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A Szegedi Kenderfonógyár szarazíonó üzemrésze 
békebizottságána < munkájáról 

Kél éve dolgozom a Szegedi 
Kendcrfonógyárban. Előtte csak há-
z imunkáva l foglalkoztam. Ötéves 
tervünk megindulása u tán azonban 
úgy éreztem, nekem is részt kell 
vennem a terv megvalósításában, a 
termelő munkában. A szárazfonó 
osztályion, mint csévehordó dolgo-
zom. Munkám természete olyan, 
hogy nem lehel normába® végezni, 
azonban a termelés folyamatossága 
nagymértékben f ügg ettől is. Ezért 
igyekszem mindig feladatomat pon-
tosan, gyorsan és lelkiismeretesen 
ellátni. A népnevelő elvtársak be-
szélgetésünk során meggyőztek ar-
ról. hogy igazán hasznos, j ó munká t 
csak akkor végezhetek, ha rendsze-
resen taj iulok, pol i t ikai lag is kép-
zem magam. I gy lel lem az alapfokú 
polit ikai iskola hal lgató ja . 

Nyolc hónap ja választottak meg 
a szárazfonó üzemrész békebizott-
sági t i tkárának. Ebben a munkám-
ban igen jó l fel tudtam használni 
mindazokat, amit a polit ikai iskolán 
tanultam. BéketiStári munkám köz-
ponti feladatának tartom leleplezni 
munkatársaim cl.őtt a háborúra 
uszító imperial istákat és minden 
rendű-rangú kü l fö ld i és belső cin-
kosaik a l jas mesterkedéseit a béke 
ellen. Feladatomnak tartom felvilá-
gosítani elvtársaimat arról , mi lyen 
eszközökkel tudunk legeredménye-
sebben harcolni a háború ellen 
gye-mekeink szép, boldog jövőjéért, 
a békéért. 

Minden két hiélben rendsreresen 
megtartom üzemrészem számára a 
békckisgyűléscket. Ezeken a kisgyű-
léseken konkrét pé ldákka l . ismerte-
tem a nemzetközi helyzetet!, az Im-
perialisták háborús készülődéseit, de 
ismertetem egyúttal az egyre nö-
vekvő béketábor erejét, a népek 
fokozódó békeharcának dicső ered-
ményeit. A kisgyüléseken résziere-
sen beszélek a békohairc feladatai-
ról a termelésben, a munkafegyelem 
megszilárdításában, a tanulás foko-
zásában. 

Háromgyermekes anya vagyok. 
Jó l tudom, mit jelent egy nyugodt 
családi otthon. Boldog életünket 
csakis a béke biztosíthatja. A r r a 
törekszem, hogy megértessem min-
denkivel,, csaik akkor vagyunk való-
ban a béke ügye mellett, csak ak-
kor harcolhatunk eredménnyel a 
tarlós békéért, h a tudunk fáradha-
tal lanul harcolni a békéért, ha gyű-
lölni tudjuk azokat, akik békénkés 
gyerekeink jövője, élete ellen tör-
nek, ha nem akármi lyen békéért, 
hanom tartós, igazságos, a népek 
testvéri barátságán, egyenlőségén, 
függetlenségén a lapu ló békéért har-
colunk. 

A boka Iránt érzett határtalan 
szeretetem igyekszem a szárazfonó 

valamennyi dolgozójával megértet-
ni. Azonban a bókebizottság mun-
ká ja a termelés és a munkafegye-
lem terén is megmutatkozik. A jú-
nius 1-i megyei béketalálkozóra" a 

1 szárazfonó üzemrészben valameny-
jnyien tettek fela jánlást . Ezek a fel-
ajánlások nagymértékben emelték az 
üzem és az üzemrész tervének túl-
teljesítését. A megyei béketalálkozó 
határozatai nyomán az üzemrész 
dolgozói lelkesen tették meg fel-
ajánlásukat augusztus 20-ra. Alkot-
mányunk ünnepére. Dohány Ferenc-
né sztahánovista például megígérte, 
hogy 130 százalékos teljesí menyét, 
augusztus 20-ra 150 százalókra 
emeli. 

