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FELHŐS, HIDEG IDO 
Várható időjárás péntek 

estig: kevés felhő, esspa-
dék nélkül. Az északt szél 
további gyengülése. Né-
hány helyen hajnali kőd-
képződés. Az éjszakai l a n 
erősődlk. A nappali felme-
legedés kissé fokozódik. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet pénteken 
plusz 2—plusz 6 fok kőzőtt. 

EZ IS A Z U S A ! 
Az Amerikai Egyesült Államok vezetői müveit embe-

rek. Hogy ez mennyire így van nagyszerűen kiviláglik Ok-
lahoma állam Okmulgee nevű városának esetéből. A város 
-bölcs- vezetői ugyanis elhatározták, hogy a főútvonalat 
minden különösebb ceremónia nélkül Cédrus útra keresz-
telik. -Értelmetlen dolog — hangzott az indokolás, hogy 
utcáinkat ismeretlen külföldi emberekről nevezzük el, akik-
nek a nevét ráadásul nehéz is kiejieni.-

...A főutcát azelőtt Napóleon útnak hívták ... 
Ha az USA-ban kevesebb pénzt költenének a fegyver-

kezésre és többet az oktatásra, bizonyára nem kellett volna 
megváltoztam az említett utca nevét. 

M. B. 
V A S Á R N A P 
A N Ő N A P I N A G Y G Y Ű L É S 
S Z E G E D E N 

A szegedi notanács március 
11-én, vasárnap délelőtt 10 órai 
kezdettél a Szabadság Filmszín-
házban tart ja meg a nőnapi 
nagygyűlést. Juhász József, a 
Szakszervezetek Megyei Taná-
csának első t i tkára mond ün-
nepi beszédet. A nagygyűlés 
után művészi műsorral köszön-
tik a szegedi asszonyokat. A 
műsorban fellép Horváth Anna, 
Lehoczkv Zsuzsa, Eötvös Erzsé-
bet, Szabady István, Pagonyi 
Nándor, B. Réti József, Marosi 
Károly, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház művészei. Zongorán kísér 3r. 
Korényt Elemérné. 

Z S Ú F O L T 
A U T Ö B U S Z K A T A S Z T R O F A 

Végzetes szerencsétlenség ért 
egy zsúfolt társasgépkocsit a 
mexikói Cuernavaca városka kö-
zelében. Szerdán este — kai" 
neváll nap alkonyán — az autó-

busz a fővárosba szállította 
utasalt. A töltésen vezető útvo-
nal egyik kanyarula tában fékei 
állítólag felmondták a szolgá-
latot. A gépkocsi hatalmas tes-
te jobbra-balra csapkodott az 
úttesten, szétmorzsolta a gya-
logjárókat, majd lebukfencezett 
az útról és nekivágódotl egy 
vasúti kocsinak. Harminckét ha-
lálos áldozata volt a szeren-
csétlenségnek. 

n y A r r a k é s z ü l v e . 

m ü 

MM. március 9, péntek 

EGY ÉVS 
halt meg Darvas Szilárd, a 
népszerű humorista és kon-
feranszié. 

HUSZONNYOLC EVES 
Jurij Alekszejevics Gagarin 
őrnagy, a világ első űrhajósa. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Este 7 órakor : Az aranyem-

ber. — Bérletszünet. 
KAMARASZÍNHÁZ 

Ma nincs elóadas. 
m o z i k 

Szabadság: Fél 1 fél «. fél 8: 
Halászlegény f rakkban . - Vö-
rös Csillag: 6. 8: A nagyravágyó 
asszony. — Fáklya: Fél 8, fél 8: 
Fiatalok voltunk. 

Tömörkény Művelődési Terem. 
Pétőfltelep. n i . u. 8 orakor : Né-
gyen az arban Magyar film. — 
Ságváfi Művelődési Otthon. Ság-
váritelep. « órakor : A mt édes-
anyánk. Magyarul beszélő szov-
jet fiám. tithalom. Kísérleti 
Gazdaság: Fél 7 orakor : Csoda-
latos malom. — Dugonics Mo-
hi: S és 7 órakor : Állami Áru-
ház. Magyar film. 

