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K i lehet 
a „Magyar Népköztársaság kiváló sportolója" 

Az Országos Sport Hivatal nem 

rég jelentette be, hogy a legjobb 

Sportolókat kitüntető cimmel jutal-

mazzák. 

A „Magyar Népköztársaság ki-

váló sportolója" címet nem lesz 

könnyű megszerezni. Nagy felada-

tokat kell megoldani a versenyző-

nek. aki ezt e] akarja nyerni. A 

„Magyar Népköztársaság kiváló 

sportolója" cím örökös, tiszteletbe-

li és a következő magyar állam-

polgároknak adományozható: 

1. aki valamelyik sportágban or 

szágos csúcsot ér el, amely csúcs 

egyébként megfelel a kiváló spor-

toló normájának; 

2. aki valamelyik sportágban baj-

nokságot nyert, feltéve, hogy elért 

eredménye megfelel a kiváló spor-

toló normájának; 

3. aki egyes sportágban a kiváló 

Sportoló minősités megszerzéséhez 

előirt sporteredményt eléri, vagy 

nemzetközi versenyen kiemelkedő 

sikerrel szerepel. 

A fenti feltételeken kivül elen-

gedhetetlen a kitüntető cím meg-

szerzéséhez az M H K I I . fokozatú 

jelvényének megszerzése s társadal-

mi munka végzése, tapasztalatát, 

adás az ifjúságnak. Az MHK-pró-

ba letétele a 36 évesnél idősebb 

sakkozók számára nem kötelező. 

Sportorvos is adhat felmentést 

olyan versenyzőnek, akiknek egész-

ségére a próbázás káros lenne. 

A „Magyar Népköztársnság kiváló 

sportolója" címet meg lehet vonni 

attól, aki olyan cselekményt követ 

[el, amely méltatlanná teszi a cím 

| viselésére. 

A „Magyar Népköztársnság ki-
váló sportolója" jelvényt és iga-
zolványt kap. 

A „Magyar Népköztársaság ki-

váló sportolója" cím az alábbi 

sportágakban szerezhető meg: 

Asztalitenisz, atlétika, ejtőernyős 

sport, evezés, görög római birkózás, 

gyeplabda, gyorskorcsolya, jég-

korong, kajak, kerékpár, kézilabda, 

(külön a teremlabda és külön a 

szabadban folyó kézilabdában), ko-

sárlabda, labdarúgás, lovassport, 

motorsport, motorcsónak, motoros 

repülés, műkorcsolya, műugrás, 

ökölvívás, öttusa, röplabda, sakk. 

sakkfeladvány, sí, sportlövészet, 

súlyemelés, szabadfogású birkózás 

tánc a jégen, teke, tenisz, termé-

szetjárás, torna, úszás, vadász-

lövészet vitorlázás, vitorlázó repü-

lés, vívás, vízilabda. 

Azokban a sportágakban, ame-

lyekben nz elért teljesítmény idővel, 

súllyal, cenitméterrel, pontozással 

mérhető, a cím megszerzéséhez van 

kötve. Á többi sportágakban egyé-

nileg állapítják meg a feltételeket, 

A csapatsportokban a csapat telje-

sítménye az irányadó, de a váloga-

tottságot is figyelembe veszik. Az 

egyéni bajnokságokon alapuló sport-

ágaknál (például tenisz), a bajnoki 

helyyezés a döntő. 

Egyes osztályokban 15. életévet 

betöltött versenyzőt lehet besorol-

ni. I f júságiak 18 éves korig ifjú-

sági osztályba sorozhatők. 

A Sportorvosi intézet felhívása 

Az Országos Sportorvosi In-
tézet szegedi rendelőjében ja-
nuár 8-ától a következő napo-
kon állanak vizsgálatok a spor-
tolók rendelkezésére: Hétfőn, 
kedden, pénteken délután 5 órá-

tól szűrővizsgálatok (belgyógyá-
szat, sebészet, orthopédia, nő-
gyógyászat, fogászat, szemészet, 
röntgen). Szombaton este 6 órá-
tól belgyógyászati és röntgen 
szakrendelés. 

