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Ml TÖRTÉNT ÉS M l TÖRTÉNiK? 
I D Ő J Á R Á S J E L E N T É S : 

Mérsékelt, helyenként élénkebb 

délnyugati, nyugati síéi. Vál tozó fel-

hőzet, többfelé, főleg a délutáni 

órákban íáporesŐ, zivatar. A me.og 

idő tovább tart. 

EZEKET AZ ELŐADÁSOKAT 
hallgassa 

g! 
MOZI 

Belvárosi ( 4, 6, 8) ; V idám vásár. 

Korzó (4, 6, 8): Az ezred fia. 

Fák lya (5, iél 7 és 8) ; Magyar 

hiradó. — Szovjet hiradó. — Uj Al-

bánia. 

MSzT Mmszolgálat 

A Magyar-Szovjet Társaság mo-

zi ja 2l-én Szatymazon, 22-én Csen-

gelén játssza a „Sztál ingrádi csata" 

című szovjet filmet 

MŰVÉSZET 
Ma délelőtt fél 10-től l-ig és dél-

után 4-"től este 8-ig M I N S z kultúr-

verseny az ujszegedi szabadtéri szín-

padon. 

N E V E L É S 

Ma délelőtt 10 órakor a Korzó Mo-

ziban „Nemzetközi kérdések". Utána 

filmvetítés. 

TUDOMÁNY 
\ Szerdán délután 5 órakor az Ady-

téri Egyetem I I . számú előadótermé-

ben Székely Oyörgy elvtárs előadá-

sa: „Az 1514. évi parasztháborúk." 

Sakk 

Ma délután 3 órai kezdettel Flohr 

szovjet sakknagymester és Gereben 

sakkmester mérkőzése a Hungária 

magasföldszinti termében. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Franki József: Szent György-

tér 6. Telefon: 35—10. Temesváry 

József: Klauzál-tér 9. Sur jányi Jó-

zsef; Kossuth Lajos sugárút 31. Te-

lefon; 34—36. 

A M Ú Z E U M nyitva vasárnap és 

ünnepnapokon 9 órátó l 13 őrá lg 

hétköznapokon 9 órától 14 órá ig , 

A S O M O Q Y 1 K Ö N Y V T A R nyit-

va közaaDokon 9-től 18 óráig. 

A Z E G Y E T E M I K Ö N Y V T Á R 

reggel 8 órátó l este 7 órá ig van 

ny i tva köznapokon . Köoyvkö l-

csönzés, d. e. 8-tól 1 órá ig . 
-w-

HELYESBÍTÉS 
I .npunk tegnapi számában elírás 

folytán helytelenül közöltük a 
„Nemzetközi kérdések" cimíi elő-
adássorozat első előadásának helyét. 
Ezúton Is felhívjuk a dolgozók fi-
gyelmét, hogy az előadást ma dél-
előtt 10 órakor a Koreó Moziban 
tartják meg, nempedig a Belvárosi 
Moziban. 

AZ ÁLLAMI AUTÓMÜSZAKI IN 
TEZET ú jabb gépjárművezető 
képző (sofőr) tanfolyamot rendez. 
Munkás-, paraszt i f jak és nők ré-
szérc. Jelentkezni lehet Rendőrpa-
lota, 14. em. 12. sz. ajtó. 

AZ 500 K ILOMÉTERES és a két-
ezer tonnás mozgalom n szegedi 
MÁV pályafenntartási alműhelyé-
hen is hatalmas visszhangra talált. 
A két mozgalom kiszélesítése érde-
kében két brigád nlnkult. A brigád 
tagjai célul tüzlék ki, hogy mind-
azokat a munkákat , amelyeket ed-
dig n vonali á l lomásokon, sorompók 
ki javításánál és egyéb sürgős mun-
kákná l öt-hat nnp alatt tudlak csak 
elvégezni, ezentúl a munka jobb 
megszervezésével és öntudatosnbb 
munkáva l ugyanazt a munká t há-
rom nnp alatt végzik el. 

