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Ml TÖRTÉNT ES H l TÖRTÉNIK? 
Jótanulásaal az egységes ifjúsági szervezetért 

Tudjátok már, kedves pajtá-
sok, hogy -jagy ünnepre készül 
az ifjúság. Június 18-án a Likul 
meg az egységes ifjúsági szerve-
zet. Ezért kell harcolni a tanu-
lással, mert ez a mi fegyverünk. 
Most megmutatjuk a jó bizonyít-
vánnyal, hogy mi is kiállunk a 
békéért, s ha kell, harcok árán 
is megvédjük azt, úgy mint a 

példaképünk, a hős lenini Kom-
szomol. Tanuljunk a vizsgáig, 
hogy ne rontsunk, hanem javít-
sunk, mert ez is azt mutatja, 
hogv egyek vagyunk s harcolunk 
a világbékéért. 

Előre | 

Salamon István 

rókusi iskola TV. oszt. tan. 

IDÖ J ÁRAS JELNTÉS: 

Mérsékelt, helyenként élénk déli, 
délnyugati szél, változó felhőzet, 
néhány helyen, főleg a déli, dél-
átáni órákban záporeső, esetleg zi-
vatar. A hőmérséklet tovább emel-
kedik. 

EZEKET HZ ELÖKDÚSOKIIT 
hallgassa 

m  c g! 
M O Z I 

Belvárosi (6, 8): Vidám vásáf. 
Korzó (6, 8); Kincs nyomában. 

Fáklya (fél 7, 8): Magyar-szovjet 
híradó, — Uj Albánia. 

M Ű V É S Z E T 

Ma esíe fél 8 órai kezdet-
tel a Szegedi Nemzeti Színházban 
hangversenyt rendez a Szegedi Fil-
harmónikus zenekar. 

Holnap este az egyetem Ady-téri 
nagytermében este fél 8 órai kezdet-
tel a szegedi énekkarok munkakö-
zössége hangversenyt rendez. 

Vasárnap az ujszegedi szabadtéri 
színpadon közel ezer fiatal szerepel 
a kongresszusi kultúrversenyen. 

N E V E L É S 

Vasárnap délelőtt a Korzó Mozi-
ban: „Nemzetközi kérdések". Utána 
filmvetítés. 

Minden csütörtökön este 8 tói fél 
9-ig az Állami Hirdető NV hang-
szóróin keresztül „Népművelési fél-
órát" tart a szegedi Népművelési 
Központ, 

T U D O M Á N Y 

A Bolyai János Matematikai Tár-
sulat rendezésében holnap dél-
után 5 órakor Rédci László tart elő-
adási „Véges ciklikus csoportok 
faktorizálása" elmen az egyetemi 
Bolyai Intézet (Szeged, Táncsics 
Mihály-u. 2. II. emelet) I, számú 
tantermében. 

A MUZEUM nyi'lva vasárnap és 
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig 

hétköznapokon 0 órától 14 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTAR ov|t-
va köznaookon 9-től 18 óráig. 

AZ EGYETEMI K Ö N Y V T Á R 
reggel 8 őrá'ól este 7 óráig van 
nyitva köznapokon. KönyvköU 
csönzéi, d. e. 8-;ól 1 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak« 

Barcsay István: Sztálin-körűt 
32. Bulcsú Barna; Kálvária-tér 7. 
Dr. Lőbl örök. Kenéz E.: Klcbes-
berg-tér 4. Tel.: 35—04. Selmeczy 
Béla: Somogyi-telep IX. 489. • 

A MAGYAR SZABADSÁGHAR-
COS SZÖVETSÉG szegedi szerve-
zete 1950 május 20-án taggyűlést 
tart a Szövetség székházában este 7 
órakor. Kérjük a bajtársak feltétlen 
és porríos megjelenését. Vezetőség. 

SZOVJET PROFESSZOR ELŐ-
ADASA AZ EGYETEMEN. KRA-
JEVSZKIJ szovjet professzor má-
jus 19-én, pénteken délelőtt 11 órai 
kezdettel az egyetemi Orosz Inté-
zetben irodalomtörténeti előadást 
tart. Az Orosz Intézet érdeklődőket 
szívesen Iát. 

