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FELHŐS, ESŐS IDŐ, 
NÉHÁNY HELYEN Z IVA-

T A R 
Várható időjárás vasár-

nap estig: felhős idő, több-
felé esővel, helyenként zi-
vatarral. Mérsékelt keleti, 
északkeleti szél. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet vasárnap 
17—20 fok között. 

1961. április 30, vasárnap 

M O Z I K 
Szabadság: Fél 4, fél 6 és fé l 

8 o fakor : Négyen az árban. U j 
magyar fi lm, széles változatban. 
Korhatár nélkül. Május 3-ig. 

Vörös Csillag: 4, • 6 és 8 óra-
kctc: Az ítélet. — Francia f i lm. 
14 éven alul nem ajánlott. Május 
3-ig. Matiné május 1-én, hét-
főn délelőtt fé l 11 órakor: Ha-
lót úr nyaral. Francia fi lm. 
Korhatár nélkül. 

Fáklya: Fél 4. fé l 6 és fél 8 
órakor: Füre lépni szabad. — 
Magyar f i lmvígjáték. 14 éven 
alul nem ajánlott. Ma utoljára. 
Hétfőtől: Egy kislány keresi az 
édesapját. Színes, magyarul be-
szélő szovjet f i lm. Korhatár 
nélkül. Május 3-ig. Matiné má-
jus 1-én, hétfőn délelőtt fé l 11 
órakor: U j ember kovácsa. — 
Szov je t f i lm. 

Postás' Mozi: 6 és 8 órakor: 
A z elvarázsolt herceg. Szovjet 
f i lm. 10 éven alül nem aján-
lott. 

Hattyastelep, 4 és 6 órakor: 
Denevérraj. NDK-f i lm. 14 éven 
alul nem ajánlott. > 

Újszeged, József Attilatelep 
kedden 7 órakor: Égrenyiló ab-
lak. Magyar f i lm. 14 éven alul 
nem ajánlott. 

November 7 Müveődési Otthon 
Újszeged, 3, 5 és 7 óraikor: 
Gyalog a mennyországba. Ma-
gyar f i lm. 14 éven alul nem 
ajánlóit. 

Vasútas Művelődési Otthon, 3 
és 5 órakor: Bűn. Jugoszláv 
íllm. 18 éven felülieknek. 

Dugonics Mozi 30-án 4, 6 és 
8 órakor: Szép Lurette. N D K 
operettfilm. Korhatár nélkül. — 
Május l-én 4, 6 és 8 órakor: 
Csendes otthon. Május 2-án 6 
és 8 órakor: Mennyei pokol. 

NEMZÉTI SZ ÍNHÁZ 
Ma, vasárnap délután 3 óra-

kor: Nádasban, Toledói pász-
toróra, Fából faragott királyfi . 
— Szigligeti-bérlet. 

Ma, vasárnap este fél 8 óra-
kor : Marica grófnő. — Bérlet-
szünet. 

Hétfőn este 7 órakor: Nyug-
talan boldogság. — Bérletszü-
net. 

Szerda este 7 órakor: Jegor 
Bulicsov és a többiek. — Móra-

c bérlet. 
Csütörtök este 7 órakor: 

Nyugtalan boldogság. — Bér-
letszünet. 

Péntek este 7 órakor: Nyug-
talan boldogság. — Bérletszü-. 
net. 

Szombat délután 3 órakor: 
Szemtől szembe. — H. Diák-
bérlet. 

Szombat este f a 8 órakor: 
Nádasban, Toledói pásztoróra, 
Fából faragott királyfi . — Ka-
tona J.-bérlet. 

Vasárnap délután 3 órakor: 
Nyugtalan boldogság. — Labor-
falvy-bérlet. 

Vasárnap este fé l 8 órakor: 
Parasztbecsület, Bajazzók. — 
Opera IH. bérlet. 

K A M A R A S Z Í N H Á Z 
Ma, vasárnap délután 3 óra-

kor: Szemtől szembe. — III. 
Kamarabérlet. 