A SZEGED I MÁV pályafenntar-
tási almühelyében Szörényi Rezső 
i f j úmunkás kezdeményezésére Vo-
rosin -brigád nlnkult, amely célul 
tűzle ki, hogy az üzem egész terü-
letét tisztán tartják és az udvart is 
rrndbehozzák. A brigád célkitűzé-
seit a többi dolgozók is örömmel 
fogadták és igérelet tettek arra, 
liogv munká j ukban támogatni fog-
ják őket. 

DÉLMAGYARORSZAG 

polit ikai napilap. 

Felelős szerkesztő és k iadó! 

I F J . KOMÓCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 

BÓDAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged. Jókai-u. 4, 

Telefon: 35-35 és 30-03. 

Éjjel i szerkesztőségi lelefon 

este 8-tól: 34-88. 

Kiadóhivatal : Szeged, Lenin-u. 6. 

Telefon: 31-16. és 35-00. 

'Az x-szel Jelzett közlemények 

dtjnzottnk. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Érményi Lajos 

Párthirek 

Hétfőn, május 22-én délután fél 

5 órakor a szemináriumvezető elv-

társak részére előkészítőt tartunk a 

Párloktatás Házában. Kér jük az elv-

társak feltétlen és pontos megjele-

nését, Oktatási osztály. 

22-én, hétfőn délután 6 órakor 

Sztálin-sétány 10 szám alatt t itkári 

értekezletet tartunk. Kérjük a t i tkár 

elvtársakat, pontosan Jelenjenek 

meg. Pártbizottság. 

22-én, hétfőn délután 5 órilkor 

Kálvin-tér 6 szám alatt a kisterem-

ben Népnevelő felelősük részére ér-

tekezletet tartunk. Kérünk pontos 

megjelenést. Agitációs osztály. 

Esti iskolások, figyelem! 

'A'z esti iskola a 4-es számú 

anyaggal folytatódik. A soron kö-

vetkező előadás pénteken délután 6 

órakor lesz a Pártoktatás Házában. 

A jövö hétre tervezett összefoglalók 

elmaradnak. 

Oktatási osztály. 

Elkövették... 
Vannak ártalmatlan és vannak 

romboló szórakozások. Egyik em-
bert egy futballmeccs szórakoztat, 
másikat mozielőadás, sőt olyan em-
bert is ismertem, akinek legkedve-
sebb szórakozása az volt, hogy ba-
rátai számára békavacsorákat ren-
dezett. Hideglelősen bár, de megér-
ti az ember ezt a szórakozást is, 
de azt semmiféleképpen, hogy va-
lakit, sőt valakiket a gyilkosság 
szórakoztasson• Méghozzá nem *s 
egyszerű gyilkosság, hanem tömeg-
gyilkosság. Amerikában akadnak 
ilyenek, de Szegeden? Márpedig 
akadtak. Még meg ir tapsolták. 
Csütörtökön este a Hungáriában, 
amikor Vadas Zsuzsa elcsukló han-
gon ecsetelte a mikrofonba a hGrom 
aranyásó „bájos" történetét. A 
„majomsztgelcn" áhítatos mulya-
sággal szájtátó aranyifjúság" han-
gos 'tetszésnyilvánítással hördilU 
fel amikor a „művésznő" angyalian 
belecsicseregte a mikrofonba, hogy 
Jimmy sem rest és kezében olt a 
colt, amivel lelövi cimboráját, a 
..népszerű" gyilkos Joct. 

Hogy a gyilkosság demokratikus 
keretek között történjék, a dalr.ah 
neveietf förmedvény előtt a ,,mű-
vésznő" még meg is szavaztatta a 
védtelen résztvevőket, vajon akai-
ják-e? „EHenpróbdt kérek!" — pró-
bát la végsőkig feszit eni a betévedt 
dolgozók türelmét a „csalogány" s 
elkövette a tettel. A*tdn lőttek a 
többi időszerű dolgok: a nagyapó, 
akinek a térde már nem reszket és 
ily módon kitűnően tudja janii a 
hugi-vugi csúfncvű ősi táncot, meg-
tudtuk. hogy a nőknek az a l"g-
nagyotb problémájuk, hogy a hldop 
álldogáljanak s belehajigálják a víz-
be a kegyvesztett lovagok fényké-
peit. Vadas Zsuzsa és Lantos Oli-
vér „megható" igyekezettel pröbdl-
kodak bebizonyítani, hogy az elei-
nek nem sok értelme van, meri 
csalás az egész vi'ág s tűnődtünk 
inkább azon. hogyan 'tudnánk szí-
vünk választottját zefir felhőkön fel. 
vinni az égbe. -. 

