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Január 25-ig lehet je lentkezni 

az asszisztensképző tanfolyamra 
Az ötéves terv egészségügyi be-

ruházásai során a jövő évben egész 
eor szakorvosi rendelőintézet léte-
sül az ország minden részében. A 
rendelőintézeti ellátás fejlesztését 
jói képzelt asszisztensek munkába-
állításával biztosítják. Ezért az 
Egészségügyi Minisztérium február 
10-én egyéves bejárásos acszisz-
tensképző tanfolyamot indít Szege-
den, a Kossuth Zsuzsanna ápolónő-

képző iskolában. Az iskolára 17—40 

éves korú nők jelentkezhetnek, akik 

az ál alános isklta 8 osztályát elvé-

gezték. A kérdvényeket január 25-ig 

lehet az iskola címére beküldeni. A 

kérvényhez csatolni kell sajátkezű-

leg írt részletes életrajzot, születési, 

iskolai, lakóhely szerinti illetékes 

orvosi, vagyoni és ha v an, működési 

bizonyítványt. 

Az 1935. évben szüléiéit férfiak és nők bejelentése 
A tizennyolc éves férfiak és nők 

sjokátos évi bejéien'ésit a btl'jqy-
irinUzler rendelete szerint Január 1 
és 31. napja között ke,| teljesifsni 

1353. évi január 31 napjaq :»hát 
az állandó lakásukba be kell leler.'enl 
mindazon maqyar állampolgár férfia-
kat os nőket, akik 1935. évben szú-
Irtlek. tekintet nélkül arra. noqy ez-
Idelq külön bejcl.ni apon ba vn;n< o 
jelenlve. Ha az 1935. évben született 
személy a landó lakásától ijelq ene-
sen távol tartózkodik es hrz.lérése 
1953. január 31-:q nem várható. a 
szülője vaqy törvényes képviselőié 
köteles gondoskodni az állandó lakás-
ba történő bejelonies msrdétitérö' 

A bejelcn'érokei vár.-,so<ban az ille-
tékes rend rörsnél, községekben a 
kMséqi tanács véqrel-.aitó blz*>ltr4 

I qánál, a férfiak és a nők ái'andó ia-
i'ásának bejelentésére szolga.ó 1 , .!-
le őieq 2. számú beje cntőiauoa -a'l 
teljesíteni. A be:elenté:eket 8 es 13 
ora k t z t t vasárnapokon is lehet 
teljesíteni. A bejelentés pontos telje-
s'téséért az 1935. évben szüleiéit szo-
mély és szállásadóra 'szülője) -is 

I lelrs és mulasztásuk büntetést von 
maqa után 
A bejelentéskor visszakapott igazoló-

szelvény az állandó iakás ceje'enié-
sél igazolja és azt a bejelerleú «:e 
mély köie es megőrizni és hatósaql 
közeq felhívására barmikor te'mu-
tatnl, majd a lekásból való távozás 
kor a kijelentőlaphoz csatolni 

Vörös Baloqh is'ván 
rcn-tő-alezrcdes. 

a meqyei kapitányság veze'őjc 

V B H Í R E K 

Szeged Várost Tanács VB. felhívja 
a termelőket, hogy az 10 3. évi tej. 
tojás és baromfi beadását, már ja-
nuár 1-ifll telieslteni ke'l. Minden ter-
melő, aki 801) négyszögölnél na'Zyobb 
földterületen gazdá kodlk. holdanként 
2.50 kg baromfit é- 2.50 kg (45 drb) 
tojást Uöeles a Füldmüvosszöve ke. 
zethez beadni 

A tejbeadásra kötelezet'ek 1953 Ja-
nuár hóban ideiglenesen az 1952 de. 
cember hóra megállapított telmeny-
nyiséget kötelesek .ellerltenl 

A vároe területén lévő lakóházak és 

a Je'enleg lakások céljaira használt, 
vn'umint lakások céljaira alkalmas 
helyiségek kataszteri öisszeirási mun-
kálatai a napokban megkezdődnek-

Értesítem a vároe közönségét, hogv 
az összetrási munkálatokkal megbi. 
zott személveket ez összeírás foya-
mán hatósági közegeknek kell tekin-
teni. 

