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M a : tlöadfts a pollilkai 
akadémian 

Szegedet- ma. csütörtökön 
délután fel 3 orai kezdettel 
a Szabadság Filmszínházban 
ta r t ják a városi pártbizott-
ság politikai akadémiája so-
ron következő előadását. Ka-
locsai Dezső, a Szegedi Tudo-
mányegyetem marxista—le-
ninista tanszékének vezetője 
»A vallas néhány kérdése* 
címmel tart előadást, azt kö-
vetően pétiig vetítésre kerül 
a Szent Péter esernyője ci-
ni ti magyar film. 

NAGV FELHOZATAL, ÉLÉNK KERESLET A SZERDAI PIACON 
Nagy felhozatal, élénk kereslet JeUemezte a szerdal szegedi 

piacot. Az arak a kö\étkezőképpen alakultak kilónként: Baromfl-
átak: tyúk 23, pulyka 21, sovány kacsa 19, sovány liba 18 forint. 
A tojás darabja 1 forint volt. A tejpiac árai: tej 3, lejföl 21, 
vaj 42, tehéntúró 9, juhturó 26 forint. Egyéb árak: száraz bab 6, 
mák 28. savánvú káposzta 3 forint. Gyümölcs-zöldségárak: bur-
gonya 2,30, sárgarépa 1,80, gyökér 2,50, vöröshagyma 1,30, fok-
hagyma 7, fejes káposzta 2,80 kelkáposzta 3,50, paraj 16 forint, 
karalábé 1,30, alma 6, héjas dió 14 forint. 

— A DESZKI DÉLSZLAV-
EGYUTTES tam hurazc.nek ara 
szerb népdalfeldolgozás! állí-
tott össze és új műsorukkal 
mutatkoznak be a helyi fel-
szabadulási ünnepségen. 

FORGALMAS NAP 
A MENTŐKNÉL 

Kedden forgalmas napja volt 
a szegedi mentőknek. Pontosan 
öt esetben hívták kl őket al-
koholmérgezescs emberekhez. 
Az öt esetből három súlyo-
sabb volt. A déli órákban a 
rendőrkapitányságra hívták ki 
a mentőket, mert Börcsök Pé-
ter, Szeged, Hársfa utca 4. 
szám alatti lakos erősen ittas 
állapotban az uteán hangosko-
dott, tí a rendőrőrszem a ka-
pitányságra kísérte. A kapi-
tányságról az alkoholmérgezett 
embert a mentők a lakására szál-
lítottak. Délu'án 2 órakor a 
Szlvárvápy kitérőhöz mentek 
a mentők. Miután a vlszgálat 
során a mentőorvos súlyosnak 
találta az esetet, a ..beteget" 
a Il-es kórházba szállították, 
ahol gyomormosást kapott. Dél-
után 4 órakor a Tündér utca 
és a Csongrádi sugárút sarkán 
az italtól teljesen eszméletlen 
állapotban találták Kárpáti An-
tal, 20 éves sándorfalvl lakost. 
A mentők őt ls a II-cs kórház-
ba szállították. 

— Le lehet már ülni a sze-
gedi korzon. Az L kerületi ta-
nács építés- és kózlekedesl 
osztálya a tegnapi napon, a Jó 
Időre való tekintettel Ismét ki-
helyeztette a megjavított. át-
festett pihenőszékeket a sze-
gedi korzóra. 
68 S Z O T A B 
1 250 004 PÉLDANYBAN 

1850 óta 68 két- és többnyel-
vű szótar Jelent meg 91 kiadás-
ban es több mlnt 1 250 000 pél-
dányban. — erről számol be 
Propper László, az Akadémiai 
Kiadó szótárszerkesztést osztá-
lyának vezetője a Magyar Tu-
domány utolsó számában. A 
magyar—francia nagy szótár 120 
ezer adatával az élő magyar 
szókincsnek ez idö szerint leg-
teljesebb gyűjteménye. A közel-
jövőben megjelenik az orosz 
nyelv új típusú iskolai szótára, a 
kínai—magyar és magyar—kínai, 
a magyar—arab és arab—ma-
gyar szótér is. A szemléltető 
szótárak sorozatában a ma-
gyar—német, magyar—francia és 
magyar—orosz, köteteket rövi-
desen követik a magyar—angol 
és magyar—olasz illusztrált szó-
tárak is. A baráti országok 
akadémiáival létrejött együtt-
működés segítségével Jelent meg 
a lengyel—magyar és magyar 
—koreai szótár és Jelenik meg 
a közeljövőben a cseh szótár. 
Az orosz nyelvű szótárak ed-
dig több mlnt 250 ooo példány-
ban kerültek ki a sajtó alól. 

