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RAKOSI-MŰZEUMOT ÁLLÍTANAK FEL 
A SZEGEDI MORA FERENC-GIMNÁZIUMBAN 

— határozták el DISz vezetőségválasztó taggyűlésükön az iskola fiataljai 
Az elmúlt napokban isméi több 

Üzemben és iskolában tartották meg 
a DlSz-szervczetek vczctőségválasz-
16 taggyűlésüket. Ezekről a taggyű-
lésekről tudósítóink a következők-
ben számoltak be; 

A Móra Ferenc-gimnázium DISz-
tagjai vezetőségválasztó taggyűlé-
sükre szépen feldíszítették klubter-
müket. 

Gyuris Vince elvtárs, titkári be-
számolójában részletesen foglalko-
zott eddigi eredményeinkkel és hi-
báinkkal. 

DISz-szervezetünk a nyár és az 
fisz folyamán jól megállta helyét — 
mondotta —, azonban nagy hiá-
nyosság volt mindvégig, hogy kam-
pányszerűen látta el az egyes fel-
adatokat. A békekőlcsönjegyzés. a 
tanácsválasztás idején jó munkát 
végeztek tanuló fiataljaink és tevé-
kenyen kivették részüket az agitá-
ciós, felvilágosító munkából. Rákosi 
elvtárs október 27-i beszéde után a 
kampányszerű felvilágosító mimikán-
kon változtattunk. Most már sok-
kal nagyobb gondot fordított DlSz-
•zervezetünk az Cgyéni és folyama-
tos agitációra. Ott. ahol az osztály-
bizottság elmerült a részletfelada-
tok tömkelegében, ahol nem követték 
Rákosi elvtárs útmutatását, ott a 
fegyelem meglazult, s a tanulmányi 
színvonal emelkedése helyett ha-
nyatlás mutatkozott. Igy a 111/b-ben, 
ehol lebecsülték az egyéni agitáció 
jelentőségét, 21 intőt és 19 rovót 
kellett kioMttani. Ezzel szemben az 
I/b. osztályban, ahova túlnyomó-

részt munkás- ég parasztfiatalok 
járnak, egyetlen intőt, vagy rovót 
nem osztottál^ ki. 

A titkári beszámolót követő, több 
mint hús: hozzászólásban a tagság 
is élt a kritika, önkritika fegyveré-
vel. Mindegyik feltárta saját osztá-
lyának, illetve az iskola DlSz-szer-
vezetének hiányosságát, s azonnal 
(ettek javaslatokat is azok kijaví-
tására. 

A hozzászólások során tette meg 
javaslatát Niklai Ferenc igazgató 
elvtárs is. Javasolta, hogy az iskolo 
Rákosi-múzeumot állítson fel, mivel 
Rákosi elvtárs öt éven keresztül járt 
a jelenlegi Móra Ferenc-gimnázium-
ba. A tanulók nagy helyesléssel fo-
gadták Niklai elvtárs javaslatát. 

Ezután zajloti 1« az új vezetőség 
megválasztása, amelyet a tagság a 
javaslat alapján egyhangúlag foga-
dott el, 

Stammer József. 

A Zenekonzervatórium 
vezetőségválasztó taggyűlésén Ko-
vács Mátyás DlSz-titkdr beszámo-
lójában rámutatott arra, hogy a Ze-
nekonzervatóriumban még ma is 
nagy a fegyelmezetlenség és a ta-
nulók közül sokan egyáltalán nem 
törődnek tanulmányi eredményeik-
kel. 

A résztvevő DISz-tagok közül a 
beszámolóhoz többen hozzászóltak és 
elmondották, hogy fok konzervató-
riumi tanuló helytelenül értelmezi a 
tanulási versenyt. 

