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Paraszt lányból — sztahanovista esztergályosnő 

A szocialista, munka ntvpról-napra újabb kősöksl teremt a 
Szovjetunióban. így például alig nyolo évvel ezelőtt érkezett Sspa-
tzkoja faluból Moszkvába egy kis parasztlány, Marija Zololajeva, 
hogy ipari szakmái tanuljon, A moszkvai „Vörös Proletár"-szerszám-
gépgyár üzemi iskolájának elvégzése után, mint esztergályos kezdett 
dolgozni a gyárban, A fiatal munkásnő egyike volt azok-nak, akik az 
ötéves terv négy év alatti teljesítéséi vállalta, teljesítményét 800 
százalékra emelte és a fiatal komszomolkál követte a gyár sok mun-
kása. 1047-ben a gyár kollektívája Zololajevát, az akkor már sztahá-
novista esztergályosnőt, a Lenin-ke riilet szovjetjébe választotta kül-
döttjéül. Nemrég újból megválasztották küldöttnek a tanácsba. A 
képen Ál. Zololajeva és A. Karliue mérnök Icidolg ózzák a fémek 
gyorsvágásának újabb módszerét. 

-^APRÓHIRDETÉSEK ==-
KÉT amerikai zárható láda eladó. 
Bécsi-körút 21. 26439 
ÓRIÁSI szénül, szép koronájú, ina-
gastőrzsű szentendrei egres és bo-
korrózsák minden színben olcsón 
kaphatók. Újszeged, Bethlen-u. 17, 
ÉGY jökarbnn levő tűzhely 550 fo. 
rintért eladó Korda-sor 16. 26426 
SAJÁTFÖZÉSU valódi kisüsti tör-
kölypálinka literenkint knphaló. —• 
Écngyel-utca 12. 23483 

SZÉP menyasszonyi ruhn és fátyol 
kikölcsönzése. Erzsébet kalapszalon 
Lenin-utca 16 (Kárász-utca). 
MáKKAS festmények, keleti perzsa 
összekötő szőnyegek, kézi hajszárí-
tó 110 w., nkialáska, alig használt 
sötétkék férfiöltöny eladó. Sztálin-
körűt 58a. I. em. 3. 23436 

ELADÓ ágy, szekrény, háromajtós 
szekrény, megtekinthető 11—4-ig, 
vasárnap és liélfön. Bajcsy-Zs.-utra 
15 sz. I. cm. I. 26463 
EGY modern, mély gyermekkocsi 
eladó Tavasz-Utca 15. Oroszék. 
N ö ! ruha, kosztüm, kulikabát el-
adó, Polgár-utca 14. 23475 
ÚJSZEGEDEN Szőrcgi-út 37 számú 
brköltözhctö magánház, 600 négy-
szögöl, gyümölcsöskerttel eladó. 12(1 
darab 6 éves termő gyümölcsfával. 
46 000 forint. 20301 
VÁSZON, világos, férfiöltöny kifő. 
gásteten állapotban eladó. Érdek-
lődni Bocskaim, 6. 1. cm. 7. dél-
után 2—5-ig. 

125-ös új teleszkópos Csepel motor-
kerékpár eladó Nagy Jenö-utca 3., 
órás üzlet. 

DTÓFAHÁLÓ, kombináltszekrény, 

rekamié, állvány, asztalok kapha-

tók Nagy Mihálynál, Dugonics-tér 

3. szám, 

KONYHABÚTOR öt darabból, mo. 
dern új , gyermekágy eladó. Terér-
utca' 17. 26441 
KDMPLÉTT konyhabútor eladó. Re. 
tek-ntea 27. 26418 

