mutatkozik, 
hogy játékára a Makó elleni mér-
kőzésen nem lehet számítani. En-
nek ellenére a szakszervezeti 
együttesnek haza kell hoznia a 
két pontot Makóról, mert már 
pontvesztés esetén is elbúcsúz-
hat a bajnokságtól. A játékosok 
kezében van tehát a bajnokság 
kulcsa, nyugodt, kapkodástól 
mentes jó játék, melyre nagy 
szükség lesz vasárnap, a Makó 
elleni mérkőzésen. 

A Szegedi Lokomotív Ceglé-
den küzd a helyi együttessel a 
bajnoki pontokért. A Lokamotiv-
nak sokkal jobban kell a vasár-
nap mutatottnál játszania, ha 
pontot akar hazahozni Ceglédről. 
A Textiles vasárnapi ellenfele a 
Kiskunhalas lesz. Minden való-
színűség szerint itthon tartja a 
két pontot a Textiles, bár két-
ségtelenül nehéz dolga lesz a jó 
formában lévő Kiskunhalassal 
szemben. 

Szovjet nagymester tart vasárnap szimultánt 
Szegeden 

A befejezés felé közeledő bu-
dapesti sakkvilágba jnokjel ölt 
versenyen résztvevő szovjet 
nagymesterek és a kísérő meste-
rekhez számtalan meghívás ér-
kezik. A magyar sakkozók hatal-
mas tábora kéri a vendégeket. 

hogy látogassak meg őket szi-
multán mérkőzésekre. Sze^'d-e 
Flohr nagymester érkezik a 
nap és a Hungária mag éi ., i 
szinti termében délután 3 órakor 
Gereben magyar sakkmesterrel 
mérkőzik. 11 

Erősödik a Szegedi Textiles 
(Tudósilónktól.) A Szegedi 

Textiles S E hatalmas sporttá-
bora isméit gyarapodott a 
Text i lkombinát bekapcsolódá-
sával. A Text i lkombinát spor-
tolói az eddig megindul t 10 
szakosztályban fejleszthetik ki 
sportszerű adottságaikat. Ed-
dig működő szakosztályaink: 
labdarúgó, asztalitenisz, ököl-
vívó, teke, röplabda, atlétika, 
úszó, sakk, súlyemelő és cél-
lövő. Tág tere ny í l i k tehát a 
sportoló i f j ú ságnak a sport 
révén is fejleszteni testi erejü-
ket s megközelíteni azt a tu-
dást, amelyet a Szovjetunió 
szocialista sportembere ma 
képvisel. 

Nem vitás, hogy a dolgozók 
egészséges fejlődésének, neve-
lésének k ivá l ó eszköze a sport, 
amely azonban csak akkor le-
het j ó hatással, h a helyesen és 
észszerűen alkalmazzuk. Éppen 
ezért Krjacskó szovjet egye-
temi tanár szavait meg ked 
szívlelni: „A szovjet testneve-
lési rendszer telítve van ma-
gas kommunista eszmeiséggel, 
az igazi, humanizmus, demo-
krácia és hazafiság szellemé 
vei." Tehát nekünk is éppúgy, 
mint a szovjet szocialista 
sporttársainknak szocialista 
tartalommal kell a sport minden 
ágá t megtölteni, hogy meg-
felel jünk azoknak a követel-
ményeknek, melyeket útmuta-
tónk, a Pár t elibénk tűzött. 

Szovjetunió. Csehszlovákia és 
Magyarország csapata már be-

került a hatos döntőbe 

A kosárlabda EB első két na-
pi eredményei után a három 
csoportban így alakult a helyzet: 
A-csoport: 1. Szovjetunió 4 pont 
2—3. Franciaország és Románia 
2—2 pont; 4. Belgium 0 pont. 

B-csoport: 1. Magyarország 4; 
2—3. Lengyelország és Ausztria 
2—2, 4. Izrael 0 pont. 

C-csoport: 1. Csehszlovákia 4; 
2—3. Olaszország és Hollandia 
2—2, 4. Svájc 0 pont. 

Az SzSzMTE második csapatbeli 

játékosai ma délután 5 órai kezdet-

tel barátságos mérkőzést játszanak 

az UTC-vel. 

