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Jólsikeriílt zongora- és hegedűest 
a zenekonzervatóriumban 

Zsúfolt terem előtt tartotta hrnyg. 
torsenyét kedden este a Zenekon. 
eervatórium nagytermében Zemplé-
ni Kornél zongora, és Szerdahelyi 
László hegedűművész. A műsor első 
részében a VIT hangversenyein is 
sikerrel szereplő Zempléni Kornél 
zongoraszámaü hallgatta a közön, 
ség. A zeneirodalom nagyjainak 
műveiből összeállított műsor — 
Beethoven G.dur szonátája, Brahms 
három, üitermezzója, Bartók Szvit-je 
és Liszt 15. rapszódiája a mű-
rész sokoldalúságát, mély álérző-és 
ábrázolóképességét és fölényes tech. 
nikáját bizonyította, játéka mentes 
a formalista túlzásoktól, a, zenemű, 
vek mondanivalóját elfödő egyéni, 
cskodéstktől. A zeneköttők művei, 
nek tartalmi mondanivalóját széles 
perspektíváival tudta ábrázolni. Kü-
lönösen tetszett Bartók Szvit-jtnek 
szigorú, fegyelmezett, a miiben rejlő 
ellentmondásokat mégis élesen lcife. 
jező előadása és Liszt 15. rapszó. 
diájának hü, lendületes, költői tol-
mácsolása, 

A közönség kitörő lelkesedéssel 
ünnenel'e a művészt, aki bö ráadást 
adott, Farkas: Régi magyar táncok 

és Bartók: Hat román tánca, szin-
lén igen gazdag skálájú művészt 
mutálták, aki a lágy elmerült lírai, 
ságot, a forró kemény sodrású érzel, 
meket, az értelmi elmélyülést vilá-
gosan ki tudja muzsikájával fe-
jezni, egyéni tartalommal is eltöl. 
teni. Különösen a ráadásként ját. 
szolt két szám mutatott rá Zcitv 
pléni Karnél művészetének mély 
tiépi gyökereire — nem kuriózum-
ként rándul ki az új, a népi eleme, 
ket, népi tartalmat feldolgozó ha. 
ladó zene területére —, művészete 
a. nép szeretetével, szenvedélyesség. 
gel teli. 

A műsor második felében a sze-
gedi közönség előli nem ismeretlen 
Szerdahelyi László hegedűszámri 
következtek. Tar tini G-moll szoná. 
táját, Weiner Largetlo-j&t, Lalo: 
Spanyol szimfóniáját és Paganini: 
Mózes fantáziáját játszotta. Hege-
Jüjátékának magas kultúrája, kő-y. 
nyedsége, köUöisige és technikai 
virtuozitása a hangverseny hatiga. 
lóságát szintén elragadtatta és mű-
sora ulán a közönség Szerdahelyi 
Lászlót is hosszasan és melegen ün-
nepelte. —. sz. g. — 

Délelőt t i moz ie lőadás t k é r n e k 
az é j (szakai do lgozók 

A dolgozók kulturális igénye 
haia mas mértékben megneve-
kedett a felszabaduló,* óta és 
Igen nagy érdeklódétsel fordul-
nak a mozielőadésok különösen 
a szovjet filmek felé. Bizonyít-
ja ezt az alábbi levél is, amely 
a szerkesztőségünkbe érkezett és 
most, a ázovjel Film Ünnepén, 
élénken visszatükrözi az új, 
egészséges szellemű filmek Irán-
ti szereietet. 

1952. február 5-én tartotta meg 
üzemünkben Kassai Tibor elvtárs 
tanácstag beszámolójáit. A beszá-
moló után élénk vita alakult kl az 
(izem do'gozói részéről. Én ig Ja-
vaslattal fordultam a® előadó e V 
társhoz és kértem, hogy továbbítsa 
javaslatomat az illetékes osztály-
hoz. 