ÁLLATORVOSI INSPEKCIÓ® 
SZOLGALAT 

Szeged város területén 
Március 3-tól 10-tg este 6 órá-

tól reggel 6 óráig (vasár- és 
ünnepnap nappal is) elsősegély 
es nehézeUés esetére ügyeletes 
dr. Farkas Dezső allamt állat-
orvos. Lakása Deák Ferenc u. 
22.. n . emelet. Telefon: 43-17. 

Az állatorvos kiszállításáról a 
hívó fél köteles gondoskodni. 

MSZBT-bál 
a Hungáriában 

Holnap, szombaton este 9 órai 
kezdettel ball rendez a Hun-
ganaban az MSZBT Csongrád 
megyei elnöksége. Az érdekes-
nek Ígérkező bal músoraban 
szovjet táncegyüttes lép fe). a 
Szegedi Nemzeti Színház művé-
szei közúl pedig lvan Margit, 
Murád Sandon, Marost Károly ás 
Varady Zoltán, valamint Zárai 
Marta és Vamoaj János tane-
dftlenekesek. Belépőjegyek elő-
vételben az MSZBT-lrodában 
(Deák Ferenc utca 16., 11 em. 
kaphatók, a bál nap ján a hely-
műnen is. 
..SZIGORÚAN BIZALMAS" 
HANGLEMEZ 

Angliában rsak „válogatott 
vevőkör reszére" árus í t ják art 
a hanglemezt. amelyen John 
Gosltng, a Srotland Yard volt 
uvomozóla tanácsokat ad, mi-
képpen lehel betörések és raTi-
'ások ellen védekezni. A hang-
lemezt rendkívül nagy aron. tiz 
fontért arus i t ják . Gosllng ere-
detileg könyvben akarta meg • 
írni tapasztalatait, de attól félt, 
hogy a könyv a bűnözők keze-
be kerül és hasznot húznak be-
lőle. Ezért döntött a hangle-
mez mellett. 
AZ EDKSSEGEK 
MEGRONTOTTAK 
A SZIGETLAKOK FOGAIT 

Harminc évvel ezelőtt az or-
vosok megállapították, hogy . - - , . . . . . . . 
Tristan du Cunha-szlget lakói- nem a budapesti Pálmához egzótikus növényei kozott, 
nak vannak „a világon a leg- ugyanis itt mutatta be az Április 4 KTSZ az idei nyár für-
raetbba "sziget ' feköSágafa f £ dóruha-újdonságait. A vásárlók örömére a szövetkezet 27 új 
nyegető vulkánkitörés miatt el- modell gyártásat kezdte meg. 
szállították Angliába es azóta 
alapos orvosi vizsgalatnak vetet- — ünnepi KlSZ-taggyúlés. A 
ték alá őket, kiderült, hogy Magyar Kommunista If júsági 
szinte valamennyiüknek igen SzövetseR megalakulásának 5. 
rossz a fogazata. J . Holloway évfordulója tisztéletere a Gyufa-
angol orvos, aki a szigetlakók ipart Vállalat szegedi telepének 
fogait vizsgálta, megállapította, KISZ-szervezete ünnepi taggyü-
hogy azóta romlott el a foga- lést rendez vasárnap délután, 
zatuk. amióta egy kereskedelmi - Lisztet lopott egy fekvóbe-
váltalai élelmiszerüzletet . nyitott teg, magatehetetlen asszonytól, s 
a szigeten. Tristan da Cunha azt Ismerősének eladta Jankó 
lakol ettől fogva rengeteg edes- Katalin Baks. mártatelepi lakos, 
séget fogyasztottak es ez okoz- A birosag ezért ót három ho-
ta fogaik gyors romlását. napi börtönbüntetesre itelte. 

