
Szeretnénk 
győzelmekkel kezdeni ... 
— Erősödött az NB l-es 

csapatok /mezőnye! 
— És mit Jelent ez a Ken-

der szemszögéből ? 
— Nehezebb lesz a bent-

maradás. 
Így indult beszélgetésünk 

Kibizsár Gyulával, a Sz. 
Kender NB I-cs női röplab-
dacsapatának edzőjével. 

— Heti két edzéssel ké-
szülünk az április 4-én kez-
dődő bajnokságra — mond-
ta az edző. — A heti har-
madik tréningnek mindig a 
terembajnoki mérkőzés szá-
m i t . . . Elsö bajnoki ellen-
felünket, az Utasellátó csa-
patát itthon, a Rókusi Tor-
nacsarnokban fogadjuk, a 
kővetkező vasárnapon a Di-
ósgyőr ellen játszunk ide-
genben. Jó lenne mindkét 
mérkőzést megnyerni. Csak 
ír. érdekesség kedvéért jegy-
zem meg. hogy a bajnokság 
26 mérkőzéséből 10-et te-
temben fogunk lejátszani, 
ötöt tavasszal, ötöt ősszel. 
És mindig ugyanazokkal a 
csapatokkal . . . 

— Ügy hallottuk, ú j játé-
kosaik ls vannak? 

— Fiatalítunk Két éve 
Mucsiné, 

Zsiga, Miklós, Krekuska he- érdekes színfoltja lesz a ra-

lye biztos a kezdő csapat- sárnapi mérkőzésünk, ami-

ban. A fennmaradó két hely-

re hárman pályáznak: Bar-

tek, Molnár és Mészáros. A 

pillanatnyi taktikai körül-

mények döntik majd el, hogy 

mikor kl játszik közülük. A 

tizenegyes keret többi tagja: 

Főidényi, Doktor, Holecska 

és Pálffyné. 

— Nem lesz kevés 11 já-
tékos 26 mérkőzés lejátszá-
sára? 

— Tervbe vettük a továb-
bi erősítést is, egyelőre 
azonban nem leszünk töb-
ben. Idővel szeretnénk ját-
szatni saját nevelésű ifjúsá-
gi játékosainkat is. Az ifjú-
sági csapattal Mészáros Má-
ria foglalkozik. 

— A további felkészülés 

kor a Szegedi Juta fiú ifjú-
sági csapatával játszunk. 
Furcsa ugye? Hiába, a szük-
ség így kívánja . . . Szegeden 
nincs olyan női együttes, 
amely megfelelő edzőtárs 
lenne, s ezért férficsapatok-
kal is találkozunk — mond-
ta befejezésül Ribizsár Gyu-
la edző. 

Farkas István 

Tömegsport az atlétika? 
Százötvené© indulóval ren- atléták, de a tömegesítés fe-

dezték meg a szegedi városi rén e©előre még hiányoz-
mezei futóbajnokságot és ez tak az eredmények. A jelek 
a létszám azt bizonyítja, szerint az atlétikai edzők, a 

most pedig Husz- h o © az atlétikai élet Szege- testnevelő tanárok és a tár-
táné f agyta abba a játékot den felfelé fvel. Már az el- sadalmi munkások most még 
Helyettük szerepelnek a fia- múlt években jó eredménye- jobban „rákapcsolnak", h o© 
falok. Egyelőre Ábrahám, ket értek el főleg a vasutas- Szeged atlétikájának meg-

felelő alapja le©en. 

Sokszor megírtuk már. 
h o © ez a sportág na©on 
nehéz. A kezdők között n a © 
a lemorzsolódás. Ez bizonvá-

egyesúleti bajnokságot írtak ra f © lesz ezután is, de lát-
ld. Ezt az MNK-hoz hason- va a hozzáértést és az i©e-
lóan bonyolítják le, kiesési kezetet, remélhető, h o© idén 
rendszerben. A kiírás me©ei az eddiginél még több reszt-
szinten már megtörtént Ha- vevővel bonyolítják le az 
marosan beérkeznek a neve- aUétikai pályaversenyeket és 
rések, majd az ifibizotteág a pályabajnokságokat. Leg-
etkésziti a sorsolást Az ú j aJóbbis a vasárnapi százöt-
felaciatra felkészült Gulyás 

munkakör 

Ferenc, aki idén is igyekszik 
ven induló erre ad komoly 

minél több tehetséges fiatal reményeket, 
labdarúgót a felszínre hozni. M. K. 