Javasoltam, — mivel Szeged 
dolgozóinak nagy ezáma o'yan mű-
szakban dolgozik, toogy ninrs le-
hetősége. a rohamosan fej'ódő kul-
túrával léoóst tartani és a film-
színházainkat látogatni, hogy he-

tenként legalább egyszer, nem va. 
sárnap, hanem hétköznap, egy 
dé'e"óttt előadást tartsanak, a dél' 
után 2—10 óráig, vagy padig az 
este 6—2 óráig dolgozóknak. 

| Ha komolyabban foglalkozunk a 
; kérdéssel, megállapíthatjuk azt, 
hogy Szeged országunk második 
városa és üzemeink dolgozói szép 
eredményeket émek el a terme-
lésben. 

Javaslatom óta tizenöt nap telt 
el, de még semmi eredmény nem 
mutatkozik. Nem tudom, mi ennek 
s® oka. Szeretném, ha ehhez a ja-
vaslathoz a szegedi dolgozók ia hoz. 
rászólnának és észrevételeiket meg. 
lennék. 

Itt meg kell említenem a Szegedi 
Állami Nemzeti Sziríház vezetősé-
gének helyes intézkedését, amellyel 
kérésünkre biztositolta a vasárnapi 
bérletet. 

Kőnig Sándor. 

A r á d i ó m ű s o r a 
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KOSSUTH-R AD 10 

5 Reggeli zene. 3-30 Hírek <5.40 
Hanglemezek 6 Falurádió, 630 Szó-
rakoztató lemezek. 6.46 Hírek. 7 
ftOnnyü zene 7 45 Üzemi tudósítá-
sok 8.05 Hang'emezek. 11-30 Elbe-
szélés 12 Hírek. 12.30 Kórusok 13 
óra 15 Szórakoztató zene 14-15 
Gyermekújság. 14 óO Előadás. 25.30 
Magyar népdalok. 10.15 Rádió Poli-
tikát Kör (üzemi). 16 50 Énekkar. 17 
RendetetLamertetée 17.10 Néphadse-
reg híradója. 17.30 Jó munkáért 
szép muzsikál. 18 If júság hangja. (8 
óra 20 Nópl együttes. 19 Egy falu 
— egv nóta. 20 Hangos útság 20.40 
Begyűjtést verseny htrel. 20.45 Ope-

raközvetítés íLammermoorl Lucia). 
22.10 Hirek. 23-25 Népdalok. 

PET0FI-RADIÓ 

6 Hanglemezek 635 Nyitány. 6.45 
Torna. 7 Kantáta 7-35 Balettzene. 8 

, ura 30 E'őadas. 8.40 Dallátékrész-
letek 920 Orosz nyelvlecke 9.40 
Úttörő híradó. 10 Hirek. 10.10 Zon-
gora — ének. 10.50 Népi zene. 15 
Zenei újság. 15 30 Hegedűszámolt. 
15 60 Úttörő mikrofon. 16-10 Smeta. 
na-zene. 16.40 Regényrészlet. 17 Mo-
zart-zene. 17.30 Hírek 27.40 Elő-
adás. 17 35 Bartók vonósnégyes 18 
óra 40 Szív küldi 19 Előadás. 19.15 
Sportnegvedöra. 19 30 Tánczene. 2] 
ora 30 Rádiójáték. 22.10 Magyar 

I művészlemezek. 

VÁROSI TANACS HÍREI 

A minisztertanács határozata ér-
telmében fe hívom a termelök fi-
gyelmét a tavaszt vetőmagvak köte-
lező tisztítására A tisztításhoz meg-
fele'ő szelektor f. hó 22.. 23.. 24.. 
25-én áll a termelők rendelkezésére 
u Földművesszövetkezel Szövetkezet-
úti rak árában. 

A vetőmag tisztítását ez Idő alatt 
mindenki saját érdekébe végezze el. 