Vasárnap i d e g e n b e n s z e r e p e l n e k 
l e g j o b b labdarúgó-csapata ink 

Cjabb rangadó a megyei bajnokságban 
Tegnap hideg szél fújt 

odakinn, a hét közepén jócs-
kán esett a hó és az eső, nem 
tudni, hogy a hétvégi labda-
rúgó-mérkőzéseknek ked-
vez-e az időjárás. A múlt 
vasárnap kellemes, tavaszias 
időben rajtolt az NB II, az 
NB III és a megyei bajnok-
ság. A legtöbb pálya talaja 
eléggé jó állapotban volt, te-
hát reális körülmények kö-
zött mérkőzhettek meg a 
csapatok. 

Azok, akik győztek, most 
folytatni akarják a sikeres 
szereplést . . . 

A SZEAC Dorogra utazik. 
Nagyon nehéz mérkőzésnek 
ígérkezik a dorogi. A hírek 
szerint a szegedi NB l-es 
csapatban ezúttal Portörő is 
játszik, akivel a védelmet 
erősítik meg. 

Az NB 11-es 
Szegedi Építők Diósgyő-
rött szerepel. 

A Diósgyőri VTK komoly el-
lenfél a legjobbak számára 
is — főleg otthonában — és 
így a táblázat utolsó előtti 
helyén álló Építőknek nem 
sok esélyük van a pontszer-
zésre. Ezzel szemben 

Szentesen is győzelem vár-
ható a jó formába lendült 
SZVSE-től. 

Másik NB III-as csapatunk, 
a Szegedi Spartacus, igen 
nehéz helyzetbe került. Ed-
dig összesen csak kilenc pon-
tot szereztek, viszont — mi-
vel négy csapat esik ki — 
legalább 25 pontra van szük-
ségük. hogy biztosítsák benn-
maradásukat. Ügy látszik, 
vasárnap lesz az utolsó le-
hetőség számukra, hogy meg-
kezdjenek egy győzelmi so-
rozatot, amellyel javíthatnak 
helyezésükön. A MEDOSZ-
HMTE azonban nem lebe-
csülendő ellenfél Szegeden 
sem. s így 

a Spartacus játékosainak 
minden tudásukat latba 
kell vetniök, ha győzni 
akarnak. 
A megyei labdarúgó-baj-

Kezdődik a mezei fútóidény 
Hiába ijesztgette zordsá-

gával a februári télutó at-
létáinkat a terepen, szorgal-
masan végezték alapozó ed-
zéseiket a körtöltésen és an-
nak környékén. A napokban 
már megszólaltak a vadga-
lambok az újszegedi liget év-
százados platánjain és ez bi-
zony az erőszakoskodó tél 
végét jelenti. 

közeleg a tavasz azért is, 
meri: atlétáink Szegeden mé-
rik össze március 11-én, va-
sárnap erőiket a Szegedi 
Spartacus SC országos mezei 

futóversenyén. A kisipari 
szövetkezetiek immár ha-
gyományossá váló idény-
nyitó mezei futóversenye 
iránt igen nagy érdeklődés 
nyilvánult meg már eddig is. 
A teljes szegedi távfutógár-
dán kívül ott lesznek a via-
dalon a megyeiek közül a 
makói és vásárhelyi futók, 
továbbá a békéscsabai, oros-
házi, kecskeméti és szolnoki 
versenyzők, sót a fővárosból 
is több egyesület indulása 
várható. 

Monostori Tibor 

Első kiállítások 
— első fegyelmi ítéletek 

A most megkezdődött lab-
darúgó-bajnokságok mérkő-
zésein három kiállítás tör-
tént. A kiállítások ügyében 
a Csongrád Megyei LSZ fe-
gyelmi bizottságai már dön-
töttek. A játékosok nem vé-
tettek különösebb szabályta-
lanságokat, ezért egyikük 
sem kapott eltiltást. 