Értesítem a vároe 'akosságát, hogy 
a Vágóhíd melletti ser ésnia„ot 'oyú 
hé 12-tól a Dorozsnai út me'ctti 
nagy vásártérre helyezem át 

VB-elnök 

ELVESZETT egy éves szőke koca. Ér. 
telítést kérek C.ylk u. 13. 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI belvárosi szo-
ba. elöezoba, kamrás lakásom elcse-
rélném azonnalra szegedivel, lehető-
leg Rókuson. Cím: Tamási. Hódme 
rovásárhely Dimitrov u. 24. 
1EKETE férfi télikabát maigue a'akra 
e'adó. Érdeklődni délutáni órákban 
Madách u. 11, udvar, fldszt, 3. sza-
rui a.t ó. 
EGY mély fehér gyermekkocsi eladó. 
bándor u. 42. 
MODERN, küiön'eges, kombinált szo-
ba e adó. Sándor u. 25. 
FEHÉR, mély gyermekkocsi elaóó-
Alföldi U. 17 
50f.as HUDSON motor eladó, vagy ki-
sebbért elcserélhető. Rigó u. 21. 
FEHÉR, mély gyermekkocsi, Jó álla-
potban eladó. Itlstlsza u. 12 
ELADŐ. modern, keményfa háló. Qó-
tya u. 16 Róna Sándor. 
R/DIÓ, Jókai ban iévő eezlon olcsón 
eladó Mikszáth Kálmán u. 19. Ci'los, 
ELADŐ: 39-es minőségi bakancs, 
svájci tüllfüggöny, prémbélésee női 
bunda, eme'-eies szekrény, kóprámák. 
Roosevelt ér 5. I. 2. 
GYAKORLOTT gén- ée gyois'rőnő, 
pénztárkezelésben és egyéb adminisz-
trációs munkában jártas, állást ke-
res Január lö.ru. Cim a kiadóban. 
EGY szekrény eladó. Tápéi sor 56. 
Gvevi temetőnél. 

F.LADŐ 110 es eszámoló villffnyéra. 
Szent György tér 5/b. 
K18 fia-tehén, trágya, ló eladó. Pál-
r, u <i4. 
EGY 12 darabból álló szobabútor el-
adó Dobó u. 9. 
KONYHAKREDENC, gyalúood, e'ndók 
(vo't Zergo u.) Batthyány u. 25. Ház-
f+ügvelő, 
ELADŐ keltő összekötő magyar per-
z .uszőnyeg. Szentháromság u. 6/a. 
II. em. a. 
'T'HÉR, mély gyermekkocsi eladó. 
Liszt u. 6. emelet, t. ajtó. 
KONNYÜ. lapos kocsiba való kore-
ket vennék, egy ló eladó. Uzsoki u. 
•1 szám. 
T4 t» RADIŐ. férfi, női 15 köves óra 
e'adó Horváth Mihály u. 7, udvar, 
hat, 2 ajtó. 
ITLGERLI csizma, 42-es, lőál'apothan 
e'adó. Zákány u. 52. em. 8. ajtó. 
Virág. 
MASSZÍV, feslett ü| hálószoba ée egy 
kombinált szoba eladó Lipe u. 19 
MODERN konyhabútor eladó. Érd.: 
naróczh Szege i, Hétvezér u. 0. 
ELADÓ szén kombináltszokrény. kár. 
nitozott székek, asztalok, képek. Ta-
vasz ti. 16 b. 
SZÉKEK, asztalok. Irónezlalok, szekré-
nyek eladók. Sz á'in krt. 57. I. em. 
500 kg MÉRŐ tlzeJee mérleg, makt-
nem ül. e'adó Szenfhíromeög u. 13 
Női bundahuzatba lömlnöségű pézs-
mahundát. márkás töltőtollat keresek. 
Schönberser cipész, Bajcsy-Zsilinszky 
utca. 