• 

Felhívom a gyümölcsfával rendel-
kező termelök figyelmét a félt g.vü-
mölesfa ápolási munkák végzésé e 
Február 2H-i* kotetos mindenki a fák 
korona ritkítását, rne'szését. torzs-
ápo'ásáf elvégezni. Kü'önös gonddai 
kell a gomba és hernyó kártevők 
(nz amerikai szövőlepke! bábjait és 
petéli megsemmisíteni és a rügyfa-
kadás előtti permetezést elvégezni. 

A munkák végzését a Mezőgazda-
sági Osztály o'tenürzl és a mulasz-
tókkal .szemben az eljárást megin-
dítja 

VB.-etnök 

MNDSZ-HIREK 

Ma délután 5 órakor vezetőképző 
tanfolyam. 

Hattyas-'elep ma délután 6 órakor 
vnzetőségvá'asztó taggyűlést. a 
Szendrev Juha csoport fél 6 órakor 
békegvú'ést. Petőfi II . csoport 6-kor 
v ezetőségvá'asztó taggyűlést tart. 

Belváros I1T. csoport csütörtökön 
délu'án 6 órakor vezetőségválasztó 
t a ggyidést tart. Pontos megjelenést 
kérünk. 

A BtKEIRODA HÍREI 

Béketllkárok részére a beszédváz-
latok megérkeztek. Átvehetők a vá-
rosi Béke'rodán (Horváth Mihály-u.) 
vagy a Városi Tanács portáján. 

SZAKSZERVEZETI HIREK 

A Háztartási Alkalmazottak Szak-

szervezete ma délután 6 órakor elö-

I adást tart a nyugdíjtörvényről Min-

denkit elvár a vezetőség. 

N A P I R E N D 
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MOZI 

Szabadság: 6. 8: Nagy koncert (feb-
ruár 29-tgt 

Vörös Csillag: 6. 8: Déryné (február 
21-ig). 

Fáklya: 6. 8: Volt egyszer egy kis-
lány (ma utoljára) 

SZÍNHÁZ 

Este fél 8: Harminc ezüstpénz. Ady 
bérlet (Sí. 

TÁJSZINHÁZ 

Este 7 órakor Csanyteleken: Tűz-
keresztség 

• 

MUZEUM 

Fejlődéstörténeti, cép tómű vészen és 
népi cserepesség kiállítás/ délelőtt 
9 órától délután 3_tg. szombat és 
vasárnap délelőtt 9.től l . lg . 

KÖNYVTAR 

Egyetemi: Délelőtt 10 órától este 
9 óráig (Könyvkölcsönzés: 12-löi 
8 óráig. 
Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 

órától délután 5 lg. 

IDÖJARASJELENTCS 

Várható IdSJárás csütörtök estig: 
Már kevesebb helyen havazás, ha-
va. seső szél Mérsékelt, helyenkeni 
élénk szél. A hőmérséklet alig válto-
zta. 

• 
Február 21-én csütörtökön a vár-

ható napi középhőmérséklet az or-
szág egész területén 4 fok alatt lesz. 

H I R E K 
AZ IDÉN a Budapesti Föld-

alatti Gyorsvasút valamennyi mun. 
kaheiyc diszpécser berendezést kap. 
Az elsői áprilisban szerelik fel. Az j 
év végére a gyorsvasú tépi lés köz-
pontja is kap ilyen korszerű mun-
kairányító berendezést. 

AZ ÉSZAKOLASZORSZÁGI Blel-
la vidéki textUgyárakban 50 ezer 
munkás sztrájkba lépett, hogy ti], 
takozzék * lassúság ellen, amellyel 
a munkaviszonyok megjavítására 
és a bérek emelésére vonatkozó kö-
veteléseiket „tanulmányozzák". 

AZ ALBÁN dolgozók mintegy öt. 
ven különböző szovjet munkamód-
szert honosítottak meg a mult év-
ben és így több mint 37 millió leket 
takarítottak meg az albán nép-
gazdaságnak 1951-ben. 