A hozzászólások után, amikor a 
jelölőbizottság ismertette, hogy ki-
ket javasolnak vezetőségi tagoknak, 
egyetlen DlSz-tag sem szólt hozzá, 
Csak egyszerű tapssal adták annak 
jelét, hogy elfogadják. DlSz-szerve-
zetünhnek ez a nagyfokú passzivitá-
sa ismét bebizonyította, hogy nem 
jó munkát végeztünk eddig és új 
vezetőségünknek a jövőben sokkal 
komolyabban kell vennie mind a ta-
nulmányi versenyt, mind tömegszer-
vezete munkánkat, hogy mi is DlSz-
tagokhoz méltó eredményt érjük el. 

Makai Ferenc, 
Zenekonzervatórium. 

A TTK Biológus 
és Matematikus DISz 

alapszervezete gondos, jó felvilágo-
sító munkával szervezte meg a ve-
zeiőségújjáválasztó taggyűlését. A 
titkári beszámoló, amely kiértékelte 
az eredményeket és hiányosságokat, 
mindkét alapszervezetben jó volt, 
mert nemcsak általánosan foglalko-
zott az egyes kérdésekkel, hanem 
megvilágította az alapszervezet vi-
szonylatában is. 

A Biológus Kör taggyűlésén a je-
lölőbizottság nemcsak ismertette az 
új vezetőség tagjait, de részletesen 
beszámolt azok eddigi munkájáról 
is. A tagság mindkét alapszervezet-
ben tevékeny volt. Sokan hozzászól-
tak a jelöléshez te megvitatták, 
hogy megfelelőnek tartják-e az 
egyes jelöltöket tisztségük betölté-
sére. 

Vasárnap az SzSzMTE diósgyőri mérkőzésével 
befejeződik az őszi NB l-es idény 

Az SzSzMTE vasárnap utolsó 
őszi NB l-es mérkőzését játsz-
i d Diósgyőrben a Diósgyőri Va-
sas ellen. A szegedi csapatnak 
ezen a mérkőzésén is feltétlenül 
pontot kell szereznie, hogy biz-
tosan elkerülhesse a kiesést. — 
Ugyanis, ha az Előre a budapesti 

Honvéd ellen győzelmet arat 
(bár nagyon kevés az esélye), 
akkor az SzSzMTE kiesik az NB 
I-ből, mert az Előre jobb gól-
aránnyal elébe kerül. Azonban 
egy diósgyőri döntetlen esetén, 
a szegedi csapat feltétlenül elke-
rüli a kiesést. 

Megkezdődtek a Szovjetunióban 
a téli sportversenyek 

Az Uraiban. Szibériában és a 
Szovjetunió észalti körzeteiben már 
megkezdődtek a korcsolya és ál-
versenyek. Tömeges siversenyeket 
rendeztek Ukrajnában és Harkov-
ban. Szverdlovszkban és az Urai-

ban lejátszották az első jégkorong-
mérkőzéseket. Ezeken a mérkőzé-
seken a Szovjetunió legjobb csa-
patai — a Dinamó, Moszkva, Le-
ningrád és a CDKA csapata — 
vettek részt. 

Szegedi Honvéd—Soríex mérkőzés az NB II 
bajnoka címert 

A vasárnapi Szegedi Honvéd— 
Sortex NB II-ős osztályozó dön-
tő mérkőzés győztese az NB II. 
bajnoka címét nyeri el. A nagy 
érdeklődéssel várt mérkőzést, ha 
az MLSz hozzájárul, Szegeden 
rendezik meg a Vasutas stadion-
ban vasárnap délután fél 2 órai 

kezdettel. Ha a mérkőzés dön-
tetlen eredményt hoz, akkor jobb 
gólarányával a Sortex nyeri a 
bajnokságot. Tehát a Szegedi 
Honvéd csapatának vasárnap fel-
tétlen ki kell harcolni a győzel-
met. 

A Szegedi Kenderfonógyár 
sporthírei 

A Szegedi Kenderfonógyár üze-
mi bizottsága a tömegsport fej-
lesztése érdekében felajánlott ser-
legét a külső-gyáriak szerezték 
meg. A külső-gyáriak nemcsak a 
termelécben járnak elől, hanem a 
sportban is. 