ELCSERÉLNÉM Vésárhe'ven 2 szoba. 
konvha, mel'ékhelvieégekböl álló ma-
gánházban lévő lakileom. hasonló sze-
gedién. Érd -k'ődtll: Szeged, Szülén 
s'T'. 9 b üzletben. 

F' ADÖ rgv príma állapotban lévő 
r kefe férfi télikabát közép alakra, 
p ina u. 37la. , 

1 ELADÓ eqy sS'ét és eqy vlláqos po-
I lituros há ó szobabútor, eqy új ssz-
lon, zománcos tűzhely, petrofor, naqy 
zománcos lavór, bőr aktatáska, mo 
sóleknő. konyhakredenc, ramotlos 
ká'yha és 24 1 rádió. Fodor-talep, 

j Murányi u. 16. 
I bőRKABAT Jóállapotban szőrme bé-
léssel e'adó. Fekete. Újszeged, Közép-

1 fasor 90. Vámháznak 
JOALLAPOTEAN lévő gyermek mély-
koesi eladó Petőfi 8 sgt. 48 em. 
KÉT drb rádió és egy villanyigramo-
fon e'adó. Pappné. Kecskeméti u. 
15,b. szám. 
EGY klrfias tehén eladó. Harmat u. 
10. szám. 
MÉLY gyermekkocsi eladó. Mikszáth 
Kálmán u. 21, emelet. 
ELADÓ használt dunna, párna. Ér-
deklődni ma délig Jósika u. 26—28., 
magasföldszint 1. 
100-as CSEPEL motorkerékpár e'adó. 
Tavasz u 13. 
U.) PETŐFI telepen 57 u. 1243. sz. 
ház beköltözéssel eladó. 
EGY sparhelt eladó. Murányi u. 13. 
VOIGTLANDER Vltő fényképezőgép, 
alkalmi vé el 1000 Ft ért eladó. Szögi 
cipésznél. Dugonics tér 1. 
EGY príma Amali hegedű eladó Ér-
deklődni: Kálvária sor 10. Nőpbolt 
mel'e't dé'után 6-8 tg. 
EI.ADÖ Maros u 14 szám alatt egy 
zománc fürdőkád. Vince. 
EGY diófa színre festett új hálószoba-
bútor olcsón eladó. SzlUéri egt. 25/a. 
asztalosnál. 
GÉP- és gyorelrónő. adminisztrációs 
munkában jártas, állást keres. Sze-
ged, Baktú 95-03 őrház 
ELADÓ kombiná'tszekrény, 2 ágybe-
tét, férfi kerékpár. Petőfi Sándor 
sgt. 31, udvarban. 
RADIŐ, gramofonnal egybeépítve, le-
mezekkel eladó. Arvfz U. 4. T. em 
GYAKORLOTT könyvelőnőt azonrJ I 
belénésre keres AUuml Vállalat. Pos-
taf'úk 34 
FEHÉR, mély gyermekkocsi eladó. 
Petőfi te'cp IV 165. 
ELADÓ egy hegedő ki fát zott. egv 
Doxa férfi óra és egy kredenc. Tá-
pét u. R 
KIFOGÁSTALAN cserépkályhát kere-
sek. Párizsi krt. 3. 
NF5T szürke bunda olcsón eladó. Ké-
mes u. IC,a 
EGY zslrsertés 120 kg. eladó, ós egy 
szobabútor Malom u. 6. 
EI.ADÖ utolsó kiére* ztésű 100-as Csa. 
pel cs egy nnev asztnlsparhelt, hélfő 
kivételével Dani u. 6. 
KÉT hízott-ertés eladó, 180, 200 kg. 
Conba u. 48. 
EGY Jókarban lévő fehér, mé'v gyer-
mekkocsi e'adó. Felsővárosi ff. I4 i , 
Sándor utca végén. 
EGY 140 kiló körül! sertés eldő. Pap-
rika u. 46 
70NGORAT tökéletesen hango'. Javít 
Rekovszky. Jóslka u. 31. Telefon: 
40-06. 
EGY kisflas tehén e'adó. Tápé, Szé-
chenyi u. 7. Révész Károlyné. 
ALBÉRLETI szobát keresek Szegeden. 
Cím: Kígvó u 2. Házmester. 
2 + 1 TELEFIJNKEN regős rádió olcsón 
eladó. megbízásból. Felsőváros. Bárka 
u 15, fldszt. 

