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CSÖKKENŐ FELHŐZET — 
EMELKEDŐ HOMERSEKr 

LET 

Várható időjárás csütör-
tök estig: Kevesebb felbö, 
legfeljebb néhány helyen 
eső. Mérsékelt keleti, dél-
keleti szél. A nappali fel-
melegedés erösödtk. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet csütörtö-
kön 12-16 fok között. 

Távolabbi kilátások: a 
hét végen szárazabb IdA, 
a nappali felmelegedés 
megközelíti a 20 fokot. 

I t t a v i d e o t e l e f o n 

1960 április 7, csütörtök 

M O Z I K 
Szabadság: Fél 6 és fel 8 óra-

kor : Az utolsó paradicsom. — 
Szirtes, szélesvásznú olasz film. 
c sak 18 éven felülieknek. Egy 
napig. Péntektől: A Sas ten-
geralatt járó. — Lengyel Ilim, 
i.zéles változatban. 10 eves kor-
tól ajánlot t . Április 10-ig. 

(A filmprnpagandlsták része-
re ma, csütörtökön délután 3 
órakor kezdődik a vetítés a 
Szabadság Moziban.) 

Vörös Csillag: 6 és 9 órakor : 
A mcgjavultban bízni kell. — 
Magyarul beszélő szovjet film. 
14 éves kortól ajánlott. Április 
15-lg. i f júsági műsor: Fél 4 óra-
k o r : A bátor kandúr . Mesefilm-
sorozat. 

Fáklya: Fél 6 és fél 8 órakor: 
Kölyök. — Magyal- filmvígjá-
ték. — 10 éves kortól a jánlot t . 
AprlUs 10-lg. 

Kender Mozi (Rigó u. kul túr-
terem) 5 órakor: Szent Péter 
eternyfije. Magyar film. 

Postás Mozi: 6 és 8 órakor: 
Távoli partokon. Szovjet film. 
10 éven alul nem ajánlott . 

Dugonics Mozi: 5 és 7 óra-
kor: A hajdúk esküje. Bolgár 
történelmi film. Korhatár nél-
kül. Ma utoljára. Holnaptól: 
Vakmerő sziv. Szovjet—Jugo-
szláv film. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Este 7 órakor: Szabad szél. 

— Móra F.-bérlet. Vége kb. 
fél 11 órakor. 

A színház Igazgatósága közli, 
hogy a MoJszeJev-együttes ven-
dégjátéka miatt • SzevlUal 
borbély bemutatóját egy nap-
pal hamarább, április 8-án este 
7 órakor tar t ják. A Csokonal-
bérlók az április 8-ra hirdetett 
Különös házasság-előadást áp-
rilis 20-án kapják . 

KAMARASZINHAZ 
Este 7 órakor : Az alkalmi 

fé r j . 
ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS 

SZOLGALAT 
szeged város területére 

Április 2-töl 9-1 g este 6-tól 
reggel 6 óralg (vasár- és ünnep-
nap nappal Is) elsősegély és 
nehézellén esetére lnspekclós 
dr. Rosti Ince állami állator-
vos. Lakása: Gogol utca 6. 
Telefon: 36-48. 

Az állatorvos kiszállításáról a 
hivő fél köteles gondoskodni. 

X Postás Mozi április B-án 
délután 6 órakor: A vérnyo-
más betegségekről és a pajzs-
mirigy túlműködéséről dr. Gott-
wald László SZTK-főorvos bel-
gyógyász-szakorvos tart elő-
adást. Az előadást filmvetítés 
követi. Joirvek 2— Ft-os ár-
ban a Postás Művelődési Ott-
hon pénztáránál válthatók. 

x Tánctanfolyam üj ra Indul 
április hónapban a KPVDSZ 
Központi Művelődési Otthonban 
(Tolbuhln sgt. 14.) Jelentkezni 
lehet mindennap 9—4 óráig az 
Irodahelyiségben. 
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A készülék külsőleg a televíziós készülékre hasonlít. De ml ez? 
l.enn, a képernyő alatt közönséges telefonkagyló és tárcsa. Ha 
leemeljük a kagylót, a készülék hekaprsol. Tárcsázzuk a kívánt 
számot s a képernyőn megjelenik a hívott fél arca. Nemcsak 
hallhatjuk, de láthat juk is őt. Ez a videotelefon. A készüléket 
a szovjetunióbeli penzai 4. sz. teehnikum tanulói készítették. 