A Kenderfonógyár férfi asztali-
teniszezői a kerületi I. osztályú 
bajnokságban az ÉDOSz és a Pe-
dagógia csapatát 13:0 arányban le-
győzték. A HSzMTE-től 13:5 
arányban vereséget szenvedtek. Az 
idény utolsó mérkőzését vasárnap 
játsszák a hódmezővásárhelyi Pos-
ta ellen. 

S z e g e d i f é r f i t e r e m r i l p l a b d a 
m é r k R z é s e r e d m é n y e i 

Sz. ' Textil—Postás 67:38 
(43:16), Pedagógiai Főiskola— 
KASE 50:47 (24:26), Edac-
Epítők 69:29 (34:15), Dózsa— 
E. DISz 62:60 (33:32). 

X. ker. EDOSz—Szeged 50:43. 
KB l-es nöi röplabdamérkőzés. 

Y u s á r n a p Édosz - B á c s a l m á s 
NB III-as m é r k ő z é s 

Vasárnap tartják meg a cse-
repessori pályán az EDOSz-
Bácsalmás kétszer is elha'asztott 
NB III-as mérkőzést. 

Különvonat BU3CPÍSTRE 
dec . 19-én, kedden reggel indul 
és este tér vissza. Jegy úra oda-

vissza 33 Ft. IBlTSz-nál, 
Klanzál- tér 2. 

Totó-tájékoztató: 
ÉDOSz—Textiles 2 
Postás—Szombhathelyi Lok. 1 
Cs. Vasas—Salgótarjáni Tárnál 
Di. Vasas—SzSzMTE x 
Vasas—Győri Vasas 1 
BDSE—Dózsa 2 
Dorogi T Tatabányai T. 1 
Szegedi Honvéd—Sortex 1 
Tat. Épitők—Sajószentp. T. 1 
Miskolci Honv.—Debr. Honv. 2 
M. Textil—Győri SzMTE 2 
Autótaxi—KSzTK 2 

Pótmérkőzések: 
Vörös Meteor—Dózsa 1 
Meteor Közért—Ganz Vili. 1 
Elektromos ÉDOSz—Kalász 1 
Mártfűi DBSE—Textiles 2 

Szakszervezeti hirek 
Felhívjuk a nyugdíjas peda-

gógusokat, akár tagjai a szak-
szervezetnek, akár nem, hogy 
a karácsonyi élelmiszerrendelés 
végett azonnal jelentkezzenek a 
pedagógus szakszervezet helyisé-
gében (József Attila-rakpart). 
Hozzák magukkal a bejelentő 
lapjukat és nyugdíjuk folyósítá-
sát igazoló csekkszelvényüket. 

Az Élelmezési Dolgozót? Szak-
szervezete felhívja a tagság fi-
gyelmét, hogy a havi, illetve évi 
tagdíjaikat még a hét folyamán 
rendezhetik. Pénztáróra minden-
nap délután 5-től 7-ig. 

DlSZ.UIBth 

Politikai körök III. sz. anya-
ga átvehető a gazdasági osztá-
lyon. DISz-jelvények kaphatók. 
Ujkiadású Párttörténet kapható. 

Kiskereskedők hirei 

Kiskereskedők figyelem! 
Értesítjük a kiskereskedőket, 

hogy a szegedi kiskereskedőknek 
új helyiségei az adóközösségi 
irodával együtt Sztálin-körút 57. 
számú ház I. emeletén vannak. 

A terematlétikai bajnokság 
eredményei: 