Minden fajtájú és minden mennyisóqű 2 kq-on fe'UII élő 
házinyulat s-erződéirc 12 Ft. sze-ződés né'kül 10 Fos 
áron meqveszdnk A be'qa őrlésért 2 F!-tal keveszbbei flze. 
tünk. Nyjlböre't 70 százalékkal maqasabb áron értékesít-
heti. ha szerződést köt a 

Prémesállattenyésztő Vállalat megbízottjával 
SZEGED, 
MAKÓ. 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. 
CSONGRÁD, 

SZEKERES U 35. 
DÓZSA GYÖRGY U. 24. 
JÓZSEF ATTILA U. 41. 
HUNYADI TÉR 1. 

Kiváló mlnőséqü lenyésznyulak rendelhetők a 
PRÉMFS ÁLLATTENYÉSZTŐ VÁLLALA ) NAL 

Eudapest, V., Sütő u. 1 
Telefon: 383—180. 181—466. 

* P a r l h i r e k 

Értesítjült az aiapÍEmereti, alap-
fokú ég középfokú propagandistá-
kat, hogy részükre a X IX . kon-
gresszus anyaga után feldolgozásra 
kiTülü anyagból január 14-én. szer-
dán délután 5 órakor foglalkozási 
tariunk. Az alapis-mereti propagap. 
distáknak a Pártoktatás Házában, 
az alapfokú propagandistáknak az 
Építőipari Technikumban a közép-
fokú propagandistáknak a Radnóti 
gimnáziumban. 

Kérjük az elvtársakat, már most 
kezdjék meg az ú j anyagok feldol-
gozását. 

Értesítjük nz alapismereti, alap-
fokú és középfokú propagandista 
szemináriumok vezetőit, hogy ré-
szükre a soronlévő anyagból folyó 
hó 13-án, kedden délután 5 órnkor 
a Pártok atás Házában előkészítőt 
tartunk Kér jük az elvtársakat, hogy 
az e!lőkészítare a Pártoktatás Há-
zában átvehető ú j útmutató alapján 
készüljenek fel. 

Értesítjük a titkár elvtársakat, 
hogy a pár'ok talárban résztvevők 
statisztikáját a körlevélben meg-
adott határidőre feltétlenül küldjék 
be. Azok az alapszervezetek, melyek 
nem rendelkeznek kitöltetlen űrlap-
pal, n Pártbizottság tudakozójában 
vegyenek át egy példányt. 

Párost Pártbizottság 
agit.-prop. osztály. 

1953 
JANUAR 

1 1 
VASARNAP 

^mmmm 

IDÖJ ARASJELENTÉS 
Várható időjárás 

varat nap e»tiq: 
Felhőátvonulások, 
elsósjrban a nyu-
gati és északi n-.e. 
gyekben hav.-zas 
időnként élénk 
erzcknyuqa'l, nyu-
gati szél, ÍZ éjsza-
kai lehűlés erősö-

dik, a nappa I hőmérséklet alig vál-
tozik 

Várható hőmérsékleti értékek az 
ország terülelére: Vasárnap reggel 
mínusz 3, mínusz 6, délben mínusz 
1, plusz két fok között. A várható 
napi középhőmé-séklet Január i ! én, 
vasárnap négy fok alatt lesz. 

