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BOLGÁR PEDAGÓGUSOK SZEGEDEN 

Cstttörtökön bolgár pedagógusok 
érkeztek Szegedre. Spasov Aszen, a 
bolgár pedagógus szakszervezet el-
nökségének'tagja és Petrov Csudo. 
mir, a Bolgár.Magyar Társaság 
elnöke látogatta meg szegedi kar-
társait. Felkeresték Toldi István 
elvtárs Kossuth-díjas pedagógusi 
a Petőfi-telepi általános iskolában 
és nagy megelégedésüket fejezték 
ki az iskola jó közösségi szelleme 
felelt. A Petőfi.telepről a pedagó. 
gus szakszervezetbe, majd a Juhász 
Gyula-utcai általános iskolába lá-

togattak! el. Itt Percnyi Oszkárné 
elvtársnő, a pedagógus szakszerve, 
zel nevéten ajándékokat nyújtott 
át nekik, a Mijrey-utcai közgazda, 
sági leánygimnázium népi lánccso. 
portja, valamint a pedagógiai főis. 
kola gyakorló általános iskolájá-
nak úttörő énekkara és a Mérey. 
utcai általános Iskola úttörő zene. 
kara pedig szép műsorral szóra-
koztatta őket. A bolgár pedagógu-
sok az esti órákban igen jó emlé. 
kekkel utaztak Szegődről Buda-
pestre, 

QLf őmőii rendelőt avattuk 
az  r/fpze(jedi DCeadenZŐVŐÍJJ/ári)an 

Tegnap az Ujszegedi Kenderszö. 
vögyárban Pados Ferenc műszaki 
vezető ünnepélyes keretek között új 
orvosi rendelőt adott át az üzem 
dolgozóinak. Az átadás alkalmá-
ból Pados Ferenc az üzemrészeket 
képviselő dolgozók előtt többek kö-
zött a következőket mondotta: 

— A vállalatvezetőség nevében 
átadom az új orvosi rendelőt az 
Üzemi Bizottságnak és ezen ke_ 
resztül a dolgozóknak. A 25 ezer 
forint beruházással létesített új or_ 
vosi rendelőt fogadják olyan szere-
tettel. mint amilyen szeretettel 
üzemünk egyes dolgozói közremü 
ködtek annak felépítésénél és kör-
nyékének parkosításánál. Az Üze-
mi Bizottság nevében Vigh István. 

né szoc. pol. felelős vette át a ren-
delőt. 

A modernül felszerelt új orvosi 
rendelőben a dolgozók belgyógyá-
szati és fogászati kezelésiben része-
sülnek. A belgyógyász-rendelő mel-
lett kvarclámpával ellátott beteg, 
szobát létesítettek, ahol a téli hó-
napokon az arra rászoruló dolgozó-
kat kvarcolják. A déli órákban 8 
ora hosszáig orvost, a nap további 
részében pedig ápolónőt és az 
üzemogésztségőrt kereshetik fel a 
dolgozók panaszaikkal. Az új he. 
lyiségben naponta I0—15 dolgozót 
tudnak belgyógyászati szűrővizs-
gálatnak és körülbelül ugyaneny. 
nyit fogászati szakrendelésnek alá-
vetni. 

A vietnámi néphadsereg nagyméretű 
támadása 

Párizs. (MTI). A vietnámi nép-
hadsereg nagyméretű támadást in-
dított a Vörös-folyó deltájában, 
Hanoitól délre, mintegy 30 kilo-
méter szélességben a Nam-Dinhtől 
délnyugatra fekvő rendkívül gaz. 
dng rizstermő vidék elfoglalásáért. 

A francia expedíciós hadsereg 
közleménye bejelentette, hogy a 
vietnámi csapatok behatoltak Ninh-
Binhbe. Hanoitól 80 kilométerre 
délre. A város helyörségét itt be-
kerítették. 

A Reuter hírügynökség közlése 

Szerint Bao Daj bábcsászár „biz-

tonsági okokból" elhagyta Dalat-t. 

ahol mostanáig tartózkodott. Da. 

latban vietnámi partizánok az 

utóbbi hetek során kivégezték a 

rendőrség több tagját. Bao Daj kör-

nyezete közleményben cáfolja, hogy 

„biztonsági okokból" távozik Da. 

latból, de elismeri, hogy elhagyja 

eddigi székhelyet. 