Vasárnap zajlott le Szegeden 
a Radnóti-gimnázium tornater-
mében a kerületi terematlétikai 
bajnokság. Eredmények: helyből 
távol férfi ifjúsági: 1. Cambré 
(Postás) 269. Csapatban első 
Makó 238-as átlag. Serdülő férfi 
helyből magas: 1. Kéri (SzSzM-
TE) 100. Férfi felnőtt helyből 
magas: 1. Gárdon (SzLOK) 130. 
Helyből magasugrás 1. Kedves 
(SzSzMTE) 135. Csapatban első 
az SzSzMTE 125-ös átlag. Hely-
ből távol férfi felnőtt: 1. SzLOK 
278 Helyből távol férfi serdülő: 
1. Kéri (SzSzMTE) 221. Férfi 
ifjúsági hármasugrás: 1. Zánthó 
(SzSzMTE) 776. Női számok. 
Helyiből távol serdülő: 1. Kolum-
bán Makó 185. Helyből távol fel-
nőtt: 1. Wittenberg, Makó 208. 
Helyből távol ifjúsági: 1. Dér 
(Postás) 203. Helyből magas 
serdülő: 1. Kolumbán, Makó 80. 
Helyből magas felnőtt: 1. Wit-
tenberg. Makó 100. Helyből ma-
gas ifjúsági: 1. Herbst, Makó, 
100. 1 

Dohánygyári nyugdíjasok 1 
A karácsonyi csomagmegren-

delési jegyzék összeállítását a 
dohánygyári bizottság az alább 
napokon végzi: december 14, 15 
16 és 18-án, december 19-én 12 
órától pedig a megrendelő lapo-
kat osztja ki folytatólagosan. 

SZOMBATON este 6 órakor az 
MDP Pe tőf i - t e lep III. a lapszerve , 
zctében az MSzT f i lmszakosztályi ; 
a környék dolgozói, s ax A l k o t m á n j 
termeiőesoport t ag j a i s zámára be 
m u t a t j a a Szovjetunióban j á r t p a . 
rasz tkü ldö t t ség l á toga t á sá t és 
„Tyihoszt i csoda" cimű f i lme t . 

A VÖRÖSKERESZT szegedi Szer. 
vezete újabb háromhónapcs önkén-
tes ápolónőképző tanfolyamot in-
dít. Erre minden 16 évét betöltőt' 
fiatal jelentkezhet, Széchenyi-tér 
16 szám alatt. Jelentkezéshez i 
életrajzot kell mellékelni. 

A MAGYAR Tudományos Akn . 
démia kémiai csopor t ja , ma szerdán 
ülést t a r t Budapesten az Akadémia 
üléstermében. Ezen az ülésen dr 
Fodor Gábor elvtárs , Kossu th -d i j a ' 
szegedi tudós számol be kuta tása ' , 
ról „Stcreospeci f i tás az nminarilko. 
holok k é m i á j á b a n " címmel. 

Lwít AZ ÉPÜLŐ VÁSÁRHELYRŐL 

Éleslövészet 
Közhfrré teszem, hogy a bak'iői 

lőtéren 1950 évi december hó 10, 
t l , 13; 14; 15; 18. 19, 20- és 2i..ín 
7 órától 16 óráig éles lőgyakorkt 
lesz. A fenti időpontokban a lőtér 
területén tartózkodni, vagy oda be-
lépni szigorúan tilos. 

Felhívom a biztonsági őrök Sliai 
lezárt területen lakó szeméiyekcl, 
hogy a rendészeti hatóságok köze-

"i utasításainak megfelelően a 
lőgyakorlat ldejé-e lakóhelyűket 
hagyják el. Figyelmeztetem a lő-
'tér területén lakó személyeket, va . 
Inmint a város lakosságát, hogy a 
biztonsági őrök által lezárt terü-
letre tilalom ellenére belépő sze-
ntélyeket ért balesetekért a ható-
ság felelőssége! nem vállal. 

A szcged-sérdorfalvi műúton a 
lőgyakorlat ideje alatt nz út lezá-
rása folytán közlekedni nem sza-
bad. 

VB-eWtv 

Elgyönyörködtető látvány az épü-
lő Hódmezővásárhely. Már a vonat-
ról látni, amint szorgos asszonyke-
zek takarítják a vízlevezető árko-
kat- Ez azt jelenti, hogy a tanács 
nem hanyagolja el a kisebb munká-
kat sem. Bizony másként volt ez a 
múltban, amikor az ilyen munkákat 
csak akkor végeztették, amikor már 
késő volt ég akkor is inségmunká-
ball. 