E r e d m é n y e i n k egyik a lap ja , 
hogy bízunk dolgozótársaink őszinte 
békeakaratában. Nem hagyjuk se 
magunkat , se társainké.^ a suttogó 
reakció á l ta l félrevezetni és ha lát-
juk , hogy valaki nem érti j ó l a bé-
keharc jelentőségét, egyénileg fog-
lalkozunk vele, így tesszük a béke 
igaz harcosává. Eredményeink má-
sik a l ap ja a példamutatás. Békebi-
zottságunk minden tagja példát mu-
tat, amire én. mint béketilkár nagy 
súlyt helyezek. Ez a példamutatás a 
többi dolgozót is ösztönzi, lelkesíti. 

I gy dolgozunk, így harcolunk a 
békéiért mi , a szárazfonó osztály 
dolgozói és békebizoltsági tagjai . 
Munkánk sikerének a lap ja az a 
megrendítlhetetl-m hit, hogy a béke 
erői a nagy Szovjetunió vezetésével 
erősebbek az imperia l istáknál . 

Elmondotta: Klein Frigyemé, 
o Szegedi Kenderfonógyár 
szárazfonó üzemrészének bé-
kelitkára. 

* P árt hirek 

Értesítjük a Párttörténet, a Poli-
tikai gazdaságtan szak közép, éa 
felsőfokú hal lgató * a Sztál in élet-
rajz hallgatókat, akik még nem 
vették át az összefoglaló kérdése-
ket. azok átvehetik a Pártoktatás 
Házában 

Felhívjuk a Bolsevik Pár t törté-
netét tanulmányozó felső, és közép, 
fokú hallgatók figyelmét, hogy 
szerdán, 25-én délután 6 órakor a 
Pártoktatás Házában konzultációt 
tartunk Lenin: „Egy lépés előre, 
két lépés hátra" , „Mi a teendő?" , 
„Szociáldemokrácia két t ak t i ká j a " 
című műveiből. Az eredményes fe l . 
készülés érdekében kérjük az elv-
társak megjelenését. 

Értesítjük az alapszervezetek 
til'kárai't és agit, prop. tilkérait, 
valamint a meghívott elvtársakat, 
hogy 29-én, vasárnap d. e. fél 8 
órakor kibővített Pártvátaszimányi 
értekezletet tartunk. Kérjük 
elvtársak pontos megjelenését. 

Értesítjük a Párttörténet közép-
fokán tanuló pedagógus elvtársa-
k a ^ hogy részükre összefoglaló 
konferenciáit tartunk 27-én, pén-
teken d. u. 4 órakor a Pártoktafás 
Mázában. Kér jük az elvtársak pon-
tos megjelenését. 

Agit.-prop. osztály 

Piros bőrtokok érkeztek. Kapha-
tók a Pártbizottságon. a tudakozó-
ban. 
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Almatermésünk legnagyobb ellen-
sége az a imamoly s ezért fontos, 
hogy azt kitartó munkáva l irtsuk. 
Tavasszal az á lma és körte elvirág-
zása után jelenik meg a lepkéje. 
Tojását a levélre, gyümölcsre, eset-
leg az ágakra rakja , egy pi l le 
200—300 petét rak le. A kikelt kis 
hernyó a gyümölcsöt egészen a 
magház ig rag ja s az így megrágott 
gyümölcs lehul l . H a a lehullott 
gyümölcsöt naponta nem szedjük 
fel, a hernyó kimászik belőle, fel-
megy a fára , hogy ott folytassa 
kártékony munká já t . Igy egy her-
nyó a kifejlődéséig több gyümölcs-
ben is kár t tesz. Kifejlődése u tán 
a hernyó kimászik az a lmából a 
f a repedéseibe, vagy a sima ké-
regbe rágódik be é s ott bebábozik s 
körülbelül két hét mú lva megjele-
nik az ú j pille. Az ú j pi l lék szin-
tén esie rajzanak és tojásaikat 
ugyanúgy rak ják le, mint az első 
nemzedék. 