Meskov világcsúcsa a 100 méteres pillangóúszásban 

A Moszkvában rendezett 
Moszkva —Leningrád—Ukrajna 
úszóversenyen Meskov új világ-
csúcsot ért el a 100 méteres pil-
langóúszásban. Az új világcsúcs 
1:06.6, mely kéttizedmásodperc-
cel jobb a közelmúltban hitele-
sített és Meskov által tartott vi-
lágcsúcsnál. Az új világcsúcs, 
viszont nem szovjetcsúcs, mert 
Meskov 1946-ban már 1.05.1 
másodperces időt is ért el, ak-
kor azonban a Szovjetunió még 
nem volt a Nemzetközi Uszó 
Szövetség tagja. 

Atléták kosArlabilatornáia 

Eredmények: DiSz I.—Postás 

25:14, SzSzMTE I I I .—DISz II. 

26:22. A harmadik forduló után a 

DiSz I. vezet 6 ponttal, második a 

Postás 4. harmadik az SzSzMTE II. 

4. negyedik a SzSzMTE IV. 4, ötö-

dik az SZSZMTE HL. 4, hatodik a 

Lokomotív 1. 2, hetedik a DISz I|. 

0. nyolcadik a Lokomotív II. 0 pont-

tal. 

A Szegedi Ép í t ő k nye r t é k 

a spor tszerűség ! versenyt 

A Gyulán megrendezett I. 
osztályú férfi teremkézilabda 
bajnokságban a Szegedi Építők 
a negyedik helyen végeztek, ahol 

a sportszerű3égi versenyt meg-
nyerték. 

Erősít a KASE 

A közalkalmazottak sportosz-

tályáaak támogatásával a Szegedi 

x GYAPJŰÁTV é TEL január 
13-án és január 20-án Szeged, Mé-
rei-utca 13. b szám alatt. Felhívjuk 
a juhtartó gazdák figyelmet, hogy 
csak Szegeden tartunk gyapjúátvó-
telt. 

Köszönetnyilvánítás. Minden 

rokonnal., jóbarátnak, kollé-

gának, akik szeretett férjem 

elhunyta alkalmával fájdal-

mamat enyhíteni igyekeztek, 

ezúton mondok hálás köszö-

netet. 

özv. Horvai Rezsőné 

sz. Szakály Erzsébet. 1 

KASE erősítést kap 3 Szegedre he-
lyezett vidéki közalkalmazott spor-
tolókon keresztül. A KASE színei-
ben fog rövidesen versenyezni a 
fiatal, tehetséges magasugró Ben-
csik és kát jóképességű labdarugó. 

Toto-tájckoztató 

1. Misk. Honv.—Siófoki Ép. 1 2 
2. Debr. Honv.—Pécsb. Tárna 1 x 
3. Tótkomlósi DiSz—Győri 

SzMTE 2 1 
4. KSzTK—M. Textü 1 1 
5. Székesf. Lok—Autótaxi 1 2 
6. Rp. Növényolaj—ÉDOSz 

Húsos 1 2 
7. Vörös Meteor—Dózsa 1 2 
8. Építők KSE—Honvéd 1 2 
9. Csepeli Vasas—Postás 1 2 

10. Elzett—X. ker. ÉDOSz 1 2 

11. Gázgyár—Textiles 2 1 

12. Előre—BSE 2 1 

A pót mérkőzéseken a Vörös Me-

teor. a BSE, a VSE és a MAVAG 

az esélyes, a Ganz Vasas—Vörö3 

Meteor nyilt 

MI\DSZ• H I K h K 

Az MNDSz tűzoltó csoport janu-
ár 10-én délután 5 órai kezdettel 
taggyűlést tart. Pontos megjelenést 
kérünk. 

Felkérjük az MNDSz-énekkar 
régi és újonnan szervezett tagjait, 
szerdán este 7 órára központunkban 
feltétlenül jelenjenek meg. 

Az ügyvezetői értekezletet szer-
dán délután fél 5 órakor tartjuk. 

A MAGYAR Természettudo-
mányi Társulat szegedi csoportja 
fizikai szakosztálya 1951. ja-
nuár 12-én, pénteiken este 7 óra-
kor szakosztályi előadást tart. 
Az előadás helye a Magyar Ter-
mészettudományi Társulat előadó 
terme, Horváth Mihály-utca 3. 
szám, I. emelet. Az előadás cí-
me: „A csillagok színképe." Elő-
adó dr. Kunfalvi András tanár, 
rendes tag. 

FELHÍVÁS 
Szeged váró® tanácsa ipari és ke-

reskedelmi osztálya felhívja azokat 
a helyi szekérfuvarozókat, akik új 
iparjogosítvány iránti kérelmüket 
még nem adták be. hogy azt január 
13-ig adják be. A határidő után be-
adott kérelmeket az osztály figye-
lembe nem verzi. 

