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S P O R T 

Szolnok és Veszelovszki Szegeden 
vendégszerepel vasárnap az Er-

dőigazgatóság csapatában, a Pé-

csi Erdő elleni barátságos mér-

kőzésen. A mérkőzést délelőtt 10 

órai kezdettel játszák az Sz. 
IsMTE pályán. A pécsi csapat 

az NB Hl.ban szerepel. Vesze-
lovszki és Szolnokon kívül Báná-
ti, Gvurik és SoKi is helyet kap 
az Erdőigazgatóság csapatában. 
Előtte „öregek—Fiatalok" mér-
kőzést játszák le. 

Teke 

A VI. kerület legjobb tekézői 

gyűlnek össze szombaton és va_ 

sárnap, hogy a felszabadulás 

után első ízben mérkőzzenek meg 

az értékes „Apró Antal vándor-

díj ért." Minden kerületből kije-

lölték a válogatott keretet. A dé-

li kerület válogatottjai a követ-

kező játékosokból tevődnek ösz-

rze: Bubori, Révész L, Révész 

II. (Szegedi Gázgyár), Gyürki, 

Makói VSK, Doborzi (Battonyai 

SzTK). Sárkány (ÉDOSz Móra), 

Vida, Rácz, Fontén, Dünyi (Sze-

gedi Lokomotiv). Megejtették 

már a sorsolást is, szombaton a 

Dél-Nyugat válogatott mérkőzés 

a MÁVAG tekecsarnokban, va-

sárnap pedig az Előre tekecsar-

nokban a Közép válogatottjával 

mérkőzik a Dél csapata. 

Délkerüieti tekeeredmények: 

Szegedi Lokomotiv—Békéscsabai 

VSK 2752—2543. Sz. KASE— 

BCsVSK 2991—2852. Sz. Gáz-

gyár—Bcs. Mercur 2935—2730. 

Sz. Postás—B.-csabai István.ma-

lom 2708—2507. 

A női NB I. tavaszi fordulójának 

v egered menye: 

1. FKK 11 24455 20 
2. Előre 11 24385 18 

3. Győri VSK 11 22583 18 
4. Kecsk. VSK 11 23631 16 
5. Szegedi KaSE 11 22719 12 
6. Szeg. Lok. 11 21443 12 
7. Ceglédi VSK 11 21110 10 
8. Kistext 11 22128 8 

9. D. Lenipar 11 20301 6 
10. BK. KaSE 11 21413 4 
11. Rádió 11 21046 4 
12. Szeg. MNV 11 20804 4 

Kézilabda 
Vasárnap indul meg Szegeden 

a kispálya kézilabda bajnokság. 
A férfiaknál a következő csapa-
tok neveztek be: DÉMA Cipő-
gyár, MÉMOSz, Földműves-utcai 
iskola, VKSE. MEFESz. Lokomo-
tiv, Pick szalámigyár, Pedagó. 
gusok, Klauzál gimnázium (két 
csapattal). A női bajnokság 
résztvevői: Lokomotiv, VKSE, 
Pedagógusok és a DEMA. 

Ml TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK? 

IDŐJÁRÁS JELF.NTES: 

Mérsékelt, időnkint élénk észak-

nyugati-északi, később északi, észak-

keleti szél, változó fc'hőzet, több-

felé *áporeső, helyenként zivatar 

A hőmérséklet csökken. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: 
A Tisza Záhony és Szeged ka rótt 

árad, másutt apad, Igen alacsony 
vfzáFású. A Tisza vizének hőmér-
séklete Szcgrdn51 24.5 fok. Maf 
vízállások; Tlszah-cs —75 cm (81, 
Tokaj -77 (10). Szolnok —160 (7), 
Szeged —157 (8). A Maros Makó-
nál —14 cm. (7). 

MOZI 

Belvárosi (6, 8): Tengerész lánya 

Korzó (6, 8); Veszélyes vizeken 
Fáklya: Nyárj szünet 

Vasárnap délelőtt 10 órakor film-

matiné a Fáklya Moziban. Bemuta-

tásra kerül a „Bűvös sapka" című 

gyönyörű szovjet mesefilm. 