Rendszerint egy évben két nem-
zedék jelentkezik, de száraz, meleg 

vagy mészarzenátot teszünk. A z an. 
zónes szer célja, hogy a gyümölcs 
hé jára méregréteget permetezzünk, 
s ha a hernyó megeszi, megölje., 
Megnehezíti az eredményt, ha ak-
kor permetezünk, amikor a hernyó 
már kifejlődött, mert a kifejlett 
hernyó a héjból kiharapott részt 
nem eszi meg, hogy mielőbb a mag-
házig jusson. Tehát a permetezést 
akkor kell végezni, amikor a her . 
nyók még kicsinyek. 

Másik védekezési mód a hc-nyó" 
övek felrakása, amit j ún ius közepé-
től kezdve kélhetenként kell cse-
rélni. Lehetőleg szénából, szalmá© 
ból, esetleg papírból kötelet csava-
runk és azt mell magasságban a f a 
törzsére csavarjuk. A kifej lődött 
hernyó bebábozásra kimászik a 
gyümölcsből és kéregrepedést ke-
resve, a f a törzsére mászik. H a a 
hernyóőv fel van téve, abba bábo-
zódik be, vagy ott a fa törzsére. A » 
öveket kéthetenként levesszük és h a 
kevés báb van rajta, leszedjük é* 
összetapossuk, ha sok rakódott rá . 

időben előfordulhat három ia j zás akkor elégeljük és ú ja t rakunk fel . 
is. Az a imamoly a kéregrepedések- Ezzél a védekező munkáva l gyü-

Kulíúrotthont építenek 
a szegedi postás dolgozók 

A szegedi postás dolgozók a Vá-
sárhelyi-sugárúti volt postásotthon 
átalakításával kultúrotthont építonck. 
A kultúrotthont társadalmi munká-
val és a poslás szakszervezet, vala-
mint a posta vezetőség® részéről 
rendelkezésre bocsátott komoly 
anyagi segítséggel épít ik fel. A pos-
ta dolgozói szabadnapjukból és fi-
zetett szabadságukból Iöbb, mint 500 
munkanapot ajánlották fel az ott-
hon felépítésére. Különösen kiemel-
kedő és példamutató Kondász József 
nyolc, Szikora József és Dancsó 
Kovács László hat. Varga Jenő öl. 
és Kővári Imre, valamint Schober 
Károly négy napo s felajánlása. A 
három napot felajánlók száma ?2. 
A kultúrotthon a postás dolgozókon 
kívül Felsőváros dolgozóinak a mű-
velődés. a pihenés, szórakozás és a 
szocialista nevelés szervezett köz-
noutin kíván lenni. 
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IDÖJARASJELENTÉS 
Várható Időjárás 

szerda estig: Ma 
méq több helyen 

t ) f*» E j záporeső, esetleg 
aá O Q zivatar, holnap 

csökkenő felhőzet. 
Még élénk észak 
nyugati szél. A hő-
mérséklet alig vá!_ 
tozik 

Várhaió hőmérsékleti értékek az 
ország területére; Szerda reggel 11 — 
14, délben 22—25 fok között 

MOZI 

Szabadsági Csendháborító (ma utoL 
Jára). 

Vörös Csillag: Augusztusi vasárnap 
(ma utoljára). 

Fáklya: ls|enek tanácsa (Június 
26-ig). 

Az előadások a mozikban 6 és 8 
órakor kezdődnek. 

8ZINHAZ 
A fösvény. Csokonai bér. 

KÖNYVTAR 

Egyetemi: Délelőtt 18 érától este G 
óráig (Könyvkölcsőnzést 12-től 8 
örálg). , 

Somogyi: Délután 2-töl B-lg (Könyv. 
kölcsönzés: délután 2-tő] 7-ig.) 

Gorkll (Horváth M-u. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-tőI 
2-1 g. délután 3-tól 7-lg. Kényvköl 
csönzés. 

Este 8: 
lot (15). 

ben telel át. 
Az a imamoly ellen permetezéssel 

védekezhetünk. Egyszázalékos bor-
dói-lébe 50—60 deka „Darsint" , 

mölcstermésünk 
menthetjük. 

nagyrészét meg© 

Fóki István 
kertészeti előadó. 