NŐI knbál, modern tavaszi, alig 
használt eladó. Madách-utca 8. ud-
var emelet. 26443 
E G Y 6 piusz l-es rádió BÖ0 fo-
rintért és egy samottoskályha el-
ndó. Sándor-utca 50. 26447 
KEVESET használt fehér mély-
kocsi eladó. Szabadság-tér 2. Bal-
lonkerékkel. 26452 
GYERMEKKOCSI, fehér, mély. slep„ 
pell, eladó Szivárvány.u. 3/b. I. 3, 
ELADÓ: sötétzöld férfi tavaszi ka-
bát. Szent Miklós.u. 10. 26411 
STEPPELT ni élv korsi eladó. Kato-
na J.-u. .33, délelőtt 8—l2»ig< 20391 
.TÓ1IANGU plnnlnót vagv rövid zon-
gorát keresek bérbe. Klauzál-tér .3. 
I. c. 6. Zocshár András. 20392 
MÉLY gyermekkocsi jókarban eladó 
Széchenyi-tér 18, I. em. Ujjék. 20371 
VALÓDI 'Argarpán szőnyeg 3x4 és 
2x3 eladó. Dugonlcs-u. 6, Királyné. 
SIMA vessző megrendelhető. Ér-
deklődni Sándorfnlva, Gyógyszer-
tár udvarában. Ugyanott szivattyú 
eladó. 20400 
A SEBÉ-SZETf klinika kutyákat 
vesz. 20389 
LEGSZERB fésülhető babaparókát, 
dauert. Pusztaszerinél csináltathat. 
Kelemen.il, 12. Hajat veszrk, hajfo-
nutot késeltek. 20.337 
FAGYLALT SUveghnél. Mikszáth 
K-utca. 8„ 

E L A D Ó egy fehér gyermek sport-
kocsi kifogástalan állapotban. — 
Tanítói-kiskertek 46. (Vágóhíd 
mögött.) 26437 

E L A D Ó háromajtós szekrény, ágy, 
éjjeliszekrény, 1 tükör, 1 asztal. 
Cim: Retek-utca 38. 20330 

MOSÓTEKNÖT jó állapotban lé-
vőt vennék. Dús, Juhász György, 
utca 5a. 26442 

J A W A elcserélhető kis Csepelért. 
Széchenyi-tér 11. Érd. Postán. 
EGY szekrény, hármas tükör, kis 
asztal, éjjeliszekrény eladó, Árvft. 
ulca 3. 26406 
KEVESET használt sportkocsi el-
adó. Madách-utca 8, Tóth. 26405 
EGY férfirnglón és sötétkék ballon 
eladó. Szilléri.sugárut 14. 20.372 
1STALLÓTRÁGYA eladó. Szeged, 
Mátyás-lér 12. 20404 
FÉRF I , vagy női gyakorlott gvors-
és gépírót keresünk azonnali belé-
pésre. 'Ajánlatokat részletes önélet-
rajzzal Postafiók 12.3. kérünk. 26413 
JÓKARH'AN levő vajszínű mély 
gyermekkocsi eladó. Szent István-
tér 6, Halász. 26421 
MÉLY gyermekkocsi eladó. Zákáliv. 
utca 49, földszint 3. 26407 
SZŐLŐVESSZŐ, gyökeres legkivá-
lóbb fajtákban és borecet kapható. 
Teleki-utca 1 26429 
HÁZTARTÁSI alkalmazottat kere-
sünk Makóra. Hétfőtől, Sztálin-kör-
űt 12, I. 4. 26415 
HANGOS 2 plusz 1 rádió sürgősen 
eladó, üvermrkágyat megvételre ke-
resek. Tcréz.utea 37. 20377 
ÉGY kis vagon marhatrágya eladó. 
Pálfi-utca 20. " 26408 
ELADÓ jókarban levő sötét festett 
háló és egy fekete zakó. Halász-ulca 
14. szám. ' 26510 
E L A D Ó háromszárnyas két éjjeli-
szekrényes tükör és három méter 
szürke férfiszövet. Pulc-utca 25. 
E L A D Ó kombinált szobn, előszoba, 
márkás kép, függönyanyag, toron-
táli szőnyeg, lőszormadracok. Kos-
suth Lajos.sugárút 43. Kőváriné. 
BOROSHORDÓK minden nagyság-
ban. kifogástalan állapotban na. 
gyon olcsón eladók. Béke-utca 2b. 
felső csengő. 26456 
BEJÁRÓNŐ felvétetik. Polgár-u. 
24. I. em. 3. alatt. 26458 
EBÉDLŐSZEKRÉNY és tálaló, ki-
fogástalan állapotban, állóiróaeztal 
eladó. Madách-utca 6. 26466 

Vá l l a l n l ok . l i ö zMctek f i gye lmébe ! 