De szép az állomás mellett épülő 
mérleggyár építkezése! Ehhez hason-
lót alig látott a város, de az Al-
föld is keveset A villanyszerelők, a 
hetonozók otthonosan mozognak. 
Komolyak az arcok és mégis vidá-
mak. amint fürge ujjakkal, ügyes 
mozdulatokkal építenek. 

SZ4BADSAG 
(belváros,) FlLMbZlNHAZ 

TELEFONI 40-25 

December 13-án díszelőadás 

Kiss Katalin Házassága 

K O R Z Ó M O Z 
= = TELEFON: 33-44 

December 15-ig pén tek ig 

Messzi vizeken 
Széchenyi F A K LY G fi lmszínház 

L. TELEFON: 34-77 ===== 
December 14-ig. csü tör tök ig 

S Z A B Ó N É 
Előadásuk kezdete hétköznap R 
és 8 kor, »asár és ünnepnap 

«, fl és 8 őrakor 
Pénztárnyitás délelőtt 11 — 12 

tg. délután egy őrával az elő 
adás kezdete elő'it. 

Benyitok az OSzH irodájába, 
csendet csak a tollak sercegése, a 
írógépek kattogása bontja meg. A 
ügyfelek jönnek-mennek, a tisztvise-
lők gyorsan és határozottan intézi! 
az ügyeket Hát ez sem volt így cz 
előtt. A magamfajta ember, ha bank-
ba ment, utolsó párnájáért való kö-
könyörgését kézlegyintéssel intéztél 
el-

De megyek tovább; A Kossuth 
téren, a Szántó Kovács János-utcán 
csaknem minden utcában nagy épít 
kezések folynak. Arra emlékszem -
»cm hiába jegyeztük a Békeköl-
csönt, szemünk előtt kapjuk fillére 
inket forintokban vissza. 

A tanácsháza is olyan, mint 
méhkas Félénk érdeklődésemre — 
szives a fogadtatás. De fel tűniu 

hogy az egyik kisasszonynak égővö 
rös a szája: jön-megy. közben olya 
kelletlen, hogy nekimegy az ajtó 
nak, bár semmi dolga. illetve; za 
varja azt, akinek volt, aki szorgal 
masan gépelt. Gondoltam is, hog 
milyen kár úgy zavarni valaki 
munkájában, mint tette azt as égő 
piros-szájú. Mást is gondoltom 
azt, hogy ebben a nagy méhkasbe 
— úgy látszik — van még — here 

vNagy Sándor 
Székkutas, a ,.Bacsó" tszcs, tagjr 

M N D S Z - H I R E K 
Kerületi ügyvezetők figyelem! 
A csütörtöki nőnapok a szo-

kásos időponttól eltérőleg dél-
után 4 órakor lesznek. 

lúzendt deka mm* 
Erős szél fújt napok óta- Ezért 

a délutánon valamennyit gyen-
gült, a meztelen fák vékony a'^ai 
kevésbbt' görnyedeztek erejétől. 

Ahogy az alacsony, micisapkás• 
nyírott bajuszú férfi kijött a 
gyárból, a szél belekapaszkodott. 
De határozottan lépett hi. Zsebre-
dugta a kezét és lehúzta a sapká-
ját. Aztán a másik öklét is be-
dugta a kabátisebbe, a kopott, 
rossz-zárú aktatáskát hóna alá 
szorította. Arcán nem látszott 
semmi különös, csak a szélre húz-
ta össze, mintha fanyar birsalma 
lenne a szájában. 

Pedig a fejében forgó gondo-
latok a szájába is édességet csen-
tek. Hazafelé indult, várta a szil-
mentes szobasarkot, a gyerek 
kedves nyügösködését, hogy be-

széljen neki a gyárról. Ma égést 
délután és este otthon lesz. Igy 
emlékezetben a felesége is meg-
jelent előtte Vele is lesz beszél-
nivalója, hiszen a mai hétköznap 
is gazdag volt 

Az utcákra alig figyelt. Más-
kor nézte az embereket, de most 
nem akarta megmozdítani nyakát, 
hisz azonnal odavág a szél. 