VÁLTOZÓ FELHŐZET, 
NÉHÁNY HELYEN ESO 

Várható Időjárás csütörtök 
estig: változó felhőzet, va-
lamivel több napsütésseL 
Helyenként eső. zivatar. 
Mérsékelt északi, északke-
leti szél. A hőmérséklet kis-
sé csökken. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet csütörtökön 
11—14 fok között, délkele-
ten még 14 fok felett. 

Távolabbi kilátások: a 
hét régén hűvösebb tdó. 

SÚLYOS BALESET A MARX TERÉN 
Éter Mihály vlzvezetékszerelő. Szeged. Szent Mikló6 utca 18. 

szátm alatti lakos rendes napi munkáját végezte a Marx tér 14. 
szám alatti iskola előtt. Közelében a technikum növendékei tor-
násztak, majd 6ulyt dobtak. Az egyik rosszul dobott ötkllós 
sú)y a gyanútlanul dolgozó vtzvezetekszerelö fejére eaett. Éter 
Mihály rögtön rosszul lett. teljesen elvesztette emlékező tehetsé-
gét. A helyszínre kiszállt mentők súlyos agyrázkódást és kopo-
nvacsonttörést állapítottak meg. A beteget azonnal beszállítottak 
a Sebészett Klinikára. 

— Kinevezték az április 8-án, 
Szegeden sorra kerülő országos 
nyereménybetétkönyv sorsolás 
sorsolási bizottságának tagjait. 
Ezek a kővetkezők: Elnök: 
BlrUng József az OTP Csong-
rád megyei fiókjának vezetője, 
titkár Tarest Tibor. Tagok Bi-
czó György, a szegedi városi 
tanács végrehajtó bizottságá-
nak elnöke Juhász József, az 
S7MT megyei elnöke. Nagy 
István. a Hazafias Népfront 
varos: titkára. 

VÉRADÓK A JÁRÁSBAN 
Hétszázötven tagja van a 

szegedi járás falvaiban az or-
szágos véradó mozgalomnak. A 
községi vöröskereszt szervezetek 
most elhatározták, hogy to-

vább gyarapítják a rendszeres 
váradók számát. 

x Angol nyelvtanfolyam csü-
törtökön 6 órától meg lesz. tart-
va h KPVDSZ Központi Műve-
lődési otthonban (Tolbuhln 
sgt 14.1 
NÉPFRONT-EST A JÓZSEF ATT1LATFLEPEN 

Szeged. József Attitatelrpeu a népfront helyi csoportja ápri-
lis t-én, pénteken a telepi Iskolában este 6 órakor népfront-estet 
rendez. Az esten a német kérdésről hangzik el elóadás. A nép-
front-estre — amely természetesen teljesen díjtalan — minden 
érdeklődőt szívesen várnak. 

— ötvenezer rortntos beruhá-
zással átalakították a Szegedi 
Nölszabó Kisipari Szövetkezet 
Karás/. utcai mértékes fiókját. 
Az. átalakítás során moderni-
zálták a berendezést, nagyobb 
és kényelmesebb előteret biz-
tosítottak a rendelőkÖzönség 
számára. Az átalakított üzlet-
ben a héten már meg is kez-
dődött a munka. 

— Parkot létesítenek Ti szá-
szig* ten a községi mozi előtt. 
A szovjet emlékmű környékét 
ls virággal, cserjével diszitik: a 
felszabadulási ünnepségekig be 
akarják fejezni a munkálato-
kat. 