BOGNÁR JÓZSEF belkereske. 
detmi miniszter vezetésével küldölt. 
ség utazott a Szovjetunióba a szov-
jet kereskedelem tanulmányozására. 

A CSEHSZLOVÁK írószövetség 
KönyvkiisdóvállaUtániak kiadásában 
a napokban jeleni meg Prágában 
Révai József népművelési miniszter 
„Petőfi és Ady" című tanulmánya. 

ANNA SEGHERS, a Nemzetközi 
Sztálin-díjjal kitüntetett kiváló ré-
met írónő szerdán délben látogatást 

'tett a. Magyar írók Szövetségében. 
A magyar írók nevében Déry Tibor 
Kossuth-díjas köszöntötte Anna 
Seghers t, aki hosszas beszélgetést 
folytatott' a magyar írókkal. 

* P a r t k i r e k 

Értesítjük a kiízépkúder politikai 
gazdaság.an szakon tanuló elvtár-
sukat. hogy részükre a harmadik té-
makörből konferenciát tartunk. A 
konferenciákat tiibb helyen fogjuk 
tartani. Az Ujszegedi Kcudcrgyár és 
a Kísérleti Iníézet dolgozói részére 
ai Ujszegedi Kendergyárban szom-
baton délulán fél 3-kor; a Szegedi 
Kenélsr, a Gyufagyár és a Ruha-
gyár dolgozói részérr szombaton 
délulán fél S órakor a Szegedi Ken. 
derfonó területén; a MÁV-tól lanuló 
elvtársuk részére a MÁV igazgató-
ságon szombaton délulán 2 órakor; 
a Városi Tanács és a bankok' dol. 
gozói részére a Városi Tanács párt-
szervezetében, ugyancsak szombaton 
délután 2 órakor. A lübhl szervezet-
iül tanuló elvtársuk részére a régi 
beosztás szerint a l'árloklatás Há-
zában vasárnap reggel 8 órukor 
kezdődik a konferencia. Kérjük a 
pontos megjelenést. 

Értesítjük a felső és középkáder 
szakon tanuló elvtársakat, hogy ®z 

Állami Könyvkiadó Vállalathoz ér-
kezett az anyaghoz kapcsolódó iro-
dalom. 

Értesítjük az alapfokú propa-
ganda szemináriumi hallgatókat, 
hogy a politikai iskolán feb-
ruár 25-én kerül sor Rákosi elvtárs 
élete című anyag 2 héten keresztül 
való megtárgyalására. 

Értesítjük a középfokú propa-
ganda szeminárium hallgatóit, hogy 
A klerikális reakció c. anyag helyett 
Rákosi elvtárs étele című anyagot 
tárgyalják meg. Az anyagot az. 
alapszervezethez küldik. Vegyék át 
az elvtársak és tanulmányozzák. A 
politikai iskolán február 25-től 2 
héten át dolgozzák fel. 

Értesítjük az alap. és középfokú 
politikai iskolák hallgatóit, hogy a 
..Rákosi elvtárs élete" című anyag 
megérkezett- Átvehető a Pártokig, 
tás Házában. 

Agit. Prop. Osztály. 

GYORS ÜTEMBEN ÉPÜL 

A FELSŐVÁROSI HONVÉD STADION 

A Városi Tanács a felsővárosi sport-
telepet a Szegedi Honvéd Sport Egye-
sületnek adta üt az elmúlt évben, 
hogy a városnál/ tökéleies sporttele-
pe legyen, olyan méretekben, ameiy 
nemzetközi mérkőzések lejátszásáru 
is alka'mas lesz. 