Tizenhárma* keret 
tribünnel szemben mintegy 
1200 új ülőhely lesiz. 

Gulyás Ferenc már hosszú 
évek óta tarsadaimi munká-
sa a me©ei labdarúgó szö-
vetségnek. Mint az ifjúsági 
válogatott, kapitánya minden 
hét. végén ki jár az ifimérkó-
zesekre és figyeli a tehetsé-
geket. Aki állandó jó formát 
árult el. bekerült a megyei 
válogatott keretbe. A megyei 
Ifiválogatottban tünt fel pél-
dául Kocsds és Zöldi is. Jó 
szervező. Jelentős része van 
abban, h o © válogatottunk 
mindig sikerrel szerepeli az 
onszágos tornáin. 

Most azonban megváltozott 
a kapitány feladata. Idén 
nem rendezik meg a már 
hagyományosnak számító 
me©ék közötti tornák ha-
nem ifjúsági szinten országos 

A SZEAC labdarúgö-caa-
parta tervszerűen készül a 
vasamapi Bp. Honvéd elleni _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

talalko/ora. A budapesti S O R O K B A N 
együttest m in te© kétezren w v 

kísérik különvonaton Sze-
gedre, s í © a SZEAC-szur-

Ma Szegedi Előre—Szegedi 
Vörös Meteor me©ei teke-

kolóknak fel kell készülniök, m d r k £ z é g l e s z a ruhagyári 
nehogy „hangban esetleg p á l y á n M t m 7 ó r a l kezdet.tel. 
alulmaradjanak a vendé- * 
gekkel szemben. Moór Ede H„j n a , p , szombaton NB 
edző kőaölte. hogy a Honvéd m-as mérkőzést vív egy-
etlen tizenhárom játékos jö- mással a Szegedi Építők és 
het számításba. A keret a az UTC labdarúgó-csapata a 
kővetkező: Korányi, Kővári, SZAK-pályán délután 3 órai 
Céerkö, Kürtőéi dr., Arató, kezdettel. Szombaton délután 
Demőfi, Reményik. Szekeres, lesz még a Szegedi Dózsa-
Csömör, Szlovák. Nemes, Bo- Szentesi Honvéd megyei tab-
ros dr.,' Unka . Üjság még a darúgó-találkozó ls a Hu-
SZEAC-tná.1, h o © a felső Ti- nyadl téren. ^ 
•ma-parti stadion állóhelyé-

nek egv Táráét ülőhellyé 
alakítják Ét A munkálatok 
folynak és vasárnap már a 

, S A K K h i 

Tegnap UTC—SZVSE ba-
rátságos labdarúgó-mérkőzés 
volt Újszegeden. A találkozó 
1:1 arányú döntetlennel vég-
ződött, félidőben a Vasutas 
1:0-ra vezetett. A gólokat 
Vörös, illetve Farkas sze-
rezte. 

A Szegedi VSE labdarúgó-
csapata vasárnap Budapes-

vív 

Hazánk felszabadulásának Najdorf na©mester szerint 
20. évfordulója emlékere 10. Fd2 a helyes lepes, hogy 
rendezett sportversenyek ko- az f5-f4 ©alogelonyomulas ten aPénzügyőrökke l 
zött jelentős helyet foglal el ne tempónyeréssel törten- bajnoki mérkőzést. 
a felszabadulási sakkver- jék.) 10., f5, 11. f3, f4, 12. 
eeny, amely három hétig kö- Ff2, g5. (Sötét ismert mód-
tötte le a sakkbarátok ér- szerek alkalmazasával eros 
deklődését. A 16 részvevős támadást indít a királyszár-
versenyen 8 nemzetközi nyon. Világos ellenesélyei a 
na©mester és 8 mester küz- vezérszárnyon problematiku-
dött a helyezésekért. Az el- sak.) 13. b4, Hf6, 14. c5, Hg6, 
sőséget végül holtverseny- 15. cd: cd:, 16. Bel, Bf7, 