Ma, vasárnap este 7 órakor: 
A kertész kutyája. — Bérlet-
szünet. 

Május l-én, hétfőn este 7 
órakor: A kertész kutyája, s-t 
Bérletszünet. 

Csütörtök este 7 órakor: A 
kertész kutyája, — Bérletszünet. 

Szombat este 7 órakor: Szem-
től szembe. — I. Kamarabérlet. 

Vasárnap délután 3 órakor: 
A kertész kutyája. — Bérlet-
szünet. 

Vasárnap este 7 órakor: 
Szemtől szembe. — n. Kamara-
bérlet. 

BÁBSZÍNHÁZ 
Ma. vasárnap délelőtt 9 óra-

kor Mackó-bérletben, délelőtt 11 
órakor Kinizsi-bérletben: Eüst-
furulya. 

Délután 3 órakor a szabadtéri 
színpadon, Újszegeden bérlet-
szünetben : Ezüstfurulya. 

MÜZEUM 
Szeged és a magyar Irodalom 

1848-tól napjainkig, Fehértó élő-
világa, Régészeti kiállítás, Érde-
kességek a Móra Ferenc Mú-
zeum természettudományi gyűj-
teményéből, Károlyi—Nyilassy 
képzőművészeti kiállítás (Roose-
velt tér). 

KEPTAR 
A magyar rajz és akvarell a 

X IX . században, Az utolsó 150 
év magyar festészete, Szegedi 
képzőművészek felszabadulási 
pályázati kiállítása (Horváth M. 
utca 5.) 

VAR-MOZEUM 
Széged története (Sztálin sé-

tány.) A múzeum kiállítása 
nyitva ma 10—18 óráig; má-
jus l-én délután 2—6 óráig; má-
jus 2—3-án zárva. 

K I Á L L Í T Á S 
A M Á V Képzőművész Kör ki-

állítása nyitva délelőtt 10 órától 
délután 5-ig (Széchenyi tér 2/a). 

EGYETEMI K Ö N Y V T A R 
Kölcsönzés: hétfőn délután 2 

órától háromnegyed 6-ig, kedd 
-péntek 12 órától háromnegyed 
6 óráig, szombaton délelőtt 10 
órától háromnegyed l-ig. Könyv-
olvasóterem: hétfőn délután 2 
órától háromnegyed 9-ig, kedd 
—szombat délelőtt 10 órától há-
romnegyed 9-ig vasárnap dél-
előtt 9 órától háromnegyed l-ig. 
Folyóiratolvasóterem: hétfőn dél-
után 2 órától este 7-ig, kedd— 
szombat 1 órától este 7-ig. Ku-
tatószoba: hétfő—szombat reg-
gel 8 órától este 6 óráig. 

— L A P U N K LEGKÖZELEBBI 
SZAMA MÁJUS 3-ÁN, SZERDÁN 
REGGEL A SZOKOTT IDŐBEN 
JELENIK MEG. 

— A BÉLYEGGYŰJTŐ KÖR 
vezetősége értesíti tagjait, hogy 
a megjelent Jurij Gagarin-em-
lékbélyeg előjegyzését megkez-
di. Ugyancsak előjegyezhető a 
Kilián György-emlékbélyeg is és 
a Május 1 tiszteletére kibocsátott 
bélyegsorozat. Tekintettel arra, 
hogy a felvonulás idén vasár-
nap, április 30-án lesz, a kör 
vezetősége az előjegyzéseket és 
a cseredélelöttöt hétfőn, má'jus 
l-re a szokott időben és helyen 
tartja meg. 

