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Június 20-án nagyszabású ifjúsági napot 
rendeznek Szegeden 

A szegedi középiskolások D ISZ- legjobb dolgozatokat ls bemutat-

szervezetei j ún i us 20-án, j ö vő va- | ják . 

S Z O M B A T , 1954 TŰNTUS « . 

s á rnap nagyszabású i f júság i napot 

rendeznek „Szegedi középiskolások 

n ap j a " c ímmel . A tan í tóképző 

DISZ-szervezete a pedagógusokkal 

karö l tve „Képek isko lá ink életé-

bő l " c ímmel k iá l l í tás t rendez, 

melyre m á r megkezdték az iskolák 

fotó-szakkörei á l ta l készített leg-

szebb felvételek összegyűjtését. 

Ezek a képek tanu lás , szórakozás 

közben szemlél tet ik a tanu ló i f jú-

ság é le té t A k iá l l í t áson a leg jobb 

tanu lók és pedagógusok fényképei t , 

a j ó munk á é r t kapot t okleveleket, 

kitüntetéseket és a békérő l 6ZÓ1Ó 

A gépipar i t echn ikum v i l lamos 

tagozata D I S Z szervezetének tagja i 

vá l l a l t ák , hogy az újszegedi tanító-

képző árnyas udva r án — aho l az 

esti ku l t ú rműsor t , tábortüzet és 

táncot rendezik — gondoskodnak 

megfelelő v i lágí tásról . 

A „Szegedi középiskolások nap-

j á n a k " ünnepségei reggelén min-

den iskola d i ák j a i s z akmá j uka t 

je lképező tárgyakicai — lombikok-

kal , építőfelszerelésekkel stb. — 

vonu lnak fel. A n ap változatos 

ku l t ú rműso r á t sportrendezvények, 

ha j ók i r ándu l ás , t ábor tűz és tűzi-

j á t ék teszi m a j d m é g színesebbé, 

Párthírek 

H I R E K 

fytocqeal fáidieftcu. t^iágá&an 

Újszeged és Bnkló kertjeiből 

nap nap után. jclaniös mennyi-

ségű ízes, zamatos földiepret 

szállítanak szép fővárosunkba, 

Pécsre, Miskolcra és máshová 

is. 

Csütörtökön délben cseh-

szlovák repülőgép jelent meg 

a szegedi égen. Leszállt a re-

pülőtérre, 8 azután egymás-

után. kerültek a ládák a szál-

lilógép „gyomrába?. 

Vájjon mi volt a ládábanl 

Vájjon mit raktak be a gép-

bei Ujszegedi szamócát. Egy 

nappal előtte — szerdán — 

alkonyatkor szedték a dolgos 

újszegedi termelők: Mészáros 

Jánosok, Csúcs Mihdlyolc, Ku-

rincsák Lászlók, 

.., Feldörgött a csehszlovák 

repülőgép motorja, s végig 

siklott a kifutón. Egyre ma-

gasabbra és magasabbra emel-

kedett. Pár perc multával el-

nyelte a távoli messzeség. 

S csütörtökön délután, kora 

este már a prágai dolgozók 

asztalán volt az újszegedi sza-

móca, melyet szerdán este 

szedtek. 

Es igencsak minden nap 

érkezik Prágából repülő s viszi 

Szeged messzeföldön hires 

gyű mölcsét. 

ii 

MA', S Z O M B A T O N ESTE fól 9 

órai kezdettől a „November 7." Kul-

túrotthon vezetősége Kacagó Estet 

rendez a „November 7." Kul túrot t-

honban (Újszeged, Tcmesvári-körút 

32.). A Kacagó Esten fel lépnek Ká-

dá r Eta , Sugá r M ihá ly , K á l d o r Je-

nő, a szegődi Nemzeti Sz ínház mű-

vészei, zongorán Pau lusz Eleimér, 

a szegedi Nemzeti Sz ínház karna-

gya kisér. Műsor u t á n táno. Je-

gyek elővételbon a Szabadság-

f i lmsz ínház pénz tá ráná l , a kultúr-

ház gondnokáná l és este a hely-

színen kaphatók . > i : > í « i« . 

T R O D A L M I E M L É K S Z O B A BI-

ZOTTSÁG a laku l n he ly i hagyomá-

nyok fe lkutatása cél jából . Az Iro-

da lm i Emlékszoba Bizottság alaku-

ló gyűlése j ú n i u s 11-én, hétfőn 

este 7 órakor lesz az írószövetség 

szegedi esoporl jan i ik holyiségében 

(Takaréktár-utca 8.). 