Ingyenes rákszűrtivizsgálatok 
A rák gyógyítható béte^ség, sö1 

megelőzhető is, ha idejében keze-
lik! Minden 35 évet betöltött nő 
évente legalább egyszer vizsgáltas. 
sa meg magát. 

Keresse fel mielőbb a lakásához 
legközelebb eső rákszűrő állomást, 
A vizsgálat bárkinek ingyenes! 

A szűrőállomások helye és rcn. 
de'ősi ideje: 

Újszeged Gyermekmenhely csü-
törtök 17 óra, Zrinyi-utca 9. sz. 
péntek 14 óra. Vásárhclyi-sgt, 1. 
szerda 16 óra. Párizsi-krl. 41a. 
kedd 17 óra. Kálvária-sor 16. sz. 
péntek 17 óra. Váradi-utca 1. kedd 
fél 12 óra. Petőfi-telep II. utca 4. 
péntek 9 óra. Női klinika hétfő 18 
óra. SzTK (OTÍ)-székház, Sztálin-
krt. csütörtök 16 óra és szombat 
10 óra 30 perc. 

A Szegedi Kenyérgyár 

értesiti a Kiskereskedelmi Vállalat 
árudáit, valamint a szegedi kiske-
reskedőket, hogy május havi ke-
nyér alap- és pótjegyeket csak jú-
nius 2.ig fogadjanak el — és a má-
jus havi jegyekkel a kiskereskedők 
június 4_én, a Kiskereskedelmi V. 
árutiái cs a közületek, intézr 
június 5-én féltétlenül számoljanak 
cl a Kenyérgyár központi irodájá-
ban. mert a fent jelzett napokon 
túl május havi kenyérjegyet nem 
fogadunk el. 

A május havi kenyérjegyek el-

számolásakor júniusi jegyet az el-

számoló lapra felragasztani nem 

szabad. 

Szegcdi Kenyérgyár 

vállalatvezetősége. 

* Fárthtrek 
Értesítjük az alapfokú propagan-

da szeminárium hallgatóit, hogy 
részükre június I-én pénteken d. 
u. 5 órakor szemináriumot tartunk 
Rákosi elvtárs II. pártkongresszu-
son elmondott beszédének második 
részéből. A Rad nóf hy-gi inná ziu in-
ban. 

Értesítjük a középfokú propa-
ganda szeminárium vezetőit, hogy 
részükre június 1-én délután 5 
órakor előadást tartunk a Pártok-
tatás Házában „A nemzetközi hely-
zet" című anyag 3—4 heti anyagá-
ból. Kérjük az elvtársak pontos 
megjelenését. 

Agit. prop osztály 

Értesítjük a középfokú káder-
képző tanfolyam egyéni tanulóit, 
hogy részükre a „Nemzetközi hely-
zet és a nemzetközi munkásmoz-
galom fő kérdései" című anyagból 
június 2-án délután 5 órakor ta-
nulókört. június 10-én délelőtt 8 
órakor pedig konferenciát tartunk 
az Iparostanuló iskolában. Az 
elvtársak megjelenésére feltétlenül 
számítunk. 

Agit.-prop. osztály 

A középfokú politikai iskola 
egyéni tanulói részére a következő 
anyag, „A nemzetközi helyzet és a 
nemzetközi munkásmozgalom fő 
kérdései a II. világháború után cí-
mű útmutató átvehető a Pártokta-
tás Házában. 

Agit.-prop. osztály 

A munkaeröfarta'ékok I. Országos Spartakiádja 
Szegeden 

Vasárnap rendezik meg Szege-
den a Munkaerőtartalékok I. Or. 
szagos Spartakiádnak területi dön-
tő mérkőzéseit Szegeden. A nagy-
szabású sporteseményekel nemcsak 

I Szegeden, hanem Magyarországon 
I is első alkalommal rendezik meg. A 
sportküzdelmeken csak ipari ta-
nulók, az MTSE tagjai vehetnek 
részt. Beneveztek a szegedieken kí-
vül Makó, Csongrád, Békéscsaba, 
Gyula, Mezőhegyes. Martfű, Szol. 
nok. Törökszentmiklós. Kecskemét, 
Kiskunfélegyháza és Orosháza ipa-
rostanuló sportolói. 