MUNKASKÖRUSOK 
HANGVERSENYE 

Május 3-án, szerdán este 8 
órakor a Zeneművészeti 
Szakiskola nagytermében ren-
dezik meg a zenei hetek ke-
retében a munkáskórusok 
második hangversenyét. Fel-
lép a szegedi Vasútas Műve-

' ló'dési Otthon „Hazánk" Kó-
rusa Erdős János vezetésé-
véf, a Szegedi Kenderfoúó-
gyár énekkara Waldmann Jó-
zsef vezényletével és a Ju-
hász Gyula Művelődési Ott-
hon Bartók Béla Kórusa 
Kertész Lajos vezetésével. A 
műsort az énekkarok szólis-

' tálnak szereplése egészíti ki. 

— A kiskundorozsmai gépállo-
máson kettős névadóünnepséget 
rendeznek ma délelőtt, fél 9-
kor. Ez alkalommal ünnepélyes 
külsőségek között adnak nevet 
Habók Jdnos és Farkas László, 
a gépállomás két traktorosa 
gyermekének. 

SOMOÖYÍ K Ö N Y V T A R 

Központ: (Múzeum-épület): Ol-
vasóterem nyitva hétköznapon-
ként 10—19 óráig. tájékoztató 
szolgálat 10—18 óráig. Könyvköl-
csönzés hétköznaponként 10—12 
és 14—17,45 óráig, szombaton 
14—17,45 óráig. 

I f júsági Könyvtár (KlSZ-épfl-
let, Sztálin sétány 7.) nyitva hét-
köznaponként 10—12 és 14—17 
óráig, szombaton 10—13 óráig. 

Fiókkönyvtárak nyitvatartási 
rendje: Brüsszeli krt. 5. hét-
köznaponként 10—12 és 15—18 
óráig, szombaton 15—18 óráig, 
vasárnap 10—12 óráig, csütörtö-
kön zárva, Petőf i sugárút 81/a. 
hétköznaponként 10—12 és 15—18 
óráig, csütörtökön és szomba-
ton 15—18 óráig, Sárkány u. 13. 
kedd, csütörtök, szombat 15—19 
óráig, November 7 Művelődési 
Otthon (Temesvári krt. 34) kedd. 
csütörtök, szombat 15—18 óráig: 
Tömörkény Művelődési Otthon 
(Petőfitelep II I . u.) hétfő, szer-
da, péntek 15—18 óráig: Mi-
hályteleki Művelődési Otthon 
hétfő 14—16 és péntek 16—18 
óráig, Haladás Tsz (Újszeged) 
szerda, péntek 13—15 óráig. 

A Béke-. Hattyas-, József At-
tila, Ságváritelepen és Kettős-
határon a szokott, helyen és 
időben fo ly ik a könyvkölcsön-
zés. 

ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 

Április 29-től május 6-ig este 
6 órától reggel 6 óráig (vasár-
nao és ünnepnap nappal is) el-
sősegély és nehézellés esetére 
ügyeletes dr. Komáromi János 
állami állatorvos. Lakása: Kos-
suth utca 6. Te le fon: 40-64. 

Az állatorvos kiszállásáról a 
hívó fél köteles gondoskodni. 

— Nyolc darab négytalálatos 
lottószelvényt találtak a 17. já-
tékhéten a Lottó szegedi kör-
zeti irodájában. A héten a 
Csongrád megyeieknek kedve-
zett a szerencse, mert a nyolc-
ból öt négytalálatos Csongrád 
megyei, á békéscsabaiaknak ket-
tő. a Bács megyeieknek pedig 
egy négytalálatos szelvénvük 
akadt. Az egyik . nyertes egy 
tápéi idős termelőszövetkezeti 

A Sportfogadási és Lottó Igaz-
gatóság tájékoztató jellegű köz-
leménye szerint a 17. játékhé-
ten 4 713 669 lottószelvény vett 
részt a sorsoláson, ö t találat 
nem volt. Négy találatot 48 szel-
vényen értek el, s ezekre egyen-
ként 73 641 forintot fizetnek. A 
háromtalálatos szelvények szá-
ma 3853, nyereményük 458 fo-
rint. Kéltalálatos szelvény 114 
ézer 468 darab volt, ezekre 
15,40 forint nyeremény jut. 