DÉLMAGYARORSZÁG 

politikai napilap 

Felelős 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. Lenin-u. 6. 
Telefon: 31-16, és 35-00 

'Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Erményi Lajos 

Példaképem a hős lenini 
Komszomol 

Én is, mint a többezer szegedi 

dolgozó, megtekintettem a Kom-

szomol kiállítást Boldogság töl-

tött el azért, hogy végre nekem 

is alkalmam nyílt közelebbről meg-

ismerkedni a Nagy Honvédő Há-

ború fiatal hőseivel, azokkal a fia-

talokkal, akik szilárdan állják meg 

helyüket úgy a harcban, mint a 

termelő munka frontján_ 

Felejthetetlen élményeket és 

tapasztalatokat szereztem a Kom-

szomol szovjet forradalmi ifjúság 

harcos éleiéből, munkásságából és 

tettrekészségéből. Tudom, hogy 

nemcsak nekem, hanem minden 

öntudatos ifjúnak a Komszomol a 

mintaképe Éppen ezért szükséges, 

hogy minden fiatal dolgozó meg-

tekintse ezt a kiállítást, hogy kö 

zelebbről ismerje meg a 32 éves 

Komszomol működését és munkás-

ságát s igy újabb tapasztalatot 

szerezzen munkájuk, termelékeny-

ségük és elméleti színvonaluk eme-

letéhez. 

Ez a kiállítás szükséges minden 

iljú számára, mert előtte áll egy 

új élet, egy nagy történelmi fel-

adat megoldása, az egységes ifjú-

sági szövetség megteremtése_ 

Papp Júlia 

Tüzép NV ifjúmunkása. 

MHK próbáztatások ünnepélyes megnyitása 
vasárnap délelőtt Újszegeden 

Vasárnap délelőtt 9 órától az 
újszegedi ligetben a Vigadó mögött 
és az SzMTE-pályán a szegedi dol-
gozók első MHK próbájukat teszik 
le. A Munkára Harcra Kész sport-
mozgalom 1950 évben hatalmas nagy 
lendülettel fejlődött és kezd ha-
sonlóvá lenni példaképéhez, a Szov-
jetunió QTO sportmozgalmához. A 
szegedi dolgozók lelkesen neveztek 
be az ezévl MHK mozgalomba, — 
amit mutat a tizenkétezres szege-
di benevezési szám is. 

A Munkára Harcra Kész sport-
mozgalom szegedi irányító bizott-
sága jól előkészítette a próbák le-

tételére Szeged dolgozóit. Vasár-
nap délelőtt zeneszóval, jelszavas 
táblákkal, többezer főnyi dolgozó 
vonul át a szakszervezet irányítása 
mellett Újszegedre, hogy a próbák 
első félévi követelményeinek eleget 
tegyenek. 

Felhíviük az üzemi dolgozók fi-
gyelmét, hogy a próbáztatást ünne-
pélyes majálissal kötik egybe és az 
átvonuló dolgozók szórakoztatásá-
ról is gondoskodunk zene, kultúr-
műsor és élsportolók bemutatóin 
keresztül. 

Szeged dolgozói, készüljetek fel 
az: MHK próbák letételére. 

A Szovjetunió nyerte a varsói ökolvívóversenyt 

A varsói nemzetközi ökölvi-
vóverseny csütörtökön fejező-
dött be. A döntőben Budai és 
Papp pvőzö't, Kapocs! vereséget 
szenvedett. 

Végeredmény a csapatverseny-
ben: 1. Szovjetunió, 2. Lengyel, 
ország, 3. Magyarország. 4. Ro-
mánia, 5. Finnország, 6. Svédor-
szág. 

A sakkviiágbajnok-jelöltek csütörtöki 
versenyének eredményei 

Ebédelietési akciót szervezlek 
a szegedi Pedagógiai 
Leánygimnáziumban 

A szegedi pedagógiai leány-
gimnáz :umban igen nagy nehéz-
séget" okozott » bejáró tanulók 
bekapcsolása a tanítás utáni kö-
zös foglalkozásokba, tanulókö-
rökbe, a tananyag alaposabb el-
sajátításába. A környékből be-
járó tanulók ezért vagy nem vet-
tek részt ezeken a foglalkozáso-
kon, vagy pedig kevés uzsonná-
val agyoncsigázva mentek haza 
az esti órákban. Most. az iskolá-
ban igen olcsó ebédeltetési ak-
ciót szerveztek meg a Szülői 
Munkaközösség segítségével és 
igy sikerült mintegy 50 diáklány 
ebédeltetését megoldani. Ezzel ők 
sem kerülnek hátrányba azokkal 
szemben, akik a városban lak-
nak és rövid ebédidő után men-
nek vissza az iskolába. 