— ELUZEMAVATO ÜNNEP-
SÉGET rendez holnap, pénte-
ken délután « órakor a Sze-
gedi Paprikafeldolgozó Vállalat. 
Az ünnepséget az alsóvárosi 
retófi Sándor Kultúrotthonban 
tartják. 

1940 március 31. csütörtök 
M O Z I K 

Szabadság: Fél 6 és fél 8 óra-
kor: Számíthatsz rám. Szovjet 
íUm. Április 6-lg. (A űlmpro-
pagandlstak részére a bemu-
lató délelőtt fél 11 órakor kez-
dődik.) 

Vörös Csillag: 6 és 8 Orakor: 
Szerelem csütörtök. — Magyar 
film. Április l-ig. 

Fáklya: Fél 6 és fél 8 óra-
kor: Téves kapcsolás. — Ro-
mán film. Április 3-lg. 

Kender Mozi, Rigó u. kultúr-
terem 5 órakor: Kettőnk tit-
ka. Francia film. 

Postás Mozi: 5 és 7 órakor: 
Szülői ház. Szoviet film. 10 
éven alul nem ajánlott. 

Dugonics Mozi: 5 és 7 óra-
kor: Feleségem a sztár. Német 
film. Dzsessz, tánc, revü és vidám-
ság. Közkívánatra. Korhatár nél-
kül. Ma utoljára. 

November 7 Művelődési Ott-
hon, Ujszeged, 7 orakor: Gá-
bor diák. Magyar film. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Este 7 órakor: Szabad szél. 

— Bérletszünet. 
K A M A R A S Z Í N H Á Z 

Este 7 órakor: Alkalmi férj. 
ALLATORVOSI INSPEKC10S 

SZOLGALAT 
Szeged város területére 

Március 26-tól áprilist 2-ig. 
este 6 órától reggel 6 óráig 
(vasár- és ünnepnap nappal is) 
elsősegély és nehézellés eseté-
re inspekclós dr. Palotás Gyu-
la állami állatorvos. Lakik: 
Partizán üteg 7. Telefon: 26-94. 

Az állatorv 06 kiszállításáról a 
hiv fél köteles gondoskodni. 

x „Bukfenc" RAkuson. Ápri-
lis 4-én este 7 órai kezdettel 
a Postás Művelődést Otthon 
színjátszói ünnepi előadásban 
mutatják be az Építők Művelő-
dést Otthonában (Kossuth La-
los sugárút 53.) a Bukfenc e. 
zenés bohózatot 5 képben. Szö-
vegét írta Cstzmarek Mátyás, 
zenétét Budai Dénes szerezte. 
Rendező Horváth Imre. A tán-
cokat betanította dr. Tihanyt 
Eleonóra. A postás zenekart 
vezényli .Toó Ete Belépőjegyek 
4. 6 és 8 forintos árban a mű-
velődést otthonban elővételben 
ls kaphatók. 

x Tánctanfolyam újra Indul 
április hónapban a KPVDSZ 
Központi Művelődési Otthonban 
(Tolbuhln sgt. 14.) Jelentkezni 
lehet mindennap 9—4 óráig az 
irodahelyiségben. 

x szabás-varrás tanfolyam 
ma 6—9 óráig és csütörtökön 6 
—9 óráig a KPVDSZ Művelő-
dési Otthonban (Tolbuhln sgt. 
14.) 

(Liebmann Béla felv.) 
1944 augusztusában háromszor intéztek légitámadást a szegcdi vasúti híd ellen, míg 
végre sikerült eltalálniuk. Az újszegedi kendergyár szövödeje is áldozatul esett — 
többek között — a bombázásoknak. A háború következtében a gyár épületeinek há-
romnegyed része, gépeinek pedig 60 százaléka szenvedett súlyos károkat . Ráadásul 
a német fasiszták uszályokba rakat ták a fonógépeket, s miután már elszáUitani nem 
bírták azokat, a Tiszába süllyesztették. A háborút megelőzően 420 szövőgép dolgo-
zott Újszegeden, a felszabaduláskor alig 35-tcl kezdték meg a munkát . A rombadőlt 
szövődé — erről készült képünk — 1948-ban teljesen felépült. 1950-ben ú j gép-
profilt kapott, s most. 1960-ban — bár csak 361 szövőszék dolgozik — az Újszegedi 
Kender- Lenszövő Vállalat évi termelése csaknem háromszorosa a háború előttinek. 