MIJVESZET 

Június 24-én, szombaton este 8 

órakor és június 25-én, vasárnap 

este fél 7 órakos a Fegyveres tzs-

tületek együttes hangversenyt ren-

deznek az újszegedi szabadtéri szín-

padon. 

KIÁLLÍTÁS 

Szovjet Sajtókiállftás a Magvar-
S-.ovjet Társaság kiállítás-termében 
minden nap reggel 9-töl este 8-ig 
nyitva^ (Horváth Mihály-utca.) 

NEVELÉS 

Vasárnap, 25-én délelőtt 10 óra-
kor a „Ncmze-tközí kérdések" elő-
adássorozat keretében a Korzó Mo-
ziban előadás; „A jugoszláv KP 
kémek és gyilkosok hatalmában" 
címmel. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor az 
Ady-téri Egyetem előadótermében 
dr. Straub Brúnó elvtárs beszámo-
lója a Szovjetunióban szerzett élmé-
nyeiről és tapasztalatairól. 

• 

A MUZEUM nyitva vasárnap és 
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig 
hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Apró Jenő: Kossuth Lajos 

sugárut 59. Tel.: 31—37. Kotsis 
Endréné dr.: Földmüves-u. 17. 
Tel.: 36—97. Megváltó gyógy-
szertár NV: Klauzál-tér 9. Tel.: 
35—63. Nyilassy örök.: Római-
körut 22. 

A munkavállalók érdekében a 

Megváltó Gyógyszertár NV éjjel-

nappal állandó szolgálatot tart, 

• 

MAGYAR Szabadságharcos 

Szövetség városi alapszervezete jú-

nius 24-én, szombaton délután fél 7 

órakor tagértekezletet tart a Petőfi 

Sándor-sugárút 6. szám alatti szék-

házban, A tárgy fontosságára való 

tekintettel kéri a szabadságharcos 

bajtársak feltéllen megjelenését a 

Vezetőség. 

A Magyar Vöröskereszt 

újabb 3 hónapos önkéntes ápolónői 

tanfolyamot indít Szegeden. Jelent-

kezni lehet minden 18—30 év közötti 

munkás, és parasztszármazásü nő-

nek. A jelentkezők hétfőn reggel 8 

órakor jelenjenek meg felvételre 

(önéletrajz, kérvény, tömegszervere-

ti ajánlással) a Széchenyi-tér 13. 

szám alatti központban, 26-án reg-

gel 8 óráig Írásban is beküldhetők 

a jelentkezések. A tanfolyam elvég-

zői üzemben nyernek elhelyezési. 

S Z E G E D nyári kulturprogramja 
A szántóföldeken már meg-

kezdődött a dús termés aratá-
sa. Idebent a városban bezár-
ták az iskolák kapuit, az üze-
mekben és hivatalokban is 
megkezdődtek a szabadságolá-
sok, de az élet azért nem állt 
meg. Az építő, a termelő mun-
ka tovább folyik, kissé más 
formában, mint télen vagy 
ősszel, ugyanígy a kultúra 
élete is ennek megfelelő for 
mában folytatja életét a nyár 
folyamán. Nézzük meg már 
most, hogyan alakul az idén 
Szeged nyári kulturprogram-
ja. 

A szabadtéri színpadon 
jászódik le Szeged kidtúréleté-
nek talán legvonzóbb része a 
nyáron. Az előadásokat itt a 
város kultúr ügyosztálya, a 
Muzsika Nemzeti Vállalattal 
együttműkvdve bonyolítja le. 
Az eddigi előadások után terv-
bevették még több magasszín-
vonalú előadás megrendezé-
sét. 