AZ MHK-SPORTMOZGALOM 
testileg egészséget, saját erejében, hízd, k'ézSixéqi 

szellemű embereket nettel, akik nem riadnak oissza 

semmiféle nehézségtől ! 

Nagy feladat v á r tehát 
sportoló dolgozóink tömegére, 
hiszen ezáltal a fejlődés üte-
me szinte napról-napra meg-
gyorsul, az alkotó munka is 
növekszik. Meggyőződésünk, 
hogy mindennek a Textilkom-
biná t dolgozói tudatában van-
nak és ezáltal a textiles és ru-
házati ipar i szakszervezet ke-
rületi t i tkársága t ámogatva 
sportegyesületünket, m ind ig 
jobban s jobban izmosodva erős 
bástya lesz a bókefront szaka-
szán. 

Teschner József. 

Országos kerékpárverseny 
vasárnap 

A Szegedi Postás kerékpáros 
szakosztály 21-én, vasárnap orszá-
gos országúti versenyt rendez. Fő-
verseny 120 kilométer. Ifi fa és 
idős fakvrekesek 80 kilométer. 
Idős vas 50 kilométer és ifi vaske-
rekesek 40 kilométer. 

Női verseny 10 kilométeres tá-
von. Felhívjuk az üzemek dolgo-
zóit, hogy propagandajcllegű ver-
seny is lesz 15 éven felülieknek 
15 kilométer, gyermekeknek 5 kilo-
méteres távon, melyek szintén 
éremdíjazásban részesülnek. Ezzel 
kapcsolatosan lesz a Postás dolgo-
zók MHK-cdzése Is (kerékpáros) 
10 kttométers távon. Indulás és 
cél Tűzoltólaktanya előtt 7 őral 
kezdettel. 

Ma kezdődnek a Petőfi-serleg 
mérkőzések 

Minőségi labdarugó sportunk 
utánpótlása terén nagy jelentőségű 
Petőit Serleg bajnoki küzdelmek 
ma veszik kezdetüket. A küzdelem-
re az Idén nyolc csapat nevezett be 
és a sorsolás alapján már az első 
fordulóban érdekes összecsapásokra 
kerül sor. A négy mérkőzés közül 
Szegeden kettőt rendeznek meg, 
egyiket az SzSzMTE újszeged! 
sporttelepén, ahol az SzSzMTE a 
múltévi győztessel, a Móravárossal 
kcriil szembe, a másikat Felsőváro-
son az FTC SzIT és a SzATE kö-
zött. A papírforma alapján a Mó-
raváros és az FTC SzIT a két mér-
k.zés favoritja. Dnrozsmán, a Pos-
tás a DKMTE ellenfele, ez a mér-
kőzés nyíltnak ígérkezik. A negye-
dik találkozót Mezőhegyesen a Sze-
gedi Lokomotív Birtok között bo-
nyolítják le, ennek a mérkőzésnek 
a szegedi rsapat az esélyese. Vala-
mennyi mérkőzés kezdete délután 
5 óra. 

Az SzSzMTE makói mérkőzésére 
különvonat nem Indul vasárnap, így 
azok az érdeklődök, akik a mérkő-
zést végig akarják nézni, az IBUSz-
nál jrlntkezzenek. mert olyan mér-
tékben, ahány jelenkező lesz, any-
iiyí kocsit biztosítanak számukra. 

Május 28-án a szegedi SzSzMTE 
a kecskeméti KMT E-vel játszik 
Kecskeméten, melyre különvonat 
Indul Szegedről. Aki a mérkőzést 
meg akarja nézni, 24-lg az lBUSz-
nál jelentkezzen. 

Június 4-én az SzSzMTE-nek baj-
noki ménkőzése nem lesz, így sza-
bad vasárnapján az NB Il-cs kö-
zépcsoport harmadik helyezettjével, 
Péczcl-el játszik vendégjátékot az 
SzSzMTE-pályán délután fél 5-kor. 

A P R Ó H I R D E T É S 
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BÚTORT nagy választékban az Asz-

talosmesterek Bútorcsarnokában, 

Szegeden, Dugonics-tér 11. 

PARADICSOM-konzerv, sűrített, 

minden nagyságban- — Meinl-fiók, 

Szeged, Lenin (Kárász)-utca. 