Mindazon rokonoknak. Is-
merősöknek, jó barátoknak 
és a Ruhagyár dolgozói-
nak. kik szeretett felesé-
gem. 
KORMÁNYOS MIHALYNE 

i 
temetésén megjelentek és 
vlragadományalkkal fájdal-
munkat enyhíteni Igyekez-
tek. ezúton mond köszöne-
tet 

a gyászoló család 

ISMÉT BALESETET OKOZOTT 
AZ ITAL 

Április T-án Ipacs Balázs. 
Szeged, Lengyel utca 3/b. szám 
alatti lakos a Köztisztasági 
Vállalat dolgozója ittas álla-
potban haj tot ta a lovakat. El-
ütötte a kerékpárjával szabá-
lyosan közlekedö Németh La-
josné, Szeged, Lajta utca 6. 
szám alatti lakost. Némethné 
megsérült, az it tas kocsis pe-
dig cserbenhagyta áldozatát. A 
rendőrség a szemtanúk elmon-
dása alaptan talált rá Ipacs 
Balázsra, aki ellen a baleset, 
valamint az áldozat cserben-
hncyása miatt bűnvádi eljárást 
Indítanak. — Ittas állapotban 
ült motor jára április 4-én, 
Batta Imre, Mórahalom. V. 

kerület 42. szám alatti lakos. 
A bajai úton haladva, felbu-
kott a motorral, s a mentők 
a Sebészeti Klinikára szállí-
tották. húsz napon túl gyó-
gyuló felkari darabos töréssel. 

•m Érdekes szakelőadások 
hangzanak el április 7-én. ma 
délután 6 órai kezdettel a 
Gyógynövény és Drogismereti 
Intézet előadótermében (Eötvös 
utca 2.) a Csongrád megyei 
Gyógyszerész Szakcsoport ren-
des havi ülésén. 

jogi tanácsadót tart min-
den hét csütörtökjén a Szak-
szervezete': Megyei Tanácsa. Az 
SZMT Tolbuchln sugárút H-
szám alatti székházában ma 
délután 5 órakor áll a dolgozók 
rendelkezésére a Jogi tanácsadó 
szolgálat. 

— HATMILLIÓ FORINT ER-
TEKBEN szál l iunak a népgaz-
daságnak kertészeti és más me-
zőgazdasági termékeket ebben 
az évben az újszeged I Haladás 
Termelőszövetkezet gazdái. E 
nagyszerű termelés) program 
teDesltese eseten 44 forint 94 
fillér jut majd minden ledol-
gozott munkaegységre. A ter-
melőszövetkezetben már sike-
rült rendszeressé tenni a havi 
előlegfizetést s a tervezett 44 
forint 94 fillérből minden hó-
nap eletén 20 forintot kapnak 
meg előlegként a szövetkezet 
dolgozói. 

— Élet éa művészet címmel 
Igen érdekesnek Ígérkező elő-
adást tart ma. csütörtökön es-
te 7 órakor a TIT klubjában 
(Kárász utca 11., I. em.) dr. 
László Gvula budapesti egye-
temi tanár. Minden érdeklődőt 
szívesen látnak. 

— Franciaországi tanulmány-
út ján szerzett falpart Jellegű 
tapasztalatairól számol be áp-
rtlia 8-án, nénteker délután 5 
órakor Jászai Károly, a FATE 
főtltkárhely 'ttese a MTESZ 
Széchenyi (ért klubhelyiségé-
ben. Az előadást a Falpari Tu-
dományos Egyesület szegedi 
csoportja rendezi. 

x Felnőttek haladó társas-
t ánctanf oly ama megkezdődött 
Zászló utca 2. szám alatt. Fog-
lalkozás kedden és pénteken 
este 8 ó-akor. 

