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ki Országos Muitkaverseny'rotij 
vezeiö ;e tart)? a tervmegb:kOf!f 

t a n f o l y a m e l s ő e l ő a d á s á t 
A szegcdi üzemek terv-

Imegblzottainak és verseny-
l ó zottsági tagjainak tovább-
képzésére megszervezett 
tanfolyam első előadását 
kedden délután 6 órakor a 
®álvárla-uti szakszervezeti 

székházban tartják meg. A 
tanfolyam első előadója Ltr 
katos Béla, az Országos 
Munkaversenyiroia vezetője 
lesz. aki a munkaversenyek 
eddigi tapasztalatairól nyújt 
tanulságos beszámolót. 

Néhány nap múlva beleieződik 
az iskolák állami kezelésbe vétele 

A paptanárokat otkedvelenltl 
Mlndszoniy rendelkezése 

A kultuszminisztériumba 
érkező jelentések szerint or-
szágszerte zavartalanul fo-
lyik az egyházi, községi és 
magániskolák állami Keze-
lésbe való átadása. 

Az igazgatói megbízást 
mindenütt az Intézetek 
Volt ig&zgatól kapják meg, 

csak a papigazgatók kivéte-
lek. ők főhatóságaik rende-
letére nem vállalhatják ed-
digi tisztségüket. Az állam 
által átvett iskolák igazga-
tóit körzetenként értekezlet-
re hívják össze, személyesen 
nyújtják át nekik uj megbí-
zatásukat és tájékoztatják a 
szükséges intézkedésekről. 

A budapesti iskolák egy-
házi vezetői az állani meg-
bízottalt mlndenü't baráti 
légkörben fogadták. A 

Eaptanárokat viszont el-
edvetleniteüe Mind-

szonty rendelkezése, 
amely szerint egyelőre 
nem végezhetnek állami 
megbízatási. 

Az illetményhivatal junius 
l-re minden volt egyházi pe-
dagógus fizetését kiutalja. 
Néhány nap alatt megtörté-
nik az összes iskolák állami 
kezelésbe vétele, amely niár 
ugylálszik, nyugodt légkör-
bén, minden rendzavarás 
nélkül folvik le. 

Amerika „iószándéku" 
látoqatása Portugáliában 

Lisszabon, junius 21. Hét 
főn 13 egységből álló ame-
rikai hajórai érkezett hál 
napos 1 jószándéku* látoga-; 

tásra a lisszaboni kikötőbe. 

A hajóraj legénységének.lét-

száma in ezer ember. 

' • ' .V'.v,' { 

Szegedi hadifoglyok érkezfek 
Debrecenbe 

( I D M m a g y a r o r s z á g debreceni ludósftajának 
telelome'enlése) 

Vasárnap délután 725 hadi 
foglyot szállító szerelvény 
érkezett a debreceni átvevő-
állomásra Valamennyi ha-
zaérkező a legjobb egész-
ségnek örveno és nagyré-
szük már hétfőn elindult 
otthona felé. A vasárnapi 
szerelvénnyel a kővetkező 
szegedi és szegedkörnyéki 
volt hadifoglyok érkeztek 

Kiss Sándor (R emény-u. 
8.), Kristóf Kálmán (Csorna 
655.X Laczkó Pál (Tőmör-
kényX Lele János (Algyö), 
Papp L Imre (Lengyelkáp-
polnaX Pillái Mihály (Sze-
ged\ Szabó István (Arviz-
utca 77.X Szilágyi Ferenc 
(SzeRCd). Tari István .Felső-
központ), Török Lajos (Sze-
ged), Födi Illéts (Áfokliár/a 
326.X Fehér János (Dorozs-
ma> Hank Mihály (SzőregX 

Horváth György (Atokháza , 
Horváth József (Csengek), 
Csamangó Ferenc (Alsótan-
nya). Schulcz Mihály (Csen-
te le). Eördögli János (Móra-
halomX Csehó György (Ko-
rona-utca 20.). 