Az NB III-as Gazsó Illést 
(Békéscsabai MÁV Bocskai) 

két mérkőzésről tiltották el, 
de az ítéletet hathónapi pró-
baidőre felfüggesztették. A 
Csongrád megyei bajnokság-
ban két kiállítás volt: Prá-
ger István (Makói Vasas), és 
Kiss István (Sándorfalvi SK) 
dorgálásában részesült. A 
megyei ifjúsági mérkőzése-
ken ezúttal egy játékost sem 
állítottak ki. 

Eláruljuk, hogy ez a kép nem a trópusokon készült, ha-

Befejeződött a sakkvilágbajnoki 
zónaközi döntő 

Szerdán este bonyolították 
le Stockholmban a sakk-
világbajnoki zónaközi döntő 
utolsó fordulójának három 
függöjátszmáját. Ezek ered-
ményei alapján kialakult a 
végső sorrend. 

A sorrend alapján astock-

FEBRU ARBAN 14 KOZLEKEDESI BALESETT 
CSONGRÁD MEGYEBEN 

A Csengni rí Megyei Rendőrfőkapitanysag közlekedést ellen-
őrző csoportja öss/callitotta az elmúlt hónap közlekedési hal-
esetenek statisztikáját. F.szértnt februárban 14 baleset történt, 
ezek közül kettő végződött halállal. Súlyosan megserült négy. 
könnyen pedig hat személy. A közlekedést baleseteket előidéző 
okok kőzött még mindig elad helyen áll a gyorshaj tás . Személy-
gépkocsivezetdk, kis- és nagymotorkerékp.'íi - tu la jdonosok a 
megengedettnél tóval nagyobb sebességgel közlekednek, még 
rossz utakon ls. Az elmúlt hőnapbHn több karambolt Idézett 
elö a szabadon hagyott állat. A gyalogosok hibájából ls több 
közlekedési baleset történt. Az egyik halálos balesetet is gon-

datlan gyalogos okozta. 

MA ELŐADÁS SZEGEDI ADJUNKTUS 
A Z . AKHENDSSERT.PUSOKROL jxOADASA ROMABAN 

A Múszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsege Dr. Benedek Nándor, a Sze-
lpargazdaságl bizottsága ma. gedt Tudományegyetem ad junk-
penteken délután fél 6 órakor tusa, — aki mint az olasz állam 
előadast rendez „Az árrendszer- ösztöndíj ssa, Jelenleg hosszabb 
t ípusok" címmel az. MTESZ Szé- időt tölt Olaszországban. — 
chenyl tért klubjában. Az elő- most tartott előadást a Római 
adást dr. Csikos-Nagy Béla. az Magyar Akadémtán „Gondolko-
Orszagos Arhlvatal elnöke tart- dár <•* nyelv" címmel Az előadó 
Ja. a logika és a nyelv egymáshoz 

való viszonyával foglalkozott és 
érdekes. gyakorlati példákkal 
Igazolta a marxista álláspont 
helyességét. 

A f r i á U i i d e t é z e k 

Különleges 
clak érkeztek.. Ma-
rasektaó. Tojásbran-
dy, Absinth, Karpa-
tikeserú, Whyski 
stb. Gyógynövény 
szaküzlet. 9919 
Fél hélóbutor sür-
gősen eladó. Erd.: 
Petőfi Sándor sgt. 
87., udvart lakás. 

4139 
Altalános Iskolai ta-
nuló korrepetálását 
mindenből vállalom. 
„1942" jeligére hir-
detőbe. 4132 
Szegedi kétszobás, 
komfortos lakásért 
adnam kétszobás — 
családi házamat. — 
. .Pestkörnyék" jel-
] ,'ére hirdetőbe. 4046 
Fiatal hízott sertés i Szeged, 

Rekamié Igényes- Kombinált szekrény, 
nek eladó. Szeged, I klhuzósasztal, 
Tolbuhln sgt. 55. — M 
Vlrágék. 1908 

»'/- szobás személy-
zetis magánház el-
adó. Orvosnak ls 
megfelel, ha van 
kétszobás, cserét le-
számítunk. „Gará-
zsos" jeligére hir-
detőbe. 4066 

eladó. Teréz u. 45. 