Péesl vendégszereplésre 
utazik a 6zegcdl egyetemek 
énekkara és a tanítóképző ve-
gyeskara a szombaton és va-
sárnap Pécsett megtartandó 
egyetemi a , főiskolai kulturális 
seregszemlére. A kétnapos 
programban a szegedi énekka-
rokat Mihálka György karnagy 
vezényli. 

«s» Deszken vendégszerepelt a 
felszabadulási ünnepségek soro-
zatában az Ujszegedi Kender-
Lenszövő Vállalat 45 tagú mun-
kásénekkara . 

— Gondatlanságból súlyos 
baleset történt Mórahalmon. 
Oltványi János 32 éves földmű-
ves a ker t jébeh magas fát vá-
gott kl. s nem számított a ve-
széllyel. A ker t je fölött ugyan-
is magas feszültségű távveze-
ték húzódott. A fa leszakította 
a vezetéket és Oltványi á ram-
ütést kapott. A mentők Igen 
súlyos állapotban szállították a 
Il-es kórházba. 

— Kéménytűz ütött ki tegnap 
reggel a Tisza Lajos utca 62. 
szám alatt. Kémenyégetést ve-
geztek a házban s a szabályta-
lanul épített kéményben ko-
moly tüz keletkezett. A tűzol-
tóság kivonult, de beavatkozás-
ra nem került sor. Az I. fokú 
tűzrendészen hatóság felszólí-
totta az Ingatlankezelő Vállala-
tot. építtesse át a ház kémé-
nyét. 

— A KOZÉP-AMERIIfAI Nt-
caraguaban közvetlenül a fel-
szállás után lezuhant és el-
égett egy személyszállító repü-
lőgép. Tizennyolc utasa közül 
a segédpilóta és három gyer-
mek meghalt. többen pedig 
súlyosan megsebesültek. 

- - KANADÁNAK — a Kana-
dai Központi Statisztikai Hiva-
tal Jelentése szerint — március 
elsején 17 millió 332 ezer la-
kosa volt. 

Mély fájdalommal tudat-
juk. hogy szemtett unoka-
nővérem. nagynéni és só-
gornő. 

HVBACSEK GIZELLA 

f. hó 6-án. életének 79-lk 
évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. Temetése f. 
hó 8-án 12 órakor a bel-
városi temető ravatalozójá-
ból. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal Jelent-
lük. hogy szeretett fér j , 
édesapa, nagyapa, sógor és 
nagybácsi, 

ID. BALI PETER 
f. hó 5-én, életének 69-ik 
évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. Temetése f. 
hó 8-án 14 órakor az alsó-
városi temető kápolnájából. 

Gyászoló család 

099 (^uo^Jb 999 ^ 
A magyar labdarúgók as olimpiai 16-os döntőben 

Magyar olimpiai válogatott-csehszlovák 
olimpiai válogatott 2 : 1 (1:0) 

Szerdnn délután Bmóban, 
Csehszlovákia egyik sport-
fellegvárában került sor a 
magyar olimpiai válogatott 
és a csehszlovák olimpiai 
válogatott közötti mérkőzés-
re. 

A Faragó — Nóvák, Vár-
hidi, Dálnoki — Vilezsál, 
Kovács III. — Sátori, Gö-

röcs, Albert, Orosz, Rákosi 
összeállítású magyar együt-
tes irányította má r kezdet-
től fogva a játékot s Albert 
a vezető gólt is megszerez-
te. A második félidő első 
felében is a magyar csapat 
játszott jobban. Albert ú jabb 
gólja után azonban feljöttek 
a csehek is, szépítettek, sőt 

két kapufát is lőttek. Vég-
eredményben a magyar csa-
pat kis szerencsével ugyan, 
de megérdemelten győzött a 
ha j rában nagy erővel táma-
dó csehszlovák együttes el-
len. 

A magyar együttesben a 
védelem és a három belső 
csatár játéka volt kiemelke-
dő. 