A programban szerepel egy 
szovjet est a MÁV zenekar és 
Garai György hegedűművész 
közreműködésével. Rendeznek 
néhány balettestet az Opera 
ház tagjainak közreműködésé-
vel, egy egész estet betöltő 
operaelőadást, Osváth Júlia cs 
Simándi József felléptével. 
Szerepel a programban egy 
politikai kabaréelőadás is. Dar-
vas Szilárd, Hegedűs János, 
Ascher Oszkár, Hcrczeg Jenő, 
Komlós Vilmos. Raffay Erzsi, 
Miklós Kata és Danlcó Aladár 
közrem űködésével. Szeptember 
első felében a Gördülő Opera 
tart egy élőadást, a szabadtéri 
színpadon. A zenés előadaásn-
kon többizben közreműködik 
a Szegedi Filharmonikus Ze-
nekar, amely egyébként önálló 
hangversenyeket is ad, Feren-
csik János, Somogyi László és 
— Klemperer vezénylésévél. 
Egyik ilyen zenekari hangver-
senyen közreműködik Zathu-
reczky Ede hegedűművész, a 
Zeneművészeti Főiskola igaz-
gatója. 

A szegedi Állami 
Zenekonzervatórium 

tanáraiból alakított brigádok 
csatlakoznak Szeged város ze 
nei programjához. Ezek a bri-
gádok a közelmúltban alakul-
tak meg és rendszeres előadd 
sokat tartanak a nyár folya-
mán is az üzemekben, tömeg-
szer vezetekben, de meglátogat-

Munkaerótartalék hivatal hírei 
Jelenkezzenek helybeli alkalma-

zásra építkezéshez erős fizikai mun-
kára férfi segédmunkások. Kere-
sünk villany- és Diesel-motorhoz 
értő vizsgázott gépészt. Keresünk 
helybeli alkalmazásra keramit tég-
laburkoló kőműveseket. 

Halálozás 

Szécs i Sándor 
volt fuvaros meghalt, temeté-
se június 24-én délután 4 
órakor n Dugonics-temető ra-
vatalozójából. 

fl Vegyianyag Nagykereskedelmi* NV 
értesíti a szövetkezeteket, a kiskereskedelmi nem-

zeti vállalatokat, va lamint a kiskereskedőket, hogy 

.junius 24-én déli 12 órától 28-án estig 
bezárólag leltározás miat t az árúkiadás és a ren-

delésfelvétel szünetel: Az árukiadást 29-én reggel 

fél 8 órától kezdik: 

BELVÁROSI MOZI 
===== Telefon t 40-25 r = 

C-ütörtöktöl szerdáig 

Tengerész fánya 
Filmvigiáték és LeLUjahb Híradó 

K O R Z O M O Z I 
4 Telefon , 33-44 = = 

|unius 23-ig, pintekig: 

Veszélyes vizeken 
Széchenyi f f l KLYA filmszínház 

TELEFON: 34-77 

IXYARI SZŰKET! 

HüYELEMi vasarnap jun. 25-tn 
dé előd 10 órakor Filmmatáné 
7<» filléres helyárakkal: 

A b ű v ö s s a p k a 
Qvöryjrü «zov:et mesetilm. 

Előadások kezdete: Belvárosi és 
Korzó Mozikban hétköznap 6 és 
8 órakor; vasár- és ünnepnap 

4, 6 és 8 órakor 

DÉLMAGYARORSZÁG j 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY. 

Szerkesztő: 
BÓDAY PAL. 

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

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este 8-tól: 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged, Lenln-u. 6. 
Telefon: 31-10. és 35-00. 

'A'z x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Délmagyarország Nyomda NV. 
Szeged. 

Felelős vezető: Priskln Sándor 

ják a környező falvakat, gép-
állomásokat, termelőszövetke-
zeti csoportokat is. 

A Népművelési Központ 

a Magyar-Szovjet Társasággal 
szorosan együttműködve, kes-
ke-nyfilmelőadásokat rendez, 
főként a környező falvakban. 
A szocialista realizmus film-
termékeit mutatja be előadá-
saiban. 

A program értelmében nz 
üzemek, tömegszervezetek, kol-
légiumok, fegyveres alakula-
tok diapozitív vetítőgépet kap-
nak, filmekkel együtt s igy 
lehetővé teszik számukra ön-
álló oktató előadások megren-
dezését. , 

Az üzemek kulturcsoportjai 

az üzemeken kívül a környező 
Javakban, tanyákon is tarta-
nak majd eladásokat. A sze-
gedi üzemek kultúr csoportjai-
nak egyébként igen jó hírük 

van az egész megyében, 
mert működésüket nem csu-
pán a Népművelési Központ, 
hanem a Csongrádmegyei 
Pártbizottság is igénybeveszi. 