Ú| eljárással készült latice'es 

GUMIBÉLYEGZŐKET 
48 óra alatt készítőnk 

DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA 
Szeaed. Lenin-tea 9 

DÉLMAr-YAROHSZÁG 
po'IHlal napilap, 

'olololíi .„rk.i.M ét blpdér 
ZOMBORI JÁNOS 

lié.kéKW: 
BÖDAY PÁL 

StorkotzMlZg. Szegéd, lénln-u. 11. 
Ulofon. 35-35 ét 30-03. — Éjjoll utrkr olí.ítf 

lolofon él'e 3 lé1 34-38 
Kiadóhivatal: Siogod, lénln-u 6 

l.ltfen: 31-15 éi 35-00. 

Dó mag/arorizég Nyomda, Szagod. 
Fololöt véttté t Prlikln Modor. 

N A P I R E N D 
1951. március 18, vasárnap. 

MOZI: 

Szabadság 4, 6, 8: KU.'üuös házas, 
ság. (Március 28-ig). 

Vörös Csillag 4. 6, 8: Fink a rács 
mögött. (Március 27_ig). 

Fáklya 4, 6, 8: Dicsőség Lenin-
nek. (Műsoron március 18-ig). 

A Fáklya Moziban vasárnap dél. 
előtt 9 és 11 órakor fiimmatiné. 
Bemutatásra kerül a „Csárdás-
királynő" című film. 

S Z Í N H Á Z 

Az élet hídja 
Vasárnap délután: „Dócsa"-bér-

let. 
Vasárnap este: „Blaha".bérlet. 
Hétfő: „Fítat-dW-bérlet 
Kedd: , ,-W-bérlel . 

Az előadások kezdele délután 4 és 
este fél 8 órakor. 

T A J S Z I N H A Z 

Március 18., vasárnap, Hódme-
zővásárhely: „Aranycsillag" dél-
után 4 és este fél 8 órakor 

* 

MÁRCIUS 18, VASÁRNAP. 

Kossuth-rádió. 

7 Magyar-SzovJet Barátság Hó-
napja. Zenés vasárnap reggel. 8.30: 
Szív küldi szívnek. 9 Egy falu — 
egy nóta. 9.30 Könnyű út a komoly 
zenéhez. 10.30 Béke és szabadság. 
11 Regényfolytatás. 11.23 Magyar-
Szovjet Barátság Hónapja. Orosz 
klasszikusok. 13 Zenés pósta. 13.30 
Hangos Újság. 14.10 Vidám brigád. 
15 Tarka muzsika. 15.30 Külügyi 
negyedóra. 15 45 Tavaszi séla a m a . 
gyar tájakon 16.25 Állami Vállala-
tok hírei. lő.30 Bp. Dózsa—Bp. Va-
sas és a Csepeli Vasas—Bp. Hon-
véd labdarugómérkőzés közvelitése 
17.20 A Rádió énekkara. 17.50 Kin-
cses Kalendárium. 19 Felolvasás. 
20.20 Rádiójáték. 21.20 Hangképek 
a vasárnap sportjáról. 22.15: A Rá-
dió tánczenekara. 23.10 Hanglemez. 

Petflfl-rádió. 

8 Magyar népdalok. 8.30 Falurá-
dió. 9 Unitárius vallásos félóra-
9.30 Szórakoztató zene. 10.25 Zenés 
részletek a moszkvai rádió műsorá-
ból. 11 Miska bácsi lemezesládája. 
11.30 Bányásrműsor. 12 Színes mu-
zsika. 13 Tarka muzsika. 14 Közve-
títés a Bartók-teremből. 15 Tudo-
mányos fejtörő. 15-20 Zongora. 15 
óra 45 Felolvasás. 16 A Rádió gyer-
megszínházának műsora. 16.40 Szív 
küldi szívnek 17 Felolvasás. 17.40 
Uj magyar könnyű zene. 18.40 „Re. 
pülj fecském". 20.10 Tánczene. 
21.30 Székelyfonó. daljáték. 