MOZI 

Szabadság: Kincskeresők (Január 
14-lg). 

Vörös Csillaq: Haiármenlén történt 
<n a uto'Jára); hétfőtől: Tenqeri kar 
valy (Január 14 lg). 

Fáklya: Sz'várvány Csehszlovákia fe-
let* (ma utoljára); néttőtöl: Es felkel 
a nap (január 15-lg). 

Az előadások va árnap fél 4. fM 6 
és Tél 8-kor, hétköznap fél 6 é s fél 
8-kor kezdődnek. 

Ma délelőtt 10 órakor n Fáídy mo-
ziban maitlnémüsor kcetében bemn-
tal.iuk a „Hatarmentén történt" ci-
n f filmet. Utána ankétot rendezünk, 
melyre közönségünket szeretedet a "hí 

SZÍNHÁZ 

Délután fél 4 : Fekete arany L,ibor-
felvv bérlet (6). 

Elste fél 8: Fekete arany. Katona Jó-
ffief bérlet .6). 

Hétfőn: Nincs előadás. 

MUZEUM 

Fejlődéstörténeti kiállítás: Móra Fe-
renc emlékkiállítás. Fehértó élővilága 
kiállítás: hétfő kivételével minden-
nap 10 órától este 6 óráig. 

KÖNYVTAR 
Somogyi: Délelőtt lu-töl este 7-lg. 

(Köriwkölcsönzés: délután 2-től este 
6 óráig.) 

Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél-
előtt 10-től esle 9-ig, hétfőn 2-tél es-
le 9-lg. Kölcsönzés 12 tői este 8 ig. 
hétfőn 2-|ől este 8 ig. Vasárnap nyit-
va 8-1Ö1 13 óráig 

Gorklt (Horváth M.-u. 3. MSZT szék 
ház): [létköznapokon délelőtt l().től 
2 lg: délután 3 tói 7-'g. Könyvköl. 
esönzés. 

BÉKÉI RODA HÍREI 

Értesítjük a békebizotLságokat, hogy 
a Január 11-ére tervezett bécsi kon 
gresezuei beszámoló gyűlés közbejött 
technikai okok miatt január 2ó-én 
lesz megtartva 

A békebizottFágok a kisgyűléseket 
a legújabb ..Békeharcos" alapján 
tartsuk meg A Békehnrcos átvehelő 
a Békeirodán iSzéchenyf tér 11.) 

A SZEGEDI Tieza*uá'yaudva'r béke. 
bizottsága békegyű'é.ien szá.mo > be 
rrró1 hogy a pályaudvar dolíozoi 
becsü'ette; teljesítették a nápek bé-
c?: bckekoncrest*zuea Vszteietere telt 
fp'ajánlúsaikat. A fotga'mt do.gezók 
békeműszakja hozzájárult a forga-
lom gyorsításához. A fizikai doleozók 
közül Ludányi M há y és br 7ac'):' 
Jltli százalékra teije'ttette vá'ta fisát 
A békebIzn'tsáB m ieglobb eredményt 
elért dolgozóknm küny vjtiej'ntot 
adott. 