Ezekhez a tényekhez nem keli magyaráza t í 1.1 999 TE 

S z a b á l y m a g y a r á z a t 
Helyesen járt el a játékvezető 

A Szegedi Vasutas NB II-
es bajnoki mérkőzése előtt 
játszott vasárnap a Szegedi 
Honvéd és a Szegedi Postás. 
Ennek a mérkőzésnek az 
első félidejében történt az 
alábbi eset: 

Egy Postás-támadás után 
a Honvéd kapusa már az 
alapvonalon kívül tudta csak 
megállítani a labdát. A lab-
da éppen, hogy csak elhagy-
ta a vonalat. A kapus gyor-
san visszarúgta a labdát, 
majd kézbe fogta és kézből 
kirúgta. 

A partbíró látta, hogy a 
labda már elhagyta a játék-
teret és azonnal jelezett a 
zászlóval. A játékvezető 
azonban csak jó 30 másod-
perc múlva vette észre a 
jelzést, amikor már több ak-
ció is elmúlt. Kiment a par t -

bíróhoz, megkérdezte, hogy 
mit jelez. A par tbí ró közöl-
te az előbbieket. Erre a já-
tékvezető visszahozta az el-
lenfél térfeléről a labdát és 
kapukirúgással hozta ú j r a 
játékba. 

A par tbfró is helyesen jár t 
el és a játékvezető is. A sza-
bályok kimondják, hogy a 
játékvezető csak egyetlen-
egy esetben nem bírá ihat ja 
felül a par tb í ró já t : ha a 
partbíró azt jelzi, hogy a 
labda elhagyta a játékteret . 
A paribírónak ilyenkor ad-
dig kell jeleznie, amíg a já-
tékvezető a jelzést észre nem 
veszi. Ilyen esetben partdo-
bással, kapukirúgással vagy 
szögletrúgással kell folytat-
ni a játékot. 

Kasza Ferenc 

Mindazon ismerősöknek. Jó 
hatótoknak. jótevőknek, 
akik Uvérem temetésén 
részt vettek virágadorr.á-
nv.-dkkal fájdalmunkat, eny-
híteni Igyekeztek. ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

Ctury János és családja 

Mentesítő vonatokat indít 
a MÁV 

BÉRELJEN 
porszívógépet, 
mosógépet, 
falfestöhengert, 

fényképezőgépet 
stb. 

a Kölcsönző Y. 
Bolt ában 
Szeged. 
Mikszáth Kálmán o. 12. 
Tel.: 40—88. 

• 
Telefonon is rendelhet: 

Házhozszállítás! 

A számítások szerint áp-
rilis elejétől rendkívül meg-
élénkül a MAV vonalain a 
személyforgalom. Április el-
ső két ünnepén is sokan 

Mindazon rokonoknak. Jó 
darátoknak és ismerősök-
nek. kik 
ü»v. K A R S A I S A N D O R N E 

temetésén megjelentek is 
virágadományaikkal fájdal-
munkat enyhíteni igyekez-
tek. ezúton mond köszöne-
tei 

a gyászoló család 

utaznak majd. vidékre, külö-
nösen Debrecen, Miskolc. 
Szeged, Pécs, Szombathely 
térségébe. A legtöbb utas 
április elsején, pénteken 
este és április 2-án, szomba-
ton délben lesz, míg vidék-
ről április 4-én délután és 
április 5-én reggel térnek 
vissza. A MAV ezekre a na-
pokra hatvan-hetven men-
tesítő vonatot állít forga-
lomba. 

Ugyanakkor felkészül ar-
ra, hogy húsvétkor is ele-
gendő személyvonatot tud-
jon forgalomba állítani. 

A Szegedi Épület- és Bútorasztalos Ktsz 
Vasasszentpéter u. 3. szám alatt a közületek részéről 

vál lal 
i rodaberendezések® 
könyvszekrények, iratszekrények, íróasztalok és egyéb 
bútorfelszerelések KÉSZÍTÉSÉT ÉS JAVÍTÁSÁT. 