MÁRCIUS 19, HÉTFŐ 

Kossuth-rádió 

7.05 Szórakoztató zene. 7.20 Hang-
lemezek. 8 Operarészletek. 11.30 
Petőfi levelel. 1230 A Pénzügyőr 
zenekar játszik. 13.15 Vidám zene. 
14.10 Ultörö híradó. 14.25 A Rádió 
szórakoztató zenekara jálszik. 15.30 
Zongora. 15.55 Keringők. 17.10 Ifjú-
sági rádiú műsora. 17.40 Dalolj ve-
lünk! 18 Néphadsereg hiradőja-
18.30 Tömegdalok. 20.30 Magyar-
Szovjct Barátság Hónapja. Szovjet 
kórusok. 21 MagyHr-Szovjet Bnrál-
ság Hónapja. Rádiódráma. 22-30 
Magyar Kamarazene. 23.25 Tánc-
zene, 

Petőfi-rádió 

7 Zenés percek. 7.10 Beszélő at-
lasz. 7.35 Öpéfetlrész'.etek. 8.15 Ileli 
zenés kalendárium. 9 Hanglemez, 
9.20 iskolások rádiója. 10.10 Laka-
los Vince és zenekara játszik. 11 
Óvódások műsora. 11-20 Zongora. 
15 Baráti Népek szórakoztató ze-
néje. 15.40 Előadás. 16.10 Kellősök, 
hegedű és brácsa. 16,30 Magvnr-
Szovjel Barátság Hónapja, 17.10 A 
Bolsevik Párt útja. 17.30 A Falu-
rádió. 17.45 Filmzene. 18 10 'A Ter-
mészettudományi Társulat előadás-
sorozata. 18 40 Bukovinai román da-
lok. 19.10 Zongora. 19.30 Brahins-
dalok. 19.40 Egy falu. egy nóta. 20 
Tánczene, 21.30 A Rádió népi zene-
kara. 22 Szív küldi szívnek. 22.20 A 
'cngycl rádió műsora. 

A melegen sülő ta-
vaszi napsugár csil-
logó színei jáltzinuk 
az erősen megduz-
zadt Tisza habjain. 
A Sziúlin-eétány vö-
rös salakja visszavi -
ri a napsütést. .4 rii-
gyezö bokrok, a frís. 
sen repdeső madarak-
élénken bizonyítják, 
hogy ismét tavasz 
lett. Ilyenkor min-
dennek úgy tudunk 
örülni, mintha min-
den egészen új lenne 
számunkra. Rég vol-
tam a Tiszaparton és 
ezalatt sok minden 
megváltozott. 

Megváltozott a táj. 
de megváltoztak az 
emberek is. 

A Magyar Dolgo-
zók Pártja székházá-
val szemben áll az 
új Lenin-Szlálin-szo-
bor. Felemeli) érzés 
látni azoknak az em-
bereknek a szobrát, 
akik a munkásosztály 
felszabadulásának él-
harcosai. Az emberek, 

A Zistzapait&H 

akik erre járnak, egy 
kis időre megállnak-: 
nézik a szobrot. Lát-
szik rajluk, hogy el-
gondolkodnak. Aztán 
magabiztos lép'ckkel 
indulnak tovább. Tud-
ják. nem céltalan 
többé már az életük. 
És ez adja azt a ha-
tározottságot egész lé-
nyüknek, ami szinte 
sugárzik belőlük. 

A szobor talpazatán 
felírás hirdeti: „Az 
Ö vetésük érik az 
egész világon,.." 

A múzeum lépcső-
jén diákcsapat áll. 
Tanulmányi kirándu-
lásra jöttek. A múze-
um látogatásával is 
mélyítik tudásukat. 
Érzik feladatuk fon-
tosságát. Tudják, 
hogy az épülő szocia-
lizmusunk számára a 
népet szolgáló értel-
miség válik belőlük. 

A klinikák előtt a 
védőnöképző intézet 
hallgatói sorakoznak, 
majd felhangzik oj-

kukról az énekszó: 
„Könnyű a szivünk..." 

A Tiszán a hatal-
mas szálfák tömege 
bizonyítja élő példa-
ként a Szovjetunió se-
gítő készségét. 

Mindez új is szá-
munkra. Mi már sza-
bad ország, szabod 
gyermekei vagyunk. 
Tanulásunkhoz népi 
demokráciánk minden 
segítséget megad. 
Tudjuk. apáinknak 
nemcsal: a tanulás le-
hetősége nem Volt 
meg, de nem. voTt meg 
nekik a munkához, a 
szabadsághoz való jo-
guk sem. 