M A . J U N I U S 12-ÉN, szombaton 

este 7 órakor az Ujszegedi Kender-

Lenszövő Vá l l a l a t ku l túr termében 

a kongresszusi műszak é len járó dol . 

gozóinak tiszteletére nagyszabású 

hangversenyt rendez az MSZT, az 

üzemi bizottsággal karöl tve. A 

műsort a Be lügymin isz tér ium Cson-

grádmegyei Főosztá lyának zeneka-

ra és a Nemzeti Sz ínház műveözei 

ad j ák . 

A K Ö Z A L K A L M A Z O T T A K Szak-

szervicizete, Ku l t ú ro t thona a Béke-

hét keretébon ünnep i hangversenyt 

rendez j ú n i u s 13-án, vasárnap dél-

u t án 6 órakor a ku l túro t thon kert 

helyiségében. A hangversenyen a 

Köza lka lmazo t tak Szakszervezeté-

nek budapesti sz imfonikus zeneka-

ra és fér f ikórusa lép fel. Műsoron: 

Liszt, Schubert , Kodá ly , Mozart . 

Verdi , Erke l , Strauss, Offenbach, 

Lehár müve i szerepelnek. Vezé-

nye l : Unger Ernő , V i k á r Lász ló és 

Munkács i La jos . 

A K I O S Z B É K E B I Z O T T S A G A 

ma este 8 órakor a Klauzá l-tér 2. 

sz. helyiségében békezászló avató 

ünnepséget rendez. 

A zász lóavatáson Dácsán Mi-

há l yné elvtársnő, a Városi Békebi-

zottság t i t k á ra mond beszédet, 

ma j d az i innopség u t án a K I O S Z 

ku l túresoport ja műsoros előadást 

tar t . 1 • f ; 

J U N I U S 16-AN, ezerdán dé lu tán 

fól 7 és este fél 9-kor a Szabadság-

f i lmsz ínházban a Budapest i Varieté 

művészeinek vendégjátékát; ren-

dezi meg az Országos F i l h a rmón i a 

szegedi kirendeltsége. Feltépnek 

Tabány l M i h á l y harmonikamí ivész 

és szólistát, a Ha rsány i együttes, 

Erdé ly i Nó ra és Szente Akos éne-

kesek, a 2 Deák táncospár, a 3 

Marko excentrikus akrobaták , Zsur-

bcy bűvész. Konferá l Ha l ász Tiva-

dar , 

Ér tes í t jük a Pol i t ika i Gaz-

daságtan I . év fo lyam hallga-

tóit , hogy az 1954 j ú n i u s 

12-re, szombatra tervezett 

összefoglaló konferenciá t el-

halasztottuk és azt j ú n i u s 

19-én dé lu t án fél 3 órakor 

ta r t j uk meg a Pár tok ta tók 

Házában . 

Agit.-Prop. Osztá ly 

SPORT 

(Jj lendületlel fejlődik az Sz. Lokomotív 

kerékpáros szakosztálya 

N A P I.R E N D 

1954 
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SZOMBAT 

IDAJARASJELENTÉS 

Várható időjárás 
szombat estig: Fel-
hős idő, többfelé 
még eső, keleten zi-
vatarok. Mérsékelt, 
Időnként élénkebb 
szél, a hőmérséklet 
alig válto/.ik. 

Várható hőmérsék-
leti értékek: szombaton röggel 13—16, 
délben 21-24 tok között. 

MOZI 

Szabadság: 6 és 8: Szerelem engedély 
nélkül. — Csehszlovák filmvígjáték (jú-
nius 16-ig). 

Vörös Csillag: 6 és S: Bajazzők. — 
Clasz operafilm (Június 13 lg). 

Fáklya: 7 és 9. Jö idő esetén a 9 őrai 
előadás a Kert-moziban: Maclovla. — 
Mexikói film (Június 16-ig). 

SZÍNHÁZ 

Este fél 8: Mákvlrágok. Ady bérlet (10). 

A NEMZETI SZINIIAZ IGAZGATOSA-
GA közli, hogy a II. sz. bérletszclvi-
nyek a Bánk bán !3-i előadására bevált-
hatók. 