A MAGYAR KÉMIKUSOK Egye-
sülete Szegedi Osztálya ma, pénte-
ken délután 6 órakor ülést tart a 
szervetlen kémiai intézet tantermé-
ben. Ez alkalommal dr. Buzágh Ala-
dár egyetemi tanár „Csapadékok és 
gélek morfologiájáról" cimmel, dr. 
Gábor Miklós tanársegéd pedig „A 
fiavonok biologiai jelentősége" cím-
mel tart előadást. Minden érdeklő-
dőt szívesen látnak. 

BELVÁROSÉ 
feie'nn . 40—25 lar'e' 

Május lo-tol m ndenrap : 
Sz ínes , x- nés. t á n c o l szov je t 

f i lm v í g j á t é k 

V i t l ^ m w n s A r 

KOR z o 
feleton Aut. i3 lérlB' 

Kincs nyoméiban 
Bátor kutatók ha-ci a természeti 

kin sekér • 

tiőadasok Ke/dete a oeivSioai es Korzó 
moziban nétkftznap es t órakor 
.-Házmán i-nen̂ a*- e- - órakot 

FAtiLYA iimsz nhaz 
1 I ELKfOM M >< | — — — 

MÁ|US 24-ig SZERŰKIG: 

1. M A G Y A R H I R A D Ö 
2. SZOVJfc T HÍRADÓ 
3 UJ ALBÁNIA 

cioaüasoK neiKöznap ie> • ea a-Kui, 
Vasar- ér ünnepnap 5, léi 7 és 8-kor. 

Boleszlavszkij—Stahlberg dön-
tetlen. Bronstein—Keresz 1:0. 
Lilienthal—Szabó 0:1. Najdorf— 
Szmiszlöv döntetlen. Flohr—Ko-
tov döntetlen, A pontozás a kö-
vetkező: 12 pont Boleszlavszkij 

és Bronstein. 10 pont Szmiszlov. 

9.5 pont Keresz. 9 pont Najdorf. 

8.5 pont Kotov. 8 pont Stahl-

berg. 7 pont Flohr, Lilienthal és 

Szabó. 

Miért folynak vontatottan az MHK edzések? 
Az MHK próbázások ideje 

hivatalosan május 15-ével meg-
kezdődött. Ezzel szemben ex>k 
olyan üzem van, ahol még az 
edzések sem kezdődlek el. A 
szakszervezeti sportfelelősök 
valószínűleg nem végeztek rend-
szeres felvilágosító munkát és 
nem hívták fel a dolgozók fi-
gyelmét az edzések fontossági-
ra. Ugyanis az idei MHK-szintek 
a tavalyinál lényegesen maga-
sabbak, éppen ezért okvetlenül 
szükség van arra, hogy a pi"> 
bázások előtt legalább két ed-
zést tartsanak a dolgozók. Hi-
báztathatok az edzések elmara-
dásáért az üzemi bizottságok is, 
amelyek nem teszik magukévá 

az MHK ügyét és nem támogat-
ják a sportfelelősöket a próbáz-
tatások előkészítésére folyó mun-
kában. Több üzemben (mint pél-
dául a Láppai, Ládagyár, Pick 
szalámigyár) nem történt gon-
doskodás az edzések zökkenés-
mentes lefolytatásához szüksé-
ges felszerelésről. Miért n im 
kezdte meg az edzéseket a Gáz-
gyár és a Dohánygyár? Az el-
múlt év folyamán mindkét üzem-
ben jó munka folyt és teljesen 
érthetetlen, hogy most ennyire 
hanyagul kezelik az edzéseket. 
Mivel magyarázzák az üzemi 
sportfelelősök az MHK edzések 
körül mutatkozó hiányosságo-
kat? Amiként a Népbolt áru-

Éberség felfüggesztve — vízért vagyok! 
Mivel sürgős dolgom van, 

sietős léptekkel igyekszem a 
Budapesti Gyárépítési NV 
egyik építkezésének helyére. 
A bejáratnál egy tábla van 
kifüggesztve, amelyen a követ 
kező jelírás áll: „Idegeneknek 
engedély nélkül belépni tilos." 
Engedély ide, engedély oda, 
én mégis engedély nélkül lép-
tem az építkezés területére, 
tnégpedig azon egyszerű óknál 
fogva, hogy a kapus nem volt 
a helyén. 