Hétfőn este a kővetkező 
volt hadifoglyok érkeztek 
Szegedre: 

Csiszár Vince (Délibáb-u. 
51.X Gyulai István (Nagy-
széksós 570.), Horváth 
György (Atokháza 828.), Sele 
János (AlgvőX Szabó István 
(Arviz-u. 77.), Kiss Sándor 
(Reinény-ulcá 8 ), Pulai Mi-
hály (Nemeslakács-u. 5.X 
Scffer Miklós (Ujszentiván), 
Csamnngó Ferenci (Doma-
szék). Horváth János (Atok-
házaX Kristóf Kálmán (Csór-
va . Födi Illés (Atokháza 
326). 

A potsdami eövezmőny medszeftósével 

N Amerika ujfászervezi 
a japán haderőt 

Moszkva, jun. 21. A Krasnii 
Flott megállapítja, hogy az 
amerikaiak Japánban foly-
tatott politikája a potsdami 
egyezmény teíjes megszegé-
se. Talpra akarja állítani 
Japán egész háborús iparát 
és haderejét. A jóvátételbe 
beleszámított 28 torpedó-
rombolót és tengeralattjárót 
•visszaadták és megengedték 
azt is, hogy a japánok 38 

hajót tengervédelmi szolgá-
latra osszanak be. Ezenkí-
vül 8000 aknakutató hajót is 
használhatnak a japánok. A 
japán vezető körokt 5 éves 
hajóépítési tervel dolgoztak 
ki az amerikaiak engedel-
mével. A régi repülőterek, és 
földalalti repülőgépgyárak 
nagyrészt érintetlenek. Uj 
hajó építő műhelyek létesíté-
sét is tervezik. 

i-ao 
lett az ára Uétlőu délben 
it szegedi piacon annak a 
krumplinax. amelynek iciló-

Íáért reggel hiába kértek 2 
orintot, majo 1 forint 80 

fillért. (Beszélhetnénk arról 
Is. hogy néhány nap előtt a 
drága burgonya a dolgozó 
számára megközelíthetetlen 
volt.) Nem nehéz megjósol-
ni. hogy a krumpli, de a 
többi elsőrendű élelmiszer 
Is rövidesen még jóval ol-
csóbb lesz és ekkor érünk 
el oda — Rákosi Mátyás 
elvtárs a kongresszuson ezt 
félreér'hc etlenüi Kije'entot-
te —. hogy a dolgozók élet-
színvonala eléri az 1938-as 
nívót. Dolgozó alatt pedig 
természetesen nemcsak a vá-
rosi ipari munkást és értel-
miségit értjük, hanem apa-
rasztol, a földművest is. 
Ugyanakkor ugyanis, ami-
kor olcsóbb lesz az élelem, 
olcsöbb. sől lényegesen ol-
csóbb lesz az iparcikkek, fi 
földnek az. eddiginél fcöny-
nyebb ós erettménvesebb 
megmunkálásához szükséges 
eszközök ára is. 

Minek köszönheti a dol-
gozó. hogv Idáig eljutott? 

Elsősorban a demokráciá-
nak, a demokratikus kor-
mányzatnak, amely a fel-
szabadulás óta minden In-
tézkedését az, ö érdekében 
hozta meg. A földreformtól 
az iparvállalatok, majd az 

. Iskolák államosításáig min-
den azért történt, hogv a 
politikai és gazdasági hata-
lom a népé legven. De há-
lásan köszönheti ezt a ma-
gyar nép a Szovjetuniónak 
amely a felszabadulástól 
kezdve mindmáig segitö ba-
rátként állt mellénk és leg-
utóbbi nagylelkűsége, meiv-
lyei a jóvátétel felét enged-
te el hatalmas mértékben 
fcönnviteIte meg a gazdasági 

. javulás útját, 

Köszönheti ezt azonban 
.letfeEsősorban salát njaa&j 
n.nk a,dolgozó, aki az' InlTit-
ció nehéz korszakában éhez-
ve és fázva dolgozott, meg-
teremtette a Jó forint alap-
ját és ma munkaversenyl>en 
ilolgozik a hároméves lerv 
me grövidi tó séért. jól tudja 
azt hogy az ötéves terv fo-
lyamán életszínvonala ofv 
magasra emelkedik, mini 
amilvenrc reménve sem le-
hetett a haboruelőtti fa-
siszta. félfasiszta, kaoitnlis-
la és reudalista korszakok-
ban. 