A spartakiád részletes műsora: 
Az ujszegedi versenyuszodában va-
sárnap reggel 9 órai kezdettel ren-
dezik meg az úszóversenyekel, az 
újonc ver scnyekkel karöltve. Há-
romnegyed 11 órai kezdettel az 
Ady.téren bónyolótják le az MTSK 
223—Csongrád labdarugómérkőzést. 
1 órakor a rókusi tornacsarnokban 
területi ökölvívó döntő mérkőzések. 
Délután 2 órakor az Ady.téren te. 
rületi döntő atlétikai viadal. A 

Munkaerőtartalékok Spnrtakiádjfv 
iránt nagy érdeklődés nyilvánul 
meg. 

Változás az MHK atlétikai verseny 
színhelyében 

A Szeged városi TSB, mint is, 
meretes, vasárnap nagyszabású 
MHK-pi'óbázásokal rendez Újsze-
geden. A mezei futószámok és a 
gyorsított menet a Ligetben, az 
úszószámok az ujszegedi verseny-
uszodában zajlanak le. Az atlétikai 
versenyt azonban nem a Petőfi-pá-
lyán, hanem az ujszegedi Sz. Ken. 
der-pályán tarják meg vasárnap 
reggel 9 órai kezdettel, A nagysza. 
bású MHK-próbázásokon Szeged 
összes üzemei résztvesznek. 

Sakk középdöntő eredményei 7 | 

A Hungária nagytermében le-
zajlott országos sakkcsapat közép-
döntő küzdelmeit a BT Vörös Me-
teor nyerte 36 ponttal. 2. az Sz. 
Petőfi 18 pont, 3. Hmv. KötszövS 
12.5 pont. 4 Orosházi Petőfi 9 pont. 

öt Szegedi Honvéd versenyző az országos ökölvívó 
bajnokságban 

N A P I R E N D 

péntek. 

Megválasztotta vezetőségét a szentmihályteleki 
egyénileg dolgozók szőlő- és gyümölcstermelők 

csoportja 
(Tudösftónktöl.) A napokban 

alakult meg n szegedi földműves, 
szövetkezet keretén belül a szent, 
mihályteleki egyénileg dolgozók 
szótő- és gyümölcstermelő csoport-
ja. A csoport május 22-én tartotta 
meg vezetőségválasztó ülését, ame-
lyen a tagság szervező titkárnak 
Tanács Jánost, elnöknek Koszó Ist-
vánt. jegyzőnek Kovács Istvánt, 
gazdasági vezetőnek pedig Kasza 
Józsefet válosztota meg. 
' Az értekez'et végén a földmű-

vesszövetkezét által a helyszínre 
Szállított védöszereket a csoport 
tagjai között azonnal kiosztották, 
hogy minél nagyo-bb legyen a cso-
port földjének terméshozama. A 
csoport tagjai nagy örömmel fo. 
gadták a kormányzatunk által kül-
dött segítséget és a felszólalások-
ban többen kihangsúlyozták, hogy 

a növényápolása munkálatokat terv-
szerűen és időben végzik ed. 

A szentmihályteleki diolgozó pa-

rasztok közül is többen résztvettek 
az alakuló ülésen és azok a dolgo-
zó parasztok, akiket eddig az el_ 
lenség aknamunkája visszatartott 
a belépéstől, belátták a szövetkezés 
előnyeit és tömegesen kérik felvé_ 
telüket a csoportba. 

T. J. 

A posta ingyen szerel fel 
bárkinek vezetékes rádiót 

A posta az idén széles körben 
kiterjeszti'a népszerű vezetékes rá-
dióhálózatot. A vidéki városokban, 
falvakban és a fővárosban is fo-
lyik a vezetékes rádióhálózat épí-
tése. A rádiókészüléket a posta havi 

6 forint előfizetési díj fizetésemel-

leti ingyen szereli fel a lakásokba, 

a készülék áramot nem fogyaszt, 

könnyen kezelhető és a Kossuth, 

vagy a Petőfi rádió műsorával szó-

rakoztatja a hallgatókat. 