Szeged. 1951 január 9. 

* P ári hireh 

Falujáróíeleb'ísök 

figyelem! 

Csütörtökön délután 6 órakor 

Sztálin-sétány 10 Szám alatt a 

falujárófelelősök részére értekez-

letet tartunk. Megjelenés kötele 

ző. 
Agit. Prop. Osztály. 

Ma. szerdán délután üzemek-

ben, hivatalokban Szabad Nép 

kampány beindító értekezleteket 

tartunk a munkaidő befejeztével. 

Kerületi pártszervezeteinkben eze. 

ket az értekezleteket 6 órakor 

kell megtartani. — Előadók az 

alapszervezetek titkárai. 

Agit . Prop. Osztály. 

Tömegszervezeti titkárok 
figyelmébe! 

A Szabad Nép-kainpány bein-

dítására ünnepélyes gyűléseket 

lartsanak alapszervezeteinkbein, 

10-én, vagy 11-én. Előadók a tö-

megszervezetek alapszervi titká-

rai. Szakmaközi bizottság szak-

csoportonkint tartsa meg a gyű-

léseket. 

Agit . Prop. Osztály. 

fllanszertreze i titkáraink 
éj lümagszervezeti titkárok 

figyelmébe! 
A Szabad Nép egyéni, kékszínű, 

négyrészes előfizetői blanketta, 

„Nyugta".szeWénye az előfizető-

höz kerül. Az „Elismervény" ro-

vaton kelj befizetni a pénzössze-

get még aznap a postára. A pos-

tán visszakapja az „Elismer -

vényt" az előfizetésgyüjtő és ezt 

beadja az alapszervezet titkárá-

nak, aki összegyűjtve, minden 

este 9 óráig eljuttatja a Pártbi-

zottság I . emelet 12. számú szo-

bájában Kardos elvtársnak, sze-

mélyesen. Az Elismervény hát-

iapjára rá kell írni az előfizető 

nevét, címét és foglalkozását. Az 

Értés ités-szelvényt a posta azon-

nal továbbítja a Szabad Népnek. 

Az ellenőrző-szelvény a postánál 

marad. 

Az üzemi előfizetések fehér 

színű, háromrészes 'olankettájábói 

az elismervény az ilzem pártti _ 

káránál marad, ak: ezt beadia 

ugyancsak Kardos elviáishoz és 

a hátlapra ráírja, hogy hány elő-

fizetőnek fizettek be az üzemi 

előfizetés díját . Az Értesítést a 

posta felküldi azonnal a Szabod 

Néphez, az E'lenőrző-szeivény a 

postánál marad. Az előfizetők ré-

szére a lap megindítása január 

16-án, február 1-cai és február 

16-án történik. 

Agit . Prop. Osztály. 

Üzemi, hivatali titkároknak! 

A megküldött listák alapján az 

összes népnevelőket küldjék ki a 

megjelölt kerületi pártszervezet-

be, ott megkapják végleges be-

osztásaikat. Akik az éjjeli műszak-

ban dolgoznak, azokat legkésőbb 

január 13-ig ki kell Irányítani. 

Akik 2—10-ig dolgoznak, azokat 

január 17-ig. 

Agit . Prop. Osztály. 

Felhívás! 
A Szabad Nép előfizetési íveket 

és nyomtatványokat délelőtt 10 
órától a Pártbizottságon a 12-es 
szobában lehet átvenni. A kampár,y-
nyal kapcsolatos minden felvilágo-
sítást megad a Pártbizottságon Kar-
dos elvtárs, vagy a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalában Fodor elv-
társ. 

Felhívás az iizeml és hivatali párt-
titkárokhoz és bikebizotlsági tit-
károkhoz! 

Azok az üzemek és hivatalok dol-

gozói. akik még a II. Világbékekon-

gresszus kiállítási anyagát nem néz-

ték meg, azok a mai nap folyamán 

tekintsék meg. mert a mai nappal a 

kiállítás bezárul. 

Agit. prop. osztály. 