Biztatóan játszott a SZEAC 
SZE 4C—Kecskeméti Dózsa 8:2(6:2) 

A felsőtiszaparti pályán 
játszott barátságos mérkőzé-
sen a vendégcsapat má r a 
3. percben 2:0-ra vezetett. 
Utána fel javul t a SZEAC, és 
sok jó támadást vezetett. 
Cróllövő: Baráth és Hajós 
(2—2), Nyári, Zallár, Remé-

ny ik és Nemes, illetve: Eng-
Jert (2). 

* 
SZVSE—Csongrád megyei 

felnőtt válogatott 1:1. A Sze-
gedi VSE szombat délután 
játszik Szegeden bajnoki 
mérkőzést a Vasas Izzóval. 

Népes mezönyök az ipari tanulók délterűleli 
mezei fuíobajnokságán 

Mély fájdalommal tudat-
uk. hogy szeretett fér j . 
'desa^a. testvér és rokon, 

NAGY LAJOS 
ács. f. hó 5-én. életének 
67-lk évében elhunyt. Te-
metése f. hó 8-án 14 órá-
kor a rókusl temető rava-
talozójából. 

Gyászoló etslád 

Mély fájdalommal tudat-
'uk. hogy szeretett édes-
apa. nagyapa és dédapa, 

LENGYEL JÁNOS 

nyug. máv. fű tő f. hó 5-én, 
életének 78-lk évében hosz-
szas szenvedés után ehunyt. 
Temetése f. hó 8-án 12 
órakor a rókusl temető ra-
vatalozójából. 

Gyászoló család 

E nrópa -bajnok ságot 
szerzeit a magyar 

női és férfi 
asztalitenisz csapat 

Tegnap este Zágrábban 
befejeződtek az idei asztali-
tenisz Európa bajnokság 
csapatküzdelmei. A Magyar-
ország—Anglia döntő mér-
kőzésen a magyar csapat — 
Lantosné, Kóczián.Máté — 3:1 
arányban győzött biztosan 
és megérdemelten. A máso-
dik helyet Anglia, a harma-
dik helyet Csehszlovákia és 
Románia csapata szerezte 
meg. 

Folytatódtak a késő esti 
érákban a férfi csapatküz-
delmek is. Miután a magyar 
csapat csoportjában megsze-
rezte az elsőséget, a döntő-
ben Magyarország, Svédor-
szág és Anglia vett részt. 
A magyar csapat — Bérezik, 
Sidó. Földi — délelőtt ne-

I hezen szerezte meg a győ-
S zelmet a svédekkel szem-
| ben 5:4 arányban. A Svéd-
I ország—Anglia mérkőzésen 
j a svédek 5:0-ás fölényes 

győzelmet arat tak. 
A csapatbajnokság utolsó 

fordulója volt a Magyaror-
szág—Anglia mérkőzés. Ezt a 
magyar férficsapat 5:1 arány-
ban megnyerte, s ezzel férf i -
csapatunk is megszerezte az 
1960. évi Európa-bajnok cí-
met. 

A délterületi ipari tanulók 
mezei fu tóbajnokságán Sze-
ged, Makó, Hódmezővá-
sárhely, Orosháza, Gyula és 
Mezőhegyes városokból ösz-
szesen 96 induló vett 
részt. Vetélkedésükből a sze-
gedi f iatalok nyomasztó fö-
lénnyel kerültek ki győztes-
ként. Részletek: Fiúk, 1600 
m, i f j . : 1. Simonics (Sz.) 
4:54.8, 2. Bodó (Sz.) 5:01.5, 
3. Balogh (Sz.) 5:03.2. Csa-
pat : 1. Szeged 6, 2. Gyula 
28, 3. Makó 30 pont. Simo-
nics má r a megyei ba jnok-
ságon felhívta a figyelmet 
magára és most is biztosan 
nyerte jó idővel a versenyt. 
1200 m, serd.: 1. B. Kovács 
(Gy.) 3:40.2, 2. Gyémánt 
(Sz.) 3:42, 3. Goros (Mező-
hegyes) 3:47. Csapat : 1. Sze-
ged 15, 2. Mezőhegyes 18, 
3. Hódmezővásárhely 29 
pont. Szép verseny, jó ered-
ményekkel. Leányok, 600 m, 
i f j . : 1. Martinék (Sz.) 1:46.5, 