SPORT 

Szeged Városi TSB munkájáról 

N(PN<YUOK ÍS PAR.TBIZAIMIAK SZAMARA 

nélkülözhetetlen az agitációs 

munkában 

OÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadói 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged Lenin-u. lt 

Te'efon: 35—35 és 40—80 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u e 

Telefon: 31—16 és 35—00 

Az elmul| évi munkája során el-
sősorban a Szeged Városi TSB egy 
széles aktíva hálózat megszervezé-
sét tartotta szem előtt, mert csak 
a dolgozó nép széles tömegeire 
való támaszkodás, a tömegek aktív 
bevonása a sport vezetésben, bizto-
sítja a munka sikerét. Az év elején 
valamennyi társadalmi szőve.ség 
ú j vezetőséget választott. Itt szem 
elöt* tartottuk azt, hogy a szövet-
ségek vezetőségébe megbízhaió, 
sportot szerető elvtárs kerüljön. 
Az így megválasztott 21 társadalmi 
szövetség elnökségének feladata 
egy-egy szak sportág irányítása, el-
lenőrzése, versenyek megrendezése, 
továbbá az aktivahálózat szélesí-
tése volt A társadalmi szövetsé-
gek feladatukat aránylag jól tátták 
el- Jónéhány társadalmi szövetsé-
günk a munka menetében szerveze-
tileg megerősödött és ezáltal a fel-
adatokat is könnyebben mcgo'dnri 
ták. Mindehhez nagyban hozzájá-
rult a jó kollektív szellem és a he-
lyes vezetés. Különösen jó munkát 
végzet* az atléiikai, röp'abda, ke-
rékpár birkózó, labdarugó, kézi-
labda. torna é s az úszó társadalmi 
szövetség. Igen fontos, hogy a tár-
sadalmi szövetségek a jövőben 
munkájukat még szervezettebbé te-
gyék. jó munkatervet készítsenek. 

A VTSB egész évi menká.'a so-
rán legfontosabb feladatának tekin-
tette a tömegsport további fejlesz-
tését, az M H K testnevelési rendszer 
feladatainak sikeres végrehajtásá-
val. I t t szem elötf kell tartanunk 
azt, hogy az M H K testnevelési 
rendszer a magyar spert alapját 
kell, hogy képezze, minél nagyobb 
tömegeket nyerjen meg e cél érde-
kében, s ne csak az aklív sportolók 
tegyék le a próbákat. E cél érde-
kében megerősítettük az M H K el-
lenőrző bizottságot, MHK előadó 
került a társadalmi szövetségekbe, 
akinek feladata, hogy egy-egy szak-
vonal sportolói MHK munkáját el. 
lenőrizze és ügyeljsn arra, hogy az 
edzők edzési tervüket az MKH. ra 
építsék fel Munkánk ezen a téren 
eredményes volt: a TSB M H K ter-
vét 240 százalékra teljesítette- Az 
1952-es 'évben próbá. ók rogyrésze 
először vett részt a próbákon ami 
azt mutatja, hogy városunk dolgo-
zói örömmel kacsolódnak be a 
sportmunkába. Az MHK népszerű-
sítése érdekében, több M H K ver. 
senyt rendeztünk, ugyanígy a kü-
lönböző sportkörök is szép számmal 
tartottak tömegversenyeket M H K 
számokból. Hiba volt azonban az, 
hogy első sorban az üzemekben, 
nem tudatosították a versenyek je-
lentőségét eléggé, nem biztosították 
az eredmények nyilvánosságát és 
nem díjazták kellőképpen azokat, 
akik eredményeket érteik el. Az 
MHK testnevelési rendszer eredmé-
nyezte azt. hogy a VTSB spor fej-
lesztési tervét már a I I I negyed-
évi jelentések alapján 100 százaié. 
Jton felül teliesílelte. 

