
4 KEDD. 1952. FEBRUÁR B. 

Úf U&isZad, megawatt munkával uá*\a 

a Szegedi Egyetemi Könyvtár a dolgozókat 
A napáiéban új plakát előtt állót, 

tak meg az üzemek, hivatalok dol. 
gozói, termelőszövetkezeti parasztok, 
iskolák tanulói, pedagógusai. Cso-
dálkoztak. A plakát nem futball, 
mecceel, színieiöadést, vagy valami 
új árucikket hirdetett, hanem könyv, 
lárat. „Az Egyetemi Könyvtár a 
Te könyvtárad is, ismerd meg, láto-
gasd!" — szólt a plakát a dolgozók-
hoz. 

Az egyik szegedi üzemben, vita is 
alakult ki. Voltak, akik pártját fog. 
ták a plakátnak — igaza van,, 
mondták, bizony itt élilrtk Szegeden 
a azt sem tudjuk, hogy merre van. 
nak Szegeden a könyvtárak. Az 
egyik mű vezelő azonban fölényesen 
legyintett: „Nem érünk rá, első a 
icrmolós" s ezzel nyugodtan, 
i'ö'yfösen — ó azt hitte harcos ön-
tudattal _ továbblépett. 

Voltak, a/kik nem értettek egészen 
egyet azzal. ahogyan a művezető a 
kérdést felvetette, sokan azonban 
megcsóválták a fejüket, szót som 
szóltak, hanem szépen elpárologtak. 

- Hm! — Ez igaz! Első a ter-
melés! 

Valóban, első a termelés! A jól 
és egyre jobban végzett termelő 
munka biztosítja dolgttzóinknak a 
löbb ruhát, több traktort a faiu dol-
gozóinak, több könyvet, jobb élelet, 
a magasabb életszínvonalat. De nem 
engedhető meg, hogy ezzel a jelszó, 
val a politikai és kulturális nevelő, 
munka háttérbe szoruljon. 

c4 könyvtári munka 

harci terület 

Lenin elvlárs már a Téli Palota 
elfoglalását kövotő éjiszakán fel-
hívta a nevelésügyi népbiztos figyel-
mét a könyvtárak fontosságára, ar-
ra, hogy mirícd hamarabb jussanak 
el a könyvelt Oroszország minden 
sarkába. Tőle tanultuk meg mi is, 
hogy a könyvtári miunka a szocia-
lizmus építésének egyik leghatéko. 
nyabb ós legfontosabb harci terü-
lete. 

Régen a könyvtárak működését a 
kiváltságos osztályok érdekei hatá-
rozták meg. A burzsoázia könyviá-
rai nem hoztak ugyan tiltó rendel-
kezéseket a munkásság. • dolgozó 
parasztság kizárására, azonban ezer 
éa ezer más körülmény — a nyitva, 
tartás ideje, me]y egybeesett a dol. 
gozó osztályok munkaidejével, a kü-
lönböző biztosítékokat követelő köl-
rsönzéei rendszer, vagy az úgyneve-
zett „praesens"-jelleg, mely a köny. 
vek használatát esek a könyvtárban 
lette lehetővé — eleve kizárta azt, 
hogy a dolgozók hozzájussanak a 
nagy tudományos könyvtárak könyv-
anyagához. 

így volt ez a Szegedi Egyetemi 
Könyvtárban is. Ma viszont minden-
nap oste 9 őréig nyitva áll a köny-
lár és 8 óráig a kölcsönzőkéi is ki-
szolgálja. 

Tjájékoztaté izólyálat 

Ai Egyetemi Könyvtár azonban 
nemcsak ebben siet a dolgozók se-

gítségére hanem arra törekszik, 
hogy jól-rosszul katalogizáló büro-
kratikus Intézményből szociaiista 
könyvtárrá fejlődjék, ahol az egye-
temele és főiskolák professzorai és 
hallgatói, nevelők és diákok kutató 
ós tanulmányi munkájukban támo-
gatást s a dolgozóit olvasási tervük 
összeállításában, a szépirodalom, a 
szakmai technikai művek megisme. 
résében szaltlanáosol kapnak. 