Az előzetes tavaszi munkák hite-
lezése után az ősszel megindult a 
'ényleges építkezés ameiy a té'rn 
ls foi.v'atódott. A pálya éD'kozés, 
munkálatai nagy iramban folynak. A 
pálya kérdése már elkészült. A ku-
tokos munkálatok is vége felé köze-
lednek, u körlépcsők betonozása -be-
fejezés e'.őtt áll. Az építkezést a Sze-
gedi Magasépítő Vállalat vé"zi Szs-
nyi János mérnök Irányításával. 
Bácsalmási Sándor építésvezető et-
mondo'ta. hogv 

a földmunkálatok ebben a hónap-
ban befejeződnek. 

A körlépcsők betonozása után kerül 
sor a „B" leláló elkészítésére, amely-
hez az előgyártott részek nagy része 
már készen van. azok elhelyezése 
március végére készen lesz. Párhu-
zamosan végzik a korzóülések elké-
szítését. Is. 

Tervünk az, hogy a belső kerítést 
is elkészítjük március végére és áp-
rilisra csupán a salaknálya és :.' te- i 
renrendezés munkálatai maradnák 
hátra. Ezek a munkálatok azonban | 
nem akadályozzák a mérkőzések ; 
megtartását — mondotta Bácsalmási 
elvtárs. 

Perényl őrnagy elvtárs a Sport i 
Egyesület, részéről mondott el né- \ 
hány Igen érdekes adatot a pálya i 
befogad ókénességéröl. 

— A főcél az. hogy a pálya mére-
teiben olvan legyen — mondottá P ' " , 
rényi elvtárs —. hogy nemzetközi 

mérkőzések lebonyolítására ls alkal-
mas legyen. Ennek alapján a „B" le-
látó és u körlépcső felépítésére he-
lyoztük a fősúlyt A „B" telátón 320 
páholvülés. 600 ülőhely és ezer fő-
nyi állóhely áll majd rendelkezésre-
A. két körlépcsőn összesen 12 ezer 
880 fő fér el, míg a korzóü'és be-
fogadóképessége 800 fő. A még meg-
lévő fedett falelátót még ebben az. 
évben meghagyjuk és ezen ker(ji 
elhelyezésre 100 páholyülés és 300 
ülőhely. Ezek szerint Szeged ebben 
az évben már 

25 ezer nézőt befogadó sport-
teleppel rendelkezik 

— mondotta Perényi őrnagy elvtárs. 
A labdarugó pálya gyepesítése má r 

kész. Elkészül még a korszerű atléti-
ka pálya, a salak motorpálya, vala-
mint a röplabda és kosárlabda Játék-
tér Is A további tervek szerint el-
készül maid egy 3 ezer ülőhelyes ,.A " 
lelátó később a ,.B" le'átó befedés:. 

Az első NB l-es labdarugó mérkő-
zést március 30-án rendezi meg u 
Honvéd Sport Egyesü'ot. amennyiben 
a sporttelep építkezése annyira' el.W 
reha'ad, hogy a pálya megnyitási 
nem okoz akadályt &' munkálatok 
hátralévő részében. A dolgozók ré-
szére 5 forln'os áron szakszervezeti 
íi'őhelyet biztosítanak. 

Egy éve. hogv u Magasépítő Vállalat, 
dolgozói kemény munkával, tt tervek 
túlteljesítésével hanco'nak azért, hogy 
városunknak. sportkedvelő dolg-». 
zn tiknak korszerű, szép sportstadiont 
adhassanak, ho fv elíkegPsék szociá-
lis'a sportunk fellődését,. Otvan sport-
pályát, készt enek ahol sportolóink » 
szovjet tostedzők ú'mutstá-a alánján 
harcolnak az igazi szociálist" sport 
klfet'c"/'éséét't, a béke ügyéért. 

A VI. téli olimpia hírei 

Mélyen megrendülve jelen, 
lem, hogy drága jó Ilonka 
nénink, 

Azv. Nagy Györgyné 
szül. Fittler Hona f. hó 19-
én hoaszas szenvedés után 
elhunyt. Temetése ma 3 óra. 
kor less a belvárosi temető 
kupolacsarnokából, 

A gyászoló család. 