Mikor már jól bent voltam 
az építkezés területén, mégis 
csak feléledt az éberség egy 
kis szikrája az egyik dolgozó 
ban, mert utánam kiabált: 

— Hé, álljon csak meg! Men-
jen vissza a kapuhoz, majd jön 
nemsokára a kapus, azután le 
igazoltatja. Most vízért ment. 

Hát így állunk az éberséggel 
egy igen fontos építkezésnél! 
Ezekután még azon sem lehet-
ne csodálkozni, ha a tilalom 
tábla alatt legközelebb egy 
másik táblát találnánk ki-
akasztva, amelyiken a felirat 
a következő: „Az éberség fel 
függesztve, most vízért men-
tem." Vagy mondjuk udvarxa 
sabb formában adják tudtára 
a belépni óhajtónak azt, amit 
úgy is tát, hogy a kapus nincs 
a helyén. 

Ez az ébertelenség nem feje-
ződött be zavartalan belépé' 
semmel. Még az építésvezető-
nek sem támadt olyan ötlete, 
hogy leigazoltasson. Nyugod 
tan jár-kel az ember, ha kedve 
tartja, még telefonál is az épí 
tésvezető irodájából, anélkül, 
hogy valaki megkérdezné: váj-
jon milyen igazolvány jogosít 
ja fel az elvtársat, hogy az 
építkezés területére lépjen és 
itt minden iránt érdeklődjön? 

Az építés vezetőségének ki-

csit több gondot kellene fordl" 
tania erre a fontos tényezőre> 
amelynek az a neve, hogy 
„Éberség". Ezzel az erővel bar-
id mondhatja magáról: „A 
Délmagyar munkatársa va 
gyok" és szó nélkül besétál, 
Aztán, hogy bent mit csinál, 
az az ő dolga. végeredményben 
ide „Engedély nélkül belépni 
tilos". 

Befejezésül csak annyit, 
hogy a kapust talán nem is 
lehet hibáztatni, mert az épí-
tésvezető esete éppen funkció' 
jónál fogva súlyosabb s tudva 
lévő, hogy „Fejétől büdösödik 
a hal". 

— Molnár — 

dák dolgozói, azonkívül a Dél-
magyarország nyomda, azonkí-
vül a pedagógus szakszervezet 
dolgozói szorgalmasan eljárnak 
az edzésekre és készülnek a pró-
bákra. hasonlóképpen a többi 
üzemeknek is eleget kellene ten-
niök vállalt kötelezettségüknek, 
mert mindenki önként jelentke-
zeti. az MHK sportmozgalomra 
és amit vállalt, annak eleget 
kell tennie annál is inkább, 
mert az MHK Ls a béke megvé-
dését szolgálja. Hibásak azon-
kívül a pályatulajdonos egyesü-
letek, akik az ismételt felhívás 
ellenére sem készítették elő pá-
lyájukat. Vonatkozik ez elsősor-
ban a Móra, az SzSzMTE és a 
KASE pályákra, aihol a futópá-
lya, illetőleg az ugróhely vagy 
nincs, vagy használhatatlan. Le-
gyen gondjuk a pályatulajdono-
soknak arra, hogy ezek a hiá-
nyosságok azonnal megszűnje-
nek. 

A próbáztató bizottságok min-
den hétfőn és szombaton szere-
tettel várják a dolgozókat és re-
mélik, hogy az eddiginél nagyobb 
számban jelennek meg a dolgo-
zók a részükre kijelölt, pályákon. 

Felhívás 

Felhívjuk az üzemi sportfele-
lősöket, hogy a harmadik és ne-
gyedik korosztály (MHK) ered-
ménylapjai átvehetők az MHK 
irodában (Aradi-u. 6. szám). 

Asztalt tenisz 

Ma kerül lejátszásra a KASE 
—Gázgyár női csoport rangadó. 
Az összecsapás győztese az NB 
H-be kerül be. 

Hatalmns sikert arattak a magyar 
tornászok a leningrádi bemutatón. 

