
4 PÉNTEK, 1951. DECEMBER 3§. 

Jüifot hevernek /téti a púk óta ládában 

a SZÚD je tan iób ói kapott könyvek 

Körülbelül négy hónapja annak, 
hogy „áthelyezték" a Horizontban 
lévő Gorkij-könyvtárai az MSZT-
székházba. Sőt nevel is kapóit a 
könyvtár. „Az MSZT melleit mű-
ködő Gorkij könyvlár" . örömmel 
fogadtam ezl a hírt. gondolva, biz-
toson lesz olvasóterem is. Amikor 
azonban megkerestem azt a helyei, 
ahol a könyvtárnak kellene lennie, 
értesítettek arról, hogy a könyvek 
valóban megérkeztek, de kölcsö-
nözni nem tudnak, meri még vala-
mennyi ládában van. Mikor meg-
kérdeztem, hogy miért nem pakol-
ják ki, azl a választ kaptam, hogy 
nem oly könnyű dolog az. Ugyanis 
a leendő könyvtár helyén magán-
lakás van és lakója n :m mehet az 
utcára. Azzal az ígóretlel távoztam, 
hogy igyekeznek kiüríleni a lakást. 
Egy hónap múlva ismét megjelen-
tem. A lakó elköltözött. Könyvet 

azonban nem kaptam. Akadály: 
még nem adták be a költségvetést a 
polcokra. A következő kísérletem 
alkalmával m á r köllségvelés is volt, 
csak még nem fogadiák el. Már 
szégyellem menni, de a szükség 
kényszeríted, (ugyanis, olyan köny. 
vet akartam kivenni, amely a Ho-
rizontéi kifogyott. A Gorkij könyv-
tárakban azonban legalább 10 pél-
dányban megtalálható) Könyvet 
most sem kaptam, ellenben meg-
tudtam azt, hogy a költségvetést 
nem fogadták 3 , meri sok. (tíz-
ezer forint.) 

A szovjet emberek küldenek ne-
künk könyvekel. hogy tanulhas-
sunk. Mi úgy há lá l juk ezt meg, 
hogy hónapokig ládában hevertet-
j ük? 

Nagy József 
Az Egyetemi Orosz Intézet 

'hal lgatója 

A sztálini tanulmányi verseny alatt megjavult 
az Egyetemi Orosz Intézet I. évfolyamának 

munkája 

Az .Egyetemi Orosz Intézet I. 
évfolyamán 55 hallgató készül fel 
arra a feladatra hogy középisko-
,iáinkban — aa egyete-nröl kikerülve 
— tanítsa aa orosz nyelvet, hogy 
a Szovjetunió kultúráját, tudomá-
nyát, művészetél terjessze a dolgo-
zók legszélesebb tömegeinek. Nagy 
megtiszteltetés ez — a hazánkat 
felszabadító hősök nyelvét tanítani, 
dc nagy, fokozott feladat is. Az 
Oro6z Intézet hallgatói átérzik en-
nek a nagy feladatnak jelentőségét. 

Az évfolyam 55 hallgatója kö-
zül 44 munkás, és szegényparaszt-
szülők gyermeke, akiknek éppen a 
szovjet hösök harca tette lehetővé, 
hogy egyetemen tanulhassanak. 
Hollandi Pál, Frank Sándor. Don-
kocs János. Kálmán Gábcrné, Né-
meth József elvtársak 8—10 évvel 
ezelőtt álmodni sem mertek volna 
árról, hogy valaha pedagógusok le. 
hetnek. Ma ösztöndíjjal, diákszálló-
val, tankönyvsegéllyel segíti őket 
Pártunk, államunk. 

Év elején, amikor bejöttünk az 
egyetemre először nehezen ment a 
tanulás de gyengén dolgozott a 
DISZ-szervezet is. Hallgatóink kö-
zül nagyon sokan szakérettségiről 
vagy éppen csak két'hc+es előkészítő 
tanfolyamról jöttek. Eleinte ne.ie-
zen ment a jegyzetelés is. A DISZ. 
szervezet nem vészelt jó népneve-
lő munkát, elhanyagoltuk az inté-
zetén belül a kullúrmunkát. az új-
ságolvasást, laza volt a munkafe-
gyeem is. 