Mint az elején leszögeztük; van-
nak ártatlan és romboló szórakozá-
sok. Vadas Zsuzsa és Lantos OHver 
csütörtök esti fellépése határozot-
tan az utóbbi kategóriába tartozik 
Nem vagyunk ellenségei a könnyű 
zenének, de ennek a jóizlés határán 
keH mozogni, derűssé vált életünket 
kell sugároznia, nem pedig pesszi-
mizmussal, idealizmussal fertőzni 
azt a fiatalságot, mely már-már 
kezdi kiheverni azt a fertőzést, an'M 
a Horthy-rendszer jelentett számá-
ra. A kél sldgerénckes szereplését 
egv szóval lehetne találóan kiérté-
kelni: c ]követiék! 

Dolgozók hétvégi különvonata 
Május 27-én estr, Szegedről Mis-

kolcra és vissza közlekPdő Dolgo-
zók Hétvégi különvonatára jelentke-
zéseket legkésőbben má jus 24-én 
déli 12 óráig vesz fel az IBUS* 
MÁV. Hiv. MPnetjegyiroda szegcdi 
f iókja . 

Minden felvilágosítást megad az 
IBUSz szegedi f iókja . 

KISKERESKEDŐI HÍREK 

Füflzerkiskeresikedők figyelmé-
be! A fűszerszakosztály május 
hó 23-án. kedden délután fél 7 
órakor szakosztályi ülést tart. 
Italmérési engedéllyel rendelkező 
kiskereskedők feltétlenül jelen le-
nek meg. 

A Textiles itthon Kiskunhalassal, az SzSzMTE Makón, 
a Lokomotív pedig Cegléden küzd ma a bajnoki pontokért 

Az NB II-ben a bajnokság 
sorsa valószínűleg a ma délután 
Makón sorrakerülő mérkőzésen 
dől el. Ha a szakszervezeti együt-
tes továbbra is versenyben akar 
maradni a bajnokságért, akkor 
Makón is okve.lenül győznie keH. 
A mérkőzés fontosságát át kell 
éreznie minden SzSzMTE játé-
kosnak s olyan lelkesedéssel keli 
küzdenie, mint még eddig soha-
sem. A közönség ma délután mi-
nél nagyobb számban kísérje el 
Makóra a bajnokságra törő csa-
patot. hogy lelkesen biztathassa 
a játékosokat. Ezen a téren azon-
ban sok kívánnivalót hagy maga 
után a szegedi labdarugó szur-
kolók tömege. A játékosokat 
nemcsak mindig szidni és a leg-
kisebb hibáik elkövetésekor is 
gúnyosan ócsárolni kell. hanem 
esősorban lelkesen biztatni. Ha 
ezt követik a Makóra utazó szur-
kolók, elekor a győzelem biztosan 

nem marad el. Vegyen példát a 
szegedi gporttársadalom a lelkes 
szolnokiaktól, akik ma Csabára, 
mintegy ezerötszázán kísérik el a 
szintén bajnokságra törő csapa-
tukat. 

A Textiles ma délután a Kis-
kunhalassal mérkőzik. A Texti-
les győzelme várható, mivel a 
kiesés veszélyének végleges el-
kerülése miatt szüksége van a 
két pontra. A Lokomotiv Ceg 
lédre látogat, aln nnan néhez.m 
tudja hazahozni majd a ponto-
kat. Az NB ni-as bajnokjelölt 
Honvéd bizonyára megszerzi va-
sárnap a bajnoksága bebiztosítá-
sához szükséges két pontot. Mó-
rának nehezebb lesz a helyzete, 
mert a jánoshalmi oroszlánbar-
langban kell küzdenie a bajnoki 
pontokért. A Postás Makón /en-

I dégszerepel, remény van az egvik 
pont hazahozására. 

