Rádióműsor

Hétszáz mázsa vágni való csirke
Ennyit ad évente a népgazdaságnak a szegedi Móra Ferenc Tsz. Egy-egy szállítmány négy és fél hetenként követi egymást. A szállítmány zöme 1,30—1,40 kilós csirkékből áll, 25 százaléka eléri a 1,60—1,70 kilogrammot, de
nem ritka a 2,30 kilóra nőtt csirke sem. A nevelési időszak kilenc hét. Képünkön Aradi Jánosné baromfigondozó a két kilón felüli kilcnclietes csirkékből tartott egy
párat a fényképezőgép lencséje elé

Két és fél é v r e ítélték
a csalót
Ungi Ilona, Szeged, József
Attila sugárút 13. szám alatti
lakost visszaesőként elkövetett csalásban és üzérkedésben mondta ki bűnösnek a
szegedi járásbíróság.
Ungi
Hona több szegedi lakosnak
ígérte, hogy részükre lakást
szerez.
Egyeseknek
saját,
nemlétező lakását kínálta fed
különböző pénzösszegért, másoknak pedig azt
állította,
hogy rokona dolgozik a lakáshivatalban, s majd segítségével szerez lakást Több
embertől vett fel így kisebbnagyobb pénzösszeget.
A járásbíróság súlyosbító
körülményként vette figyelembe, hogy Ungi Ilona többszörösen büntetett előéletű,
hasonló
bűncselekmények
miatt mar
többször volt
büntetve Ungi Ilonát 2 év és
6 hónapi
szabadságvesztésre ítéltél;, valamint 7 évre

eltiltották a közügyektől. Az
ítélet nem jogerős.

Gázkészülék-újdonság
A Fővárosi Gázkészülékgyártó Vállalat elkészítette
több ú j cikk mintapéldányát,
amelyek a
sorozatgyártás
megkezdése után kényelmesebbé, tisztábbá teszik a lakások fűtését. Közülük a legérdekesebb a cserépkályhába
szerelhető gázégő. Az égőszerkezetet bármely fafűtésű cserépkályhába percek alatt be
lehet szerelni. Begyújtásához
nem kell gyufa, mert gombnyomásra
a
készülékben
elektromos szikra keletkezik,
amely meggyújtja a gázt.
Gázömlés
még üzemzavar
esetén sem fordulhat elő,
mert Ilyenkor egy önműködő
szerkezet a csőben elzárja a
gáz útját.

8érk5«i Gyula:

ítél

a Ku-Klux-Klan
K I S R E G É N Y

A Vendég névre hallgató testvér különleges feladatot kapott. A fővárosba kellett utaznia lebeszélni az illetőt a texasi utazásról. Közismert volt
makacs természete s tudtuk, ha le akarjuk az útról beszélni, csak azért is lejön Texasba, nehogy gyáva
színben tűnjön fel.
Onnold is különleges megbízást kapott Raktárosként
kellett elhelyezkednie egy i&kolaraktárban. Nekem, Fütykösnek és Billynek célba kellett lőnünk az ú j fegyverekkel, hogy kipróbáljuk és begyakoroljuk velük a pontos
céllóvést. Mert olyan pontosan kell céloznunk, mint eddig
még soha. Nagy volt a tét: ha nem találunk célba, mindnyájunkra villamosszék vagy a Klan halálos ítélete vár!
Ornold testvér másnap m á r el is helyezkedett az iskolaraktárban. £n, Finley és Fütykös reggeltől estig gyakoroltuk magunkat a rendőrség zárt lőterén. Nekem pompásan ment a lövés. Minden golyóm célba t a l á l t Fütykösé
ls. Csak Biliy baralom nem boldogult sehogy sem a fegyverrel Ki kellett cserélni. Az újjal aztan úgy lóit ö is,
mint én és Fütykös.
Este levelet találtam íróasztalomon. Peggy irta. Boldogan számolt be arról, hogy főszerepet kapott egy cowboyfilmben és már folynak is a külső felvételek a kaliforniai prérin. Hívott Hollywoodba, hogy nézzem meg a
műtermi felvételeket Art írta. nagyon vágyódik utánam,
és boldogsága akkor volna teljes, ha ott lennék mellette.
Sajnos nem lehettem ott, pétiig <1 szívem nagyon sajgott
miatta. De még csak azt sem ígérhettem meg, hogy ha
majd elvégzem a feladatomat, leutazom hozzá. Nem tehettem, mert a Nagytanács mái - azt is elhatározta, hagy a
Nagy Müvelet után emigrálnom kell az Államokból. Ki
tudja, mikor láthatom majd újra az én drága kis Peggymet! Talán s o s e . . .
Három nap múlva megtudtam, ki a Nagytanács Vendég nevű tagja. Reggeli lapokból értesültem, hogy Donaldy kormányzó a fővárosba utazott, találkozott az elnökkel és kérte, ne jöjjön Texasba, mert a hangulat nagyon
elnökellenes, számos tüntefést tartottak a városokban, a
Klan pedig két lincselést hajtott végre. Egyszóval "-forrók
a íejek«, »lzzó és pattanásig feszült a hangulat*.
S ez így is volt. Lapjaink egymásután írták a gyalázkodó cikkeket, a tüntetések napirenden voltak és lincselések is akadtak. A Klan erőteljesen dolgozott. De ezúttal
négyünk: Finley, Ornold, Fütykös és jómagam nélkül.
Aztán a lapok némi kárörvendéssel megírták, hogy
az elnök azért is lejön Texasba és szembenéz velünk, déliekkel. A Klan tehát jól számított. És az elnök elindult
országjáró körútjára . . . Már Texas közelében j á r t . . .
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Csütörtök
KOSSUTH KADIO
Ü30 Hírek.
Időjárásjelentés.
4.35 Vidaman-f rissen! 5.00 Hírek. Idő j á r á s jelentés. 5.05 Falurádió. 6.00 Hírek. Időjárásjelentés. 7.00 Hírek. Időjárásjelentés.
7.10 UJ könyveik. 7.30 Színházés moziműsor. 7.54 Énekeljünk
együtt! 8.00
Műsorismertetés.
Idöjárásjelentés. 8.10
Reggeli
hangverseny. 8.55 Edes anyanyelvünk. 9.00 Iskolarádió. 9.20
Időszerű nemzetközi
kérdések.
9.30 Könnyűzene magyar szerzők müveiből. 10.00 Hírek. Lapszemle. Idöjárásjelentés.
10.10
Peik. Rádiójáték. 10.55 Színes
népi muzsika. 11.32 Rádió szabadegyetem. 12.00 n e j harangszó. Hírek. Időjárásjelentés. 12.15
Tánczenei koktél. 12.57 A vidéki színházak műsora.
13.00
Könyvismertetés. 13.10 K a m a r a zene. 14.00 Hirek.
Időjárásjelentés. 14.10 Hétfőtől — szombatig. 14.45 A Lipcsei Rádió fuvószenekara játszik. 15.05 Vidéki megállónál. 15.25 Operarészletek. 16.00 Hírek. Időjárásjlentés. 16.10 Hangverseny
Huszka
operettjeiből. 17.00 Rádióiskola.
17.56 Műsorismertetés. 18.00 Hírek. Sport. Időjárásjelentes. 18.15
Április capriccio. Zenés tavaszi
séta. 18.55 Közvetítés az Újpesti
Dózsa—Penarol nemzetközi labdarúgó-mérkőzés II. félidejéről.
19.54 J ó éjszakát gverekek! 20.00
Fsti Krónika.
Időjárásjelentés.
20.25 Szimfonikus zenekari hangverseny. A' szünetben
21.10—
21.25 Gondolatok filmekről. 22.00
Hírek. Idöjárásjelentés.
22.15
Sporthírek. 22.20 Népi
zene.
23.00 Lírai önéletralz. 23.10 Könvnyüzene.
24 órakor
Hírek.
Időjárásjelentés. 0.10—0.30 Ritkán hallott operákból.
PETŐFI RADIO
5.00 Hírek.
Időjárásjelentés.
5.05 Reggeli zene. 6.10 Torna.
6.30 Hírek.
Időjárásjelentés.
8.00—8.05 Hírek. Időjárásjelentés.
14.00 MRT é n e k k a r a énekel. 14.10
Időjárásés
vízállásjelentés.
14.25 A
dzsessz
kedvelőinek.
14.40 Operahatosok. 15.00
Hírek. Időjárásjelentés. 15.05 K a tonadalok. cigánydalok, csárdások. 15.44 Lengyel
Balázs két
meséje. 16 00 Két szimfónia. 16.50
Nem minden pszichológiai k é r dés. 17.00 . Hírek. Időjárásjelentés. 17.05 Szabad egy t á n c r a ?
17.55 A G y e r m e k r á d i ó műsora.
18.15 Évadnyitó előadás.
18.35
Operettrészletek. 19.00 Ml történt a nagyvllágbang 19.15
A
tenger óriásai. 19.35 Beethoven:
Tizenkét változat Mozart Var á z s f u v o l á j á n a k egy
témája.
19.47 A nagyatádi k ö n y v t á r b a n .
19.57 Lángeszű szerelmeseik. Közvetítés a Veszprémi Petőfi Színházból. A szünetben 21.00—21.05
Hírek. írtől áráslelentés.
22.03
Onerarészletek 23.00—23.15
Hírek. Időjárásjelentés.