' " B i f j a ! I VASARNAP1 SPORTMOSOR I * -«áL 

Úszás és vízilabda 

Ufe: iz 

A R Á D I Ó M C S O R A : 

r " ~ JUNIUS IS, VASARNAP 

Koss ulti-rádió 

6 Reggeli zene, 6.45 Lapszemle, 7 Hí-
rek. 7.35 Hanglemezek, 8 lllrek, 8.15" 
Fgy falu — egy nóta. 9 Zenés íejtö-ö. 
10 Vasárnap levél. 10.10 Gyermekrádló. 
11 Felolvasás. 12 Hírek, lapszemle, 12.15 
Népi zene, 12.45 Szimfónikus zene, 14 15 
Jutalomműsor. 14.45 Előadás, 15 Sziv 
küldi, 16 Vidám műsor, 18.35 Tánczene. 
17.40 Kincses kalendárium. 18.40 Rádió-
lexikon. 19.10 Népzene. 19.30 Moszkvai 
rádió összeállítása. 20 Hírek. 20.10 Iro-
dalmi folyóirat Ismertetés. 21.10 Ti'.nc-
z«ne. 21.30 Sporthíradó. 22 Hírek. 22.10 
Klasszikus operettekből, 23 Hangképek a 

] vlvővllágbajnokságról. 23.20 Közvetítés 
j hangversenytermekből, 24 Hírek. 

Petőfi-rádió 

8 Reggelt zene, 8.30 Unit. félóra. 9 
Falurádió. 9.30 Lemezesláda. 10.10 Zene-
kari muzsika, 11 Népi muzsika, 11.30 
Atagyar népdalok, 12.30 Könyvrészlet, 13 
Operettrészletek, 14 Mflvészlcmezek. 15 
Beszélgetés Szőnyi István festőművésszel. 
13.20 Enek. 16 Operarészletck, 16.40 
Ciyermekszlnház. 17.20 Szatírák, 17.40 
Hangverseny. 18.20 Dalok. 18.35 Vonós-
négyes. 19.10 Könnyű zene. 19.40 Tánc-
zene. 20.15 Lapismertetés. 20.30 Opera: 
Walkflr. 21.35 Népi zene, 22 Hangver-
seny Mozart műveiből. 

MUZEUM 

Pehértö élővilága (Kultúrpalota, Roo-
sevelt tér) hétfő kivételével mindennap 
délelőtt 10 órától 6 óráig. A Múzeumi 
Képtár (Horváth Mihály utcai Ovegcsar-
nok) héttő kivételéve mindennap délután 
2 órától 6 óráig, vasár- és ünnepnapokon 
délelőtt 10 órától 2 óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-töl 21 óráig, 
hétfőn 14-től 21 óráig: vasárnap 9-től 13 
óráig. Kölcsönzés 12-<öl 23 óráig; hétfőn 
14-től 20óráig; vasárnap 9-töl 13 óráig. 

Somogyi: Olvasóterem 10-töl 19 örálg. 
Kölcsönzés 13-tól 18 óráig. 

Járási: Sztálin krt. 54: Kölcsönzés: szer-
da kivételével minden hétköznap délután 
3 órától esle 7-ig, szombaton délután 2-től 
7 óráig. 

Gorkij: Hétfőn, kedden, szerdán, pénte-
ken reggel 8-tól 12-ig és délután 1-töl fél 
4-ig: csütörtökön és szombaton délelőtt . . . . . . ,— - - , . , . , . „ , 
10 öl délután 2-ig, délután 3-tól este 7-ig. grád megyel_I.O. bajrtokl JVaflasz.) 

A vasutasok nagymulti kerékpáros 
szakosztálya a mult év végen 8 fóré le-
csökkent létszámmal, hiányos felszerelés-
sel, széthúzó vezetőséggel szomorú képet 
nyújtott. Az év elején a kipróbált, régi 
versenyzőkből álló új vezetőség lendülete-
sen fogott hozzá a nagy munkához és ma 
már megállapíthatjuk, hogy sikeresen 
hajtotta végre az átszervezés!. A szak-
osztály Jelenleg 2 női és 22 térti verseny-
zővel működik, akik valamennvien fiata-
lok és ami különösen megbecsülendő: ki-
vétel nélkül saját nevelése a Szegedi Lo-
komotívnak. Az idei szép eredmények-
egyik részese Kiss Lajos, a nyíregyházi 
100 km-es országúti verseny győztese. 
A1AV villanyszerelő, 1949-töl versenyez. A 
szakosztáv nagy reménysége Szűcs 
László. Mint 17 éves. Ifimunkás 1947-ben 
kezdett el versenyszerűen «kerékpározni a 
Szegedi Lokomotívban. Az akkori edző, 
Joachim keze alatt első Iflversrnyén már 
harmadik helyezést ért el. 1950-ben al-
tért a fakerékre és háztömbküiüli. vala-
mint délkerületi 100 km-es bajnokságot 
nyert s a kitünletö I. osztályú minősí-
tést. Katonai szolgálata után ez évben 
ült ismét nyeregbe és a 100 km-es vas-
utas bajnokság első diját hozta ha; a. 
Munkahelyén is élenjár, legjobb ke<-sifr'-
(rója Szeged Rendezö-pályaudzarnak és 
tovább képezi magát legkedvesebb szol-