ŐRIZETBE VETTÉK 
A T ITOKZATOS SZŐKE NOT 

A Dél-Magyarország áprilisban 
közölte, hogy egy ismeretlen, 
titokzatos szőke nő megkör-
nyékezett több szegedi kisipa-
rost és tőlük nagyobb pénzösz-
szegeket lopott. Az azóta eltelt 
időben a lakosság értékes ada-
tokat szolgáltatott a rendőrség-
nek, s a városi rendőrkapitány-
ság nyomozói lelepleztek a szél-
hámost, aki Lévi Andrásné Pi ló 
Ilona. A harmincnyolc éves nő 
Budapestről járt le Szegedre. 
Lévi Andrásnét, . aki lopásért, 
közveszélyes • munkakerülésért, 
közokirathamisításért és egyéb 
bűncselekményekért már ti-
zenötször volt büntetve, a vá-
rosi rendőrkapitányság őrizetbe 
vette. 

— NÉVADOÜNNEPSÉGÉK. A 
Lapkiadó Vállalatnál szombaton 
délután kedves, meleghangú ün-
nepségen Bozóki Istvánnak, a 
Lapkiadó Vállalat dolgozójának 
és Gyémánt Rózának, a Sze-
gedi Kenderfonógyár fonónőjé-
nek kislánya kapta a Katalin 
nevet. A névadó szülők VinCze 
Antal, a IH. kerületi tanácsel-
nök előtt . tettek fogadalmat , a 
gyermek neveltetésére. Az ün-
nepségén szeretettel köszöntöt-
ték az újszülöttet és szüleit, 
Lapkiadó Vállalat, a Dél-Ma-
gyarország szerkesztősége és a 
Szegedi Kenderfonógyár dolgo-
zói, valamint a rokonok. — A 
szegedi rt. kerületi tanácsnál 
szombaton délután tartották az 
első névadőünnepséget. Sipos Sz. 
Imre tanácsi dolgozó és neje, 
tűzoltósági alkalmazott gyerme-
ke kapta a Judit nevet. A vi-
rágdíszbe öltöztetett tanácsházán 
Szabados Istvánné végrehajtó 
bizottsági titkár látta el az anya-
könyvvezetői tisztséget. A név-
adó szülők Lacsán Mihály, a 
kerületi tanács végrehajtó bi-
zottságának elnöke és Lacsán 
Mihályné, cipőgyári dolgozó, or-
szággyűlési képviselő voltak. A 
bensőséges ünnepségen a Pető-
fitelep IH-as számű óvodájának 
két kicsinye és a Csongrádi, 
valamint a Sziliért sugárúti is-
kola egy-egy úttörője mondott 
el köszöntő verset. 

— Zsiga Ernő és zenekara — 
a nemrégen Bécsben és Auszt-
ria több városában nagy siker-
rel hangversenyezett együttes — 
mától kezdve a Körösi Halász-
csárdában játszik a nyári idény-
ben. 

DCözl EMENYEK 
x Május l-én nagy ünnepi 

gyermekműsor délelőtt 10 óra-
kor a Postás Művelődési Ott-
honban. Műsoron négy színes 
diafilm, három mozgó mese-
f i lm és tombola, 
x Cimkegyüjtök, f i gye lem! Má-

jus l-én délelőtt 10 órakor a 
Postás Művelődési Otthonban 
nagy cimkekiárusítás. Ezen a 
napon leszállított áron vásárol-
hat gyufacímkét. 

x Kispajtások, f i gye lem: Va-
sárnap délelőtt 10 órakor a Pos-
tás Művelődési Otthonban gyer-
mekműsor. Műsoron dia és moz-
gó mesefilmek. Minden kispaj-
tást szeretettel várunk. 