A hét l«globb|a-

Korányi

Emil

A labdarúgó közönség Szegeden még alig ismeri Korányi Emilt, a SZEAC kapusát.
A tartalékcsapat mérkőzésein
már több alkalommal bizonyította, hogy jó képességű
kapus. Az első csapatbeli szsreplésein sem okozott csalódást, sőt a vasárnapi DVSC
elleni mérkőzésen már kimagasló teljesítményt nyújtott,
A debreceni rsanat minden
A debiecem csapat minden
ígyekezte ellenere sem tudta
bevenni a SZEAC kapuját, s
ebben nagy szerepe volt Korányi Emil lelkes játékának.
Méltán érdemli ki a hét legjobb szegedi sportolója címet.
Reméljük, hogy jó szereplése
állandósul, nem bízza el magát, s hosszú ideig hasznos
tagja lesz majd a SZEAC labdarúgó csapatának.

Ujabb erőpróba előtt
Ha v i s s z a t e k i n t ő n k
a SZEAC NB l-es labdarűgó-csa patának eddig játszott
mérkőzéseire, vegyes eredmenyeire, elmondhatjuk, hogy
ezek szertelenek, rapszodikusak voltak. A mérkőzések alkalmával nem
mindig tapasztaltuk a jó erőnlétet, a
helyes taktikát, vagy a jó
küzdőszeiiemet. Ezek hiányában pontot, ?vagy pontokat
vesztettünk. Csak további
két mérkőzés győzelmevel
járó pontokkal tarsolyunkban megtisztelő helyet fog-

lalhatnánk el az NB l-es tabellán.
A sokrétű és éppen ezért
egymástól teljesen különbé20
játékfelfogásban játszott
^
^
mérkőzések
egyes
d
m
é n y e k arról tanúskodere
nak, hogy a csapat még ninos
együtt. Ez részben érthető a
váratlan sérülések miatt. Ez
bizony az összeszokottság rovására ment és érezteti hatását a csapat játékán is.
Ügy hisszük, az MTK elleni sikerben nem is a szám.
szerű eredmény volt a döntő,
hanem az a szép, korszerű
támadó játék, amellyel a
csapat megörvendeztette szúr.

Országos bajnok tőrvívócsapat

Ökölvívóverseny
szombaton

Televizíómüsor
17.23 Hirek. 17.30 Orosz társalgás haladóknak. 17.50 Magyar
Hirdető. 18.00 Tennivalók a veteményeskertben.
18.05
Kicsinyek műsora. 18.35 Beszélgetés
az ú j érettségi vizsga szabálytatról. 18.55 Telesport. 19.20 Esti
mese. 19.30 Tv-híradó. 19.45 A
béke diplomatája. Filmösszeállítás. N. Sz. Hruscsov 70. születésnapja alkalmából. 19.55
A
Jövő hét műsora. 20.10 Kisfilm.
20.25 Hangverseny. 21.10 Hűség.
Tv-játék. 22.05 Tv-hiradó. 2. kiadás.