17. Hc2, h5, 18. Ha3. g4, 19 

A magyar fiatalok hálájának kifejezése 
a felszabadulási staféta 

Holnap indulnak a váltók a járásból Szeged felé 
Hazánk felszabadulásá-

nak 20. évfordulója alkal-
mából a m a © a r fiatalok 
rendkívül kifejező módon, 
nagyszabású csillagstaíéla 
megrendezésével mutatják 
ki mély hálájukat a felsza-
badító szovjet nép iránt. A 
hálastafétában félmillió út-
törő és KISZ-ista vesz részt. 
A váltók több mint 2600 
község és város fiataljainak 
üzenetét gyűjtik össze. Az 
országos váltó tíz irányból, 
Tatabányáról, Győrből, 
Szombathelyről, Zalaeger-
szegről, Kaposvárról, Pécs-
ről, Bajáról, Szegedről, Sal-
gótarjánból és Budapestről 
indul el útjára, s összesen 
310 falut és várost ér in t A 
váltó április 3-án délután 
éri majd el Záhonyt, s este 
érkezik Ungvárra, ahol a 
díszes stafétabotokat na©-
©űlésen adják át a lenini 
Komszomol képviselőinek. 

Csongrád me©ében hol-
nap, szombaton indulnak el (A térképen vékony vanalú ig az úttörők, a KISZ-isták 
a felszabadulási hálastafé- nyíllal jeleztük útjukat.) A és a fegyveres testületek 
ták. (Utvonalukat térképün- Széchenyi téren ünnepélye- tagjai diszórséget állnak 
kön a szaggatott vonalak sen fogadják a váltókat és mellettük. 
jelzik.) Az úttörő csapatok a községek küldöttségeit, A szentesi járásban szin-
és a KISZ-alapszervezetek majd a szegedi üzemek és tén vasárnap indulnak el a 
már mindenütt csapat-, il- iskolák ifjúsági szervezetei- váltók, s csatlakoznak a 
letve tag©űléseket tartót- nek képviselői rákötik sza- Szegedről 31-én délben fél 
tak, melyeken elkészítették lagjaikat a kopjafákra, me- 12-kor rajtoló stafétához, 
a stafétabotokra kerülő sza- lyeket az ünnepi beszéd el- mely Hódmezővásárhelyen 
lagokat. Sok helyen meghív- hangzása után a két szovjet és Szentesen át (térképi/n-
ták a ©ülésekre a munkás- emlékműnél helyeznek el. A kön vastag nyíl jelzi) a Bé-
mozgalorn régi harcosait is. váltó továbbindulásáig, 31- kés me©el Gádorosra fut be. 
A staféták szervezésében és 
lebonyolításában részt vesz-
nek a pártszervezetek, a ta-
nácsok, a népfront, a nőta-
nács, a munkásőrség, a nép-
hadsereg, a rendőrség, a 
honvédelmi sportszövetség, a 
testnevelési és sportszövet-
ség szervezetei. 

A staféták indulását min-
denütt ünnepség előzi meg, 
majd a váltó a falu hatá-
ráig fut, ahonnan motoro-
sok, kerékpárosok v a © 
rossz idő esetén autósok ve-
szik át a stafétát, s viszik 
a következő község határá-
ig. Minden községben rövid 
ünnepséget, tartanak. A sze-
gedi járásban a holnapi na-
pon Sándorfalváig, Szaty-
mazig. Kiskundorozsmáig, 
Mórahalomig és Szőregig 
(valamennyi helységbe 17 
órakor) érkezik a váltó, és 
a másnapi indulásig díszőr-
ség áll a szovjet hősi em-
lékműveknél. ahol a kopja-
fákat elhelyezik. Nappal az 
úttörők és a KISZ-isták, éj-
jel a munkásőrség é« a 
néphadsereg katonái állnak 
ő r t 

A felszabadulási staféta 

vasárnap, 28-án délelőtt 11 

órakor érkezik a megye 

székhelyére, Szegedre, a 

Széchenyi térre, ahová hét 

útvonalon hozzák a kopja-

fákat a város határától. Az 

előbb felsorolt községek 

mellett vasárnap érkeznek 

meg Röszke és Gyálarét, va-

lamint Makó és a makói 

járás stafétái is Szegedre. 

ben Szabó László magyar, 
valamint Polugojevszkij és 
Tajmanov szovjet nagymes-
terek szerezték meg. 