1951. június 1 

MOZI 

Szabadság, (telefon 30—25) 
fé! 7. fél 9 „Első start" (lengyel 
film), (június 1-ig). 

Vörös Csillag fél 7, fél 9 „Be-
csület és dicsőség." (Június 6_ig.) 

Fáklya fél 7, fél 9 „Miadás Ki-
rály" és „Felhők között." (Június 
1—3-ig.) 

Fáklya-moziban vasárnap délelőtt 
11 órai kezdettel filmmatiné, be-
mutatásra kerül a .,15 éves kapi-
tány." 

Vörös Csillag-moziban vasárnap 
délelőtt fél 11 órai kezdetei ifjú-
sági előadásban a ,,15 éves kapi-
tány." 

• 

SZÍNHÁZ 

Szünet. • 

A Múzeum nyitva keddtől pén-
tekig délelőtt 9-től délután S-ig, 
szombat és vasárnap délelőtt 9-161 
1 óráig, 

* 

Gorkij-kiállítás az Ady-téri egye-
temen délelőtt 10-től délután 5-ig. 

* 

IDŐJÁRÁS JELENT ÉS: Csök-
kenő felhőzet. Mérsékelt északke. 
le ti szél, az éjszakai lehűlés foko. 
zódik. A nappali hőmérséklet emel-
kedik 

A fogadó közönség kívánságára 
a 22-lk héttel a Sportfogadási Osztály az alábbi mó-
dosításukat vezette be: I. A TOTO li'avl bruttó bevé-
te'ének 10 százaléka júniustól kezdődően a benyújtott 
és vlga.szdijra érvényes sorozatok között egyenlő 
arányban kerül felosztásra. 2. A jővőhen a heti nyere-
ményekre eső összegből az I. nyerőosztály (12 talála-
totok) 30 százalékos, a II. nyrrőoszlály (11 találato-
tok) 30 százalékos, mig a III. nyrrőoszlály (10 talá. 
lalosnk) 40 százalékos arányban részesül. Ilymódon a 
vigaszdíj sorozatokra és a III. osztályú nyeremé-

nyekre Is 

as eddiginél jelentősebb összeg jut 

RÁDIÓ MAI MŰSORA 

JUNIUS 1, PÉNTEK 

Kossuth-rádió 

7 Színházak és mozik műsora. 
7.05 Kórusok, 7.35 Hangszerszó-
lók. Hanglemezek. 7.45 Lapszemle. 
7.55 Műsorismertetés. 8 Hangleme-
zek. 8.30 Műsorzárás. 11.30 A meg-
vadult adófelügyelő. 11.50 Hangle-
mezek. 12.20 Zenekar. 13.15 Színes 
muzsika. 14.10 Úttörő híradó. 14 
óra 25 Hanglemezek. 15.30 Ének, 
zongora. 15.50 Műsorismertetés. 15 
óra 55 Magyar Rádió ünnepi mű-
sora a Gyermeknap alkalmából. 17 
óra 10 Dolgozók zeneiskolája. 

] 17.40 A technika úttörői. 18 Alap-
' fokú politikai iskola (területi). 18 

óra 30 Hanglemezek. 19 Szovjet 
tánczene. 20 Hangos Újság. 20.40 
Kórusok. 21 Uj szovjet inűvek. 
22.25 Népzene 23.10 A Magyar Rá-
dió szórakoztató műsora a lengyel 
rádió hallgatóinak. 23.50 Hangle-
mezek. 