A minőségi munka fokozása az MHK-ban 

A Mu ikár<t Harcra Kész testnevelést 
rendszer fejlődése során fokozatosan 
törekedni kell a minőségre. Mit Je. 
lent a minőségi munka az MHK-ban? 
Azt Jelenti, Jiogy meggyőző és felvi-
lágosító munkával vonjuk bo a dol-
gozókat az MHK-ba. Folytassunk fel-
világosító munkát az edzések és a 
próbázások során Is. A minőségi MHK 
munka alapja az egész évre elkészí-
tett, részleteiben gondosan kldolgo. 
zott munkájerv. Ez biztosítja a mun-
ka folyamatosságát és állandóságát. 
Az állandóság azt jelenti, hogy a Je-
lentkezéseket az év elejétől az év vé-
géig fokozzuk. A folyamatosság töb-
bek közt azt is Jelenti, hogy egy 14 
éves tanulót ne akarjunk mindjárt 
az MHK II. követelményeire előkészí-
teni. A 14 évesnél elegendő, ha fel-
készül az LMHK megfelelő fokozatára 
Egy év múlva törekedjék az LMHK 
kiváló fokozatának elérésére. A 16. 
éves ifjü érje el az MHK I. szintjeit 
és csak azután igyekezzék teljesfieni 
az MHK II. követelményeit, amely az-
tán biztosítja, hogy már a sportkör-
ben, szakosztályokban dolgozva, osz-
tályba sorolt sportolóvá váljék. 

Nem szabad megfeledkezni az el-

méleti képzésről sem. A minőségi 

A minőségi MHK munkát Igen |Ő1 elő. 
mozdítja a különböző sportegyesüle-
tek országos po.sjaversenyei és a 
sportköri páros MHK versenyek is. 
Arra kel) törekednünk, hogy az MHK 
tervet mielőbb teljesítsük. Az a sport-
kör végez Jó minőségi munkát, ahol 
az év végén a prőbázóknak legalább 
egynegyede bevonható a különböző 
szakosztályok munkájába. Ezért fon-
tos figyelni, hogy a próbázások kö-
zül, az edzések és a próbázások so-
rán, kl milyen képességekről tesz ta . 
núságot. Az MHK-ban a minőségi mun . 
kára való törekvésnek már is meg-
vannak az eredményei. Nem véletlen, 
hogy az idén annyi ifjúsági és serdü. 
lő csúcs szülelett, például az úszás, 
ban és atlétikában. Élvonalbeli spór© 
tolóink között fs vannak már olyanok, 
akik az MHK-ban tilntek fel. A szov. 
je. GTO már ott lart, hogy az élver. 
senyzők a világcsúcs tartók legtöbbje 
a GTO n keresztül Jutott el az élre. 
Náiunk Is mindenkinek, aki az MHIC 
munkában közreműködik, a dolgozók 
nagy tömegeinek a rendszeres spor-
tolásra való bevonása mellett, lebeg. 
Jen a szeme előtt az ls, hogy minél 
több élsportolót, csúcstartót neveljed 
az MHK-zók nagy tömegeiből, a ma. 

A DOLGOZÓ NÉP ÉLETÉBŐL 

N Á L U N K es Tito Jugoszláviájában 

Alko tmányunk születésének harmadik évfordulójára készülnek dolgozóink. Munkafelajánlá-
saikkal — amelyeikben a több, a jobb termelést fogadják meg —, bizonyságott tesznek arról, szere-
lik Alkotmányunkat , amelynek minden pontja a dolgozó nép ügyét szolgálja. 

Néhány kilométerre mindössze egy drót6Övéey választ el a Tito rabságában sínylődő jugo-
szláv néptől. Sorsuk összehasonlíthatatlanul más, mint a miénk. Tito-bardája — az imperialisták bé-

rence , szereti hangoztatni, hogy ná luk is van alkotmány. Igen, de milyen? Tengerentúli gazdáik 
utasítására, az 1946-os jugoszláv a lkotmány eltörlésére készülnek. Helyére új , teljesen fasiszía „al-
kotmány i " ál l í tanak, amely a hazai és kül fö ld i kapitalisták uralmának eszköze, a fasiszta diktátora 
eszköze lesz. Míg ná lunk az A lko tmány a dolgozó népünk életszínvonalának emelkedését, addig odaát 
a fasiszta „a lkotmány" a nép elnyomorodását jelenti. 