Mindezeken a DISZ szervezet ugy 
próbált segíteni, hogy Sztálin elv-
társ 72-ik szülelésnapjának tiszte-
letére tanulmányi vereenvre hivta 
ki a kar valamennyi DISZ szerve-
zetét. A verseny eredménnyel járt, 
megjavult a tanulmányi munka. A 
jó tanulók, rév Kocsondl, Györki. 
Donkncs. Benkö Bársony, Mihály 
és Ho'la-di elvtársak segitenek n 
gyengíbb tanulókon is. Igv érhetett 
el az rgyik rsoport 4.6-r-s dolgozat, 
átlagol Mc- avult a DISZ nevelö-
munkáis, s kkal többen iái i tnaK 
új-ágot a tervezetben, m'nl edd g 
Javult a közösségi szellem is. 

Sztélta elvtárs iránti há 'ánk kül-
séeekhen is megmutatkozott, Kul . 

túrcsoportunk orosz népitánccal és 
népdalokkal köszöntötte a világ 
dolgozóinak nagy vezérét, egyik 
hallgatónk, Magyar elvtárs pedig 
elkészítette intézetünkben Sztálin 
elvtárs mellszobrát. 

Akadnak még azért hibák az év-
folyamon a munkafegyelem, a ké-
sések. a tanulás terén, de a DISZ 
szervezet azon igyekszik, hogy eze-
ket a hibákat kiküszöbölve, a leg-
jobban készítse elő a félévi vizs-
gákat Sztálin elvtárs születésnap-
jára minden hallgatónk magifogad-
ta: idejében és a tőle telhető leg-
jobban vizsgázik majd. 

IgY kapcsolta össze évfolyamunk, 
a vi lág dolcozói nagy vezérének, 
Sztálin elvtársnak ünnepét a félévi 
vizsgákra való készülé66el. 

Petrovácz István 
DISZ-ti'lkár. 

A Szegedi 
Textilnagykereskedelmi Vállalat, 

a Röviköf és a Cipőnagykereske-

delmi Vállalat dolgozói együttesen 

ünnepelték meg Sztálin elvtárs 

j születésnapját. Az ünnepség kere-

' tőben megjutalmazták azokat a 

dolgozókat, akik munkájukat pél-

dásan végezték el. Az ünnepségen 

Szávin Mária elvtársnő, a Szetex 

dolgozóinak adta át a jutalmakat, 

jő munkájukért. A gyapjúosztáty 

dolgozói a „legjobb brigád1" ván-

dorzászlót nyerte el. Egyéni lelje, 

sítményben Glancz Zsigmond jár az 

élen, s így ő kapta meg a „legjobb 

dolgozó" vándorzászlót. Csókási 

András. Tombácz János, Szokolyi 

István, Vetró József és Seres Er-

zsébet pedig a negyedik negyedév-

ben elért kiváló teljesítményükért 

részesüllek 200—200 forint juttu 

lomban. A Röviköt részéről Berko-

vicz elvtárs nyújtotta á? a juta l . 

mákat a „Pá lnkó" csomagoló bri-

gádnak. a „Cenkci" kötöttáru br i . 

gádivak, a „Kenderesi" konfekció 

brigádnak és a „Komlódi" rövidáru 

brigádnak. 