gálati ágában, a kocslszolgálatban szán-
dékozik vizsgát fenni. Bár munkaköre 
éjszakai szolgálattal Jár, résztvesz min-
den edzésen és sikeresen akar szerepelni 
az év nagy versenyén, a Magyar Körver-
senyen. 

A szakosztály Ifijei, Szalontat, tflss és 
Újvári, a serdülök: Bödő, Tatár, Táncos, 
a női tagok: Korom Magda ifi és Tóth 
Margit III. osztályú versenyzők vala-
mennyien szereztek már ezévben értékes 
helyezést. 

Kocsis edző az MHK-ra alapozta az 
edzéseket. Tavasszal a közhasználatú gé-
pekre kiirt MHK kerékpáros versenyt 
megnyerték és az MHK postaversenyen is 
teljes létszámmal résztvettek a szakosz-
tály tagjai. 

Kecskeméti László szakosztályvezető 
elégedett a szakosztály Jó szellemével, 
amely abban is megnyilvánul, hogy a 
tagok a gépek karbantartását önként vál-
lalt munkában végzik el. A vasutas ke-
rékpárosok ezévl terve: két versenyzővel 
résztvenni a halnapos körversenyen szep-
temberben. az Itt és egyéb oajnokságo-
kon szerzeit helyezésekkel a Béke-kupa 
B. csoportjának 8. helyéről felkerülni az 
5. helyre. Ugy gondoljuk, hogy további 
Jó munka biztosíthatja is ezt a Lokomo-
tív kerékpárosainak. 

:«[!'•• ' T. i . 

MAI SPORTMOSOR 

Labdarúgás 

Ady tér: 4 órakor MTH-Sz. Kender vá-
rosi II. osztályú bajnoki (Molnár J.), tél 
6-kor Haladás—Petőfi városi 1. o. baj-
noki (Fodor). 

Szabadság tér: fél 6-kor Fűtőház—Va-
sas városi I. o. bajnoki (Tóth F.) 

Petőfi pálya: 6 órakor Petott—Távírda 
városi lt. o. bajnoki (Acs I.). 

Cserepes sor: fél 3-kor Szikra—Vasas 
II. éremmérkőzés (Füzest). 6 orakor Ki-
nizsi—Mihálytelek városi II. o. bajneki 
(Dukál). 

Juta pálya: 5 órakor Juta II—Előre II . 
városi II. o. bajnoki (Lőrinc.) 

Haladás külső pálya: 4 órakor Homéd. 
tiszti klub—Traktor városi éremmétközés 
(Sári). 

Röplabda 

Az Sz. Hatadás pályán délelőtt 9 érá-
tól és délután 5 órától folytatódnak a 
városok közötti női röplabda torna küz-
delmei. 

Tenisz 
Az újszegedi Haladás és Petőfi pályá-

kon reggel 8 órától és délután 3 tói 
folytatják a területi teniszbajnokság mér-
kőzéseit. 

Az újszegedi versenyuszodában vasár-
nap délelőtt fél 12 órai kezdettel Sz. Dó-
zsa—Egri Fáklya országos bajnoki vízi-
labda mérkőzés kerül sorra. 

Délután 5 órai kezdettel nz Sz. Dózsa 
rendezésében minősítő úszóversenyt tar-
tanak a szegedi sportkörök részvételével. 

Labdarúgás 

Az SZ. Petöti pálya műsora: Délelőtt 0 
órakor Építők-Lendület városi T. o baj-
noki (Széli F.K 3 órakor mezftláoas lab-
darugó bemutató. 4 órakor Sz. Petőfi ifi 
-Sz. Kinizsi megye! Ifjúsági bajnoki 
(Mártont. 6 órakor Sz. Petőfi-Vasas Di-
namó NB II-es mérkőzés 

Milyen eredményeket érhet et 
bajnokságon Brazilia? 

vtlág-

ARAMSZONET 

A Délmagyarországt Áramszolgáltató 
Vállalat közli, hogy f. hó 13-án, vasár-
nap Hattyas-telepcn, Ságvári-telcpen és 
Tolbuchln-sgt, Korda-sor sarkától kifelé 
6—12 óráig szünetel az áramszolgáltatás. 