Ma úgynevezett referánsz-könyv-
tdros áll az olvasók rendelkezésére, 
aki ismerteti a katalógust rávezeti 
az olvasót a katalógusokkan való 
gyors el igazodásra, segít a könyvek 
keresésében s ha valaki bizonyos té. 
mával foglalkozó könyvekel kér, cí-
meket ajánl az olvasónak. Alig né-
hány hete működik még a refe. 
rensz-sziolgálat s márig sok esetben 
nyújtott segítséget a dolgozóknak, 
tanulóknak, kutatóknak. Irodalom-
történész számára Gogoly: Bulyba 
Tárász című regényével foglalkozó 
cikkek jegyzékét, egy szegedi sport, 
egyesület edzője számára a masz-
százs kérdésével foglalkozó szakiro-
dalmat ajánlott, a textilipari dolgo. 
zók részére most ítészül egy textil-
ipari ajánló jegyzék. A békeharc 
alátámasztására a békcharceal fog-
lalkozó könyvek ajánló jegyzékét is 
most készítik. 

Szebb leH a köiu/otár 

A régi módszerek lassan az Egye. 
temi Könyvtárban is feledés, 
bc merülnek, hogy helyet adjanak 
új, az élettel szoroS kapcsolatot tártó. 
az olvasókat nem statisztikai szám. 
ként kezelő szocialista könyvtár-
munkának. Nemcsak a munkamód-
szerek változtak meg. Eltűntek a 
piszkos, repedezett falaik, a sötétsé. 
get árasztó ajtók, tiszta, fehér vilá-
gos minden, őrön az új katalógus-
szobába még belépni is. Hatalmas 
átalakító munkáikat végzett a 
könyvtár s az átalakítás még ma is 
folyik. Heteken belül megnyílik isméi 
az új, korszerű világílású, hatalmas 
olvasóterem, ahol használható, a ta-
nulmányi munitában szükséges ké-
zikönyvtár várja az egyetemek és 
főiskolák hallgatóit. Lexikonok, szó. 
táraik, tankönyvek, alapvetően fon-
tos tudományos munkák sorakoznak 
majd itt. A folyóirat-olvasóban a 
magyar sajtón kivül szovjet tudo-
mányos, irodalmi, művészeti folyó-
iratok, a népi demokráciák és a ha, 
irdó Nyugat lapjai várják a dolgo-
zókat. Kutatószoba, tanulószoba áll 
ezenkívül a könyvtárlátogatók ren-
delkezésére. 

„A kullúrforrsdalom nemcsak ab-
ban áll, hogy a tudomány a nép 
felé fordul, hanem abban i®, hogy a 
nép a tudomány felé fordul" — 
mondotta Révai elvlárs. Az Egye-
temi Könyvtár azon az úton halad, 
hogy megjavított könyvtári munká-
val, szervező és agilációs munkával 
dolgozóink széles rétegeit bekap-
csolja a könyvolvasó mozgalomba, 
hogy népünk valóban szocialistává, 
lertmieiő-oivasó néppé váljék 

(—t-r) 

A szovjef szakkönyvek segítik 
a szegedi üzemek munkáját 

Szocializmust építő országunkban 
minden 'téren megnyilvánul a Szov. 
jetunió állandó támogatása. Az új 
technika elsa játításában nagy segít-
séget nyújtanak a szovjet szak-
könyvek. 

FÉL, SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT 
A TISZTA GYAPOT KPVERÖDÉSE 
\ SZEGEDI TEXTILMŰVEK 
TISZTÍTÓJÁBAN 

\ Szegcdi Textilművek üzemi 
könyvtárában közel 100 szovjet 
• zakkön.vv áll a dolgozók rendelke-
zésére. Nemcsak a műszakink, ha-
nem az üzem va'amennyi dolgozoja 
örömmel tanul betőliik. 

A tisztító üzemrészben fél száza, 
lékkal csőft&ervt a tiszla gyapot ki-
verödése. mert A. P. Rnkov ,,Pa 
mnlfonás" című könyve szerint ál. 
litották be a gépeket. A könyvből 
megtanulták a légszabályozó leme-
zek helyes beállítását is. Ezzel a 
lekeresek egyenletesebb!Ik lettek. 

HÁROM SZÁZALÉKRÓL 
EGY SZÁZALÉK ALÁ CSÖKKENT 

' V RAGASZTÁSI SELEJT 
V SZEGEDT FALEMEZGYÁRBAN 
A Szegedi Falemezgyárban Szmir 

nov: ..Furnírgyártás" című könyve 
alapján átszervezett belső anyag-
mozgatás folyamatos és szalagszeré 
gyártást eredményezett. így az áru 
lényegesen rövidebb útat tesz meg 
és nemcsak munkaerő szabadul fel, 
hanem a könnyen törő furnirleme-
zéknél csökken a selelt. 