Ma ünnepélyesen kezdődnek meg 
Újszegeden az MHK próbáztatások 

Ma, vasárnap délelőtt 9 órától az 

újszegedi ligetben a Vigadó mögött 

és az SzMTE-pályán a szegedi dol-

gozók első MHK próbá jukat teszik 

le. A Munkára Harcra Kész sport-

mozgalom 1960-ben hatalmas, nagy 

lendülettel fej lődött és kezd ha-

sonlóvá lenni példaképéhez, a Szov-

jetunió GTO sportmozgalmához. A 

szegedi dolgozók lelkesen neveztek 

be az ezévi MHK-mozgalomba, — 

amit mutat a tlzenkétezres szegcdi 

benevezési szám is. 

A Munkára Harcra Kész sport-

mozgalom szegedi irányító bizott-

sága j ó l előkészítette a próbák le-

tételére Szeged dolgozóit. Vasár-

nap délelőtt zeneszóval, jelszavas 

táblákkal , tobbezer főnyi dolgozó 

vonul át a szakszervezet irányítása 

mellett Újszegedre, hogy a próbák 

első félévi követelményeinek eleget 

tegyenek. 

Felh ív juk az üzemi dolgozók fi-

gyelmét, hogy a próbáztatást ünne-

pélyes majálissal köt ik egybe és az 

átvonuló dolgozók szórakoztatásá-

ról is gondoskodnak zene, kultúr-

műsor és élsportolók bemutató in 

keresztül. 

Szeged dolgozói, készüljetek fel 

az MHK-próbák letételérc! 

Minden dolgozó parasztot várnak 
a mai kulturnapokra 

Csongrád megye dolgozó pa-
rasztsága nagy érdeklődéssel 
várja a mai falujárással egybe-
kötött kulturnapokat, amelyeket 
a megye 31 községében rendez-
nek meg. A falujárók és kultúr-
csoportek felkeresik a szeged-
környéki községek dolgozó pa-
rasztjait és nemcsak színes 
kultúrműsort mutatnak be szá-
mukra, hanem a központi elő-
adók igen hasznos előadást is 
tartanak „Jobb növényápolás, 
nagyobb termés, magasabb élet-
színvonal" címmel. 

A szegedkörnyéki községek kö-
zül Csengelén a kisteleki és a 
helyi kultúresoport szerepel, Do-

rozsmán, Sándorfalván, Puszta-
mérgesen, Alevőn és Felsőköz-
ponton szegedi kultúresoportok, 
Uliésen helyi kultúresoport, For-
ráskúton felsőközponti, Zsom-
bón szatymazi, Kistemplomta-
nyán a dorozsmai, Öttömösön a 
pusztamérgesi és a helyi, Al-
győn pedig a tápéi kultúreso-
port ad műsort. A kultúrnapok 
keretében több helyein — így 
Szeged környékéről Szatymazon 
— filméi őadáat is rendeznek. 

Ezekre a kultúrnaodkra és a 

vele kapcsolatos előadásokra 

minden dolgozó páraszbot szíve-

sen látnak. 

Szakszervezeti hirek 

Pedagógus Szakszervezet átköl-
tözött Sztá'in-sétdny 14. s~. alá, a 
Tanfelügyelőség volt helyiségeibe. 
Hivatalos óra: 9—14-ig; oénztári 
órák (tagdíj, tagügy) fél 1-től 2-ig. 

A házfelügyelők szegedi cso-
portja 23-án, a szakszervezeti 
székházban este 6 órai kezdet-
tel taggyűlést tart, melyre min-
den kartárs megjelenése köte-
lező. Vezetőség. 

Magyar Fodrász Munkások 
Szakszervezete értesíti tagjait, 
hogy 23-án, kedden délután fél 
5 órakor taggyűlést tart a szak-
szervezeti székházban, melyre 
minden kartárs megjelenése kö-
telező. Vezetőség. 