x Felhívás! A m . ker. Tanács 
Legeltetési Bizottsága értesiti az 
alsóvárosi és mihálytelki gaz-
dákat, nogy a csordakihajtás az 
alant felsorolt időben és helyen 
fog megtörténni: Alsóvároson: 
1961. május 3-án reggel 7 h-kor 
a eserepessori paprikamalomnál. 
Mihályteleken: 1961. május 3-án 
de. fél 11 h-kor a mihálytelki 
legelőnél lévő Máv. őrháznál. 
A kihajtott állatok biztosítása 
kötelező. A vezetőség. 

x Gyerekek, f i gye lem! Ma 
délelőtt 10 órakor és holnap, 
hétfőn de. 10 órakor mesemű-
sor a Dugonics Moziban. Elő-
adásra kerülnek a legszebb dia-
f i lmek és mozgó mesefilm. Be-
lépődíj 1 Ft. 

x A M Á V Szegedi Igazgató-
sága közli, hogy az algyői Ti-
sza-hidon 1961. május 5-én 9 
óra 45 perctől I I óra 45 percig 
a forgalmat mindennemű jár-
mű részére szünetelteti. 
— Zúgborkimérők. Babarczi An-

tal Zákányszék, n . 427. szám 
alatti termelő motorkerékpáron 
hordta be a borát kisebb téte-
lekben Szegedre. Itt H. J.. kór-
házi alkalmazott ismerősénél, an-
nak öthalom utca 1. szám alat-
ti lakásán tiltott módon, literen-
ként méricskélte el az italt. Ha-
sonlóan, szabályellenesen „lite-
rezett'' Mityók József, Pásztor 
utca 13. és Arvai Lászlóné, 
Pásztor utca 40. szám alatti 
lakos is. A pénzügyőrség mind-
hármuk ellen szabálysértési el-
járást indított. 

x III. ker. tanács építési cso-
portja értesíti a háztáji állattar-
tókat, hogy az utcák és utak 
menti fűtermést kaszálásra a 
II I . ker. tanács területén ár-
verés útján az alábbi napokon 
adja bérbe: 1961. május 4-én 
de. 9 órakor a Dorozsmai úti 
vásártér mellett. 10 órakor a 
Dorozsmai út és Foi jógyér i út 
kereszteződésénél. 1 1 órakor a 
Dorozsmai úti csatorna-hídnál. 
12 órakor a belvárosi temető 
Bajai úti sarkánál. 13 órakor 
a Kálvária térnél. 14 órakor 
a Kolozsvári térnél. 15 órakor 
a Vágóhíd előtt. 16 órakor a 
Szabadság téren. 1961. május 
5-én de. 9 órakor a Vadkerti 
téren. 10 órakor a hattyas-
telepi iskolánál. 11 órakor a 
ságváritelepi üzletház előtt. 13 
órakor a Szentmihálytelek üz-
letház előtt.. 15 órakor a Szabad-
kai út Maty-áteresznél. A bér-
leti díj a helyszínen fizeten- i 
dő. v . b.-elnöli | 

x Gyermekműsor a KPVDSZ 
Művelődési Otthonban (Tolbuhin 
sugárút 14.) ma délelőtt fél 11 
órakor. Bemutatásra kerül „Ta-
más úrfi kalandjai" és az „ ö r e g 
néne őz iké je " színes mesefilm, 
ezenkívül „Préda Soma" mozgó 
mesefilm. Belépődíj 1.— Ft. 

x Szabás-varrás tanfolyam in-
dul a Juhász Gyula Művelődési 
Otthonban. A tanfolyam 3 hó-
napos. Tanfolyamvezető: Tóbiás 
Lajosné. Jelentkezés a Művelő-
dési Otthonban, Vörösmarty u. 
5. Telefon: 10-47. 