Könyveket, könyv-
tárakat magas áron 
vásárolunk. Atvesz-
szük régi és ú jk i -
adású szépirodalmi, 
tudományos és if-
júsági könyvelt. — 
Készpénzzel fize-
tünk. Állami Antik-

Könyvesbolt. 
Kárász u. 

'16. X12596 

könyvszekrény, asz-
talosnál készen kap-
ható. Attila u. 18. 

X10048 

holmi rónaközi döntő részt-
vevői közül az amerikai 
Fisher, a szovjet Geller, 
Korcsnoj és Petroszjan, va-
lamint a csehszlovák Filip 
nyert jogosultságot arra, 
hogy részt vegyen a sakk-
világbajnokjelöltek curacaói 
versenyén. Mivel ezen a ta-
lálkozón azonban a stock-
holmi verseny első hat he-
lyezettje indulhat, a 6. he-
lyen holtversenyben végzett 
Benkő, Gligorics és Stejn 
között körmérkőzésre kerül 
sor. s ezen dől el majd, hogy 
ki lesz a hatodik. 

Magamnak és la-
kásomnak gondozó-
nőt keresek bental-
vassal. Szeged, — 
Csongrádi sgt.. 14'a. 

10025 
Rendeljen es ültes-
sen házi ker t jében 
gyümölcsfát, bokor-
és futórózsát, rtbiz-
Ut, egrest, málnát, 
diszcserjét! Kapható 
és megrendelhetők 
Haladás Termelőszö-
vetkezet faiskola le-
n k a t á b a n Újszeged, 
Bérkert utea 28. El-
adás vasárnap déli 
12 h-lg. 12547 

V A S E S Z T E R G Á L Y O S O K A T , 
G É P L A K A T O S O K A T 

fe lvesz 
a szegedi Kenderfonógyár, 
fizetés megegyezés szerint. 

837 

Köszönetet mondunk mind-
azon Ismerősöknek, mun-
katársaknak. Jó barátok-
nak. akik szerelelt halot-
tunk, 
td. R E K T E N V A L D J Á N O S 
temetesén részvétükkel és 
viragadományalkkal fájdal-
munkat enyhíteni Igyekez-
tek. 
633 Gyászoló rsalad 

x Korszerű lakáskultúra cím-
mel a nők akadémlaja-sorozat 
keretében Jámborné Burlán Ju-
dit budapesti iparművész tart 
előadást a Juhász Gyula Műve-
lődési Otthonban t. hó 9-én 
(pénteken rste 6 órai kezdet-
tel. Belépődíj 2.— Ft. Színes ve-
tített kepek. Minden érdeklődőt 

látunk. 

ÉRTESÍTJÜK vásárlóinkat, hogy a 8. sz. gyorskiszol-
gáló (Széchenyi tér 6.) 12. sz. Tanbolt (Kossuth L. sgt. 
71 sz.) és 31. sz. gyorskiszolgáló (Kölcsey u. 5. sz.) áru-

dáinkban 1962. március 8—15-ig 

belföldi 

kakaóbemutatót 
tartunk 

A felsorolt boltokban 1962. március 9-én INGYENES 
KAKAÓKÓSTOLÓ. 

627 Szegedi Élelmiszer Kiskor. V 

A Szegedi Ingatlanke-

zelő Vállalat keres 

azonnali 
belép ' ésre 

VIZVEZETEKSZERELO 

ES BÁDOGOS 

SZAKMUNKASOKAT. 

Jelentkezés a 
előadónál. 

munkaügyi 
838 

nokságban két összecsapást 
már holnap, szombaton meg-
rendeznek. A SZAK—UTC 
mérkőzés Újszegeden, a Tex-
tilművek—Szőreg találkoró 
pedig a Textilművek-pályán 
lesz. Újszegeden az első és 
utolsó helyezett játéka le-
het, hogy nem is lesz olyan 
egyoldalú. 