, , . , . „ , . , . gyár sport számára. Ez pedig jermé-
m unkát} biztosítja a versenyszerű ed-1 s z e t e s e n c s a k f 0k 0 Z 0 t t minőségi mun . 
zés és versenyben történő próbázás. kával érhető e ! 

A Szegedi Ecsetgyár, a kis üzemek küzé tartozik. 
Dolgozói azonban épp ügy, mint a nagyüzemi dolgo-
zók, becsületbeli kötelességüknek tartják a maradék-
talan tervteljesftést. Érzik és tudják, a felaOitok si-
keres végrehajtásával saját életüket teszik szebbé. 
Nemcsak egyéni életük, üzemük is egyre szépül. A 
napokban kezdtek liozzá, hogy rendbe tegyék a férfi 
öltözőt, A zuhanyok, u bö mosdók felszerelését is 
tervbe vélték, amely majd a dolgozók egészségét vé-
di A tisztántartott üzemrészekben vígan folyik a 
munka, a gyárat második otthonuknak tekintik A 
dolgozók egymással versenyezve végzik feladataikat. 
Június második dekártjáhan 111 százalékra teljesf-
tellék tervelőirányzatukat. Az Ecsetgyár ls azok közé 
az üzemek közé tartozott ahol a felülvizsgálat után 
rendezték a normát , A dolgozók megfogadták, hogy 
ötéves tervünk döntő évének sikeréért, valamennyien 
td'azárnynlják ú j normájukat Fogndalnmkat valóra 
vd'totiák. Munkamódszerük fejlesztésével biztosítot-
ták hogy' az üzemben n do'gozók átlagteljesítménye a 
110 száza'ékot meghaladja, 

A jól végzett munka ntán megérdemelten veszik 
kl részüket dolgozóink a pihenésből. Faragó Ilona, az 
Eesofgyár I f júmunkása lelkesen mesél] rliügozó társai-
nak Mártaszenttász'ón szcrzeH élményeit, ahol két 
hét'g Udü't. Megerősödve, kipihenve tért vissza s most 
úju't erővel végzi fetádalát. 

Néhány nnppal ezelőtt termelési értekezleten hatá-
roztak ei az césctgyárl dolgozók, hogy Alkotmányunk 
ünnepéig ú j eredinényrket hoznak létre Gera Jul la , 
az összeszerelő műhely művezetője, az üzem vala-
niennvi művezetőjének nevében fogadia meg, hogy 
harmadik negyedévi tervüket határidő e'őtf befeje-
zik Kása Lujza a finom ecsetműhely dolgozói nevé-
ben felaián'otln, hogy angnsztus 20-lg üzemrészük 
teljesítményét nz ú j normával 120 százalékra fokoz-
zék. Ezek és a többi fe'nján'ások mind azt bizonyít-
ják, hogy dolgozó népünk jól fndl élni a szabadság-
ga l ' s a Vél mcgva'ósftásáért _ a szocializmus fel-
építéséért — egy emberként, egy akarattal Indntnak 
harcba. 

Amip a béke és a szocializmus táborának or-
szágaiban állandóan fokozódik a nép jóléte, a jugo-
szláv dolgozó tömegek helyzete napról-napra rom-
lik. A Tito banda hivatalosan megszüntette a munka, 
nap mindennemű korlátozását. A gyárakban és érc-
fejtökben a munkanap 12—14 óra, a hadászati fon-
tosságú építkezéseknél még több. A „Borba'' című 
fasiszta lap megállapítja, hogy a munkaidő leszál-
lítása 8 órára ,,a munkások kezdeményező készségé-
nek megbilincselését" jelentené. Igy leplezik aljas 
tetteiket. A munkások rabszolga munkájukért siral-
masan alacsony bért kapnak. Az átlagos havibér 3 
ezer dinár, amely még a heti létminimumot sem fe-
dezi. Különösen nehéz helyzetben van a munkásifjú-
ság. A belgrádi vasúti fűtőház fiatal munkásai 1050 
dinárt kapnak egy hónapra, az étkezdei szegényes 
kosztért azonban 1200 dinárt kell fizetni, 