MINSz-HIREK 
Értesítjük az alapszervezeti 

titkárokat, káder, oktatási, pro-
paganda- és kultúrfelelősöket, 
hogy részükre május 22-én, hét-
főn délután 6 órakor értekezlet 

Szegedi ifjúság figyelmébe! 
Vasárnap délelőtt 11.10—11.45-
ig és 12.12—12.30-ig ifjúsági ne-
gyedórát tarc a Hangoshirdető 
NV, amely a napi politikai ese-
ményekkel és az ifjúság problé-
máival foglalkozik, híreket kö-
zöl az egységes ifjúsági szövet-
ség megalakításáról, a termelés 
élenjáró fiataljairól. Hallgassá 
tok vasárnaponkint az ifjúsági 
neevedórát! 

TALÁLKOZÓ. A Margit-utcai le-
ányiskola 1945-ben végzett növen-
dékei má jus 29-én délután 5 órakor 
az iskola helyiségében tart ják öt-
éves talá lkozójukat . 

MNDSx-HIREK 

22-én hétfőn délután 5 órakor a 

Felsőváros és Tűzoltó csoport tag-

jai a saját székházukban gyülekez-

zenek a Komszomol Kiá l l í tás meg-

tekintésére. 

A z alsóvárosi csoport 21-én, va-

sárnap délután 6 órakor műsoros 

nőnapot tart. Az előadás után egy 

baba kerül kisorsolásra, 

Rókusi csoport vasárnap fél 8 óraj 

kezdettel műsoros előadást tart az 

M D P Rókus I I . kultúrtermében. 

Petőfi I . telepi csoport vasárnap 

5—6-ig műsoros vasárnap délutánt 

tart az V, utcai iskola udvarán. 

A z üzemi és kerületi csoportok 

ügyvezetői részére vasárnap délelőtt 

pontosan 9 órakor értekezletet tar-

tunk a Dugonics- tér 12. szám alatt, 

melyre minden ügyvezetőt várunk. 

Ettől eltekintve kedden 5 órakor 

üzemi és kerületi összevont ügyve-

zetői értekezlet lesz. 

Felh ív juk az összes MNDSz tánc-

csoportban résztvetteket, hogy hét-

főn 6 órakor központunkban jelen-

jenek meg a további munkák meg-

beszélésére. 

Kér jük a csoportok vezetőségi tag-

jait és a tagságot, hogy a hétfőn 6 

órakor tartandó természettudományi 

előadáson minél többen jelenjenek 

meg Dugonics-tér 12. szám alatt. 

AZ MSZT HÍREI 

A Magyar-Szovjef Társaság 
Felsőváros n . szervezete 22-én, 
hétfőn este 7 órakor filmvetítés-
sel egybekötött taggyűlést tart, 
Brüsszeli-körut 5. szám alatti 
helyiségében. Kérjük a tagsá-r 
minél nagyobb számban való 
megjelenését; 

Úszóversenyt rendez ma délután 
4 órai kezdettel a MINSz 

Nagyszabású úszóverseny ke-
rül ma lebonyolításra az újsze-
gedi uszodában, 

Mai csongrádmegyei 

labdarugó műsor 

NB H. Textiles—Kiskunhalas, 
Újszeged 5 óra; Makó—SzSzM-
TE Makó 5 óra. NB I I I . Szegedi 
Honvéd—Szőregi EPOSz Újsze-
ged 5 óra. MSzSE—Szegedi Pos. 
tás Makó 5 óra. JSzSE—ÉDOSz 
Móra Jánoshalma 5 óra. DKMTE 
—Csongrádi SzTK Dorczsma fél 
5 óra. KSzTE—Bajai SzAK Kis-
telek 5 óra. SzVSK—Kiskunfél-
egyházi SzTK Szentes 5 óra. K. 
Petőfi—Hm/vásárhelyi SzMTE 
Kiskőrös, BSzSE—Szentesi SzTE 
Bácsalmás. I. o. Alpár—SzATE 
Alpár 5 óra. M. Cukor—Lokomo-
tiv Mezőhegyes negyed 4; HSz-
MTE—Birtok Hmvásárhely 5 
óra; SzSzMTE—Kiszombor 3 
óra Szeged. Kecskeméti SzTE— 
Dohány Kecskemét 5 óra. Bat-
tonya—Mindszent. Platter— 
Rendőr Kecskemét. I I . o. Alsó-
központ—Textil, FDTC—Uj-
szentiván, I f j . FDTC—Algyő. 
MINSznpálya 1 óra. HSzMTE—• 
SzMTE Hmvásárhely délelőtt 10 
óra. Dohány—Postás Lok. pálya 
délelőtt 11; Móra—Textil, Móra-
pálya fél 10; Ujszentiván—Do-
rozsma, Ujszentiván 4 óra. Rá-
kóczi—SzATE. 