(Minden külön értesítés he. 
lyett.) 

JGÁLLAPOTBAN levő rácsos négy-
fiókos gyermekágy eladó. Kossuth 
Lajos-sgt. 10 1 1 . délután 5—6 kö-
zött. 
FEHÉR konyhaszekrény székek. Iker 
virágállvány eladó. Vásárhelyi-sgi 
107. (Fodor-telep) 
KAZÁNFŰTŐT felveszünk. O e r z y M'-
há'v u. 21. 
FORDSON traktorhoz 4 drb gumike-
reket megvételre keresünk Cim: Do-
maszék! Földművesszövetkezet. 
SZOLOOLTVANYOK. lugusgyüjtemé-
nvek. berlandirt. ripária, gyökeresek, 
termelőtől. Béres István Abasár. 
K G r ÚJ Ikerablak eladő. 8zabadkal-
u 58- (Kecskés-'elep). 
Csonqrádzneayel Ingatlanközvetítő 

Vállalat közli: 
MAGÁNYOS nő keres a Belvárosban 
kü'ttnbeldratú szoba. konyhás la-
kást vagv konvhahasználatlal. üre-
sen. Gondiné. Sztálln-krt. 19 

ÉRTESÍTÉS! Értesítjük az állami gazdaságokat, 
termelőszövetkezeteket, szerződéses 
és magángazdákat, hogy vállalatunk 

a tavaszi munkálatokhoz szükséges trágyát márciusi szántásra 
biztosíts ni tudja, tőzeges ftkál, tőzeges sertés és vegyes istáüó-
trágyából. A szállításokat te'epünkön átadva, vagy vasúti ko-
csikban rendeltetésé állomása szállítjuk. Bővebb felvilágosítást a 
2-es számú Szervestrágyagyüjlö és Kereskedelmi Vállalat, Szeged, 

Jósika-u. 2. nyújt. 

AZ ÁLLAMVASUTAK KÖZLI, 
hogy va'amennyl vasútvonalon 
megszűntek a hóakadá'yok. 

A MAVAUT felhívja az utazó-
közönséget, hogy a készülő iiivala-
los menetren'könyvvel kapcsolatban 
az autóbuzzjáratokra vonatkozó kí-
vánságokat február 25-ig küldték 
m?g az illetékes MAVAUT főnök-
ségnrk, végy a MAVAUT igazjaló. 
rágának (Budapest, XIII. , Sza-
bolcs.u. 17.) 

DOBRUDZSÁBAN 1951 ben 135 
kilométer csatornahálózatot fektet-
lek le és így három város), valp-
mtat 18 közsérei Iáinak el vízzé) 
Idén az építésügyi mlnlszférium 
200 millió !éváv"I többet irányzott 
elő a csatornahálózat kibővítésére, 
mint favaly. 

AZ HUMANITÉ jelenti, hogy 
Jcamnetto Vermeeroch Párizsból _ a 
Szovjetunióba utazott, hogv no'ü'r 
togaissa a lábadozó Manrice Tho-
rozt. a Francia Kommunista Párt 
főtitkárát. 

runoetr 1VI7AN < mű. 

lödé sít az ilmunká8nk továbbkép-
zésére letes'tett építő" pari t pcr.ik''.iv, 
amelyben az ország lenldválóbb kő 
művesei, villanyszerelői, ácsai, asz-
talosai és szerelői tanulnak. Az új 
építőipari technikumnak jelenleg 
167 hallgatója van. 

AZ ELMÚLT év során több mint 
kétszáz anyag!akarékossági újítási 
javaslatot nyuitoltak be a Ganz Ha. 
jógyár dolgozói a Gaada-mozgalom 
kc-rotében. Az eddig bevezeteti újí-
tások nyomán löbb. mint 870 ezar 
forint megtakarítást érlel: el az 
üz-m dolgozói. 