Az ünnepi sportműsor 
V Á S Á R N A P 

Labdarúgás. NB Il-es' mérkőzés: SZVSE—Bp. Előre, 
Vasutas-stadion, 4 óra (Pásztor). Megyei bajnokság: Sz. 
Honvéd—Kistelek, Cserepes sor, fé l 5 (Lenkei). D. 
MEDOSZ—Cs. Honvéd, Dorozsma, fél 5 (Vadas). Előttük 
ifi-bajnoki. Járosi bajnokság: Szatymaz— Deszk, Szaty-
maz 3 óra (Molnár). Kübekháza—Ásotthalom, Kübek-
l'áza, 3 óra (Ződi). Üllés—Tápé, Üllés, 4 óra (Bokor). 
Pusztamérges—Üjszentiván, Pusztamérges, fé l 11 (Stark). 
Sándorfalva—Algyő, Sándorfalva, 4 óra (Salánki). Városi 
bajnokság: Bőrösök—Ruhagyár, alsótiszaparti pálya, 2 óra 
(Kovács A.). Lemezgyár—Mihálytelek, külső SZEAC-pálya, 
3 óra (Kormányos). 

Atlétika. Bemutató versenyek az SZVSE—Bp. Előre 
N B IX-es labdarúgó-mérkőzés előtt, Vasutas-stadion, , 3 
óra. 

Kerékpár. Salakpálya-verseny az NB Il-es labdarúgó-
mérkőzés szünetében, Vasutas-stadion^ háromnegyed 5. 

Kézilabda. Megyei bajnoki mérkőzések. Főiskolai pá-
lva: Főiskola—Mindszent női, háromnegyed 3. Fő i sko l a -
Makói VSE II. férf i , fé l 4. Sz. Spartacus—MEDOSZ-
HMTE, Rókusi Tornacsarnok, 12 óra. — Az ipari tanulók 
öt város tornájának befejező mérkőzései, Textilművek^ 
pálya, 1 óra 

Szegedi EAC—Komló i BáilyáSz N B Il-es férf imérkő-
zés. Ady téri pálya, 12 órá. 

Röplabda. Sz. Juta—Bp. Csatornázás, NB Il-es fér f i -
mérkőzés, újszegedi ligeti pálya, 12 óra. 

Sportbemutató. A Szegedi Spartacus súlyemelőinek 
bemutatója, újszegedi szabadtéri színpad, fél 6 

Vívás. A május 1 emlékverseny döntője, újszegedi 
.szabadtéri színpad, 5. óra. A Szegedi VSE országos I I I . 
osztályú női tőrversenye, V&sutas-stadion tornaterme, 12 
óra. 

Úszás. Idénynyitó verseny szegedi és hódmezővásár-
helyi résztvevőkkel, újszegedi uszoda, 3 óra. 

Évadnyitó kajakverseny vasárnap délután fél 3 és 
hétfőn délelőtt 9 órai kezdettel az ifjúsági vízitelep előtti 
Tisza-szakaszon. 

HÉTFŐ, MÁJUS ELSEJE 
Kajak. Évadnyitó verseny a Tiszán, 9 óra. 
Röplabda. Válogatott férfimérkőzések, újszegedi ligeti 

pálya, 10 órától. 
Sportbemutató. A SZEAC cselgáncs-versenyzőinek és 

á Vasutas birkózóinak bemutatója, újszegedi szabadtéri 
színpad, 5 óra. 

Teke. Ünnepi verseny a Postás-pályán reggel 8 órától. 
Vízilabda. Szegedi és hódmezővásárhelyi csapatok 

versenye, újszegedi uszoda, 3 óra. 
Sportesemények a falvakban. Dorozsmán: D. MEDOSZ 

—Sz. Ipari tanulók városi fér f i kézilabda-mérkőzés, isko-
lai pálya. 12 óra. Utána általános iskolások kézilabda-
bajnoksága. Kisteleken 2 órától, Szőregen fél 3-tól színes 
sportműsor a sportpályán. 

Nemzetközi 

labdarúgó-mérkőzés 

Szegeden 

Szombaton, május 6-án 
nemzetközi labdarúgó-mér-
kőzést bonyolítanak le Sze-
geden. Délután 5 órai kez-
dettel a SZEAC-pályán ren-
dezik meg a Jugoszlávia 
utánpótlás válogatott — Ma-
gyarország utánpótlás válo-
gatott találkozót. Előtte Bu-
dapest Dél—Csongrád megye 
if júsági válogatott mérkőzés 
lesz az országos torna kere-
tében. A nemzetközi mérkő-
zésen lengyel játékvezető 
bíráskodik. 