A sportkörök munkájának megja_ 
vulását bizonyítja az, hogy n-a már 
nemcsak a labdarugó sport fejlesz-

Csongrártmegvet Nyomdaipari 
Vállalat, Szeged 

Felelőn vezetői Vuqcza Gvöovv 

A MAI NAP KIEMELKEDŐ SPORT. 
ESEMeN .'E 

Szeged város egyéri. felnfitf 
Ckölvivó bajnoksága 

A rókuei tornác ionokban dó* után 
4 órai kezdette' tartiák meg Szeged 
város 1953. évi o3"eni, felnőtt, bküL 
v>vó bajnokságalt 

R«pUbda 

A következő I. osztályú teretnrőp-
labda mérkőzések kerülnek eorra ma 
délelőtt a rókusi toii.acearnokb'i: B 
órakor Építők—Dózsa férfi: fi órakor 
Postás—Dózsa nőt; 19 órakot Honvéd 
—Építők nőt; 11 órakor Honvéd-
Lendület. férfi rangadó. 12 órakor 
I-okomotiv—Spartacaa 'érfi mSl'közéa 

AtUtlki 

A VTSB ben rét 10 óra» kezdrtlej 
tartja a Szegedi Atlétikai Társadalmi 

tését tartják fontosnak, hanem más 
sportágakét is. Az úszó sportágban 
1951-ben mindössze egy szakosztály 
működött, az elmúlt év végé;g ez 
a szám 14-re szaporodott. Ezekben 
a szakosztályokban az igazolt ver-
senyzők száma mintegy négyszere-
sére emelkedett- Atlétikai szakosz-
tály mindössze négy volt 1951-ben, 
ma pedig 12 szakosztály működik. 
A birkózó szakosztályok száma 3-
ról 6.ra. a torna szakosztályok szá-
ma 1-ről 11-re növekedett. M.ndez 
a tervszerű munkának az eredmé-
nye. 

Városunk sportéletében a meny-
nyiség mellett a minőség terén is 
fejlődés mutatkozik. 1951-ben 
mindössze két kiváló sportolónk 
volt, 1952. év végére már 12 Ki-
váló sportolónk lett Első osztályú 
sportolónk 1951-ben 60—70 volt, 
ma 189 van-

Az elmúlt évben a VTSB nem 
fordított kellő gondot az agitációs 
és propaganda munkára. A társa-
dalmi szövetségek szervezése mel-
lett nem ellenőriztük kellően a 
sportköröket. Ennek következmé. 
nyeként a sportkörök nem úgy haj-
tották végre a feladatokat mint azt 
a sportfejlesztés megkívánta. Még 
mindig vannak olyan sportkörök, 
ahol a vezetőség munkája csupán 
a labdarugó szakosztály eredmé-
nyének fokozására szorítkozik. 
Hiba volt az is, hogy több társa-
dalmi edzőképző tanfolyamot szer-
veztünk. mint játékve etői tanfo-
lyamot." Nem foglalkoztunk rend-
szeresen az edzők munkájával sem. 
ami azt eredményezte, hogy az ed-
zők nem a TSB irányításúval dol-
goztak. A sportkörök munká jában 
hiba volt az, hogy nem fordítottak 
kellő gondot az aktíva képzésre, s 
a TSB állal rendezett tanfolyamra 
sem küldtek be megfelelő sporttár-
sakat, akik pedig komoly segítséget 
jelentettek volna egy-egy sportkör 
munkájában. 

Ebben az évben feladatunk az, 
hogy eredményeinke* tovább fokoz-
zuk nagyobb tervszerűséggel dol-
gozzunk. szorosabb kapcsolatot lé-
tesítsünk a pár t . és D ISZ szerve-
zetekkel. Feladatainkat úgy kell 
végrehajtani, hogy az 19ű3-as év-
ben minden sportvezető, sportoló 
méltó legyen arra, amit Rákosi elv-
társ a nragvar sportolóknak az 
olimpián elért eredményeiről mon-
dott; 

a tények csak részben mu-
tat ják azt az általános érdeklődést, 
amelyet a népi demokráciánk sike-
rei nyomán, a magyar kulturá.ia 
eredményekkel szemben, a haladás 
táborában viláÉSKrte megmutatko-
zik. Ez t az érdeklődést — és hozzá, 
tehetem, rokonszenvei — fo' ózták 
azok a nagyszerű teljesítmények, 
amelyeket tervszerű testnevelési 
munkánk eredményeképpen, spor-
tolóink a helsinkii olimpiászon el-
értek mikor 16 olimpiai bajnoksá-
got és 42 aranyérmet nyertek el-" 