Akik jelen voltak Révai 
elvtárs szombati szegedi 1h>-
számoléiáníi. vagv annak 
kivonatát a Délmagvaror-
szágban elolvasták, tudatá-
ban vannak annak, hogy né-
ni demokráciánk biztosan 
halad a szocializmus felé. 
Mimién térés, amivej a ki-
tűzött Célhoz közelebb ju-
tunk. ogvben a jobb. könv-
nvebb és boldogabb életet 
hozza a dolgozónak. Es erre 
tanít az óránklnt árából en-
gedő krnmpJLj Is. íf. k.) 

Eurépa? rdd'AéHefeezlet 
Kosgenh^aában 

London, junius 21. Kop-
penhágában ezen n héten 
euróba; rádióértekezlct nvi-
Mk meg 33 ország részvéte-
lével. Ezen oszt iák szét a 
rendelkezésre álló hullám-
hosszokai 350 európai le-
adóállomás között 

3 iminHás k a f a s z H f á f a 
egy buifal i s r c h i z 

b e n l á s á i á l 
Budapest, jun. 21. A budai 

Török-utca 10 számú rom-
ház bontási munkálatai so-
rán az egyik épületrész le-
omlott és három munkást 
maga alá temetett. Mind-
hárman életveszélyes sérü-
lésékel szenvedtek. 
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Za!avá-i fölényesen győzött a maratoni Másban 

Széchy (Tisza) a 6., illetve 
7, helyre kerültek. Csapat-
versenyben első lett a Tisza. 
A csaoatn 16 perccel, a Ti-
sza B. csapata 41 perccel 
az 5. helyen végzett. 

Magyarország kardcsapat 
bajnokságának döntő mér-
kőzésein bajnok lett Kár-
pát hi (Vasas) 7 győzelem-
mel. 2. Kovács (CsMTK) 
3. Rajcsányi (Vasas) 6 győ-
zelemmel 

A Magyar kender a szegedi 
ke-öl I h jnoka 

Dólkerület I. osztá'yának 
első helyéért vasárnap zaj-
lott le az utolsó bajnoki 
mérkőzés. A ta'álkozó rang-
adó jellegű volt, mert azon 
az első helyezett MKUMTE 
ellenfele, a kiváló erőt kép-
viselő második, a Honv<kl' 
csapata volt. A játék első 
félideje kiegyensúlyozott 
küzdelmet hozott, amelyben 
egy szerencsétlen összecsa-
pás folytán a Honvéd leg-
jobb játékosa, Fodor boka-
csont törést szenvedett. A 
második félidőben a ti» főre 
olvadt Honvéd csapat el-
lenállóképessége feíőrlődött 
és tetszés szerint érte el gól-
jait a keményen játszó uj-
szegedi munkáscsapat, 
aniety ezzel a győzelmevai 
öt pontos előnnyel szerezte 
meg a bajnoki cimet. Még 
három mérkőzést játszották 
vasárnap, amelyeken az erő-
viszonyoknak megfelelően á; 
esélyes csapatok .. őztek. Az 
eredmények ezek: MKUMTE 
—Honvéd 6:1 0:0X Móra-
MMTE 3:1 (3:0X HTVK— 
IIMTE 2:1 (0:0), SzATE^-
SzEAC 3:0 (2:0\ - Az ifi-
bajnokságot a HTVE csapa-
ta nyerte, amely az egész 
bajnoki évben végig vezetve 
megérdemelten került ki 
győztesként a küzdelemből. 
Az ifik eredményei ezek: 
HTVE-MMTE 5 0 (10), 
MKUMTE—SzMTE 0:0Í20Y 
Rákóczi—Tisza 0:0. SzE lE-
SzATE 6:1 0 0). 

Fcrenczi (Tisza) nagy sikere 
Gyulán 

A Tisza motoros verseny-
zői vasárnap délelőtt a 
Gyulán megtartott háztömb-
körüli viadalon vettek részt 
amelyet a Magyar Szabad-
ságharcosok Gyulai Szövet-
sége rendezteti. A küzdelem 
iránt mind a nézők, mind 
a környékbeli motorosok 
részéről nagy volt az érdek-
lődés. A nap hőse Ferenczi. 
a Tisza fiatal versenyzője 
volt, aki a 850-es kategória 
győztese, az 500-as második 
helyezettje és a 250-os har-
madik helyezettje lelt, amely 
nek döntő futamában hat 
körig vezetett és durdefekt 
folytán 90 kilométer sebes-
ség mellett bukott, oly sze-
rencsésen, hogy egy néző-
től szerzett motorral a ver-
senyt végig le is futotta. A 
100-as kategóriában Kovács 
(Tiszai a lianniedik helyen 
végzett. 
Mezítlábas labdarugóvozctök 

figyelem ! 
Felhívjuk a mezítlábas 

SzIT üzemi, kerületi és 
szakmai sportvezetők fi-
gyelmét, hogy ma délután 6 

I órakor a SzIT sportosztá-
lyon (Kálvária-utca 10. sz.) 