HEGEDŰ háromnegyedes oladó. Sajka. 
títOB ] 4 , 
PRÍMA durábel blrgerl csizma, 
szőrme béléses mlkádo. öltönyök el-
adók. Fölszabadulás (volt Szen'három. 
ság) utca 25.. I. cm bal. 
ELADÓ cirv 6x5 üs ponyva és egy 
pár ÚJ 43.is vadószbakancs. Szabad 
saltó utca 60. 
130 cm cs C E R M E K A G Y eladó. Mnk. 
Jcoa erdősor 36. 
EGY ssmottos kályha eladó. Béke. 
telep Ren"ot utca 8. 
FŰRÉSZPOROS kályha, kétakpá® nagv 
méretű kályhák o'adók. Pártái, krt 
24. szám. . 
BOKOR.ŰTCA 7. számú húz negyed 
része e'adó. Megbízott: Dr Hunyadi 
János ttavvéd. Mikszáth K..U. 19. 
EGY pár 43 as csizma eladó. UJsze 
ged partom*.u'ca 64. 
Í OREg/POROUKM-VH \T veSzek Je 
len'lmzés Aisöklkötösor 1. Telefon: 
42—10. 
ELADÓ fehér 3 altos tükörbetétes. 
kombinálta*ekrény. egv kőfaknás nagy 
és egy sanot'os klsltalvha. Érdek 
lőrtnl 12 és 3 éra között" Bocskav. 
utca '4. 1 ensrvel I'onn. 
MAZSA. borpumnn zcflrkálvha lé 
s z e r - m hordé eladó. Kossu'h L 
sng1'**"' " n T nmele'. 
Á SZEOFDT Ruhagyár felvesz nőket 
szakmun!"is átképzésre 18 évtől 25 
éves korig. 

ELADÓ egv nagy szalontükör. egy 
keményfaagy, samottos kályha, egy 
két lángú gázrezsó. Csemegl.u. 17. 
KISEBBMERETÜ cserépkályhát ven-
nék Dr. Kelemen Antal. Párizsi .krt. 
15. szám. 
PPNZ BESZEDŐKET- gyakorlattal, ke. 
rékpárral felveszünk. Jelentkezés: 
délelőtt 10—12 óra között Keleteuró. 
jtplnáj Sztálin körút 24/a. 
ALIG használt női fekele télikabát 
nipffal. lüllruha eladó. Oroszlun.u. 

EGY" kétszárnyas, üvegezett ajté. 
42 es blrgerll csizma eladó. Lomni. 

FFRFIBŰNDA. magasalakra Panofta 
béléses, opozon gallérral eladó. Szta. 

K ÜLONBF..TÁRATŰ ' bútorozott szobát 
keres magános dolgozó férfi lehe 
tóle" Belvárosban. Ajánlatokat Zászló 
u 8'b. alá kérem. 
GYORSÍRÓ géplrólskolánk ,|an. 10-én 
kezdők haladók részére tanfolyamot 
kezd. Malőr Akos, Bocskay.u. 4. 
' AT AK n szegedi Plck Szalámigyár-
ból e'hordható. 
KALYHA. Kalor" 172_es gyártmá, 
nyú. csövekkel együtt eladó. Dózsa 
György u. 7. I. emelet, középső aj 
to. Sándorné 
SZENES kályha eladó. Megtekinthető 
3—6 lg Szatymazl-U. 26. 

SERTÉSVÁGÁS UTÁN 

azonnal tegyél elegei 
xsírhesxolgáltatási 
hőte lexettségednek 

A FOLDM Ü VESSZŐ VETKEZETNÉL 

* Párthirek 

Felhívjuk azoknak a politikai is-
kolavezetőknek a figyelmét, akik 
nem jelenlek meg a december 12-> 
propaganda szemináriumon, a Párt . 
oktatás Házában vegyék át a 
Rákosi elvtárs beszédét tartalmazó 
útmutatót. 

Értesítjük a Bolsevik Pár t törté-
netéi tanulmányozó középkáder 
egyéni tanulókat és a felsőfokú 
lapfolyam hallgatókat, hogy ré-
szükre a 3. számú útmutató meg-
érkezett. Átvehető a Pá r toktatás 
Házában. 

, Az alapismereti tanuló-
körvezetők részére a propaganda 
szemináriumot 1952 január 2-án 
tartjuk meg. 

Agit . Prop. Osztály 
Felhívjuk a káderképző tanfo-

lyam felsőfokú és középfokú politi-
kai gazdaságtan anyagát tanuló 
elvtársak figyelmét, hogy addig, 
amig útmutatójuk a 3. témához 
meg nem érkezik, az első kél köte-
lező irodalmat tanulmányozzák, 
amely a következő: 

1. Marx-Engels: A tőke I . köte-
téről című műből: Levetek. A tőke 
első kötetéltél: Marx-E mgelshez 
1862 auguszlus 2. című rész. A 
Marxizmus-Leninizmus kis könyv-
tára 64—66. számú füzeiből 95—93. 
oldalig lerjedő részi. 