F E L H Í V Á S 

Felhívom a termelők figyelmét, hogy 
aratási szerződésüket a MT Elnöke utasí-
tása értelmében június 10. és 30-a közölt 
lehet kötni a Városi Tanács Jogi Cso-
portjánál, Tanácsháza, I. c,n. 11 l-es 
szoba. 

Részesaratót azok szerződtethetnek, 
akik saját erővel az aratást nem tudják 
elvégezni. Ozemi dolgozó munkavállalásá-
hoz üzemvezetőségének hozzájárulása 
szükséges. 

VB.-elnök 

SZÉP recamié eladó. Csongrádi sgt. 16. ALSÖVAROS. Csonka u. 15. számú 261 
TFRMÉNYR AKODASHOZ munkavállalókat 
felvesz a Közraktárak. Tisza-pu. 
ERTES1TI a Szegedi Erdészet a mun-
kavillalóit. akik Vér és Joó erdésznél a 
hullámtérben kösztes földet kapattak, f. 
hó 14-én. hétfőn reggel 7 órakor a Ma-
kói Tanácsházánál a fizetésük átvétele 
végett okvetlen jelenjenek meg. 
FÉRFI segédmunkásokat azonnali belé-
pésre alkalmazunk. Szegedi Gázmű. 
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Mérleggyár 
sürgősen felvesz lakatosokat, esztergályo-
sokat és segédmunkásokaC 
ERTESITJOK vendégeinket, hogy a Gőz-
fürdőben a belső strandfürdő f. hó 13-án 
iliegnvllik és hétköznaponként 10, vasár, 
nap 9 órától áll a dolgozók rendelkezé-
: ére. Az úlszegedl versenyuszodában az 
ú zásoktatás megkezdődik. Érdeklő Int az 
ottani pénztárnál. 

I'F.LYBEI.I munkára rakodáshoz férfi se-
gédmunkásokat felvesz a Szegedi Hűtő-
ipar Vágóhídi telepe. 
HALÖSZOBABUTOR eladő. Dóz3a Gy. u. 
7 szám. II. 19. 
AJTO. ajtótok, konyhaasztal, eladó. Rigó 
II. 24. t. 
AlOTORKERÉKPAR NSU 230 km* kifogás-
talan állapotban. valamint mindenféle 
kaptafa eladó. Lengyel n 26. 
EGY gyermek sportkocsi Jó állapotban 
eladó. Tavasz u. 10. 
SZEGED és Vidéke Körzeti Földműves-
szövetkezet keres megvétslre 3i)0 kg-ig 
mázsát, azonkívül bolti és raktárt beren-
dezést. Ajanlatokat a központi Irodában 
fogadunk: Kossuth Lajos sgt. 25. szám 
alatt 
ALIG használt szfv-gye-mrk sportkocsi 
riadó. Takaréktár u 8. házfelügyelőnél. 
TANCTANITAS f. hó 17-én. beiratás 5 
órától Petőfi Sándor slg. 0. szám, Bu-
gadzsiáné & Cica, | 

négyszögöl házhely eladó. Érdeklődni: 
Újszeged. Hargitai u. 32. szám. 
HASZNALT ajtó, ablak, eladó. Alkony 
u. II. szám. 
FLADO kaptár, keréknár, tlzedesmázsa, 
hegedű, hordó, asztalosszerszámok. Újsze-
ged. Székely so' 10. szám. 
2.50-es 5—4-es PUCH motorkerékpár Jó 
allapotban eladó. Arany J. ti. 10. II. 4. 
FLADO egy negyed ház a Móra utcában. 
Elcserélném használt tégla_ cserpép, _ fa-
anyagra vagy szántó tóidért. Érdeklődni: 
Újszeged. Bal fnsor 12. 
FGY 200-as Zündapp eladó. Újszeged, 
Mnrosfő 2. szám. 
K3KARBAN lévő mély gyermekkocsi el-
adó. Bolyai J. u. 13. szám, Epres. 
ELCSERÉLNÉM száraz, utcai, szoba, 
konyha, kamrás rendes 'akásom hasonló 
nagyobbért. Kecskeméti u. 5. 
VETŐMAG KÖLES. elsőrendű, eladó. 
Szatymazi u. 33. 
OSZGBORJU. elválasztott, bőtejü tehén 
fia. tüzrevaló (zék eladó. Alsóváros, Ti-
sza Lajos u. 35/a. 
EGY drb törzskönyvezett fejős tehén, 
üvegajtó, ablak eladó, ösz u. 20. 
KLADO Vh hold fekete föld a várostól 
4 km-re. Érdeklődni Valéria tér 4. 1. 2. 
ELADÓ nagyméretű ócska tégla, ajtók, 
ablak és függőeresz csatorna. Zárda u. 
8 szám. 
F.LADO női magassarkű barna bőrtalpú 
39-es szandálcipő. Partizán u. 6. sz. 1. 
4 ajtó. 
FLADO bőr lószerszámok, féderes kocsi-
ülés. Csongrádi sgt. 46. 
VAJSZINO ruhásszekrény. körzőkészlet. 
Weltatlasz, necc ágyterítő elaJó. Boros 
József u. 11. 
ELADÓ használt, kifogástalan karban le-
vő masszív írógép. Hódmezővásárhely, 
Bocskai R, jb, _ ' -