Játszma a felszabadulási 
emlékversenyről. 

Királyindiai védelem. 
Malich (NDK 

Janosevics (Jugoszlávia) 
l. d4. Hí6. 2. c4, g8, 3. 

Hc3. Fg7, 4. Hí3, 0—0. (Itt 
4., d5-tel sötét átmehet a 
Grüníeld-védelcm egyik jó 
változatába.) 5. e4, d6, 6. Fe2, 
e5. (6.. 0—0 után Portisch 
na©mester többször sikerrel 
játszotta 7. Fg5-öt.) 7. 0—0, 
— (7. d5-tel világos elkerül-
heti a játszmában bekö-
vetkezett változatot, míg 7.. 
dc: c©szerűsítés csak egyen-
lő állásra vezet). 7., He6, 8. 
d5, He7, 9. Het, — (A leg-
újabb elméleti kutatások 
szerint jobb itt 9. b4!). 9., 
Hd7. 10. Fe3, — (Ez a futó-
fejlődés is hibáztatható 

HcbR, a6. 20. Hc3, b5, 21. 
Habi , Fd7, 22. a4, Ff8. 23. 
Ha-3, Bg7, 24. Kh l . g3! (Ez 
a ©alogáldozat többnyire 
döntő erős.) 25. Fel?, — (Szí-
vósabb védekezés lehetséges 
25. Fgl után.) 25., ba:! 26. 
Ha4:, He4:fi Világos fel-
adta, a 27., Vh4, 28. h3:. Fh3 

fenyegetés ellen nincs kielé-
gítő védelme. 

Végállás: 

a 

m 

m t . . . 

a szeplők ellen! 
Használjon EXOTIC szeplő elleni 

fényvédő krémet! 
Használatát kora tavasszal kell elkezdeni, amikor a 
szeplők és a májfoltok még nem fejlődtek ki. 
AZ EXOTIC SZEPLŐ ELLENI FÉNYVÉDŐ KRÉM 
a legkorszerűbb halványító és fényvédő anyagokat 
tartalmazza. Rendszeres használatával megelőzhető a 
szeplő kifejlődése, a már meglevő szeplőket pedig 
halványítja. Bp. 56 

A tárgyalás jj Oj rumek m 
Kétszereplős fi lm: Simoné szüljenek, a film alkotói még 

Signorét és Laurence Olivier 
filmje. Ezzel Peter Glenville 
alkotásáról el is mondtunk 
minden lényeges tudnivalót. 
E két művész játéka jelenti 
u©anis a film legfőbb érté-
két, s e két alakításon kívül 
másban nem is n a©on ©ö-
nyörködhetünk. 

A tár©alás című angol 
film a legszokványosabb 
szerelmi háromszög séma 
újabb feldolgozása. 

Az annyiszor megirt és el-
játszott történetbe az hoz 
némi változatosságot, h o© 
ezúttal nem az öregedő férfi, 
hanem az ifjú leány szerel-
mes — természetesen halá-
los szenvedéllyel ós viszon-
zatlanul. H o © a háromszög értéket 
szálai minél inkább megfe-

e © párizsi kirándulást is 
beiktattak, azzal a szándék-
kal, hogy a tanár úr és ta-
nítványának szerelme az 
Eiffel-torony árnyékában 
minél jobban kivirágozzék. 
A virágzás azonban termé-
szetesen itt is e©oldaIú. 