Épp ezérl az újat, 
amit kaptunk aSzov-' 
jetunió segítségével. a 
szabad tanulási lehe-
tőséget úgy háláljuk 
meg, hogv még job-
ban tanulunk, hogy 
belőlünk is hasznos 
tagja legyen szocia-
lista hazánknak. 

Takács László. 
Radnóti-gimnázium. 

Uj szín Szeged sportjában 
Mega l aku l t a M u n k a e r ő t a r t a l é k o k SE 

A magyar sport életében az 1951-

es esztendő hozta meg a döntő és 

alapvető fordulatot. Eddigi sport-

szervezetünk elavult, túlélte önma-

gát, mert a fejlődés ütemével nem 

tudott lépést tartani. Sportunk új, 

szocialista szerkezete, a TSB-ok 

megalakítása hatalmas fejlődési le. 

hetőségeket biztosított a magyar 

sport számára. 

Sportunk egyik döntő feladata 

megteremteni a magyar 6port ha-

talmas tömegalapját. Minden erőnk-

kel harcolnunk kell a tömegsport 

megteremtéséért részben és első-

sorban az MHK-mozgalom fejlesz-

tésével. részben ú j ifjúsági és dol-

gozó rétegek aktív bevonásával a 

sportéletbe. Ezt a nagy és nemes 

célt szolgálja az a március 2.&n 

megjelent rendelet, amelyben a 

Munkaerőtartalékok Hivatala elnö-

ke, az OTSB elnökével egyetértés-

ben elrendeli a Munkaerőtartalékok 

SE létrehozását, amely széles le-

hetőségeket biztosit a Munkaerő-

tartalékok rendszeréhez, tartozó 

ipari tanulók sportolására. Népi 

demokráciánk ú j győzelme és ered-

ménye ez a rendelkezés. 

A mult kizsákmányoló rendszer 

elnyomott, kivetett „tanonca" egy-

általában nem gondolhatot sportra 

a napi 12—14 órai robot és elnyo. 

mott életmódja mellett. Most azon-

ban önálló egyesületükben, felsza-

1 aduitan edzhetik testüket. I t t ké-

szülhetnek elő nag. feladataik vég-

rehajtására: munkában, harcban 

készen állni, szilárian helytállni a 

béke. a népi demokrácia, a szocia-

lizmus építésében, megvédésében. 

Legyen minden szegedi iparitanuló 

öntudatos, lelkes sportolója ú j egye-

sületének, ezen keresztül az egész 

magyar sportnak! 

A többi szegedi sportkörök ve. 

zetői pedig lássák meg az ú j egye-

sillet megalakításának nagy jelen-

tőségét és félretéve a szűk látó-

körű klubsovinizmust, kövessenek 

el mindent a szegedi sport ú j haj-

tásának jóindulatú, sportszerű, szo-

cialista támogatására, eredményes 

munkájának hathatós elősegítésére. 

Szeged dolgozó és sportszerető 

népe szeretettel üdvözli az ú j egye-

rü'.etet és munkájához sok sikert 

kíván, de elvárja, hogy ipari ta-

nulóink mind a termelésben, mind 

a tanulásban és a sportpályákon 

sportszerű, öntudatos magatartá-

sukkal jő példát mutassanak és 

mindenben legyenek méltó követői 

a hög lenini Komszornol dicsőséges 

sportolóinak. 

Szovjet-magyar válogatott birkózómérkőzés 
Ma este tartják meg Budapes. ! h i r í i birkózót találkoznak baráti 

ten a Sportcsarnokban a magyar- | m í f k é g k p r e t é b e n a ,eK)ohh «1a-
szovjet valogatott hirkozumerko- j 
zést, amelyen a Szovjetunió világ- ' í E " versenyzőkkel. 

A mai nap kiemelkedő sporteseménye 
az Sz. Honvéd—Salgótarjáni Bányász NB l-es mérkőzés 

Nagysikerű hangversenyt 
rendezett a szegedi 

„Béke"-zenekar 

Színvonalas hangversenyt ren-
dezett az MSZT-székház központi 
kultúrtermében pénteken este a 
szegedi Szálloda- és Vendéglátó 
Vállalat 84 tagú „Béke"-Zénekara. 
A hangversenyt a Magyar-Szovjet 
Barátság Hónapja keretében ren. 
dezték meg. 