JOALLAPOTBAN lévő 80-as tangóharmo-
nika eladó. Megtekinthető Bokor u. 17. 
ELCSERÉLNÉM Petőfi telepi kertes ma-
gánházban lévő kettő szobás, lakásom, 
hasonló felsővárosi vagy belvárosi össz-
komfortosért. IV. u. 165. 
NÖI kerékoár 8—12 éves gyermeknek 
(24-es) Jókarban eladó. Megtekinthető Ri-
gó u. 18. szám. üzlet. 
KÉPESÍTETT könyvelő vagy bérelszámoló 
állást keres. Gombos, Kordasor 7. sz. 
ELADÓ Elektrólux porszívó, kitűnő han-
gú hegedű, fekete zakó és mellény, csó-
nakváz. pult. Kápolna u. 1!. 
CIPÉSZBERENDEZES eladó. Lengyel u. 
15. szám. 

ÖSZIARPA, búzakorpa, négykerekű kézi-
kocsi. túrógép, többféle kovácsszerszám, 
eladó. Bécsi krt. 25. 
EGY jókarban lévő 100 cin1 Jáwa motor-
kerékpár eladó. Kiskundorozsma, István 
o. 12. szám. 
F.LADO 40 q beoltott mész egv tételben, 
2000 falcos cserép. Érdeklődni délután 
Szél u. 48. szám. 
3EJARÖNO heti 3x4 órára felvétetik. Kos-
suth Lajos sgt. 8. III. 7. 
GYERMEKET vállalok gondozásra, here-
korpa eladó. Gogoly u. 9. szám. 
EGY párcvezös csónak eladó. Petőfi telep 
III. ti. 68. szám. 
NAGYMÉRETŰ strandkabin eladó. Hattyú 
u. 33. 
ÉPÜLETFAANYAGOK és cserép eladó. 
Vásárhelvl sgt. 73. 
VARRÓGÉP, nagv Singer süllyesztős, el-
adó. Újszeged, Szövő u. E 
AJTO. ablak, tokkal eladó. Petőfi telep 
XXIV. u. 879. 
ELADÓ nagy szabóasztal, kerékpár. Her-
nyós ii. 22. 
JÓLFÖZÖ mindenes ajánlkozik 15-re vagy 
l-re. Lászlóné. Kecskeméti u. 2. 
KÖAGYAGCSÖVEK, ajtók, kov lestűzhely 
bőrfújtatóval, czősatúk, menetvágók el-
adók. Rigó u. 30. szám. I. vasárnap. 
100 cm1 MOTORKERÉKP \R, cimbalom, 
férfi ruha eladó. Horváth M. u. 7. sz. 
udvar bal. 2. ajtó. 
FIATAL, eró's anyagmozgató férfit fel-
veszünk. Tudományos KSZ. Sztálin krrl 
54. szám. 
NAGYSZÉKSOSON a Kisvasút mellett 
eladó 1300 négyszögöl szőlő. Tisza Lajos 
ii. 78. szám. 
E.MELETI olcsóbérfl szoba, konyha, spei-
zos és kamrából ál'ó lakásom elcserél-
ném kisebbért. Alföldi u. 35. „zám 
EGY 2+i-es rádió eladó. Megtekint-
heti! csak vasárnap. Gogolv u. 30. 
ELADÓ 2 drb úi ablak és 1 új ajtó. Ta-
nítói kiskertek. Rábai u. 6. 
ABLAKSZARNYAK. divánv. gyermek vas-
ágy. ágy. kerti székek, asztal, Jégszekrény 
és nagvtOkör. kókusszőnyeg eladók. Ne-
mestakács u. 6. 
A BUDAPESTI Szállítmányozást Vállalat 
lóápolókat alkalmaz. Jelentkezni lehet: 
Budapest, V. Marx tér 7. szám alatt a 
Munkaügyi osztályon, 