2. Mohót (H.) 1:59, 3. Forró 
(O.) 2:01. Csapat : 1. Oros-
háza 2o pont. Martinék na -
gyon elfutott a mezőnytől és 
biztató idővel nyerte verse-
nyét. 400 m, serd.: 1. László 
(Sz.) 67.2, 2. Kócsó (Gy.) 70, 
3. Molnár (Sz.) 72. Csapat : 

1. Szeged 8, 2. Orosháza 27, 
3. Hódmezővásárhely 33 
pont. László jó képességű 
futóként mutatkozott be, 

B a t á s h á z i 
o r s z á g o s v i d é k i b a j n o k 

Debrecenben rendezték 
meg az országos vidéki i f j ú -
sági súlyemelő-bajnokságot 
65 résztvevővel. A Szegedi 
Spartacus-Vasas versenyzői 
közül a légsúlyú Balásházi 
István bajnokságot nyer t 
200 kg-os eredménnyel. Ba-
lásházi mind a három mű-
veletében új megyei ifjúsági 
csúcsot állított fel. A szege-
diek közül Palotai második, 
Lázár Mihály és Szabó Ist-
ván harmadik, Márki László 
pedig negyedik lett a nagy-
szabású versenyen. 

HOGYAN TIPPELJÜNK? 
Ű. Dózsa—Csepel 1 
Ferencváros—Diósgyőr 1 
MTK—Tatabánya 1 x 
Szeged—Pécs 1 x 
Szombathely—Dorog 1 
Jászberény—Miskolc l 
Debrecen—Pénzügy. 1 
EVTK—Láng-gyár 1 2 
Alessandria—SPAL 1 x 
Bari—Milán 2 x 
Genoa—Juventus 2 x 
Internazionale—Roma 1 

A pótmérkőzések esélyei 
sorrendben: x, 2, 1, 1. 

Ha a játékos ismeri a s z a b á l y o k a t . . . 
A Spartacus—Mezőkovács-

háza NB III bajnoki mérkő-
zésen egy alkalommal Káro-
lyinak, az egyik szegedi já-
tékosnak az alapvonal köze-
lében partdobást kellett vég-
rehajtania. 

Társai mind le voltak fe-
dezve, nem is tudta hirtelen, 
hogy kinek dobja a labdát. 
Gyorsan feltalálta azonban 
magát, mert egy előtte, ne-
ki háttal álló ellenfélhez 
dobta, akinek hátáról a lab-
da az alapvonalon túlra pat-
tant, így csapata szögletrú-
gáshoz jutott. 

A SZEAC—Vasas NB I 
barátságos mérkőzésen Ne-
mes is hasonló módon ol-
dotta meg a kérdést. A lab-
da itt visszapattant Nemes 
elé, aki most már nyugod-

tan berúghatta a kapu elé. 
Ez a játszási mód megen-

gedett. A partdobásnál a já-
tékos kézzel hozza játékba a 
labdát. Ha tehát a játékos 
ilyenkor ellenfeléhez dobja a 
labdát (természetesen nem 
indulatból és nem az ellen-
fél arcába) az olyan szabá-
lyos lehetősége a játéknak, 
mint amikor egy közvetett 
szabadrúgást szándékosan 
belerúg a sorfalba, hogy a 
labda valakit feltétlenül 
érintsen, hogy a gól érvé-
nyes legyen. 

Ebben az esetben tehát 
nem durvaságot követ el a 
játékos, hanem a szabályok 
adta lehetőségeket használ-
ja ki. 

Kasza Ferenc 

Április hó 10-én, vasárnap as ORSZÁGOS VÁSÁR 
alkalmával Kisteleden és Kiskundorossmán jó minőségű 

haszonlovakat fogunk olcsó áron értékesíteni 
Selejt vágólovat cserébe elfogadunk. 