Petőfi.rádió 

7 Román zene. 7.10 Előadás. 
7 35 Dalok. 8.15 Bor Kálmán ze-
nekara játszik. 9.20 Iskolások rá-
diója. 10.10 Zenekari művek, hang-
lemezek. 10.40 Zongora. 11 Óvodá-
sok műsora. 11.20 Hanglemez. 
11.30 Műsorzárás. 15 Népi táncok, 
hangelcmezek. 15.40 Könnyű dalla-
mok. Hanglemezek. 16.10 Muzsa-
együttes. Ének. 17 Szív küldi szív-
nek. 17.40 Operarészletek, hangle-
mezek. 18 Gárdisták előrel 18.40 
Szegedi Magyar Kender „Tisza"-
dalkör énekel. 19 Egervár hős vé-
dője, előadás. 19.30 Egy falu — 
egy nóta 1950 Színes muzsika. 
20.45 Falurádió negyedórája. 21.30 
„Példaként tündöklik . . . " Megem-
lékezés Hritszot Botovröl. 22 Vi-
dám brigád Kisoperett. 22.45 Dal-
keringök, 

Az országos egyéni ökölvívó baj-
nokságokat június 1., 2. és 3-án 
rendezik meg Budapesten a sport-
csarnokban. A hatalmas küzdelme-
ken résztvesznek az országos vá-
logatott keret tagjai, köztük Papp 
László olimpiai bajnok, Budapest 
bajnoka, a tavalyi bajnokok, a me-
gyék legjobbjai, köztük öt szegedi 
Honvéd-versenvző is. Csongrád me-
gyéből a következő versenyzők 
vésznek részt. Légsúly: Vincze (M. 
Lok.). Harmatsúly: Sándor (HMV 
Honvéd). Pehelysúly: Sándor (HMV 
Dózsa), Könnyűsúly: Balogh (M. 

1 

A Vörös Lobogó Szegedi Kender 

ünnepélyes púlyaavatója 

Ma délután 5 órai kezdettel tart-

ja meg a VL. Sz. Kender Újszege-

den (volt Pick-pályán) ünnepélyes 

keretek közt tenisz, röplabda, ko-

sárlabda páfyaavatóját. 

Szombaton tartják meg az Sz. Ki-

nizsi—Sz. Petőfi II. mérkőzést 

Az Sz. Kinizsi—Sz. Petőfi II. 

megyei bajnoki mérkőzést szomba-

ton délután 5 órakor tartják meg 

a Cserepessori pályán. 

Lok.). Kisváltósúly: Kaposi (Sz( 

Honvéd). Váltósúly: Fekete (M« 
Lok.). Nagyváltósúly: Maróti (Sz, 
Honvéd). Középsúly: Fodor (Sz. 
Honvéd). Félnehézsúly: Aczét 
(HMV. Dózsa). Nehézsúly: Sükl 
(Sz, Honvéd). Az országos ököl-
vívó bajnokságokon több, mint 300 
sportoló indul. Ez a szám is népi 
demokráciánk fejlődését bizonyítja, 
mert ezideig még nem fordult elő 
Magyarországon, hogy egy bajnoka 
ságon ilyen hatalmas létszámi 
küzdjön az ország legjobb ökölvti 
vója címért. 

r 

Kosárlabda mérkőzések 

Vasárnap délelőtt 3 érdekesnek 
ígérkező kosárlabda mérkőzést tar-
tanak a rókusi tornacsarnokban-
Reggel 9 órakor Sz. Honvéd—Sz. 
Haladás férfi barátságos, 10 órakor 
Sz. Honvéd—Bp. Honvéd női bai-
rátságos, fél 12-kor Sz. Lokomo-
tív—Csongrád férfi megyei bajno-
ki kosárlabda mérkőzések kerülnek 
lejátszásra. 

A Postás—Csongrádmegyel I. o. 
bajnoki mérkőzést 

a Postás szombaton, 2-án délután 
fél 6 órai kezdettel rendezi meg a 
Hunyadi-téri sporttelepén. 

MNDSZ HÍREK. 

MNDSZ üzemi és kerületi okta-
tásfelelősök részére pénteken dél-
után 5 órakor értekezletet tar-
tunk titkárságunkon. 

MNDSZ Fodor.telep és Martos 
Flóra csoport ma délután 7 órakor, 
Móraváros MNDSZ ma 6 órakor 
nőnapot Belváros I„ Rókus, Kos-
suth Zsuzsa taggyűlést. „Március 
8" csoport pénteken 7 órakor Sár. 
kány-ulca 13. szám alatt taggyű-
lést és Petőfi I I . ma délután 7 óra-
kor ügyvezetőválasztó taggyűlést 
tart. 

MSZT-HIREK. 