2. Lenin: Marx Károly és Engels 
Frigyes című műből: „Az érték-
többlet" című fejezet. 

MB. agit, prop, osztálya. 

Értesítjük a Sztálin elvtárs élet. 

rajzát tanulmányozó középkáder 

egyéni tanulóinkat, hogy részükre 

1952 január 2-án, Szerdán délután 

5 órai kezdettel tartjuk a I I . téma-

kör 5—6. heti anyagból a foglal-

kozást az Építőipari technikumbajn. 

Ag i t Prop. Osztály 

Értesítjük a középfokú politika* 

iskolavezető és ellenőr elvtársakat, 

hogy részükre 1952 j a n uá r 2-áu, 

szerdán délután 5 órakor propa-

ganda szemináriumot tartunk. A 

szeminárium anyaga a szoc. mező-

gazdaság első két heti része, utána 

előadás a 3—4. heti anyagból. A 

szeminárium a Radnóti gimná-

ziumban lesz. 

Értesítjük az alapfokú politikai 

iskolavezető és ellenőr elvtársakat, 

hogy részükre 1952 január 2-án, 

szerdán délután 5 órai kezdiettei 

propaganda szemináriumot tartunk. 

A szemniárium anyaga a szoc. for-

radalom 3—4. heti anyag. 

Értesítjük a z alapismereti ta-

nulókörvezetőket és ellenőr elvtár-

sakat és a rádiószemníárium vita-

vezetőit, hogy részükre 1952 január 

2-án, szerdán porpaganda szemi-

náriumot tartunk a Pártoktatás 

Házában. A szeminárium anyaga a 

Népgazdaságunk ötéves terve című 

anyag 4—5. hete, előadás a 6—7. 

heli anyagból. 

Agi t . Prop. Osztály 

Felhívjuk az egyéni tanulóink fi-

gyelmét, hogy a Sztálin elvlárs 

életrajzát tanulmányozók részére, 

az anyag megérkezett, ugyancsak 

a középfokú politikai gazdaságtan 

tanulók részére is megérkezeti az 

útmutató. Átvehető a Pártoktatás 

Házában. 

A propagandisták részére a hall-

gatói füzetek megérkeztek. A Pár t . 

oktatás Házában átvehetők. 

Agit . Prop. Osztály 

A Pártok Lilás Háza 
programmja 

1951 december 28—31-ig. 

December 28, péntek: 

Délután 6 óra: Előadás „Tito. 

Jugoszlávia az iroeperialisták há-

borús (erveinek élvonalában" cím. 

i mel. Az előadáson pártvezelőaégi 

tagok, népnevelő- felelősök, lömeg-

szervezeli titkárok (MSZT. ÜB, 

DISZ és békebizottsági titkárok) 

és pártnapi előadók vesznek részt. 

December 29, szombat: 

Délután 5 óra: A Központi Elő-

adói Iroda előadása „A mezőgaz-

dasági tervezés kérdései" címmel. 

Az előadáson a tanács mezőgazda-

sági osztályának munkatársai, a 

paraszti kerületek agitációsfelelő-

sei, népnevelőfelelősök és népneve, 

lök, tszcsk intézőbizottságának tag-

jai , tszcsk pártvezetőségi tagj ti 

vesznek részt. 

December 31, hétfő: 

Délelőtt 9 óra: Előadás a „Sza-

badság" moziban a Bolsevik Párt 

történetét és Sztálin elvtárs é!et-

rajzát tanulmányozó kádertanfo. I 

lyam hallgatói részére. Előadás a| 

Párbtörténet I I I . fejezetéből. Az] 

előadást filmvetítéssel kapcsolják I 

egybe. 

N A P I R E N D 

PÉNTEK. 1951. DECEMBER 28. 
MOZI 

Szabadság: 6 és 8: A holnap felé 
(december 29_ig). 