Az UTC a bajnokság egyik 
esélyese, de játéka a múlt 
heti rangadón a győzelem 
ellenére sem voit meg-
győző. 

A SZAK körülbelül ugyan-
olyan helyzetben van, mint 
a Szegedi Spartacus az NB 
III-ban. Ha még győzni tud, 
elkerülheti a k iesés t . . . 

A vasárnapi megyei mű-
sorból kiemelkedik a Móra-
városi Kinizsi—Dorozsmai 
MEDOSZ játék, amely a 
Cserepes soron délelőtt lesz, 
valamint a Makón lejátszás-
ra kerülő Makói Vasas— 
Szentesi Honvéd újabb rang-
adó. Mindkét helyen a ha-
zai csapat győzelme várható, 
bár a döntetlen eredmény 
sem lenne különösebb meg-
lepetés. 

Ruhagyári sikerek 
a megyei 

tekebajnokságban 
Az 1962. évi Csongrád me-

gyei tekebajnokság második 
fordulóját most játszották le 
a csapatok. 2400-on felüli 
eredményt három együttes 
ért el. Szegedi Ruhagyár— 
Sz. Kender 5:3 (2443:2392). 
Szegedi Postás II.—Szegedi 
Építők II. 4:4 (2465:2452). A 
táblázaton a Szegedi Ruha-
gyár vezet 12 ponttal, máso-
dik a Szegedi Postás II. 10 
ponttal, harmadik a Szegedi 
Spartacus 9 ponttal. A for-
duló legjobb csapata az 
alábbi: Komáromi (Sz. Pos-
tás II.) 449, Németh (Sz. Épí-
tők II.) 439, Bereczky (Sz. 
Kender) 436. Kása (Sz. Ru-
hagyár) 435, Lantos (Sz. Épí-
tők II.) 421, Hegedűs (Sz. 
Postás II.) 419 fa. 

s=0=r=0=h=b=ji=m 
A Szegedi EAC labdarúgó-

csapata Kiskunhalason 7:1 
(4:1) arányban nyert barát-
ságos mérkőzésen az NB 
III-as Kiskunhalasi MEDOSZ 
ellen. 

* 
Szegeden rendezik meg a 

Csongrád megyei Ifjúsági fin 
és leány tornászbajnokságot 
vasárnap délelőtt a Pedagó-
giai Főiskolán. 

* 
A szegedi váro6i Kézilab-

da Szövetség értesíti azokat, 
a játékvezetőjelölteket, akik 
mo6t hallgattak tanfolyamot, 
hogy szombaton délután 3 
órától 6 óráig vizsgázhatnak 
a Rókusi Tornacsarnokban, 

Magyar birkózók 
újabb sikere 

Franciaországban 
A Franciaországban s2se-

replő magyar birkózó csapat 
újabb győzelmet aratott s 
Budapest-válogatott néven 
Clermont-Ferrandban, a vá-
ros válogatottja ellen kötött-
fogású versenyen 6,5:1,5 
arányban nyert. 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkás-
párt Csongrád megyei és Szeged 

várost bizottságának lapja 
Megjelenik hétfő kivételével 

mindennap. 
Szerkeszti a szerkesztő tdzoUaád 

Felelős szerkesztő: 
Dr. Lökös Zoltán 

Szerkesztőség: 
Magyar Tanác 
saság út ja 10. 

Telefon: 35-IS. 3 
Éjszakai telefon: 

Kiadja a Csongrád Megyei 
Lapkiadó Vállalat 

Felelős kiadó: Kovács László 
Kiadóhivatal: 

Szeged. Klauzál tér z. 
Telefon: 35-00, 31-16. 

(Beküldött kéziratot nem őrzünK 
meg és nem adunk vissza.) 

A lapot nyomja 
a Szegedi Nyomda Vállalat 

Szeged. Kárász utca 9. 
Terjesztik a Csongrád megytó 
postahivatalok. Előfizetési a p 
egy hónapra 11 Ft Előfizethet® 
bármely postahivatalnál és k é m 

békítőnél. 