§=8=R=Ö=H=I=I=Ü 
Elmarad a ma estére kiírt 

Szeged—Hódmezővásárhely 
területi ökölvívó-mérkőzés. * 

A szeged városi sakkszö-
vetség és a VTSB értesíti a 
sakkozókat, hogy közös meg-
egyezéssel a mára hirdetett 
sakkcsapat villámbajnoksá-
got jövő vasárnapra, május 
7-ére halasztották. 

* 
A május elsejei újszegedi 

röplabda-tornán Baja, Bu-
dapest és Szeged férf iválo-
gatottja vesz részt. 

A Kossuth-rádió 
közvetíti 

a magyar—holland 
labdar úgó-mérkőzést 

A Magyar Rádió vasárnap 
helyszíni közvetítést ad Rot-
terdamból a Hollandia—Ma-
gyarország labdarúgó vi lág-
bajnoki selejtező mérkőzés-
ről. A közvetítés nem az ere-
detileg tervezett időpontban, 
hanem 15,55 órakor kezdő-
dik a Kossutb-adón. 

Nehéz győzelem az NB lll-as rangadón 

Szegedi Építők—Szegedi Spartacus 2:1 (0 :0 ) 
Régen volt ilyen tömött a 

Hunyadi téri pálya nézőtere: 
közel háromezer szurkoló 
volt kíváncsi az N B III-as 
szegedi rangadóra. A két 
csapat így állt fe l : Építők: 
Palotai — Veréb, Blaha, 
Huba — dr. Bóka, Bezsenyi 
— Borzsa, Solymosi, Óvári, 
Tanács, Hegedűs. Spartacus: 
Kollár — Hamzsek, Apró, 
Rózsavölgyi — Jó járt, Csóti 

— Kószó, Balek, Báló, Ká-
rolyi, Kiss. 

A Szegedi Építők támadás-

sorozata jellemezte az első 
félidőt. 

Már az ötödik percben Óvári 
jó helyzetben kapu fölé lőtt, 
a 20. percben pedig nagy 
tűzijátékot rendezett az épí-
tők csapata a Spartacus ka-
puja előtt. A 30. percben 
Károlyi 17 méteres szabad-
rúgása a felső lécet súrolta. 
.Nem sokkal később a ki-
tűnő összekötő szépen elfu-
tott, s labdája alig kerülte 
el a kaput. Övári, Solymosi 
tiszta helyzetét nem tudta 
kihasználni és 

Győzött a Juta, az UTC 
és az Alsóváros 

Szombaton három megyei 
bajnoki labdarúgó-mérkő-
zést játszottak Szegeden. 

Alsóvárosi VIÁV—Szegedi 
Texti lművek 3:0 (0:0). Sza-
badság tér. Vezette: Me-
gyeri. A gólok az utolsó ne-
gyedórában estek. Góllövő: 
Vajas 2, egyet tizenegyesből, 
Hódi. — If júsági: Alsóváros 
—Texti lművek 2:2. 

Szegedi Juta—Móravárosi 

Kinizsi 3:1 (2:0). Juta-pálya. 
Vezette: Halász. A Juta kor-
szerűen játszott. Góllövő: 
Császár dr., Vörös, Szirovi-
cza, i l letve: Török — I f jú -
sági: Kinizsi—Juta 2:1. 

Újszegedi TC—Szegedi 
VSE 1:0 (0:0). Újszeged. Ve-
zette: Pintér István. Ennyi-
vel jobb volt a hazai csapat. 
Góllövő: Varga. — If júsági: 
SZVSE—UTC 1:0. 

a befejezetlen támadások 
miatt gól nélkül ért véget 
a félidő. 
A fordulás után a Sparta. 

cus lépett fel kezdeményező-
leg. A 3. percben 

Báló öt játékost is kicse-
lezve tört kapura és ki-
váló csatái teljesítménnyel 
megszerezte a vezető gólt: 
0:1. 