TBILISZIBEN. Gruzta fővárosá 
ban a ..Gyarmaf a fö'd e'aft" című 
f'lm bemn'áfá'ável kezdődött mez 
a Mc*var FTmvét, TbH'sri do'gn 
zói élénk érdek'c'tést tanúsítanak 
a derrc.kratikus Mafry-rors"án, f"«v 
művészele iránt. A Filmhét alkal-
miból a masrvar filmművészetei Is-
mertető kiállítások nyíltak meg a 

-Jiriiz főváros filmszínházaiban. 

Osló. Az olimpiai vertenyekkel pár-
huzamosan folvpak Oslóban a Nem-
ze közi O'.imnlal Bizottság ülései. A 
fe'.vete't kérdésekről és az e'ért ered-
ményekről Mező Ferenc d r . a. NOB 
magvar tag|a a többi kőzött elmond-
ta á MTI kiküldött tudósítójának, 
hogv az újonnan felvett öt új tag 
között he'yct kapott a NOB-ban egv-
egy képviselővel a Szovjet és a Bol-
gár Olimpiai Bizottság kü'döt o. 

A német kérdésben azt a határoza-
tot hoZ'ák. hogy Kc'et- és Nyugat-
Néme'ország 3—3 ttigot válasszon az 
olirrmtát előkésrltő bizottságba, amely 
közösen készíti elő a helsinki olim-
piára az egész német Hiúságot 

Annyi érdekes és nagyszerű öt-let 
vetédött fel a további munka meg-
javítására és azok megbeszv'sere. 
hogy a NOB e'bafiroTtá, a Jövőben 
d'''andösitja majd ezeket az értekez-
leteket is — mondottá Mező Fe-
renc dr. 

* 

Szerdán dA 'előti bonyolított ik ie i 
holmonkot'eni ugrósánc me'tett -évi 
Bessernndlét ben az 50 km-es olbn-
pIM sífutó bajnokságokat. 

Eredmények: 
Olimpiai balnok: Haku'lnen (finn) 

3:33:33 o., 2 Ko'ehma'nen (finn), 3 
Ostenstad (norvég). 27. Sajgó (ma-

' gyar) 4:38:34 o„ 31. Bcrecz (magyar) 
4:46:23 o. 

I 
I Bartha Magda, a magvar olimpiát 
cs ipul. sífutója, az egyik edzésen 
szerze t lábsérülése miatt — bár */ 
szépen |avul - a szombaton meg-
rendezésre kerülő 10 km-es női sí-
futó olimpiai bajnokságon nem ál ' 

I rajthoz 
• 

Szerdán rendezték meg Rödktei-u-
ban a nöl mn'eslk'ó olimpiai bajnok-
ság küzdelmeit 

. Eredmények: Olimpiai bajnok (Law-
1 rence USA) 0:10:6 p . 2. Relchter 
(nvugat-námeti, 3. Buchner (nyuga:-
néme ), 30. Kőváriné Szendrői Udlkó 
(magyar) 2:30.3 p 

e 

Az olimpiai küzdelmek csütörtökön 
, dé'e őtt 11 órakor a nógvszemé've.s 
I bobversenv e'ső két futamával foly-
1 tatódnak. Este 19 órai kezdettel ke-

rül sor a férfi műkorcsolyázó o'in:-
plai balnokság szabadkorcso'vázás'i-
ra. A magvai- Czakó György hármas 
ral 'számmal tndul A tágkorong baj-
noki tornában az alábbi ta'álkozókat 
bonvo'CIák le: USA—Svédország. Ka-
nadu Svájc. Finnors-tág—Csehszlová-
kia. Norvégia-Nyugat-Németország 

Vasárnap indu' a la'idarmó 'lajna'íi idény Szeisden 
Vas.ár'nap mind az NB L-ben. mind 

az NB II -ben megkezdődnek a labda-
rugó bajnokságok küzdelmei A Sze-
gedi Petőfi első ellentéte a Vasas Iz-
zó Jóltépességü c i p s t a Az össze 
pásra oz újszeged! Sz Pelőfl náb'án 
l-.erül sor délután fél 3 órai kezdet-

tel. Elömérkőzés fél egykor: Sz. Pe-
tőfi IX—Sz Haladás, bnrrttságos. 