JÉGSZEKRÉNY eladó. Mérei-u. 6b. 

KenyérüzJet. 3191 

ELADÓ több redőnyös irodabútor. 

Bővebbet a Kígyó patikában. 3190 

SZ IVÓNYOMO szivattyú, iérfike-

rékpár, fürdőkályha eladó- Darázs 

bádogos, Apponyi-u- 6. 3186 
EGY jókarban levő bobinos varró-

gépet veszek. Szent László-u. 16b. 

3185 

HARMÓNIUM eladó, pianlnó bérbe-

adó. Rakovszky zongora-hangoló, 

Jósika-u. 31. telefon 40—06. 3204 

KIS magánházat vennék elfoglalha-

tó lakással. Liptay, Apponyi Al-

bert-u. 23. 3196 

ELVÁLASZTHATÓ üvegezett fal és 

asztaloscsavarok eladók. Vadász-u 

4. esztergályos. Megtekinthető hét-

köznap- 3187 

HIVATALI íróasztalokat, iratszek-

rényeket és székeket megvételre 

keres a szegcdi Erdöigazgatóságt 

NV. Clm leadandó a kapusnál. — 

Roosevelt-tér 14. 3188 

FEHÉR színű, mély gyermekkocsi-

sportkocsi és járóka, matracokkal 

eladó. Érdeklődni Polgár-u. 16. sz. 

I. em- 4. Este 7 őrától és vasárnap. 

P IROS és színes gombostűket ves* 

a kiadóhivatal. 

ELADÓ ház 2 szobás lakással Pe-

tőfi-te'epen. Érdeklődni Teréz-utca 

20 szám. 3192 

ALIG használt gyertmek sportkocsi 

eladó. Lengyel-u. 25. sz. 3203 

ELADÓ: angol ebédlő, szőnyeg, ki-

fogástalan fehér ptkétakaró, antik 

aranyozott desszierkészlet, porcelá-

nok, paplan, svájci zsebóra, vasle-

mezágy, stelázsik. Dózsa György-u. 

16b- iöldszint 1. ajtó. 3195 

EBÉDLÖBUTOR, nagyon szép, 

masszív, minden elfogadható áron 

eladó. Ujszentiván, községháza. 
3198 

JÓKARBAN levő, erős nyugágyat 

vesz a kiadóhivatal. 

MÉRAY—PUCH 200-as motorke-

rékpár eladó. Szeged, Vár-u. 4. 

Soffőriskola. 3001 

VENNÉK politúros, sötétbarna, 

szekrényt és asatalt. Sándor-u. 2. 

3202 

A LAKÁS h 

KICSI bútorozott szoba kiadó dol-

gozó férfinak. Lenin-u. 14. sz. III. 

em. 14. 

BÚTOROZOTT szobát keres fürdő-

szobával orvos, a kórház, vagy tü-

dőgondozó közelében. Címet a kór-

házi portásánál kéri leadni. 3184 

KISEBB kétszobás lakást keresek 

a Belvárosban, üutenberg-u. 12. sz. 

Kertész néven. 3189 

KERESEK Szt. István-tér környé-

kén 2 szoba, konyhás lakást, eset-

leg szoba, konyháit. Papp A köz-

séget fizetem. Bocakai-u. 10. 

GYÖNYÖRŰ négyszobás kettévá-

lasztható és egy háromszobás lakás 

lépcsőházi bejárattal Belvárosban 

átadó. ,,Modern félemeleti" Jeligé-

re. 319-1 

ELCSERÉLNEM e'ső emeleti kettő 

szobás összkomfortos, olcsóbérű 

nagy előszobás Bécsi-körúti laká-

som hasonló felsővárosi, vagy új-

szegedi lehetőleg magánházban le-

vő lakással Költséget megtérítem 

„Modern" jeligére. 3136 

% KÜLÖNFÉLÉK | 

ELVESZETT a bajai műúion egy 

motorkerékpárhoz való mentőfelsze-

relés. Megtaláló adja le a Délma-

gyarország kidóhivatalában. 

ÖZV. KOPASZ MIHALYNÉ névre 

szóló iratokkal elveszett egy barna 

ret ikül A becsületes megta'Üó adja 

!c a kiadóhivatalban. 