Szerdán és csütörtökön este a Hungáriában 
Hollós Ilona rádióénekesnő és Gerard Laboch 

lep fel. Belépődíj 2'— forint 

"A1 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 

TÁRSULAT csütörtökön este 6 óra-

kor a rókusi. belvárost, ujszegedi és 

haktói DÉFOSZ.szervczetekben tart 

előadást, 

A MAGYAR-SZOVJET TÁRSA-

SÁG Belváros I I . szervezete (Köl-

csey-utca 6 . ) január 13-án. szomba-

ton este fél 8 órai kezdettel műso-

ros estet rendez, ahol a szervezet 

kultúresoportja szavalatokkal, ének-

számokkal. orosz és magyar népi 

táncokkal szórakoztatja a megjelent 

dolgozókat. 

Két hónap alatt 
7000 dolgozó paraszt vett részt 

a szegedkörnyéki tanyavilágban megtartott 
Szabad Föld Téli Esték előadásain 

A novemberben megindult Szabad 

Föld Téli Eslék előadásait a sze-

gedi járás dolgozó parasztjai ér-

deklődéssel látogatják. A 18 helyen 

larlott előadásokon két hónap alatt 

közel hétezer dolgozó paraszt veit 

részt. 'Áz algyői kultúrház minden 

előadáson zsúfolásig megtelik. Há- ' 

rom-négyszáz algyői dolgozó hall-

gatja meg a Szabad Föld Té'i Es-

ték egy-egy előadásait . (Illés köz-

ségben 151)1), mint kétszáz a rend-

szeres hal 'gatók száma. Deszken a 

délszláv lakosság részére anyanyel-
vükön lartot iák meg „A vi lág né-

p -nek harca a békéért"' és az 

„Urak országiból dolgozók hazája" 
cimü előadásokát a Szabad Föld 

Téli Eslék keretében. 

NAPIREND 

1951 január 10., szerda 

MOZI 

Szabadság 6. 8: Vihar Grúziában. 
1. rész 
^ Vörös Cs.llag 6, 8; Találkuzás az 
Elbán. 

Fáklya 6, 8: A világ ifjúsága 
A Fáklya Moziban vasárnap dél-

előtt fél 11 órai kezdettel filmmati-
né. Bemutatásra kerül a ..Gyilkos 
párbaj" című film. 

SZÍNHÁZ 

Szerda; Traviata. ..Moliere"-b 
Csütörtök: Amerika hangja „Pe-

tőfi"-!). 

Az előadások kezdete délután 4 
és este fél 8 órakor. 

A páholyjejjyekkel rendelkezők 
kivételével a későn jövök csak az I. 
felvonás után léphetnek be a néző-
térre 

Állandó éjjel-nappali szolgálatot 
tartanak a következő e\ág„szcrtárak: 

13/72 ss., KJauzál-tér 9 
13/71 s z„ Pe öfi S.-sugárűt 41,7). 
13/67 sz., Kossuth L.-sugárút 31. 
Este 8 óráig tart nyitva; 
13/70 sz.. Újszeged 
13/68 sz., Kálvária-tér 7 
13,63, számú Szent György-téri 

gyógyszertár reggel 9 órától este 7 
óráig nyifva., 

13/57. Kígyó gyógyszertár, Klau-
zál-tér 3, reggel 8 órától es'ie 6 
óráig nyitva. 

A Földműves-utcai gyógyszertár 
minden nap este 7 óráig tart szol-
gálatot 

E G Y E T E M I könyvtár hétköznap 

reggel 8-tól este 7-ig nyitva. — 

Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig. * 

I D Ő JÁRÁS JELENTÉS: Nyugat 
felöl felhősödés, az ország északi 
felében eső. M a gyenge délnyugati, 
holnap mérsékelt, nyugatira forduló 
szél. Éjszakai fagy, a nappali hő-
mérséklet főleg a nyugati megyék-
ben emelkedik. Várható hőp^sék-
leti értékek szerdára: reggel nyuga-
ton és délen +1—2 fok között, ke-
leten —1—5 fok. délben 2—6 fok 
között. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS; A m a i ti-
szai vízállások: Szolnok 110 cm, 31 
százalék, Csongrád 95 cm, 35 szá-
zalék, Szeged 154 cm, 35 százalék. 
A Maros Makónál 20 cm, 13 száza-
lék 

S z a k í t ; e r v e z p f i h í r e k 

A Szegedi Orvos-Egészscgügyi 
Szakrzervezct Tudományos Cso-
portja január 10-én délután fél 
6 órakor a Eörkl nika tantermé-
ben tartja a tanév ötödik tudo-
mányos ülését. 