A munkabérek rendszeres csökkentését az élel-
miszerek és az ipari cikkek árának állandó emelke-
dése kíséri. Az élelmiszerárak 1945 óta átlagban 750 
százalékkal emelkedtek, egyes cikkeknél még komo-
lyabb az emelkedés. Az éhezés, a kíméletlen kizsák-
mányolás, az embertelen munka- és életfeltételek 
következtében katasztrofális a dolgozók egészségi ál-
lapota. A nemzetközi Vöröskereszt nemrégiben Jugo-
szláviában járt külön bizottsága beszámolójában 
hangsúlyozta, hogy az ipari munkások jelentős része 
gibnőlcóros beteg, A hivatalos adatok szerint évente 
100 ezer ember hal meg gümőkórban. 

A gyárakban és üzemekben, a bányákban és 
ércfejtökben a nők is napi 14—16 órát dolgoznak. 
Fizetésük viszont lényegesen kevesebb. A tiióista vál-
lalatvezetők nem tekintik őket teljes értékű munka-
erőnek. E rabszolgamunka kimeríti a nőket. A kere-
set nélkül maradt anyák gyermekei csoportosan kó. 
borolnak az utcákon, hogy egy-egy darab kenyérhez 
jussanak. 

A jugoszláv népben egyre nő a gyűlölet a fa-
siszta, rabszolgatartókkal, az amerikai, angol QV a r-
matositók szekértolóival szemben. Egyre átfogóbb és 
tömörebb less a harcos hazafiak hadserege, amelynek 
poraiban méltó helyet foglalnak el a jugoszláv nök is. 

Három bajnokságot nyerlek 
az Sz. Kinizsi ökölvívók 

Vasárnap Gyulán lezajlott országos 
egyéni ifjúsági Kinizsi ökölvívó bal. 
nokságokon az Sz. Kinizsi ökölvívók 
nagy sikert, arattak. Három bajnok-
ságot. két második helyet és egy har-
madik helyet hoztak el. Nagyváltó 
súly bah 1. Vimann; 3. Jójárt, Közép, 
súlyban 2. Regdon. Nagyközépsúly, 
ban 1. Kiss. aki ismét „egy kézzel" 
győzte le ellenfelét. Félnehézsúlyban 
1. Bód! 2. Pribék. 

Totótájékoztató 

T. Budapest válogatott—Vlenna 1—1: 
2. Miskolci Lok—Miskolci Honvéd 2— 
x; 3 Gyöngyösi Építők—Debreceni 
Honvéd 2—1: 4. Hatvani Lok—Debre. 
cenl Dózsa 1—2; Egri Fáklya—Vasas 
BVK 2—2: 6. Pereces! Bányász—özdl 
Vasas x—2; 7. Békéscsabai Építők-
Vasas Izzó 1—2: 8. Kecskeméti Kinizsi 
-Bp. Építők 1—2: 0 Kiskunfélegyházi 
Vasas—Gyulán Építők 1—x; 10. Bp. 
Szikra—Szolnoki Lok. 2—1; 11. Előre 
Autótaxi—Szikra Gázművek 2—2; 12. 
Komlói Bányász—VL Sortex 2—2. Pót-
mérkőzések: Várpalotai Bányász-
Veszprémi Bástya x—1: a többi mér-
kőzéseken a Soproni Lok., a' Szegedi 
Petőfi és a Nagykanizsai Bányász az 
esélyesebb. 

ELUTAZOTT KIEVBE 
A MAGYAR ÚSZÓK MÁSODIK 

CSOPORTJA 

Kedden reggel a Ferihegyi repülő, 
térrőt elutazott Kievbe a magyar 
úszók második csoportjai: A csoport 

tagjai: Gyöngyösi. Garal, Záborszki; 
Kádas, Csordás, Kettest Utassi, Tum-
pek, Ipacs, Hunyadfi Magda. Temes, 
Nóvák Éva', Nóvák Ilonka és Szőke 
Kató. (MTI). 