A hámozógépek késéinek a 
könyvben megje'ölt helyes élszög-
beálLításúval sokkal szebb, egyenle. 
tesenb és sfmább a furniir. A ra-
gasztás töke c lei-ebbé vált 'és a ra-
gasztási selejt három százalékról 
egy zúzalék alá csökkent. 

A SZEGEDI SERTÉSHIZLALDA 
AZ ÉLELMEZÉSI MINISZTÉRIUM 
VANDORZ.ÁSZLAJANAK 
NYERTESE 

is sok segítséget kapott a Szovjet 
szakkönyvekből. A helyes takannn-
nyozás és az állatbetegségek elleni 
véddkező eljárás alkalmazásúnál 
'többek között Dobroholov: „Mező-
gazdasági takarmányozásitan" és 
Plotnyikov: .̂Állategé-zségfigy és he. 
lyes takarmányozás" ctmfi köny-
veinek fapaszbalaitait használták fel 

* t u r i t i i r e k 

Értesíijük az alapismereti, alap-
fokú, középfokú propaganda szemi-
nárium hallgatóit, hogy részükre 
február 6-án délután 5 órakor pro. 
pagar.da szemináriumot tartunk a 
szokott helyen. Pátóktálá® Háza, 
Iparostanuló iskola, Radnóti iskola. 
Kérjük az elvtársak pontos megje-
lenését. 

Agit. prop. osztály. 
Értesítjük a politikai gazdaság-

tan-szakon társuló középkáder egyé. 
ni tanulóinkat, hogy részükre feb-
ruár 9-én, szómba lom délután fél 5 
órai kezdettel az Iparostonuló is-
kolában tanulókört tartunk. Kérjük 
az elvtársak pontos megjelenését. 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté-
nelét tanulmányozó középkader 
egyéni tanulóinkait, hogy részükre 
február lO.én, vasárrjap délelőtt 8 
órai kezdeltei konferenciát tartunk 
a IV. témakör 3 heti anyatgából. A 
konferencia helye I.töl X-ig Rad-
nóti-gimnázium. Xl-től XVII.ig az 
Építőipari Technikum. Kérjük az 
elvtársak pontos megjelenését. 

Agit. prop. osztály. 

N A P I R E N D 
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MOZI 

Szabadsáq: 6 és 8: Nyuqatl övezet 
(február 14-ig). 

Vörös Csillaq: 6 és 8-. Cigányok 
(február 6-ig). 

Fáklya: 6 és 8: Eqy hajó története 
(február 7-lg). 

SZÍNHÁZ 

Este 7 őra: Tűzkeresztség Qorktl 
bérlet (8). 

TAJ SZÍNHÁZ 

Este fél 8: Havasi kürt (Szentes). 
• 

MUZEUM 

Fejlődéstörténeti .ei^öművészet! és, 
népi cserepesség kiállítás-: délelőtt 
9 órától délután 3.lg. szombat és 
vasárnap délelőtt 9-től l . lg . 

KÖNYVTÁR 
Egyetem': Délelőtt 10 őrátől este 

9 óráig (Könyvkölcsönzés: 12-töl 
6.1 g) 

Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 
órától délután 5 lg. 

IDOJARASJELENTÉS 

Várható időjárás kedd estiq: Mér-
sékelt északkeleti-északi szék Válto-
zó felhőzet Néhány helyen kisebb át-
vonuló havazás lehetséges. A nap-
pali hőmérséklet nem változik lénye-
gesen. az éjszakai lehűlés ke'eten 
fokozódik, nyugaton nem változik. 

• 

Február 5-én, kedden a várható na-
pi középh/mérséket az ország egész 
területén 4 fok alatt lesz. 

RADTó MAI MŰSORA: 
KEDD, 1952. FEBRUÁR 5. 