O M R E - f í t R E K 

Értesítjük a Szegcdi Textlilzemi 
Repülőklub növendéke t, hogy janu-
ár 11-én este 6 órai kezdettel klub-
napot tartunk Kérjük :i bajtársak 
pontos megjelenesét. A klubnap na-
pirendi pontjai: A I I . Országos Ma-
gyar Rcpülökongresszu«ra való fel-
készülés, a kongresszus sikeréért. 

Klubvezetőség, 

Béhehizottsági hireh 
A Békevódelmi Bizottság titkárai 

részére ma, 10-én. szerdán délután 
5 órakor értekezletet tartunk az 
MNDSz központi székházában, Du-
gonics-tér 12 szám a'.att. 

Békefe'clősöknek értekezlet ja-
nuár 10-én, szerdán délután 5 óra-
kor Sztálin-sétány 10. szám alat.. 

x GYAKORLOTT evolut-könyve-
lőt, anyagkönyvelőt, statisztikust, 
üzemgazdászt, bérelszámolót, gyors-
és gépírót keresünk. Önéletrajzokat 
a Megyei Tanács Téglagyára nak 
Egyesülése. Békéscsaba. Szent Ist-
ván-tér 3-, kélünk. 

AZ ALLAMI Védőnőképző In-
tézet új tanfolyama január 2-án 
megkezdődött. A tanfolyam 138 
tanulója megfogadta, hogy jó 
tanulással veszi ki részét a szo-
c'aüzmus építéséből. 

A MA VAUT autóbusz közle-
kedési járat jelentősen javult. 
Az 1950-es tervet december 12-
re befejezték a vállalat dolgo-
zói. A karácsonyi forgalmat ké-
sésmentesen, zavartalanul bo-
nyolították le. 

FELHÍVÁS 

Felhívom mindazokat, akik cu-

kor- és finomlisztalapjegyeiket még 

nem kapták meg, Marx-tér 20. sz. 

alatt (Közellátás) hivata!) reggel 

9 órától délulán 4 óráig jelentkez-

zenek az alábbi sorrend szerint: 

10-én, szerdán A , A B, C, Cs, D, 

E, É, F, G. Gy. H, I, J ; l l . é n ; 

csütörtökön K. L, M, N, Ny, 12-én, 

pénteken O. ö , P, R, S. Sz. 13-án, 

szombaton T. Ty, U, U, V, Z, Zs. 

betűvel kezdődő nevűek. — Állandó 

bejelentőlapját mindenki hozza ma-

gával. A jegyek jogosulatlan átvé-

tele súlyos büntetést von maga 

A TÁNCSICS tszcs-ben meg-
kezdték a gyümölcsfák ültetését. 
Serény munka folyik a kerté-
szetben is, ahol melegágyakat 
készítenek, de hozzáfogtak az 
istálló építéséhez is. 

A SIKETNEMÁK helyi cso-
portja vasárnap délután 5 óra-
kor tartja első kultúrbemutató-
ját az MNDSz központi székhá-
zában. A kétórás műsor minden 
evyes szimát siketnéma szerep-
lők adják elő. A műsorszámokat 
azonban tolmácsolják s így a 
közönség mindent megért az elő-
adásból. 

KÜLÖNVONAT BUDAPESTRE 
JANUÁR 14-ÉN, VASÁRNAP. 
Szegedről reggel 7.40-kor indul 
és este 20.25-kor indul vissza 
Budapestről. Jegyek 33 forint. 
IBUSZ. 

bZ4BADSAG 

(BELVÁROSI) blLWbZUSHAZ 
rEI.F.KONi 411-25 

Ma és mindennap 
Hatalmas történelmi filmi 

Vihar Grúziában 
Rendező: Csinureli a Berlin 
eteste c. film rendezője. 
Ezenkívül: I.enin és Sztálin, 
szobor leleplezési ünnepsége 
Szegeden, 

VÖRÖS CSILLAG (Korzói MOZI 
fE l .EFONi SS 44 ===== 

J a n u á r 12-ig, pén tek ig 

Találkozás nz Elbán 

Széehenvi p f j K5 Y F f i lmsz ínház 

r í = TELEFON: S4 77 r 
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politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMRUKI JÁNOS. 

Szerkesztő: 
BÓDAY PÁL 

Szerkesztőség Szeged. Lenin-u. 11. 
Telefon: 35-35 és 30-03 

Éjjeli szerkesztőségi telefon: 
esle 8-tól 34-38 

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

Az x-szel jelzell közlemények 
díjazottak 

Délmagyarország Nyomda, Szeged. 
Felelős vezető: Priskin Sándor, 