bolótáborát és kiharcolta a
szép eredményt A most soron következő ellenfél, a
Budapesti Honvéd az egyik
legjobb NB l-es csapatunk,
Előde, a régi Kispesti AG
számos neves játékost adott
a magyar labdarúgás élvonaIának, a válogatott csapatnak. A hajdani aranycsapat
magvát is a Budapesti Honvéd játékosai alkották. A
válogatott, Tichyvel az élén,
ma is nagy játékerőt képvisel a Honvéd. A Győri ETOval együtt a támadó futballt
képviseli az NB I-ben.
A S Z E A C csapatának
némi törleszteni valója van
a Budapesti Honvéddal szemben, amelytől tavaly Budapesten nagyarányú vereséget
szenvedett. Ennek a mérkőzésnek sok szegedi szurkoló
lehetett szemtanúja, hiszen
a televízió is közvetítette.
Csapatunknak nagy szüksége
van a pontokra, hogy megtartsa helyét, vagy feljebb
jusson a tabellán. Mivel itthon, hazai közönség előtt játszik, s ha fűti a győzni akarás, tisztes eredményt érhet
e L ü g y i s mondhatnánk, ebben az esetben sem utópia
a győzelembe vetett remény,
Ehhez azonban ésszerű, lelkes, támadó szellemű játékra van szükség. Olyanra,
mint amivel az MTK elleni
dicséretes eredményt is kivívta
- I g a z - h ° s y a Honvéd
i ° b b együttes, mint az MTK,
me ls azzal a
S
határozott celkitűzéssel kell pályára lépni
csapatunknak, hogy nincsen
előre
lefutott mérkőzés az
NB I-ben. Ügy hisszük, ha
ilyen törekvéssel készül vasárnapi
mérkőzésére
a
SZEAC, támogatja majd ebben lelkes közönsége, aki
szeretne ismét szemtanúja
lenni jó játéknak, szép sikernek.
Solti Mihály

(Liebmann felv.)
Nemregiben rendeztek meg Szombathelyen az orszagos középiskolás vívóbajnokságot, amelyen a Szegedi
Radnóti Gimnázium fiú tőrcsapata első lett. Képünkön
a bajnokcsapat tagjai (balról jobbra)
Tekulics András,
Csonka László, László Ferenc és Ambrus Ferenc láthatók

Városunk olyan volt azokban a napokban, mint a zúgó
és megbolydult méhkas. Mindenki a várható magasszintű
látogatásról beszélt. Egyesek ellenségesen. Mások előtt
viszont rokonszenvesnek hatott az elnöknek ez a csakazértis leruccanása. Azt mondták, nem hiába volt tengerész
a háborúban, de nem is ijed meg a saját árnyékától. Hat
gyere! Ez kell éppen nekünk!
Megérkeztek Dallasba az elnöki testőrség kipróbált
daliái, hogy biztosítsák az útvonalat. Sury barátom és a
rendőrség több magasrangú tagja vette pártfogásába őket.
Mondanom sem kell, hogy a nagy napra valamennyien
tökrészegek voltak, mert Sury embereivel az egész éjszakát és délelőttöt Billy Finley Astor bárjában töltötték és
a sztriptíz görlök gondoskodtak róla, hogy a
válogatott,
szép szál legények még dél felé sem térjenek észhez. Így
aztán az útvonal menti házak átvizsgálása városunk rendőrségére maradt és Tom Sury még reggel jelentette a
Nyomozó Irodának, hogy minden rendben van. Az átvizsgálás és a biztosítás megtörtént.
A várva várt nagy napra, a Nagy Művelet napjára
már én is, Fütykös és Billy is az iskolaraktár szerződéses munkásai voltunk. Reggeltől estig hordtuk ládákban a »tanszereket* egyik raktárból ki, a másikba be,
vagy a teherautókról a különféle raktárakba. Persze a
*ládák« könnyűek voltak, nehogy agyondolgoztassuk kezünket, s emiatt ine tudjunk m a j d pontosan és biztosan
lőni. Tehát gyaluforgáccsal tömött papírládákat cipeltünk.
Az elnök délben érkezett meg városunkba. Mi »rakodók«« tizenegykor "-véletlenül* épp abba az ötödik emeleti
helyiségbe hordtuk fel a "ládákat*, amely előre ki volt
jelölve a merénylet színhelyéül. Elfoglaltuk helyünket
az ablakokban. Nem kelthettünk különösebb feltűnést,
mert azokban az órákban minden ember a városban azon
igyekezett, hogy minél többet láthasson. Az ablakok tele
voltak a kíváncsiak ezreivel. A biztonság kedvéért és a
Klan parancsára testszínű nylonálarcot vettünk fel, mert
ilyen sok ezres tömegben mindig akadhat pár ember, aki
pontosan arra az ablakra irányítja távcsövét, amelyben
mi kuksolunk és esetleg felismerheti arcunkat. Éppen
elegen ismertek bennünket a városban, nem volt szabad
semmit kockáztatni.
Öramű pontossággal történt minden. A hosszú gépkocsi-karaván feltűnt a kanyarban. Élén városunk kiváló
rendőrei haladtak' motorokon. Ök biztosították az elnöki
oszlopot és alkották a díszkíséretet. Mondanom sem kell,
hogy valamennyi Sury barátom hétpróbás legénye volt,
akiknek egy része a Hazafiasok, másik része Birch-ék,
harmadik része pedig a Klan egyszerű ,de megbízható
tagjai közé tartozott.
Az aluljáró előtt az élen haladó motoros a parancs
értelmében lassított. Utána automatikusan lelassult az egész
oszlop. Ez már közvetlenül az iskolaraktár épülete előtt
történt, amelynek ablakában mi helyezkedtünk el tövésre
készen tartott fegyverekkel.
(Folytatjuk.)