Rendszeres természttudomá-
nyi előadásokat is rendeznek a 
nyáron az üzmekben és ter-
melőszövetkezeti csoportokban. 

Nagy vonásokban ilyen Sze-
ged város nyári kultúrpro-
gramja. Természetesen ehhez 
még egyéb kultúrmegnyilvá-
nulások is csatlakoznak majd, 
hiszen pontosan összeállított 
programot nem adhatunk az 
egész nyári idényre. Ebből a 
vázlatos programból is megál 
lapítható azonban, hogy Sze-
ged dolgozóinak kultúrigényei 
a szocializmus építésének elő-
rehaladásával egyre inkább 
növekednek s a megnövekedett 
kultúrigényekhez a kielégíté-
sükhöz szükséges szervek is 
kialakulnak a Párt támogatá-
sával és irányításával. (p.) 

Örömmel tanulnak az Iparostanuló iskola 
fiataljai 

Á felszabadulás előtt az „ina-
soknak" rémük volt a tanoncis-
kola. Érthető volt, hogy leg-
többjük azon gondolkodott, ho-
gyan lehetne „ellógni" a tanul is 
elől. Nem lá.ták sok érteiméi a 
tanulásnak, mert nem volt mi-
ért szorgalmasan tanulni, hiszen 
ha a nehezen eltöltött inasévek 
u!án kezükbekapták a segédle-
velet, csak arra voltak jók, hoey 
még jobban kizsákmányolják 
őket a kapitalista mesterek vagy 
tókés vállalatok. 

Ez most gyökeresen megvál-
tozott. 

Bizonyítja ezt az is, hogy a 
szegedi Iparostanuló iskola a 
„Jó tanulók iskolája'' megtiszte-
lő címet nyerte el és országos 
viszonylatban a harmadik hely-
re került. 

Ezt az ifjúság és a tanárok 

közös jó munkájával, a Párt ve-
zetésével sikerült elérni. Fodor 
Gyula motorszerelő, az iskola 
legjobb tanulója 200 forint ju-
talmat kapott jótanulásáért, a 
munkaerőtar.alékok hivatalától. 
A MINSz-től 400 forintot ka-
pott az iskola és ezt a legjobb 
tanulók között osztották ki. Mo-
gyorósi Katalin varró 100 fo-
rintot, Goühovics György, az 
ÁTEX dolgozója 100 forintot, 
Róka Imre. a Kenyérgyár dol-
gozója szintén 100 forintot ka-
pott és megkapták a jótanuló 
jelvényt is. A tanulók közül több 
mint 130-an könyvjutalomban 
részesültek és jótanuló jelvénye 
viselhetnek. 

Az iskola is külön megkapta 
a jótanuló jelvényt, valamim 
vándorzászlót és egy 1500 forint 
értékű rádiót. 

Boldogan üdülnek 

az Első Szegedi Cipőgyár dolgozói 

(Tudósítónktól). A 'ravasz bekö-
szöntésével kezdődött meg a dolgo-
zók üdültetése. A mi üzemünk dol-
gozói is eljutottak azokra a gyö-
nyörű, szebbnél-szebb helyekre, ahol 
a felszabadulás előtti időben csak 
a kiválasztottak, a kizsákmányolók, 
elnyomók és azok csemetéi pöf-
feszkedtek a dolgozók millióinak 
verejtékéből összeharácsolt javak-
ból. 