Ipontosan jelenjeitek meg 

Magyarország 1948. évi 
súlyemelő bajnokság mér-
kőzésein a légsulyban Dé-
kány (szegedi Postás) nyo-
mást in 70, szakításban 62.5 
lökésben 80 kilóval összesen 
312.5 kilóval a második he-
lyen végzett. 

Magyarország maratoni 
futóbajnokságának mérkő-
zései során Zalavár! (Tisza) 
2,41.59 perccel a 3. lett és 
délkerületi csúcseredményt 
ért el. Kovács (Tisza) és 

Ez a 12 találatos Totó-

szelvény 

1:2 MATEOSz—Csepel 2 
2:4 DVSC-MTK 2 
1:0 Szeged—SalBTC 1 
0:1 Elektromos—Újpest 2 
1:2 Haiadiás—Kispest 2 
9:0 Vasas—EMTK 1 
4:1 VETŐ—Szolnok 1 
2:1 MVSC—Kislext 1 
0:1 NyMADISz—Wolfuer 2 
8:5 Hatvan—M. Acél 1 
3:2 Ozd-MMTE 1 
1:4 SzMTE—Goldberger 2 

A Tolóra 247 411 drb ket-
tőhasábos tápszelvény érke-
zeit be, Nem hivatalos je-
lentés alapjául (körülbelül 
400 darab 12 találatos van, 
egyenként 300 forintos nvc-
rcménnyel, 7.000 darab" 11 
találatos 17 forinttal és 20 
ezer darab 10 találatos 6 fo-
rintos nyereménnyel. 

Szegeti jövőre i.> az NB I.. 
ben játszik 1 

.Szeged—SalBTC 1:0 (tt:0) 

Az NB 1. utolsó előtti for«i 
dulója heroikus küzdelmet 
hozott a kiesők frontján. A 
Szeged—SafBTC találkozó is 
az idegek túlfűtött atmoszfé-
rájában zajlott le, amely vé-
gül is a piros-fekete színek-
ért küzdő fiuk eayi (gólos 
győzelmét hozta, amit Her-
nádi ért el a második félidő 
10. percében. A győzelem ki-
vivasában a gólszerző közép 
csatáron kívül nagy érdeme 
van a védelem minden tag-
iának. de közöttük első he-
lyen Kokuszi Ferencnek, az 
együttes hősének, aki ernye-
detlen küztiera'akarással, tu-
dásúnak a legjavát adta. A 
vezetők szerint a játékosok 
küzdőkészségéhez nagyban 
hozzájárult áz a körülmény, 
hogy a csapat minden tag-
ját már szombat délutántól 
kezdve rejtekhelyen tartot-
ták, ahol kellő ' felügyelet 
mellett a tyortkövclelmé-
nyek szem előtt tartásával 
pihenhették ki magukat egé-
szen a mérkőzés megkezdé-
séig. 

A bennmaradást illetően 
szerencsésen alakult csapa-
tunk helyzete a riválisok-
kal szemben, amelyek vala-
mennyien vereséget szen-
vedtek. dc a jobb góta anyu 
EMTK súlyos vereségével 
még ezt áz előnyét is el-
rontotta így a Szolnok el-
leni találkozó előtt az a 
helyzet, hogy Szegednek 
legalább egy pontot kelt 
hozni, amellyel véglegcsen 
biztosithalja' bennma-adá-
sál, mert vereség esetén, 
amennyiben az Elektromos 
győzne az EMTK-val szem-
ben, ez esetben a Szeged ki-
eshet. Amennyiben a Sze-
ged egy pontot hazahozna, 
ugy biztosra vehetjük NB 
I.-ben maradását 