KOSSUTH-RADIO 

5 Reggeli zene 5.30 Hírek. 5.40 
Hanglemezek. 6 Farérádió. 6-20 Köny-
nyű zene. 6.45 Hírek 7 Hangleme-
zek. 7.45 Üzemi tudósítók Jelentése. 
8 05 Hang'emezek. 11.30 Női szem-
mel. 11.50 Hanglemez. 12 Hírek. 12 
óra 30 Népek dalai. 13.15 Szórakoz-
tató zene. 14.15 Operettrészletek. 15 
Kertngők 15 30 Dalok a munkáról. 
15 50 Operarész'etek. 16.20 Iskolások 
rádió|a. 16-40 Orosz nyelvlecke. 17 
Hírek. 17.10 Hang'emezek. 17 45 Ter-
melési híradó. 18 Kisfaludy vígjáték. 
19 Egy faré — egv nóta 20 Hangos 
újság. 20-40 Begyűjtési versenyhírek. 
20.45 Jegor Buiicsov: Gorkll színmű-
vének közve'ítése a Nemzeti Színház-
ból. 22 Hírek. 23.45 Tánczene. 

PETŐFI-RADtÖ 

6 Operettdalok. 6 35 Vasúti munká-
sok dalai. 6.45 MHK. 7 Filmdalok 7 
óra 35 Népdalok. 8 Hanréemez. 8.30 
Zenekari hangverseny. 9.20 Mese. 0 
óra 40 Zenélő doboz 10 Hírek. 10-10 
Előadás. 10.25 Gordonka. 10.40 Ro-
mán népzene. 11 10 Mazurkák. 15 
Tánc'emezek. 15.45 Előadás 10 Zene-
kari hangverseny. 17.30 Hírek. 17.40 
Magyar dalok 17.55 Előadás. 18 40 
Tánczene. 19 Előadás. 19.15 Sportnc-
gyedóra. 19.30 Zenekari muzsika. 21 
óra 30 Előadás 21.45 Táncok az ope-
rákban 22.35 Kamaraezeno. 

KULTURCSOFOK1OT ALAKÍTÓIT 

A SZEGEDI TISZTI KLUB NÖ BIZOTTSÁG A 

Sikerrel mutatkoztak be szombati kultúrestjükön 

Egyre emelkedik n munkanélküliek száma 

Bécsben 

Az Osterreichische VoMcsstimmn ' történik az osztrák üzemekben, 

közli, hogy január első felében 58 1949-ben 101.655, 1950-ben 113.134 
ezerre emelkedett a bécsi munka 
nélküliek 6záma. Ugyanakkor a 
munkavédelmi berendezések elég-
telensége miatt igen sok baleset 

és a mult év első 11 hónapjában 
120.582 balesetet jelentettek az 
osztrák iparban, (MTI), 

,,Ma dolgozni és művelődni egyet 
jelent — hirdeti a felírás a sze-
gedi Helyőrségi Tiszli Klub színpa. 
da felett. Ezt a tanítás1! a Tiszt. 
Klub nőbizoltsága is magáévá tet-
te, am.kor három héttel ezelőtt meg 
alakította kultúresoportját. A fiatal 
kultúresoport lelkes munkával ké-
szüli február 2-ára, hogy a III. Ma-
gyaT Népköztársaság kikiáltásának 
évfordulóján színvonalas kultúrmű-
sorral mutatkozzék be 

Szombaton este már jóval a mű-
sor kezdete előtt lázas izgalom ural. 
kodott az öltözőben. Egyes szerep-
lők a szerepűiket ismételgették, ne-
hogy a színpadon szégyent vallja-
nak. Amikor elérkezett a kezdés 
ideje, elsőnek a Helyőrségi Zene-
kar mutatkozott be orosz dalegy-
veleggel és a nézők lelkes tapsa ;s 
bizonyította, hogy a zeneikiar va.ó-

I ban Szívvel-lélekkel készült fel az 
előadásra. 

Az orosz dalcgyveleg után igen 
kedves szám következett: a gyer-
mekbalelt, amelyet a tiszt elvtársak 
gyermekei: Botond Ibi, Urbín Ica 
és Bara Ica adtak elő. A csppp-
nyi gyermekek figye.mesen jé Itták 
táncukat, mintegy bizonyítva, hogy 
ők is akllv tagjai akarnak lenni a 
kul'túrcsoportnnk. 

Sok tapsot kapott egy rövid egy-
felvonásos jelenet, einelyre a leg-
jobban készüllek a kultúresoport 
tagjai. Ez „Hazafiak" címmel a 
skandináv dolgozók békeharcát áb-
rázolta. 