Uzemünkhől Jójárt Gézáné a 
Mátrában és Tóth Lajos Parádfür-
dőn nyaralt már két hétig. Jelen-
leg Lövi Piroska és Dóczi Lajosné 
gyermekével együtt Vaj'<án, a volt 
grófi kastélyban, Pisztui István 
gyermeke pedig a Balaton mellett 
üdül. Üzemünk dolgozói is nagyon 
boldogok, hogy lehetővé vált szá-

mukra az üdülés. Mutatja ezt Mó-
zes Mihályné levele is, melye'í a 
Mátrából küldött. A többi között a 
következőket írta: „Nagyon boldog 
vagyok, hogy ezen a szép helyen 
üdülhetek. Gyönyörű kastélyban la-
kunk, fenn a hegytetőn, fenyvesek-
kel körülvéve és rengeteg szép vi-
rág pompázik mindenütt. Köszö-
nöm a Pártnak, hogy lehetővé tet-
te számomra és dolgozó társaim 
számára, hogy üdülhetünk, boldo-
gan és gondtalanul élhetünk". 

Ugyanígy számolnak be a többi-
ek is élményeikről és érzéseikről. 
Ezek a dolgozók, ha hazajönnek, 
még nagyobb lelkesedéssel építik a 
szocializmust, mert tudják, hogy 
nálunk megbecsülik a munkát. 

Kasza Mihályné. 

A P R O H I R D E T E S 
I . A K A S 

FÖBEllLETI vagy társbérleti la-
kást keresek költségmegtérftéssei, 
kevés bútorral is átveszek. „Azon 
nal vagy július l-re" jeligére. 2105 
ALSÓVAROSON levő szoba, kony-
hás, kamrás száraz lakásom elcse-
rélném, két szoba konyhás laká-
sért. Istálló, pince van. „Villany-
szerelő" jeligére 2047 
FÜRDŐSZOBÁS 'szobát keres fia-
talcmber „Belvárosban" jeligére. 

2114 

# K Ü L Ö N F É L É K 

KERÉKPÁR, írógép javítása szak-
szerűen- Rádió OKA utalványra, ke-
rékpárgumik, alkatrészek kaphatók 
Kelemennél, Kelemen-u. 11. sz. 

1343 
FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fa- I 
sonokba, melltartók, gyógyfűzőket 
méretre készít Höfle füzőkészítő, 
Klauzál-Vér 3. 
RADIOZOK figyelemI Szaniszló rá-
dióműszerész üzeme Klauzál-tér 7. 
szára alatt az udvarban van. Tele-
fon: 44-55. 
ÚJSZEGEDEN találtak egy kulcs-
csomót, tulajdonosa átveheti a ki-
adóban. 
„HAJÓ" JELIGE! Ma délután 5 
órakor kérjük, jelentkezzék a szer-
kesztőségben. Jókal-u. 4. a*. 

A SZEGEDI Közgazdasági Gimná-
zium „Petőfi modellező köre" gé-
pét l'eke'ieszélen megtalálták és be-
hozták a Délmagyarország kiadó-
hivatalába, ahol átvehető. 

í _ A Q á S = V ÉLTÉL ) 

UJ autótalp gumiszandálok kap-
hatók. Nylon esőkabát, gumiszan-
dál javítás, Kemény, Bajcsy-Zs.-u. 
11 szám. 
LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak 
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést 
vállalok, ölomkristályt veszek- — 
Szelelné, Kelemen-utca 7. sz 
ELADÓ szekrény, fehér mély gyer-
mekkocsi és különböző bú.ordara-
bok. Polgár-utca 18. 2117 

EGY férfi szoba garnitúra, amely 
áll egy nagy könyvszekrényből, 
egy nagy íróasztalból és egy szék-
ből eladó. Cfm a kiadóban. 
GYERMEKKOCSI mély, fehér el-
adó Sajka-ulca 3 szám, I. emelel. 
Érdeklődni délelőtt. 2100 
V'A'LODI perzsaszőnyeg eladó. „Nya-
ralás" jeligére. ' 2Í02 
KÜLÖNFELE használt házi bútor 
eladó. Szent Tstván-tér 15 sz., sa-
rok, lerményüzlet. Hétköznap dél-
előtt 9—1 l-ig. 21QS 
ELADÓ 200-as Ztindapp motorke-
lékpár és egy bőtejü tehén fiaitól. 
Érdeklődni Klemen't kárpitosnál. 
Vidra-utca 2 sz. 