MSZT Belváros IV. alapszerve-
zete szombaton, június 2-án este 

DISZ-HIREK. 

Pénteken este 7 órakor gazda, 

sági felelősök részére értekezlet 

(üzemi, területi, iskolai és egyete-

mi g. v.). Erre az értekezletre a 

kinnlévö elszámolást kérjük behoz-

ni, valamint a fennálló politikai 

kör anyagtartozás elszámolásának 

rendezését is kérjük behozni! 

SZABADSÁGHARCOS HÍREK 

Felhívjuk a szabadságharcos baj-

társak figyelmét, hogy a Magyar 

Szabadságharcos Szövetség városi 

alapszervezete június 2-án, szom-

baton délután 7 órai kezdettel tag . 
fél 8 óra, kezdettel (Kölcsey-u. 6. , ű l l é p t t a r t m e l m i n d e n b i ) j_ 
sz. alatt helyisegében műsoros es_ 

télyt rendez, amelyre mindenkit I társat szeretettel meghw es elvár 

szeretettel vár a Vezetőség. I a Vezetőség. 

A VÁROSI TANÁCS HÍREI 
Május 24-töl június 2_ig bezá-

róan a 71.. 72., 73., számú húsutal. 
vény B.-jelű szelvényérc 25 dkg. 
rizst, a C.-jelű szelvényére pedig 
25 dlkg. hüvelyest szolgáltatnak ki 
az árudák. 

Felhívom azokat, akik főzési pet-
róleumra igényt tartanak, hogy az 
igénylapok átvétele végett Városi 
Bérház II. emelet 211-es számú 
szobában jelenjeniek meg l .én és 
2-án. 

SZORZÓGÉPET vásárol a Délma-
gyarországi Rostkiké&zitő Vállalat, 
Szeged, Lenin.utca 6. 
BOROTVAPENGE élesitése meg-
bízhatóan Szecsödi drogériában. 
Bajcsy.Zsilinszky-utca 20. 8052 
EGY fejőskecske nyolchetes fiával 
eladó. Füredi-utca 4. 8035 

Szemüvegiavitás 1 
Műszaki fényképezés 

L I E B M A N N , Kelemen u. 12 tei.ton 4 8 - 3 5 

KEVESET használt gyermek sport-
kocsi eladó. Megtekinthető Hattyú-
utca 33. 8013 
ÉLETTANI INTÉZET kutyát vá. 
eárol magas áron. Dóm-tér 2. 
CSEMEGI-utca 7. Sz. alatt búto-
rozott saoba kiadó, 8053 

Igényjogosultak azok az önálló 
háztartással rende'kezö személyek 
és családok, akiknek villany., gáz-, 
fa- és széntüzelésű tűzhelyük, va-
lamint villanyfőzőjük, gázrezsójuk, 
vagy propán-bután gázfőzőjük nin-
csen. 

Folyó év június 1-töl kezdődőleg 
érvényes 71. nyomtatvány számú 
húsutalvány 7. és 8. szelvényére 20 
dgk. húst. vagy 50 dkg. lóhúst szol-
gáltatnak ki a Népbolt-árudák. A 72 
nyomtatvány számú húsutalvány 
15. és 16. D. jelű szelvényére a 
mult héten érvényben lévő hentes-
áru mennyiségeket, lóhúsból pedig 
kétszeres mennyiségű töltött árut. 
A nehéztesti munkás húsutal-
ványra pedig szintén a mult héten 
érvényes húsmennyiságet szolgál, 
tatják ki a Népbolt árudák. 

Telefon 

DÉLMAGYARÓRSZAG 
OO'ITLLÍOI NODÍIOO 

' • l e l 6 , szerkeszt i és k l e d * 
Z O M B O R I I Á N O S 

Szerkeszti i o i z e r k e í r ' ő b l r o t l l ő g 
Szerkesztőség, Szeged, l e n l n - t t . 1 t 
35-35 és 40-80. - Éjtszokol szezks s z l í z í ^ 

telefon este 8-tól 34-38 
Clodóh lvatd > Szeged tenin-u t 

Telefoni 31-14 és 35-00. 

Délfnagyarorszdg Nyomda, Szeged 
Fele lö l vezető i Pziekin Söndos, 