Vasutas ifjúsági blrkózóbajnokságok 

Vasárnap Szegeden rendezték meg 
a Lokomotív SE országos serdülő és 
Ifjúsági, kötöttfogású blrkózóbajnola. 
ságait. Súlycsoport balnokok a ser-
dülők között: Matkó, Hegyaljai, Gyu„ 
ró, Szatmári (valamennyi debreceni). 
Orgonás! II. (Budapest); Bekor (Má© 
tészaika). Forgács (Cegléd), Virág 
(Rákospalota). Az Ifjúsági bajnokok; 
Fábián (Cegléd), Sipos (Szeged). Ku„ 
rucz (Budapest): Simkó (Szeged), Gre-
guss (Szeged), Székely, Vékony. Dé„ 
nes (mindhárom budapesti). 

Motorverseny Sztállnvárosban 

Vasárnap hajnalban Szegedről Sz: í-
llnvárosba csillagtúra és motoros ver-
senyt rendezlek több mint 200 részt-
vevővel Egyénileg a 100_as sportgép 
kategóriában harmadik Dombegyházi 
(Sz. Dózsa). Csapatversenyben harma-
dik Sz. Dózsa I., negyedik az Sz, 
Honvéd csapata. 

Kézilabda 

A magyar kézilabda bajnokság kö-
zépdöntő mérkőzésén. Vásárhelyen ai 
Szegedi Honvéd férfi csapata máso-
dik helyezést ért eb A döntő mér-
kőzésen a Kistext csapatától 14:10 
arányban veresége szenvedet! 

MSZT-HIREK 

Az MSZT Móra I I alapszervezete 
(Petőfi Sándor-sugárút 81/a) 28-án 
este 8 órakor színpadavató MSZT.na-
pot tart („Ismerd meg a Szovjetuniót" 
című előadással, kultúrműsorral és 
a központi mandollnzenekar közre-
működésével). Mindenkit szeretettel 
meghív és elvár a vezetőség. 
Felsőváros I. MSZT szervezete 25_én, 

szerdán este fél 8 órakor aktlvfflér-
tekezletet tart, melyre aktívált és 
tagságát elvárja a vezetőség. 

x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszöne-
tet mondunk mlndartoknak, kik fér-
jem, apánk és nagyapám temetésén 
résztvettek Fogadják hálás köszöne. 
tünket. Kálmán-család. 

DÉLMAGYARORSZAG 
politika, napilap 

FeleIÖ9 szerkesztő és kiadót 
ZOMBORI JANOS 

Szerkeszti, a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged. Len,n-u 11 

Telefon: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenln-u «. 

Telefon: 31—16 és 35—00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipart 
Vállalat, Szeged 

FelalAa v/vutőt V1juuu> FVórov 

I MUNKAKÖNYVVEL rendelkező férfit 
: mindenesnek felvesz a Szegedi Kár© 
j pltos KTSz, Kállay ödön-u. 1. 
VASARNAP este á szabadtéri elöc£4-
son I I sorban ottfelejtettem az ak-
tatáskámat, szemináriumi anyag volt 
benne, Benkő névre. Kérem, aki meg-
találta, ad|a le a Ruhagyárba-
LAPOSKÓCSI, 1 ráfoe és egy gumis 
eladó. Dorozsma, Szent László-u. 5. 
EGY íróasztal, székkel eladó. Cson© 
grádi-sgt 54. 
BOR, príma minőségű, fehér, 25 lite-
ren felül eladó. Hajnóczy-u. 29. em. 
(volt Korona.u.) 
ELADÖ sport gyermekkocsi, létra, 
mézpergető, borprés, fél fehér háló-
szoba. 42-es férfi cipő. Jósika'-u. 25, 
I. em. 2. Érdeklődni egész nap. 
NAGY Singer varrógép és egy kony. 
haszekrény eladó Itarmánvos-u 19. 
JÉGSZEKRÉNY, könyvespolc, samot-
tos kályha eladó. Kossuth L-sgt. 41© 
udvarban. 
RUGANYOS ágybetét és egv ruhás-
szekrény eladó. Orgona-u 7. 
KERÉKPÁR női, majdnem új és tabló 
képkeretek nagyon olcsón eladó: 
Borskay-u. 4. Major. 
EGY gyermekágy eladó Kelemen-u-
3. Körmöczi. 
ÖSZI karfiol, kel és más konyhakerti 
palánták nagy tételben kaphatók. Ke-
reső kertészet, Makó, , 