Nagy László, 
a szegedi VTSB sportoktatási 

előadója 

Szövetség 1952. év' munkál )n-.k ér-
tékelését 

Sz. Petőfi ifik Jutalmazása 

Ma délután 6 órakor az Sz. Petőfi 
klubhelyiségében i'zi-cnnával e'-'voe-
kotött ünnepséget t.-i tanak. nnc-ryen 
az Sz. Petőfi ifjúsági labdarugókat 
eremmel Jutalmazzák meg elnult évi 
jó szereplésükért. 

Sportegészségügyi köz emény 

A következő héaen a 'abr'ariigúk 
\!>sgálutéra kerül ser a Következő 
beceztáe szerint: 

Január 12-én a Szegedi P is'-á,: SK, 
l . tán Lokomotív Töv'rda, VL Ruha-
gyár és Jutagyár. 14-én Lokomotív, 
Távírda. VL Textilművek. Bdóva SK, 
15 én Vasas 8K. Spartacus 'OHD-z) 'a 
lf-áii Építők Sít, Tiszamenti vürészrk 
SK. lemezgyár A rendelés időponttá 
délelőtt 9-tői l-ig ós óémtáil 4-t6* fó! 
8 ig Április 4-útJa 15. ezáír, ala-'-

A R t n i f ) MAI MŰSORA : 
' Január 11. vasárnap 

KOSSUTH- RÁDIÓ 
6 Regge'l zene. 6 45 Lnpszem'e. 7 

Hanglemezek, 8 Htrek. 8.15 Hangle-
mezek, 9 Egy falu - egy nóta, 9.30 
Zenée feltörő. 10 Vasárnapi levél, 10 
óra 10 Vidám műsor, 11 Békeműsor, 
1130 Zenekari muzsika. 11.55 Hírek, 
13 Népi zene. 13 30 Hangos űjeág, 14 
óra 15 Művészlemezek. 15.30 Kerin-
gők. 16 Előadás. 16.30 Operettmu-
zeika, 17 Egy hét g külpolitikában. 
17.20 Prek'asszikus muzsika, 19 Sznv-
|e tánczene. 20 Hírek, 20.20 Rádió-
játék, 21.05 Operarész'etek, 21.20 
Vasárnapi hangképek, 2150 Vidám 
indu'ók, 22 Hírek, 22.10 Tánczene 
23.10 Hanglemezek. 

PETÖFI-RADI6 
8 Hanglemezek, 8,30 Falurádió, 9 

Bajaszók. 10.15 Ref Istentisztelet 11 
Lemezeeláda. 11.35 Előadás. 12.05 
Hanglemezek, 12 50 Regényrészlet 13 
Hangverseny, 13.40 Zenekart muzsi-
ka 14 Operett-hangveiveny. 15 Tudo-
mányos fejtörő, 1.5 20 Csárdások — 
polkák, 15.45 lapismertetés 16 Gyer-
mekszinház, 1640 Szív küldi, 17 Vi-
dám műsor, 17.30 Zenekari művek, 
18.45 Rádiójáték. 20.15 Albán nép. 
zena. 

Nagib kormánya engedélyezte 

az egyiptomi szocialista párt 

működését 

Az egyiptomi belügyminisztérium 

— mint az ,,AFP" jelenti — engedé-

lyezte, hogy a jobboldali Szocialista 

Párt fo'ylassa po it kai tevékenysé-

gét, A párt vezetője, Alimed Husz-

szein, jelenleg Rangún,ban tartózko-

dik, ahol részt vesz az ázsiai szo-

cialista Jiártok értekezletén. 

Elméleti színvonalunk emelését 

segíti elő az 

1WAG-
mmhoigíltatAs 