A kultúresoport valamennyi szá-
múi lelkes tapssal köszönték meg a 
ip'en'evők és a műsor után vidám 
tánccal ünnepelték meg az új lul-
túregyüttes sikeres bemutatkozásé'. 

Barátságos labdarugó mérkőzések 

Sz. Petőfi—Sz. Kinizsi 11:1 (3:1, 

2:0. 6.0) 

A Szegedi Petőfi háromharmados 
barátságos mérkőzésen fölényesen 

Gazsó gólltdval. A Szegedi Petőfinek 
az első kétharmadban még nem ment 
nagyon lől a láték de a harmadik-
ban hatalmas fölénybe került. Külö-
nösen Hetest. BoMIs. Klrcsi és Solti 

győzött az Sz. Kinizsi e'.len Solti (4). mozogtak Jól. Az Sz. Kinizsi lelkesen 
Frank (2) Csanádi (3). Törköly és Játszott. 

Szegedi Honvéd—Makó! Lokomotív 5 : 2 (1 :1 ) 

A Szegedi Honvéd vasárnap Makón I lülkerekedett Góllövők: Rózsavölgyi 
Játszott barátságos mérkőzést a Ma- | 13). Szlráki és BOÚös illetve Veress 
kól Lokomo'ív ellen A szegediek mái- t (2). Az Sz. HonVédból Jói Játszottak 
az első félidőben is nagy fölénnyel S l p 0 s F a r a g ó . Rábai és a második 
játszottak, de fölényüket nem tud- , . „ . . ' . , - . . . , „ . 
ták gólokra váltani. A második fél- , félidőben c balszéleöt Játszó Rózsa-
időben az Sz. Honvéd Jő Játékkal fe- völgyi. 

Az Sz. Kinizsi ökölvívók nagy győzelme Vásárhelyen 

A Szegedi Kinizsi tehetséges fiata-
lokból álló ökölvívó csapata 13:5 
arányban fölényesen győzött Vásár-
helyen a Mérieggyár ellen. A lég-
súlyban K'oln kiütéssel győzött a má-
sodik menetben Albert el'.en Har-
mrésülv: Frank ellen Szemenyei fe> 
ad'a. Pehelysúlyban Tóth ellen Bíró 
feladta. Könnyflsúlvhan Vincze M. az 
e'sö menetben kiütéssel győzött Er-
dei ellen Klsváltósúlyban nem volt 

| Induló. Váltósülybrtt Kapóst győzött 
Vr.ss ellen Vasst sérülés miatt lelép-
tették- Nagyváltósülyban Nagvberta 
erős küzdelem után pontozással gvő-
zött. Spltzer ellen. Közópsúlybtéi Kiss 
nagy küzde'em után döntet'enül vég-
zett Tó'htal A félnehézsúlvban Maj-
láthot kiütötte Aczél. Nehézsúlyban 
Pammer pontozással győzött Gherstn 
ellen. Az előlállók az Sz Kinizsi ver-

1 senyzöl. 

Újabb három magyar győzelem a Bombay asztalitenisz 
világbajnokságon 

Bombayban az asztalitenisz világ-
bajnokság csapatbajnoki mérkőzései 
során Magyarország férfi csapata 
Honkong ellen 5:2 arányban. Viet-
nám ellen pedig 5:0 arányban fölé-

Az asztalitenisz világbajnokság csa-
patbajnoki mérkőzésein Japán női 
csapata 3:0 arányban győzött Anglia 
ellen. Japán ezzel a győzelemmel 

nyesen győzött A magyar női egyút- megnyerte az 1952.. évi női csapat 
t«s India ellen 3:0 arányban aratott , 
győzelmet 

Szegedi Kender—Textilművek 4:3(2:3) 

A Tex'llművek átszervezett csapa-
ta veresére ellenére ls Jól Játszott a 
rutinos Szegedi Kender ellen. 

Sz Bástya—Sz Petőfi tartalék 3:1 
(0:0) 

Az Sz. Petőfi tartidékcsapata gyen-
ge kapusa miatt szenvedett veresé-
get. 