Csak egyszer emelte fel a fe-
jet. Egy cukrászda előtt. Pillana-
tig tétovázott, mint régente, a fel-
szabadulás előtt De aztán olyan 
őszintén mosolyodott cl, olyan 
megkönnyebbülten, mintha saját 
akasztása előtt egy pillanattal 
felébred az ember. De még annál 
is megkönnyebbülten. Nem lépett 
tovább, mint régente. 

Bent jó meleg volt. kezét ki-
szedte zsebéből. Hfigy fog örülni 
Pityu! Gyerekkorában ö is szeret-
te a cukrot, de csak a kiraka* 
poros üvegét nyalhatta, / f f , benn 
még a levegő is édes volt. 

— Teccik parancsolni? — hang-
zott el a ki tudja mióta haszná-
latos buta kérdés. 

— Tíz deka cukrot kérek — 
mondta s rábökött egy üvegre. 
melyből pirosodtak a málnacuk-
rok. — Illetve tizenötöt... 

Míg mérték, körülnézett. A 
mákospalkóról, meg a Pozsonyi 
kifliről eszébe jutott a felesége. 

— Ebből is kérek . . . 
— Mennyit szabad? 
— Egyet.. , illetve kettőt-ket-

tőt. 
Zsebébe csúsztatta a két cso-

magot. A kifli melegsége áthatolt 
a papíron és jólesően melegítette 
kezét. Kint újra szeméig húzta a 

sapkát. 
De zsebben lévő keze a papi-

rokon játszogatott Aztán uj-
jával forgatta meg a piros göm-
böket. A melegben olvadozni 
kezdtek és ujjavége ragadós lett. 

— Csak meg kell nyalnom az 
ujjam — mondta félhangosan ma-
gának, amikor már a szájában for-
gatta a cukrot• 

Ahogy a másikat emelte ajkáig, 
óvatosan körülpillantott, nehogy 
észrevegye valaki. Férfinak még-
se illik az utcán cukrot enni Las-
sabban ment, szeme a kirakatokol 
nézte, de csak a cukrai élvezte 
igazán. Sok elolvadt már a szá-
jában, mikor visszafordult. 

— Kérek ebből még tizenöt de-
kát .... 

S ahogy beszélt• kivillant nyel-
véről a málnacukor pirossága. 
Boldog volt és büszke. Most már 
erre is telik. (t. p.) 

Léggiúton feketézlek 
Az államügyészség vádat 

:melt Siróki Dénesné pusztamér-
,resi lakos, büntetett előéletű 
volt piaci á,rus és Töezegi Er-
isébet szegedi lakos piaci árus 
rílen, mert tettenérték, amikor 
epülögépen akartak engedély 

.léikül nagyobb mennyiségű 
öagymaárút Budapestre szállíta-
ti. Sirókinét egyízben már el-
'élték feketézés m'att, jelenleg 
írusítási engedélye sincsen. A 
:ét feketéző asszony e3ete, a re-
lülőgépszállítások fokozott ellen-
irzéset is szükségessé tette, hogy 
i feketézőknek ezt a „lelemé-
lyességét" is felszámolják. 

FESTETT félháló minden elfogad, 
ható árért eladó. Cim: Petőfi Sán-
doF-sncárút 44b. 

d é l m a g y a r o r s z a g 
po.itikai napilap 

Felelő* szerkesztő és kiadó: 
z o m r o r i j a n o s . 

Szerkesztő: 
BODAY PÁL 

Szerkesztőség: Szeged. Jókai u 4 
Telefon: 85-35 és 30 03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon 
este S.tól • 34 38 

Kiadóhivatal: Szeged l.er.in u 6 
Telefon. 31 Ifi és 35 00 

Az x-szel jelzett közlemények 
dí jazot tak 

Délmagyarország Nyomda, Szeged. 
F e l e l ő s v e z e t ő : Priskin Sándor. 