A lakosság részéről szolgáltatásokat: komibnált- és 
hálószobaberendezések, konyhabútorok készítését, 
javítását és átalakítását. 

Az EAK nemzeti ünnepé-
re, július 23-ra épül fel 
Kairóban a 100 000 szemé-
lyes ú j stadion. Egy évvel 
később, 1961. július 23-án 
már elektromos eredmény-
jelző berendezés is műkö-
dik majd itt. A berendezést 

=K=B=fl=N= 
az ELEKTROIMPEX szál-
lít ja. 

A Csongrád megyei i f jú-
sági labdarúgó-válogatott 
ma, csütörtökön a SZEAC 
NB l-es i f júsági csapatával 
játszik edzőmérkőzést a 
külső SZEAC-pályán fél 4 
órai kezdettel. 

SZEAC— 
RECSKEMETI DÓZSA 

3:2 (1:1) 
Tegnap, szerdán Kecske-

méten 1500 néző előtt az 
alábbi összeállításban ját-
szott barátságos mérkőzést 
a SZEAC: Mészáros — Sza-
bó. Portörő, Vass — Dezső* 
fi, Zaliár (Boros) — Csabai, 
BáLráth, Hajós, Neme*.. Nyá-
ri. A; 19- percben Hajós- át-
adását Csabai a 16-osról a 
felső sarokba lőtte. Két perc 
múlva védelmi hibából Vé-
kony egyenlített. Szünet 
után, a 12. percben Csabai 
labdájá t Hajós továbbította 
a hálóba. A 27. percben Ne-
mes a félpályáról indult el 
és. a védőket lerázva magá-
ról, a 16-osról a jobb alsó 
sorokba lőtt (3:1). Befejezés 
előtt 3 perccel Vékony szó-t 
pített az eredményen. Időn-
ként mindkét csapat jó tá-
madásokat vezetett. A kecs-
kemétiek nagyon lelkesen 
játszottak, a SZEAC techni-
kásabb volt. 

Kertes Mihály 

Dupla 
nyereség! 

© 2 S I 0 

WÍ8HA tn Ara: 1806 Ft + tok 200 Ft 
UPER DULL1NA H. Ara: 1800 Ft. 

e tok 200 Ft 

HOGYAN TIPPELJÜNK? 
Bp. Spartacus—Debrecen 2 
MVSC—Borsodi B. I 
Pénzügyőrök—Bp. Előre J 
Nagybátony—Kecskemét x 2 
Vác—Szállítók x 2 
EVTK—Székesfehérvár 1 
Pápa—Kaposvár I 
MTE—Budafok 1 
AtaJanta—Lazio 1 x 
Palermo—Fiorentina 2 
Sampdoria—Genoa I x 
SPAL—Internazionale 1 x 

A pótmérkőzések esélyei 
sorrendben: x, 1, x, L 

OELMflGYflRORSZiG 
• Magyar Szocialista Munka*. 
£art azegedl bizottságinak 

i Szeged m. J. varos, taná-
csinak lapja 

Megjelenik nétfó kivételével 
mindennap 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő Siklóa Jánoe 

Szerkesztőség: 
Szeged. Sztálin sétány 10. 
Telefon: 38-85 30-03. 40-80 

Éjszakai telefon 35-4)6 es 54-89 
Kiadja a Csongrád megvet 

Lapkiadó vallalat 
Felelős kiadó. Kovács László 

Kiadóhivatal: 
Szeged. Klauzál tér K 

Telefon 35-00 31-14 
(Beküldött kéziratot nem őrzünk 

meg és nem adunk vissza.) 
A lapot nyomja 

a Szegedi Nyomda Vállalat. 
Szeged. Kárász utca 9. 

A lapot árusításban es előfize-
tésben t, Csongrád megyej pos-

l tahivatalok tertesztlk Elófiza-
tesi dl egv hónapra tl F t 
Előfizethető bármely postahiva-

talnál es kézbesitőntt. 

\ 