A brazil sajtó is bizakodó Lángon fog-
lalkozik csapatának esélyeivel. Az uru-
guayiakkal ellentótben nem a csatársor-
ban. hanem „sziklaszilárd" védelmükben 
biznak, de fedezet- és csatársorukat is 
igen jónak tartják. Brazília válogatottja 
háromhátvédes-rendszerben játszik. A 100 
cm magas Santos-testvérpár és a náluk 
is magasabb és erősebb testalkatú közép-
hátvéd, Plnheiro. akik egyébként is egy 
csapatban — a Botafogóban — játszana!;, 
a brazilok szerint „áítörlietetlen". A 
fedezetsorban Veludo a védelmet erő-
síti. Bauer pedig a támadások elindítója. 
A csatárok közül a 195 cm magas Bal-
tazár és Julinho a legveszélyesebbek. A 

Hiinvadí tér * 8 órakor Sz. Dózsa—Cson- brazilok pontos, gyors, kapásból további-
. „K„ I ,MM ura/tószt tél tott labdákkal felépített támadásainak si-

tt-kor Sz. Postás—Sz. Textilművek me-
gyei I. o. bajnoki (Újhelyi), 3 orakor Sz 
Dózsa II—Fűtőház városi éremmerkőzts 
(Kun). 

Ujszegedi VL nálya: 4 órakor Újsze-
ged—Épületszerelők városi II. o. bajnoki 
(Somogyi). 6 órakor Újszeged—Mindszent 
megyei I. o. bajnoki (Dóban. 

Ady tér: 8 órakor Bőrösök-Sz. Kender 
városi I. o. bajnoki (Farkast, 10 órakor 
Haladás Tanerőky-Petőfi KTK városi 
éremmérkőzés (Gém). 

Lokomotív pálya: fél 9-kor Sz. Loko-
motív II—Vörös Meteor városi I. o. baj-
noki (Szöllősi). 

Juta pálya: fél 6-kor Traktor—Kinizsi 
városi I. o. bajnoki (Jurk.a). 

Dorozsma: 6 órakor Sz. Juta—Hmv. 
Dózsa megyei I. o. bajnoki (Onódl). 

Szöreg: 5 órakor Szőregi Lok-Szen-
tesi Lok. megyei I. o. balnoki (Prónnt). 

Járást labdarugőbajnokság: Mörahalinon 
L órakor Oszentlván. Üjszentivánon 5-kor 
Szőreg (Orosz). Dorozsmán fél 5-kor 
Szatymaz (Bánsági). Röszkén 5 órakor 
Tápé (Kársai). Baiástyán 5 órakor Deszk 
I.. Algvőn fé! 5-kor Sándorfalva (Pintér 
K.) és 'Deszken 6 órakor Deszk Il.-Otlia-
lom (Miskolczi) Játszik. 

— Röplabda \ P 

Az Sz. Haladás pálván délelőtt 9 író-
tól folytatják a városok közötti női típ-
labda torna befejező küzdelmeit. 

Tenisz 

A Haladás és Petőfi újszeged! pályáin 
reggel s órától folytatják a teiületi te-
niszbajnokság befejező mérkőzéseit. 

FELHÍVÁS 

Az Sz. Petőfi labdarugó szakosztályá-
nak vezetősége felhívja a Petőfi (mezít-
lábas) úttörő Játékosait, hegv vasárnap 
délután fél 3-kor az újszegedi Sz. Petöti 
sporttelepen a bemutató mérkőzésen jelen-
jenek meg. 

Szegedi atléták vidéken 

Csongrád megye yálogaiott atléta csa-
patában vasárnap Szolnokon hat megye 
közötti válogatott. atlétikai versenyen vesz 
részt, több szegedi atléta. 

Makón vasárnap megyei atlétikai ver-
senyt tartanak, melyen szintén nagyszám-
ban szerepelnek szegediek. 

A városok közötti röplabda-torna második 
napjának eredményei 

Tegnap folytatták a Szegedi Haladás 
pályán a városok közötti röplabda torna 
mérkőzéseket. A küzdelmet tnegnehezi-
'ette a szinte egész napon át taitó eső-
zés. 