Vörös Csillag 1 G és 8: Magányos 
ház (december 29.1g). 

Fáklya: 5 órától folytatólagosan: 
1951 május Moszkvában. — Csodála 
tos harangocskák. — Iván Kulibán 
(december 30_!g). 

SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: Riqoletto. Shakespeare 

bérlet (6). 
TÁJ SZÍNHÁZ 

Esle fél 8: A Noszty.fiú esete Tóth 
Marival (Szentes). 

• 
MUZEUM 

Fejlődéstörténeti, .cépzöművészetl és 
népi cserepesség kiállítás: délelőtt 
9 órától délután 3_lg, szombat és 
vasárnap délelőtt 9.tői l . ig. 

KÖNYVTAR 
Egyetemi: Délelőtt 10 órától este 

9 óráig (Könyvitől csönzés: 12-től 
6.IR) 

Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 
órától délután 5_lg. 

A VÁROSI BEKEIRODA HÍREI 
Felhívás az üzemi, hivatali 
és területi békebizottságok 

titkáraihoz 
December 28_án. délután fél 6 órai 

kezdettel, összevont béketitkári érte. 
kezletet tartunk az iizemi. hivatal: 
és területi békeblzottságok titkárai 
részére a városi Békelroda helyisé, 
gében (Horváth Mihály.u. 3. sz„ I 
en;.). 

A munkatársak feltétlen és pontos 
megjelenését kérjük. 

Városi Békeiroda 

IDOJARASJELENTCS 
Várható Időjárás pénteken estiqi 

Felhőátvonulások, sokfelé est). Mér. 
sékelt időnként élénkebb szél. A hő. 
mérsékleti aliq változik. 

A METEOROLÓGIAI INTÉZET 
JELENTÉSE 

a fűtés alapjául szolgáló napi kö. 
zéphömérsékletről: December 28_in, 
pénteken a várható középhomérsék. 
let Nógrád Heves. Hajdú.Blhar. Sza. 
bölcs Szatmár és Borsod .Abauj.Zern, 
plén megyékben 4 Celsius fok, más. 
hol 4 celsIus fok fölött lesz. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

MAV és egyéb nyugdíjasok decenL 
bei 29-én délután 4 órakor össze-
vont nyugdíjas taggyűlést tartanak 
a Tolbuchln.sugárút 14. szám alatti 
Szakszervezeti Székházban. 

Dr. SZABÓ JÓZSEF nyug. postatgae. 
gató temetése ma 3 órakor tesz a 
Belvárosi temetőben. Gyászoló csa-
lád. 

x A KISKERESKEDŐI adóközösség, 
ben lévő tagokat felkérjük, hogy fél-
évi bevallásukhoz szükséges nyom. 
látványokat haladéktalanul szerezzék 
be a KISOSZ Adóközösségi Irodájá-
ban és azokat szabályszerűen kitölt., 
ve legkésőbb 1952 Január 5.tg ugyan. 

• ott nyújtsák be. 
X SZILBER VILMA nyug. polgári 

iskolai tanárnő 84 éves korában meg 
I halt. Temetése pénteken délután 2 
órakor a felsővárosi Dugonics.temető 
halottasházából. 

x A SZEGEDI uzsorabtróság B. 
8228/1947. sz. alatt, Vinczheim Károly 
szegedi lakost közellátás érdekét ve. 
szélyeztető bűntett miatt 5 évi fegy 
házra ítélte. 

Sz. Honvéd—Bp. Postás 2 : 1 ( 2 :1 ) 

Szerdán délután Magyar Népköztár. 
sa.ságl Kupa mérkőzést látszott a 
Szegedi Honvéd a Bp. Postással a 
Lokomotív sportpályán. A fővárosi 
csapat már a 6. percben a Honvéd 
védelem hibájából megszerezte a ve. 
zctést. A gól után fölénybe került a 
szegedi csapat. A 25. percben szép 
helycserés támadás után Rózsavölgyi 
egyenlített. A 31. percben Bar^th 

átadáséból Rózsavölgyi belőtte a 
győztes gólt A szünet után változa. 
tos küzdelem alakult ld. azonban a 
csatároknak nem sikerült gólt lőni. 
A mérkőzést nagy küzdelem Után 
nyerte meg a Szegedi Honvéd. A 
szegedi csapatban a góltól eltekint, 
ve a védelem Jól működött. A fede-
zetek közül Baráth volt a Jobbik. A 
csatársorból CzirákI ós Rózsavölgyi 
tünt ld. 