Lsm. Adatforgalmi Vállalat 

S=0=R=ö=X=2=ll=N 
Az NB l-es tekebajnok-

ság legutóbbi fordulójában a 
szegedi csapatok mind ide-
haza mérkőztek. Férfiered-
mények: Bp. Spartacus— 
SZVSE 6:2. Legjobb dobó: 
Szabó 443, illetve: Papp J . 
430. Sz. Építők—Pápai Va-
sas 6:2. Legjobb dobó: Tóth 
K. 411, Basics 406, illetve: 
Feltei 415. Bp. Előre—Sz. 
Postás 5:3. Legjobb dobó: 
Rákos 460, illetve: Sárkány 
440. Nők: SZAK—Zuglói Da-
nűvia 6:2. Legjobb dobó: 
Sósné 418, Csontosné 398, il-
letve: Sal lainé 405. Bp. Elő-
re—Sz. Kender 8:0. Legjobb 
dobó: Vörösné 428, illetve: 
Fenyvesi 389. 

A hódmezővásárhelyi me-
legvizű uszodában megkez-
dődtek a hagyományos Al-
földi Kupa vizilabda-mérkö. 
zések. Az első forduló ered-
ményei: Szentesi Kinizsi— 
HMTE 5:4. Szegedi AK— 
SZEAC 9:2. 

If júsági ba jnoki l abdarú-
gó-eredmény a megyei B-
csoportból: Szegedi É p í t ő k -
Makói Spar tacus 2:0 (J :0). 
SZEAC-pálya. Góílövő: Ma-
joros (1 l-esből) és Körösi. 

Megkezdődött a tavaszi-
őszi kiírasú megyei kézilab-
da-bajnokság. Az első fordu-
lóban a szegedi csapatok az 
alábbi eredményeket ér ték 
el. Fér f iak : Sz. Spartacus— 
Sz. Honvéd 29:14 (11:6). 
SZVSE—Sz. Építők 12:9 (7:7). 
SZEAC II.—Kiskun félegyhá-
zi Pedagógus 25:9 (11:5). 
Hódmezővásárhelyi Texti les 
—Sz. Falemezgyár 24:10 
(12:4). Nők: Hódmezővásár-
helyi Textiles—Sz. Falemez-
gyár 7:2 (4:1). Sz. Bőrösök— 
Sz. Texti lművek 2:2 (2:0). Sz. 
I f j ú Gárda—SZEAC I X (3:1). 
Sz. Kinizsi—Szőregl TSZ 
SK 8:1 (5:1). Mindegyik 
mérkőzést Szegeden játszot-
ták. 

Kedves meglepetésül ké-
szíttessen 

fényképei 
a Fényképész Szövetkezet 
műtermeiben. Részlegeink: 
Karász utca 7„ Széchenyi 

tér 7., Lenin krt . 42. 

D É L M B G Y f l R O R S Z f l G 
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• Magyar Szocialista Munkás-

£art szegedi bizottságának 
i Szeged m. J. város taná-

csának lapja 

Megjelenik hétfő kivételével 
mindennap 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő Siklós János 

Szerkesztőség: 
Szeged. Sztálin sétány 10. 
Telcron: 35-35. 30-03. 40-60 

Btszakaj telefon 35-06 es 34-19 
Kiadja a Csongrád megyei 

Lapkiadó Vállalat 
Felelős kiadó. Kovács László 

Kiadóhivatal: 
Szeged. Klauzál tér 3. 

Teieion 35-oo si-is 
Beküldött kéziratot nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza.) 

A lapot nyomja 
a Szegedi Nyomda Vállalat. 

Szeged. Kárász utca 9. 
A lapot árusításban te előfize-
tésben a Csongrád megyei pos-
tahivatalok terjesztik. Előflzo-
tésl dl) egy nőnapra 11 Ft. 
Előfizethető bármely postahiva-

talnál ás kézbesítőnél. 