Ma kerékpárosok vezetőség-
választása 

EZÉV ŐSZÉN löbb mint 100.000 

forintos beruházással ,,Fehérló kiál-
lítás" nyílik meg a szegedi Múzeum, 
ban. Ezl az országban egyedülálló 
és nagyje'enlőségű tudományos ki-
állítást dr. Beretzk Péter, dr. Cson-
gor Győző és Timár Lajos elvtár-
sak állítják össze, 

x EZÚTON mondunk köszönetet 
mindazon rokonok és jóbarátoknak 
kik férjem. Kasza Ferenc temetésén 
rész.tvettek és virágariománvukkal 
fiUdalmamat enyhíteni igyekeztek. Ka-
sza-család. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

A Közalkalmazottak Szakszerveze-
tének nyugdíjas csoportja feoruár 
ló-én délelőtt 10 órakor Ha'nóczi 
(Kot-ona)-u 10. szám alatt választ-
mányi gyűlést tart. Tagok megjele-
nése kötelező. 

A Háztar ási Alkalmazottak Szak-
szei-vezete értesíti tagjait, hogy csii-
tör ö'.<ön, február 7 én délután 6 
órakor taggyütést tart. amelyre mln-
den tagot vár a vezetőség. ^ 

DÉLMAOYARORSZAG 
po'i'lkai naollap. 

Fol.lí. ttwkMltó ét klódét 
ZOMBORI JÁNOS 

SzwkélzS: a unrkMz'ébbctltég 
Szailt*n'6»ég; Lzpgcd, lenm-u. 11. 

tetifon: 35-35 és 40-80. — Ejfszaka: sz«rk<tzl5sé( 
tpipfon Ml* 8 tói 34-35 

Kiadóhivatal: Sz*g*d. tenin-o. 8. 
(•lefon: 31-16 és 35-00. 

A VTSB hivatalos helyiségében m» 
este 6 órai kezdettel tartja a Szegedi 
Kerékpáros Társadalmi Szöve'ség ve-
zetőségválasztó gyűlését Az érdekel-
tek pontos megjelenését kérik. 

Siuqróbajnoksáq 

Mátraházán, az országos slbajnok-
ság hetedik napján az 1952. évi si-
ugróbajnokságot Mező. a Bp. Hon-
véd kitűnő versenyzője nyerte 223-2 
ponttal. 49 és fél mé eres ugrásával. 
A síugró csapatbajnokságot a Bp. 
Előre I (Rész, Katona, Simó) csapata 
nyerte 606.3 ponttal. 

Totóeredmények 

2, 2, 1. x, 1. 2. x; 1; 1: 2: 2. 

I világbajnokságot. 

SAKK 

Az országos egyéni sakkbajnokság 
elődöntő mérkőzésein igen érdekes es 
izgalmas küzdelmek alakultak ki. A 
résztvevők legjobb tudásukkal har-
colnak a továbbjutásért 

A II . forduló utáni eredmények: 
Csanádi Lajos mesterjelölt és Ozsváth 
András vezet 2—2 ponttal Török Bé-
la mester és Forintos Győző egy és 
fél—egv és fél. dr. Tisza Géza. Rle-
ger Ferenc és Máthé Tivadar 1—1. 
Mák Ernő. Tóbiás György. Konrád 
Alajos. Gábor Tivadar fé—fél pont-
tal következnek sorrendben. Bánhal-
mi Lajos pont nélkül 

A verseny minden nap délután 5 
órakor kezdődik a Hungáriában. Fel-
hívjuk a szegedi sakkozók figyelmét, 
hogy minél többen tekintsék meg a 
versenyt ahol igen értékes és gaz-
dag tapasztalatokat szerezhetnek az 
élsakkozók Játszmáiból. 

Nemhivatalos totóeredmények 
az elmúlt héten 

12 találatos nem volt. 11 találatos 
3 drb. 17.400 forintot nyertek fejen-
ként. 10 ta'álalos 29 drb, 1800 fo-
rintot nyertek felenként, 9 találatos 
335 drb. 205 forintot nyertek fejen-

I ként 

MNDSZ-HIREK 

Mf(DSZ üzemi és kerületi ügyveze-
tők részére ma délután 5 órakor <5r-
tekezletet tartunk. Pontos megieie-
nést kérünk. MNDSZ városi titkárság. 

MSZT-HIREK 

Az MSZT Belváros V—VI. alapszer-
vezet értesiti aktivált, hogy Jókal-u. 
4. szám alatti he'yiségében február 
C-in este fél 7 órakor aktívaülést 
tart. amelyre minden aktívát és ér-
deklődőt meghív a vezetőség. 