A Szegedi Honvéd első NB I.-e.s 
mérkőzését a Bp Dózsával lát-sza 
Budapesten. A Szegődi Lokomotív 
szintén a fővárosban méri össze 
erejct a Ketiex csapatával. 

A Szegedi úszók új vezet&seqe t a többi számok első holyeze'tie! rész'-
vesznek n szombat vasárnap Buda-
testen lejátszásra kerülő ors-ngo-
uos'ás egyéni és páros versenyében 

VTRB ben megvá'nsztották o Sze-
gedi Uszó T.'rsada'ml S ' ö v " tenet 
úl veze ősegét. E nök Csányl lánoe, 
elnötvhetye'tes Orosz S'ndor. titkai 
Trmbácz ls ván. tltkárhebtettes Tör-
zsi Miklós. MIIK fe'elői Faragó Sán-
dor, fegyelmi b'zot'ság t<ag|al: Prá-
gai Bó'a. Deák Ferenc Pipos Ferenc 
Faragó István. Benkő Sándor. Az ed-
rtötanács taglal: Sza'.al Károly. K3-
rösi Lajos. Banka I-ajns. Hlvalalos 
órák: szombaton este 6-tól a VTSB 
helyiségében. 

Postás asztalitenisz verseny 

Vasárnap délelőtt látszották a sze-
gedi po tás szakszervezeti területi 
: szta!Iteniszverseny egyéni és páros 
számalt. A hat város versenyében 
mintegy ötven versenvző Indult. Ered-
mények a köve'kezők: Férfi egvénl-
ben 1 dr. Czlrlák Lászl (Szeged) 2. 
Szabó Isiván (Szeged). 3. Heine Ká-
roly (Békéscsaba). 4. dr Ert«ev Pé-
ter (Szened) Női egvénlhen i Garzó 
M. (Kecst-em-tv 2. Párdóe-kv Stmon-
né (Kecskemét), 3. Kecskés Zsuzsán 
r;a (Szeged). Férfi ráro 'ban 1 Cztt-
Ják dr.—Srsbó (STegod), 2 dr. Ertsey 
—Bus L (Szened). 3 Kopasz János-
Lakatos István (Szened). Női náros-
ban 1. Garzó M —Bárdóczkyné (Kecs-
kemét). Vegyespárosban X, Szabó-
Kecskés (Szeged). 
A férfi egyéni első négy valamint 

Vasárnap Szered város Ifjúsági 
birkózóba Jnoksáqa 

A rókusi tornacsarnokban vasárnap 
délelőtt 10 órai kezdettel bonvolltják 
le Szeged város Ifjúsági kötöttfogá-
sú birkózóbalnokságalt A döntök: e 
este 10 órakor kerül aor 

Megyei harmadosztályú kardverseny 

A Szegedi Haladás SK rendezési-
ben tartják meg vsdrnap a megyei 
harmadoszályú kard vívóversenyt az 
Sz Postás, az Sz. Honvéd, a Sz. 0 v 
zsa a Hmv. Dózsa és a Szentesi Vö-
rös Meteor részvételével 

DÉLMAGYARORSZAQ 
po'ltiltoí neolton 

Felelét uerfceixté *t kiadó, 
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llerkesif! — trefkel, ébi oátea 
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Kiadóhivatal i bzegea. lénin-u. 4. 
(•lefon: 31-16 4. 35-00. 

Oé'rnagyor "ttog Nyomda. Szeged 
felelés vezeti: Frltitle lóadae 