S P O R T E R E D M É N Y : Teherfuvar— 

Előre 4:2 (4:0). 

KOSÁRLABDA: Szombaton dél-

után játszották le a kosár labda 

Európa-bajnoki mérkőzések során 

a Szovjetunió—Magyarország mér-

kőzést. Eredmény: Szovjetunió—* 

Magyarország 45:32 (22:24). 

Délmagyarnrszág Nyomda NV—' 

Késárúgyár NV 3:1 (2:1). Szomba-

ton délután lejátszott üzemi baj-

noki mérkőzést a Délmagyar NV 

biztos győzelmével végződött. 

Gépjárművezetők figyelem! 

Május hó 28-án, pünkösd va-
sárnap délelőtt 10 órai kezdet-
tel taggyűlést tart a Gépjármű-
vezetők Szakszervezete. Az ün-
nepi taggyűlés keretében ismer-
tetik az Autőműszaki Intézet 
június 30-án lejáró igazolvány 
meghosszabbítását is. Az ünnepi 
taggyűlésre való tekintettel a 
pontos megjelenést elvárjuk. 

Vezetőség 

'A'z Állami Au lóműszak i Intézet 

által kibocsájtott rózsaszínű igazol-

vány 1950 jún ius hó 30-án j á r le. 

Annak meghosszabbítását má jus hó 

30-—31 és j ún ius hó 1-én fogjuk in-

tézni a Gépjárművezetők Szak-

szervezete helyi csoport jának hiva-

talos helyiségében. Kálvária-utca 10 

Kér jük a szaktársakat, hogy a kiírt 

határ időre feltétlenül jelenjenek 

meg, ellenkező esetben gépjármű-

vezetői igazolványuk érvényét ve-

szíti. A tagdí j hátralék rendezése 

ezzel kapcsolatban feltétlenül szük-

séges. 

Vezetőség. 

BELVÁROSI 
Teleton : 40—25 Müle'. 

Május lb-tól ni n d t n r a p ; 

S z i n e s , z - n é s , t á n c o s s z o v j e t 

i i l i n i r i g j á t é k 

V l d * m v á s á r 

KOR Z O 
Teleton Aut. 33—44 bérlet 
MÁJUS 26 10, P É N T E K I G : 

Magyarul beszélő szovjet f i lm I 

AZ EZRFD FIA 
Valentin Ka'aiev ifiusági regénye 

filmen 

tJóadaiuK Ke/űiie a neiviiosi es Isorzű 
aiozibar nétkiiznap es c érakor. 
"««Ar„an és Onnetiriftn 1 r- - érakor 

rern-nv t AtíLYA rnnsinMi 

I lELtrUN v, I, | — — — 

MÁJUS 24-ig S Z t R D A l Q ; 

1. MAGYAR HIRADÓ 
2. S Z O V J E T H I R A D Ó 

3 U J A L B Á N I A 

F I G Y E L E M ! Május 21-én, vasár-
nap délelőtt 10 órakor f i 1 ro-
m a 11 n é t tartunk a Széchenyi 
moziban 70 filléres egységes 
helyárakkal l 

KÜLVÁROSI F IU 

Az akaraterő és szorgalom h lm 

moauasua netköznap ie> r tt-sot 
Vasár- ér ünnepnap 5, f£ 7 és £-tor. 