MSZT tükárok flgve'mébe! Ma tit-
kári éríekez'etet közbejött okok miatt 
nem tartunk Az elmaradt titkári ér-

tekezlet helyett, tartandó értekezle-
tünkéi az elvtársakkal meghívón ke-
resztül közölni fogjuk 

, A/. MSZT székházban (Horváth Mt-
, háiy-u. 3. sz.) február 3-án megnyílt 
I a Gorkij-könyvi ár. A szovjet széplro-
da'om és klasszikus müvek min'egy 

16 ezer kőte e várja az érdeklődő dol-
gozókat. Könyvtáréra' minden hétköz* 
nap délután 4 órától 8-ig. 

D1SZ-HIREK 

Felhiv|uk az üzemi, területi, közép-
iskolai t i tkár elvtársak figyelmét, 
hogy részükre 5-én, kedden délután 
6 órakor titkár! értekez'etet tartunk 
u városi DISZ bizottságon. 

öétmagyo'- tttég Nyomda, Sugéd 
ftiüdé **Mt«: Prtékte Mnda» 

SZÉP fo'eMgy eladó. Alkony-u. 5. \ 
AKTATASKAMAT elvesztettem Alsóvá-
roson péntek este Megta'ato Jutalom 
ol'enében adja le a kiadóhiva'aflban. I 
MAJOR Akos gyorsíróiskola februá' 
12-én ú| tanfolyamot nyit. Bocskay-
U 4. 
GYÖGYHASKÖTÖT. melltartós kombi-
nét mérték után. gumiharisnya, kesz-
tyű fűző Javítás. Höfle. Klauzál-tér 3. 
3 SZOBÁS komfor o ; lakást keresek 
Be városban I. eme'eten Kókü Mag-
dolna. Somogyi Béla u. 20. I. em. 
FÉNYKÉPEZŐ gépet fényerős lencsé-
vel 6x6 vagy 6x9 cm. megvételre 
keresek. Auer fényképész. Somogyi 
Bé'a-u 19. 
ÜRES üvegek és bádogdobozok, bádo-
gosnak alkalmas faví'ási-a eladók. 
I'latszertár. Széchenyi-tér 7. 
GYAKORLOTT számszaki tisztviselő 
elhelyezkedést keres. Cím: Biró. Sztá-
lin-krt. 49. 
ELADÓ erkélyre, eresz alá. udvarra: 
való 3 drb fém virágtartó Láncon 
függ. Cím a kiadóban. 
ELADÓ vadonatúj színes 12 szemé-
lyes damasztabrosz. 12 szalvétával. 
Cím a kiadóban. 
ELCSERÉLNEM szeqedi belvárosi há-
romszobás, összkomfortos lakásom 
noamezuvasarneiyi nasomueri. u r n a 
kiadóba, 

HÁROMSZOBÁS (szegedi) modern la 
kásomat elcserélném hasonló, vagy 
ketloszobás budapestivel. ,Gáz" |eli. 
qére a kiadóba 

ELVESZTETTEM karikagyűrűmet. A 
becsületes megtaláló Jutalmat kap. 
adla le a kiadóba 
BŐRKABÁTJAT most festesse. Javít-
tassa, Csordás bőiTUhakészitő mes-
ternél. Szent Miklós u. 7. 
MÉLY gyermekkocsi eladó. Hattyú-u. 
55. szám. 

ELVESZETT vasárnap szemüveg, zö d 
tokban. 20 forint tatMom ellenében 
kérem a kiadóhivatalba leadni. 
SZÖLÖOLTVANYOK Kigasgyüjtemé-
nyek, besze-ezhotók Fülöp Jánosnál, 
Marka z 107. 
EGY ágy. rézüst eladó Újszeged. 
Szőregi-út 52. 

A SZEGEDI Kel tetőállomás értesíti a 
közönséget hogy a naposcsibeigény-
lés megkezdődött. Csibeár 2.50 fo-
rint, előleg darabonként 1 forinL 
Telep- Kossuth Lajos-sgt. 111. Tele-
fon: 42—49 

SZÉP, tóhangú rádió, négy csöves 
hálózati. 550 forint Dugonics-tér 1.. 
rádiós. 
ELADOK: Nagy mod-rn íróasztal. kJ® 
kerek festett asztalka, iratszekrény, 
kihúzható íróasztal, lappal, székek. 
Cím ti kiadóban. 