Szegedi Honvéd—Békéscsabai Építők 4 : 1 ( 2 : 0 ) 

Az Sz. Honvéd hétfőn Békéscsabán. I csabai Epftők ellen Rózsavölgyi (3) 
Magyar Népköztársasági Kupa.mér. 1 és Böjtös góljaival, 
kőzésen biztosan győzött a Békés. 1 

Ax Sx. Petőfi nyerte a Béke Kupát 

A szegedi Béke.kupát nagy küz-
delem uján a Szegedi Petőfi nyerte 
lobb gólarányával. Eredmények: Sz. 
Lokomotív—Sz. Dózsa 7:1 (4:1). Az 
Sz. Lokomotív fölényesen győzött 
Góllövők: Győri (2). Vigh (2). Kecs. 
kés. Laczi és Komáromi. Illetve Bíró. 
Sz. Petőfi—Sz. Kinizsi 8:0 (3:0). Az 
Sz. Petőfi megerőltetés nélkül győ-
zött Király (3), Sebők (3). Farkas 
(öngól) és Csanádi góljaival. Sz. Ki-

nizsi—Sz. Dózsa 2:2 (1:0). A harma. 
dk helyért folyó küzdelem döntetle-
nül végződött, azonban a 3. helyet az 
Sz. Dózsa nyerte Jobb gólarányával. 
Sz. Petőfi—Sz. Lokomotív 2:2 (1:0). 

1 Az egyenlő ellenfelek kemény küz. 
delme igazságosan döntetlenül vég. 
zödött. Góllövök: Hont. Király, illet, 
ve Győrt (2). Az Sz. Lokomotív rósz. 
sznbb gólarányával szorult a máso. 
dlk helyre. 

A Béke-versenyek eredményei 

ÖKÖLVÍVÁS 

Szentes. Makó és Vásárhely sport, 
szerűtlen távolmaradása folytán sze-
gediek között zajlott le a küzdelem. 
Eredmények: Légsülv 1. Idein (Sz. 
Kinizsi). 2. IColnok (Sz. Kinizsi), 3. 
Katona (Sz. Lok). Harmatsúly 1. Fa-
ragó (Sz. Kinizsi). 2. Kothensz (Sz. 
Lok.). Pehelysúly 1. Bukacst (Sz. 
Lok.). 2. Körmöczl (Sz. Lok.) Könnyű 
súlv 1. Vincze M. (Sz. Kinizsi). Kis. 
váltósúly 1. Gyémánt (Sz. Lok.). Vál. 
lósúly 1. Csányl (Sz. Kinizsi). Nagy 
váltósúly 1. Kiss (Sz. Kinizsi). 2. 
Nagvberta, (Sz. Kinizsi). Középsúly 
1. Vlncze B. (Sz. Kinizsii. Nehézsúly 
1. Pammer (Sz. Kinizsi). 

MOTOR 

A VTSB több mint 3000 néző előtt, 
Jólsi került motorversenyt rendezett > 
Széchenyi terei 26 Indulóval. 10O 
kom 1. Dombegyház! (Sz. Honvéd), 
125 kem széria 1. Kasza 'Sz. Hon-
véd). 126 speclál 1. Dombrgyházi, 
25b kem 1. Dombegyház!, 350 keni 
1. Nohel (Sz. Honvéd), 500 kem 1. 
Nohel. A tehr ' *- rsenyt Ju 
hász (Zalka Máté) nyerte. 