Efféle valószínűtlen szi-
tuációk követik e©mást , a 
néző tulajdonképpen nem is 
tudja, mit akar mondani a 
fi lm: példabeszédet a házas-
ságról, vádiratot az ifjúság 
züllött erkölcsei v a © a szü-
lői felelőtlenség ellen. A lo-
gikailag indokolatlan, mű-
vészileg hiteltelen jelenetek-
be valóban csak a két. n a © 
színész játéka visz valami 

A. L. 

Cléo 5-től 7-ig 
Valamennyire ismerjük 

már a francia Uj hullám 
alkotásait Tudjuk róluk, 
h o © a sötét színeket ked-
velik, az élet feketére árnyé-
kolt oldalait, a kínokat, a 
bajokat, a tragédiákat Én-

hez, lehetnek, ellenvetései 
Mondhatná például, h o © a 
film nem ad szilárd választ 
arra a kérdésre, csaku©an 
halálosan beteg-e a nő. 
Tényleg nem ad. De ez 
nem is lényeges. Az a fon-

nék az ú j O j hullámos film- tos, h o © a film a megret-
nek az alkotója Ágnes Var- tenés, a félelem ábrázolá-
da. aki fényképészből lett sa közben mutatja, ho©an 
filmrendező, s a Ctéo 5-től nő meg a hősnő embersége. 
7-ig az első játékfilmje, más 
útra lépett. Azt mondhat-
nánk, az életöröm születését 

S ha még általánosabb ta-
nulságot keresünk, nyugod-

ik * i. _ ... . . . „ tan mondhatjuk, Varda 
énekli meg filmjében. Ha f i l m j e bebizonyította. a z o U a 
játszani akarnánk a szavak-
ka], azt is mondhatnánk: 
anti-Üj hullámos fi lm ez. 

Igaz, ez a tendencia csak 
a film közepe táján erősö-
dik felismerhetővé. Addig, 
minden olyan ebben a film-
ben is, mint a korábbiak-
ban. Megismerünk egy nőt, tanulsága 
e © jelentéktelen kis san-
zonénekesnőt, aki rákos be-
tegségtől retteg, halálféle-
lem tör rá. Jósnőhöz me© , 
s ott megerősödnek félelmei. 
Délután ötkor történik ez, 6 
este 7-kor kell telefonálnia 
az orvosnak, h o © megtudja 
az igazat, a biztosat. 

A film ennek a két órá-
nak a története, és tulaj-
donképpen nem más, mint 
ennek a haláltól rettegő 
lánynak a bemutatása, a 
halálfélelem mikroszkópikus 
vizsgálata, klinikai elemzése. 
De ami fontos, lényeges és 
újszerű ebben, az a vizsgá-
lódás iránya. Varda nem a 
halálfélelem mélységeibe ve-
zető úton halad, hanem azt 
keresi, hogyan lábolhatna 
ki belőle a hős. Sikerül ls 

] megtalálnia ezt az utat. 

Kétségtelen, ha valaki va-

lamiféle régies esztétika nor-

mái felől közeledik a film-

formai, nyelvi eszközök, 
amelyeket az Üj hullám fe-
dezett fel és dolgozott ki, 
nemcsak pesszimista, hanem 
optimista tartalmat, monda-
nivalót is kifejezhetnek. Le-
het, hogy éppen ez a film 
legnagyobb és legfontosabb 

ö . L. 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyal Szocialista Munkás-

párt Csongrád (negyei es Szeged 
városi bizottr agának lapja. 

Megjelenik nétfó kivételével 
mindennap . 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
főszerkesztő: dr. Lökő* Zoltán 

Szerkesztőség: 
Szeged. Magyar tanácsköztár-

saság ut ja 10 
Telefon: JS-35. 30-03 

Éjszakai teleton: S5-0S 
Kiad ja a Csongrád Megyei 

Lapk iadó Vál lalat 
fe le lős k i adó : Kovács László 

Kiadóh ivata l : 
Szeged. Magyar tanácsköztár-

saság út ja I I . 
Telefon: SS-00. 31-10. 

(Beküldött* kéziratot nem Orrúnk 
meg és nem adunk vlssza.l 

A lapot nyomja 
a Szegedi Nyomda Vállalat 

Szeged Kárász -i s 
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Terjesztik a Cu . ng t ád megyei 
postahivatalok Előnzetesi dl) 
egy hónapra U Ft. Előfizethető 
bármely postahivatalnál éa kéj:-

b esi tő nél 

fi dél-magyarország Péntek, 1965. március 26. 