A „Béke"-zenekar nagy sikerre: 
játszotta Hacsaturján, Csajkov-
szkij, Rudoskin, Alexandrov és Du-
najevszkij szovjet zeneszerzők leg-
szebb alkotásait. A zenekart, amely 
a hangverseny sikeres megrende-
zésével nagyban hozzájárult a 
szovjet zeneélet megismertetéséhez, 
Zftiea Ernő vezényelte. 

Vasutas-stadion: fél 4 érakor 

Szegedi Honvéd—Salgótarjáni Bá-

nyász NB l-es lubdarugó mérkő-

zés. Az izgalmasnak ígérkező küz. 

delemre a Szegedi Honvéd a kö-

vetkező csapatösszeállításban ál! 

ki ! Palotai — Vince, Mednyánszki, 

Sipos — Barát, Fodor — Böjtös, 

Teket, Nyári, Czirákl, Forgács. — 

Cserejátékosok: Bohus és Korom. 

Előmérközés fél 2-kor Szegedi Lo-

komotív—K. Tűzálló (Kerámia) 

NB Il-es mérkőzés. 

Hunyadi-tér: fél 2-kor Sz. Dózsa 

—MVSK megyei bajnoki, fél 4_kor 

Sz. Postás—Sz. Petőfi I I . megyei 

bajnoki. 

Felsőváiosl-pál.vai fél 9_kor Sz. 
Honvéd ifi—Sz. Kinizsi ifi bajnoki 
fél 11-kor Sz. Honvéd II.—Sz. Ki-

nizBi megyei bajnoki. 

Széchenyi-tér: délelőtt 10 óra-

kor Szeged város térepbajnokságá. 

nnk a startja. 

Kossuth Lajos-sugórúton a tűz-

oltólaktanya előtt körülbelül 11 

órakor Szeged város kerékpáros te-

repbajtiokság versenyzőinek beér-

kezése. 

A róhusi állomás mögötti vá-

sártér: délelőtt 10 órakor mezei 

futóverseny. 

Rókusi tornacsarnokban: regge -

tői egésa napon át terenu'öplabda. 

bajnoki és kézilabda bajnoki mér-

kőzések. este fél 8-kor Szegedi 

Postás—Szegedi Honvéd férfi, Ma-

gyar Népköztársasági Kupa ko-

sári abdamérkőzés. 

Döntetlenül végződött a eakkvilég-

bnjnoki döntőmérközés első 

játszmája 

Moszkvában pénteken dé'után 
kezdődött meg Botvinnik és Bron. 
Stein szovjet nagymesterek közt a 
világbajnoki döntőmérkőzés, mely 
29 lépés után döntetlenül végző-
dött. A második játszmára ma ke-
rül sor. 

A Irodagép Ipari Vállalat 
dolgozói 

a 16.án megtartott üzemi értekez-
leten egyhangúlag elhatározták, 
hogy a Kongresszusi Héten elért 
legmagasabb eredményeiket áprllts 
4 tiszteletére 5 százalékkal túltelje, 
sitik. 

'A'z elmúlt héten kiváló eredmé-
nyeket ért el Csellók István átkép-
zés 115 és Dtibccz Károly álkép-
zős 113 százalékos teljesítményével. 

A vállalat dolgozói a Magynr. 
Szovjet Barátsági Hónap tiszteleté-
re tett tagloborzási felajánlásukat lajanla: 
máris száz százaiékig teljesítették. 

Szombaton este kü envonat 
indul a Mecsekbe 

Különvonat indul szonVralon este 

Pécsre, a Mecsekbe. A dolgozók 

kedvezményesen vehetnek részt 

ezen a kiránduláson. A menetjegy 

ára oda-vissza 27.50 forint. A kü-

lönvonat hétfőn hajnalban érkezik 

vissza Szegedre. 

Az íizeml bizottságok szervezzék 

meg a csoportos je entkezé6t a kü . 

lönvonatra és legkésőbb kedden 

délig jelentsék be jegyigénylései-

ket az IBÜSZ szegedi kirendelté 

ségénéL 