VIVAS 

A férfi főrversenyt Birling (Sz. 
Honvéd) nyerte 7 győzelemmel. 2. 
Jávorkai (Sz. Postás). 3. Melegh (Sz. 
Postás). A kardverseny gvőztcse Ma-
gát (Sz. Postás) 8 győzelemmel. 2. 
Jávorkai, 3. Birling. 

KOSARLABDA 

A kosárlabda villámtorna férfi cso-
portjának döntőjét nz Sz. Honvéd 
nyerte 76.48 (38:19) arányban az 
Sz. Postás ellen. A női döntőt az Sz. 
Postás nyerte 77:28 (32:11) arányban 
az Sz. Lokomotív ellen. 

Djszinü, üveg és porccllán 

kapható nagy választékban a 

Szegedi Kiskereskedelmi Vál-

lalat 87-es árudájában, Sztá-

lin-körűt 38 szám alatt. 

Ugyanott háztartási és ven-

déglői üvegek kölcsönzésre 

is kaphatók. 

USZAS 
A Városi Fürdő uszódájában 60 In-

dulóval Jólstkcrült úszóversenyt ren-
deztek. Győztesek: 50 úttörő. hát: 
Horváth (Dózsa) 46. 50 úttörő, mell: 
Szántó (Petőfi) 45. 50 tl'i kezdő, 
gyors Huszta (MTSE) 39. 59 felnőtt, 
kezdő, gyors Bernáth (Ruhagyár) 4(>, 
50 serdülő. hát Csóti JT. (Petőfi) 
1:26.8, 100 ifi, gyors Csapó II. (Ha. 
ladás) 1:10 100 felnőtt, gyors Ke. 
méndi (Dózsa) 1:05. 60 úttörő, gyors 
Szendrci 1. (Petőfi) 33. 100 férfi, hát 
Tornai (Dózsa) 1:24.1. 100 ifi. hát 
Csapó II. (Haladás) 1 :25.4. 100 ifi, 
mell Itaszló I (Petőfi) 1:32. 100 ser. 
dülő, mell Orovecz (Petőfi) 1:31, 10(1 
férfi mell Törzsi (Dózsa) 1:21. 100 
seidülö gvors Varga (Petőfi) 1:13.9, 
50 ifi, kezdő, mell Nagy (MTSE) 64. 

I Nőt eredménvek: 50 úttörő. leány 
, mell Szabó (Petőfi) 49 50 női gyors 
tbábdi (Petőfi) 39.8. 50 nőt. mell Pe_ 
' tereli (Petőfi) 43. 50 női, kezdő, mctl 
1 -hida (Petőfi) 57. Pontversenyben 

1. Sz Petőfi: 72. 2. Sz. Dózsa 26. 3. 
MTSE 13. 4. Ruhagyár 11. 5. Haladás 
8 ponttal. A vándordíj első védője az 
Sz. Petőfi. 

Hivatalos totóeredmények 

12 találatos szelvény nem étke 
1 zeti be. 11 találatot 9 cn értek el, 
egyenként 5300 forintot nyernek. 10 
•l ilatos szelvény 108 volt. e^K 440 

forintot nyernek. Az 1133 0 találatos 
szelvény egyenként 56 forintot kap. 

A Szovjetunió bejelentelte részvételét 
az olimpiára 

A Szovjetunió Olimpiai Bizottsági 
bejelentést tett nz olimpiai játékok 
rendező bizottságának. hogy részt-
vesz a v v . helsinki olimpiai játéko. 

m. (MTI.) 

DÉLMAGYARORSZAG 
po'itikal napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadót 
ZOMBORI tANC« 

3zerk*szh.* a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség i Szeged, Lentn-u. 11, 

Telefon: 35-3S és 40-80. — Éjiszakai szérkezzlólSg 
telelőn este Alól 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged, lentn-u. 4, 
telefon: 31-16 és 3S-00. 

Délmagyaror szág Nyomda. Szeged-
felelős vezető: Priskin Sóndoft 

A Hangszerkereskedelmi Vállalat 
szegedi fióküzlete Lenin-u. 3. szám 

MEGNYÍLT! 
C S E R E , J A V Í T Á S 

Hangszereket vásáro lunk! 

A 