Eredmények: 1. Miskolc—Szombathely 
3:0 (4. 8. 10). 2. Szeged-Debrecen 3:1 
(2, 6. 15, 1, 9). A szegediek a Játék egy 
részében tartalékokat is szerepeltettek s 
ezért egv játszmát elvesztettek. Jók: Ber-
ki. Csíkos. Pelerdy; illetve Sorbánná. 3. 
Budapest—Békéscsaba 3:1 (I0:!5. 7 1, 
12). Délután zuhogó csö'-en Játszották a 
Budapest—Szeged mérkőzést. A budapesti 
csapat jobb labdakezelésével. leütéseivel 
győzött. A szegediek a nyitásnál és a 
sáncotásnál sokai hibáztak. Fredménv: 
Budapest—Szeged 3:0 (11. -1. S) Jók: Ká-
posztás, Jászai, Strassmann, Illetve Pe-
lerdy. Miklósy. 

Kézilabda válogatott mérkőzés lesz 
Visatbe'yen 

A kézilabda spo.- híveinek szép mér-
kőzést Ígér a Szolnok megye -Cvongiád 
megye férfi év női válogatott találkozó 
vasárnap délelőtt háromnegyed ]) óla-
kor a Sztálin-utca! Petin sporttelepen A 
mérkőzés előtt rövid kis ünneorég kc-a'é 
ben üdvözlik majd egymást a résztvevő 
fétólíafe 

Seres megzavarása bármelyik elleniéi 
számára igen nehéz feladat lesz. 

Jő, ha mindenki tudja! 13 

Felhívom a sportkörök elnökségei:, 
hogy ittas állapotban levő egyéneket a 
sportrendezvényekre ne engedjenek be. A 
szövetségi ellenőrök és a Játékvezetők el-
lenőrzik a rendelkezés betartását. MTSB. 

Szovjet sakkozők utaztak az Egyesült 
Államokba 

Moszkva (TASZSZ). Június 9-ír Mosz-
kvából Nevvyorkba repült a Szovjetunió 
sakkválogatottja. A szovjet csapat tag-
jai: Szmiszlóv. Bronstein. Keresz, Avet-
bah, Geller, Kotov, Petroszjan és Tajma-
nov nagymesterek. Tartalék Boleszlav-
szkij nagymester. Csapatkapitány: Bonda-
revszkij nagymester. 

A szovjet sakkcsapat vezetője: D. V. 
Poszfnyikov. 

A Szovjetunió és az Egyesült Államok 
sakkcsapatának mérkőzése Június lC-án 
kezdődik Newyorkban. 

Annak ellenére, hogy a Szovjetunió 
Társadalmi Sakkszövetsége és a szovjet 
sakkozők tiltakoztak az 'ntézkedés ellen, 
az amerikai hatóságok nem változtatták 
meg a korlátozást. Ezek után a szovjet 
sakkozók lehetetlennek tartották, hogy 
résztvegyenek a Newyorkban tervezett 
mérkőzésen. 

Ez év elején az amerikai sakkszövet-
ség újra Javasolta a szovjet sakkozók-
nak. hogy rendezzék meg az Egyesül Ál-
lamok—Szovjetunió sakkcsapatának ta-
lálkozóját. Kijelentette egyben, hogy az 
amerikai hatóságok megsemmisítették a 
szovjet sakkozók newyorki tartózkodásá-
vá! kapcsolatban előzőleg kiadott korlá-
tozást. | i _ i , 

A LABDARUGÓ VILAGBAJNOKSAG 
HÍREI 

A világbajnokságra készülő nyugatné-

met válogatott labdarugók csütörtökön — 

a nyilvánosság klzá-ásával — tartották 

utolsó hazai edzésüket a Karlsruhe mel-

letti sportiskolában. 

Az angol válogatottak csütörtökön be-

fejezték közős edzéseiket és a látékosok 

hazatértek otthonukba. A labdarugó 

együttes hétfőn repülőgépen utazik 

Svájcba, 

Skócia válogatott labdarugóit szomba-
ton estére várják Luzernbe. 

A 22 Játékosból és öt kísérőből álló 
csehszlovák együttes csütörtökön megér-
kezett Svájcba. 

• 
A fran-'a válogatottak • Divonne-Ies-

Bainsl edzőtáborban fejezik be világbaj. 
noki előkészületeiket. 

A francia válogatottat csütö-tökőn úiabb 
veszteség érte Vignal után — aki kar-
ját törte — most a tartalékkapus, Ru-
minskl Is megsérült. 

DÉLMAGYARORSZAO 

a Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyei napilapla 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megyei Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenln-u. 11 

Telefon: 35-35 és 40-80. 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér l 

Telefon: 31-15. és 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdalpari Vállalat 
-re w Szeged 
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