A Szegedi Vasutas Sportegyesület ökölvívó szakosztálya szombaton este 7 órai
kezdettel a Rókusi Tornacsarnokban felnőtt és ifjúsági ökölvívóversenyt rendez.
A szegedi vasutas ökölvívók
a Szentesi Honvéd és a KecsLakatosipari
Ktsz
keméti
versenyzőivel mérik össze
erejüket
Szegedi Radnóti Gimnázium
—Pécsi Gépipari Technikum

SAKKIIIR

1:0

A ruhagyár női sakkversenyén a mai utolsó forduló
előtt Karakasné vezet 11 és
fel ponttal. Utana kovetkeznek: Bilekné 11,
Verőcrt
„ , „ . , „ ' .
Zsuzsa 8 és fel, Kmetovics
Erzsi 8, Skamláné 6. Nemes.
sanyiné 5 es fel, Liebmanne
5 ponttal. Az utóbbi két, ver„ , , . ... . . . .
senyzőnek l - l fuggojatszmája is van.

(0:0)

Vezette: Puskás. A kora
délutáni kezdés ellenére 300
néző volt kíváncsi a visszavágó mérkőzésre. Radnóti:
Pályi — Török, Wéber, MiFülöp, Turzó, Báha]eczki<
ba, Zöldi. Szűcs, Komlód!. A
36. percben Zöldi fejesgólj á v a l m e g s z e r e r t e a vezetést,
s egyben a Radnóti győztes
gólját: 1:0. Az eredmény a
mérkőzés végéig n e m
válto_
zott és ezzel a győzelmével
a Radnóti gimnázium csa^
pafca
0R5zág0a
döntőbe.

Háromgólos MTK-vereség
Giasgowban
GySzótt

a válogatott

A Kupagyőztesek Kupája
döntőjébe jutásért
szerdán
este Glasgowban játszotta első mérkőzését a skót Celtic
az MTK ellen. Az összecsapás végig a hazaiak fölénye
jegyében telt el és a Celtic
megérdemelten
szerzett 3
gólos előnyt, az április 29-i
budapesti visszavágóra.

Linzben

rosi — Nógrádi, Sípos — Rákosi, Göröcs, Albert Tichy,
Fenyvesi dr. összeállításban
lépett pályára.

DÉL-MAGYARORSZÁG

A Magvat szocialista Munkáspárt Csongrád megyei és Szegett
városi bizottságának lapja.
Megjelenik Hétfő kivételével
mindennap.
Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: ar. LAkős Zoltán
Szerkesztőség:
Szeged.
Magyai
Tanáevköztát"
saság ú t j a 10.
Tele fan: 35-35. 30-03
Éjszakai telefon: 35-08
Kiadja a Csongrád Megyei
Lapkiadó Vállalat
Felelős kiadó: Kovács László
Kiadóhivatal:
Szeged. Magyar
Tanácsköztársaság útja 10. sz.
Telefon: 35-00. Sl-le.
(Beküldött kéziratot nem őrzünk
meg é« nem adunk vissza.)
A lapot nyomls
s Szegedi Nyomda Vállalat
Szeged Kárász u 9

CELTIC—MTK 3:0 (1:0)
Glasgow, 50 000 néző, v.:
Campanati (olasz).
Góllövők: Chalmers (2) és
Johnstone.
*
A franciák elleni mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott szerdán este
Linzben vendégszerepelt és
az osztrák első ligában játszó Lask ellen vívott barátságos találkozót.
MAGYAR VÁLOGATOTT—
LASK 3:0 (1:0)
Linz, 9000 néző, v.: Mayer.
INDEX
29 053
Góllövők: Albert és Tichy Terjesztik a Csongrád megyei
(2).

postahivatalok.

Előfizetést

dlj

hőnapra 12 Ft. Előfizetheti
A magyar vál.: Szentmi- egy
bármely postahivatalnál és kézhályi — Mátrai, Mészöly, Sábesítőnél.