Nem sokáig váratott az 
egyenlítő góllal az Építők: a 
11. percben 

Solymosi 1 : l-re állította az 
eredményt. 

Ebben a játékrészben a Spar-
tacusnak több helyzete tá-
madt, de Palotai nagyszerű 
védéseivel hárította a lövé-
sekét. Sot a 41. percben 
Óvári közeli gól jával meg-
szerezte a győzelmet az Épí-
tők csapatának. 

Iramos, szép derbimérkő-
zést láthatott a nagyszámú 
közönség, Balla játékvezető 
dicséretes bíráskodásával. A 
rangadó előtt a két együt-
tes ifjúsági csapata mérkő-
zött és a Spartacus fiataljai 
győztek 1:1-es félidő után 
3:1 arányban. 

: M.' .T. 

Mély fájdalommal tuda-
tom, hogy szeretett nővé-
rem, 

K A L A N K A ROZALIA 
nyug. tisztviselőnő f, hő | 
29-én hosszú szenvedés I 
után elhunyt. Temetése má- i 

I jus hó 2-án 10 órakor a l 
belvárosi temető kupola-1 
csarnokából. 

Gyászoló család I 

I 

Felavatták 
az Ady téri sporttelepet 

Szombaton délután ünne-
pélyes keretek között avat-
ták fel az Ady téri egyete-
mi sportpályát, melyet más-
fél hónap alatt építettek új-
já társadalmi munkával. 
Ezernyolcszáz fiú és leány 
több mint tízezer órát dol-
gozott az újjáépítésen. 'Fél-
újították a 300 m-es futó-
pályát. úgy, hogy egyik ré-
szét meghosszabbították és 
így százméteres számokat is 
rendezhetnek rajta. Kosár-
labda- és röplabda-pályát 
építettek, a labdarúgó-pálya 
talaját pedig feltöltötték. 
Kicsinosították az egész 

sporttelepet. Gyeptéglákai 
raktak le és virágokat ül-
tettek a bejárathoz. Egyéb-
ként nemcsak az egyetemi 
hallgatók, hanem az oktatók 
is kivették részüket a mun-
kából. Közülük a legszorgal-
masabb oktatókat és egyete-
mistákat a Tudományegye-
tem és . az Orvosegyetem 
KISZ-szervezete megjutal-
mazta. 

A megnyitó ünnepség után 
több sportágban kari baj-
nokságok kezdődtek, melye-
ken nagy számban vettek 
részt az egyetemi hallgatók. 

DEL-MAGYARORSZAG 
A Magyar Szocialista Munkás-
párt szegedi bizottságának és 
Szeged m. j. város tanácsának 

lapja 
Megjelenik nettó kivételével 

mindénnap 
Szerkeszti a szerkesztő btzottsáe 

Felelős szerkesztő 
Nagv Istváo 

Szerkesztőség: 
Szeged, Sztálin sétány 18 
Teletőn,: 35-35 30-03. 40-80 

Éjszakai telefon 35-06 
Kiadja a Csongrád Megye! 

Lapkiadó Vállalat 
Felelős kiadó: Kovács LászlO 

Kiadóhivatal: 
Szeged Klauzál tér 3. 

Telefon 35-00. 31-16 
(Beküldött kéziratot nem őrzünk 

meg és nem adunk vissza.) 
A lapot nyomjs 

» Szegedi Nyomda Vállalat. 
Szeged Kárász utca 9. 

A lapot árusításban és előfize-
tésben a Csongrád megyei pos-
tahivatalok terjesztik. Előfizetés! 
dí j egy hónapra 11 Ft. Előfizet-
hető bármely postahivatalnál 

és kézbesítőnél 