A Szovjetunió szakszervezeteinek 
több napos össz-szövetségi tornász-
bajnoksága után a leningrádi téli 
stadionban a szovjet és magyar 
tornászok részvételével nagysza-
bású tornabemutató volt. A be-
mutató a szovjet-magyar ba-
rátság és a béke megvédése je-
gyében zajlott le. A magyar férfi 
tornászok akrobatikus mozdulatok-
ból összeállított gyakorlatainak 
óriási sikere volt. Különösen Réti 
és Mogyorósi-Klencs mutatott be 
nagysikerű gyakorlatot. A nők fele-
más korláton mutatták be tudásu-
kat. Bár ez a tornaszer még újdon-
ság a szovjet tornásznők körében, 
gyakorlataik mind anyagerősség, 
mint pedig kivitelben nemzetközi 
viszonylatban is az élen van. 

R Ö P L A B D A 
A Szeged bajnokságáért folyta-

tott küzdelemben a következő ered-
mények születtek: Férfi I. o.: K'A-
SE—Textil 3:1, Postás—Klauzál 
gimn. 3:0. II. o.: Gépipar—Honvéd 
I. 3:2, Honvéd II.—Iparos tanuló 
3:0, Tűzoltó—KASE 3:0. MÉMOSz— 
Népbolt 3:0, Pick szalámigyár—• 
Gázgyár 3:1, Rendőr—Sándorfalva 
3:2. Közkórház—Dohánygyár 3:0, 
Pedagógiai főiskola—Késárúgyár 3:0 
Női I. o.: Postás—MNDSz 3:0. I I . 
o.: MEMOSZ—Pedagógiai gimn. 3:2, 
Erzsébet gimn.—Textilkombinát 3:0. 

A P R O H I R D E T E S 
g ADAS-VKTEL | 

JÓKARBAN levő karikahajós var-
rógépet vennék. Cím: Deák Fercnc-
utca 22. Kuklainé. 3212 
FÉRFI vászonruha, teniszcipő, 
zsorgettc leányka ruha. kuli kabát 
eladó. Tábor-u. 5. I. cm. 2. 3215 

J ó k a r b a n l e v ő e r ő s 

nyugágyat vess 
a kiadóhivatal 

LENIN-U. 6. 

FÉRFI-RUHÁK, női-ruhák, cipők, 
jégszekrény, fürdőkád eladó. Dam-
janich-u. 24. 3214 
HIVATALI Íróasztalokat, iratszek-
rényeket és székeket megvételre ke-
res a szegedi Erdőigazgatósági NV. 
Cím leadandó a kapusnál. Roose-
welt-tér 14. 3188 

3 LAKÁS | 

HÁROMSZOBÁS komfortos főbér-
leti lakás költségmegtérttés ellené-
ben azonnal átadó. „Ellenében" je-
ligére. 3206 

BÚTOROZOTT szobát keres magá-
nyos fiatalember. Irodagép Értékesí-
tő NV. Széchenyi-tér 7. Telefon: 
38-97. 3220 

BÚTOROZOTT szobát keres fürdő-
szobával orvos a kórház, vagy tü-
dőgondozó közelében. Címet a kór-
házi portásnál kéri leadni. 3184 

$ K U L Ö N F E L L H FR 

ELVESZETT Mátyás-tér és a Vá-
radi-utca útvonalon piros pénztár-
ca pénzzel együtt. A becsületes 
megtalálót kérném, adja le Kószóné 
névre DÉMA-cipőgyárba. 3218 

PARADICSOM-konzerv, sűrített* 

minden nagyságban- — Meinl-fiók, 

Szeged, Lenin (Kárász)-utca. 

CSÜTÖRTÖKÖN elvesztettem szür-

ke kardigánomat. Kérem a megta-

lálót a kiadóba adja be. 3219 

VÖRÖS Lajos 1950 május 5. rönt-

gen-leletét megtalálták. Igazolt tu-

lajdonosa átveheti a kiadóban. 

OKTATAS 

EVOLUT könyvelést tanít szakta-
nár. Jelentkezés 25-ig. CFM a kia-
dóban. 3210 

II Hágiban Zsiaa 
vasárnaptól Zfi 

tánczenekara n i n d e n v a s á r n a p és Unnapiiap 
L i n O játszik 5 órai tánc. 


