
6 CSÜTÖRTÖK 1953. JANUÁR !S. 

Az: Alkotmány tsz vezetősége 

a munkafegyelem megszilárdításával harcoljon 

a terméshozam növeléséért 

A szögedi Alkotmány tsz dolgo-
zói szorgalmasan végzik a tavaszi 
mezőgazdasági munkákhoz szüksé-
ges gépjavításokat. A csoport mű-
helyében eke, velőgép és egyéb 
gazdasági gépek kerülnek javítás 
alá. vagy már kijavítva állnak régi 
helyükön. A csoport tagjai úgy 
gondolkodnak, hogy ezeket a mun-
kákat j ő elvégezni mindjárt a (él 
elején, mort a tavasz beállté n! 
egyébként is sürgeti őke; u szán-
tás-vetés, s a növényápolás. 

Az őszi szántással, vetéssel már 
végeztek. Tervüket túl is teljesítet-
ték, mert a tervezett 

90 hold helyett 
114 holdat vetettek be 

búzával, árpából pedig 30 hold he. 
lyet-t 4-1 holdul vetettek be. A cso-
port földjein néhány helyen áll a 
felgyülemlőit esővíz, de már na. 
gyobb terül: tről leeresztették a vi-
zet és kedvező időjárás esetén a 
jövő hét közepére már te jesen be-
fejezik a vízleeresztési munkálato-
kat. 

Az Alkotmány tsz tagjai már 
végrehajtották s'.lózásj tervüket, de 
az állatok takarmányozásának hlz-
tosítása érdekében még m.ndlg si-
lózzák a vitamindús, nagy tápér-
tékű kertészeti hulladékokat, hogy 
állatállományuk 

ne érezzen takarmányhiányt. 

50 hízómarhája, 32 bnrjújn é í 185 
sertése van a csoportnak. Ez az ál-
latállomány naponta bizony nagy-
mennyiségű takarmányt fogyaszl 
el. 

A csoport tagjainak az állatte-
nyésztés és a hizlalás mellett az el-
múlt évben fő.iövedelmét. az öntözé-
ses gazdálkodás jelentette. Az el-
múlt 'évben azonban a munkaerő 
helytelen átcsoportosítása, Boross-
Gyevi, a volt horthysta őrmester 
ellenséges aknamunkája következté-
ben közel sem érték e] azt az ered-
ményt, amelyet vártak. Most azon-
ban — leszűrve a tanulságot — 

idfiben készülnek fel 
a munkák megkezdésére és a mi-
nisztériumtól a csoporthoz küldött 
agronómus segítségével máris elké-

szítették öntözési tervükei. Az el-
múlt évben hiba volt az is, hogy a 
konyhakertészetet az alac ony 
lombú gyümölcsfák alatt létesí-
tették és {.zért igaerővel egyáltalén 
nem tudtak segíteni munkájukon. 
Ebben az évben azonban a gyümöl-
csös mellett létesítenek konyhaker-
tészetet jg. A kiültetésr.él, illetve 
palántálásnál szabványos sor- és 
paláittaközt hagynak úgy, hogy 
nyugodtan lehet majd a sorok kö-
zött ekézni. A növényápolási mun-
kálatoknál — a gaz tatásnál — majd 
csak a palánták tövét kell megka-
pálni. Ezzel körülbelül 50—01) szá-
zalékkal könnyítik meg munkáju-
kat. A tavalyi 45 hold helyett az 
idén 60 holdon vezetnek be öntözé-
ses gazdálkodást, hogy ezzel is 
biztosíthassák az üzemi dolguzók 
részére a zöldségféleségcket. 

A szorga'mas munka, valamint 
a tervek időbeni elkészítése mellett 
azonban hibák is akadnak a csoport 
munkájában. Az egyik . főhiba az, 
hogy a csoportban egyáltalán 

nincs szakmai oktatás. 

Ez a pártszervezet és a csoportve-
zetőség hibája. Kétéves ál'aite-
nyésztésj tervünk teljesítése egyre 
több és több jó szakembert követel. 
Hogyan akarja a csoport ebben az 
évben növelni á l latá l lományát ha 
nem gondoskodik már e'.üie az ál-
lattenyésztési szakemberek utánpót-
lásának biztosításáról? 

A másik hiba a csoport területén 
az, hogy a munkafegyelem meg 
mindig nem olyan szilárd, mint 
kellene. A csoport tagjai — de 
egyes intézőbizottsági tagok is — 
megengednek olyat maguknak, hogy 
több napon á t távolmaradnak a 
csoporttá). Az intézőbizottság tag-
jai nem állnak hivatásuk magasla-
tán. A munkafegyelem megsértői-
vel szemhen szinte jelentéktelen fe . 
gyelmezést alkalmaznak. Körösi 
Péter például nyolc napig vult tá-
vol a csoporttól igazolatlanul. Mu-
lasztásáért öt munkaegysége^ von-
tak le. Körösi Péter tagja a párt-
nak. A párt tagjainak kötelessége a 
példamutatás és a párttagoknál 
semmiesetre sem tűrhelö meg a 
munkafegyelem lazítása Terhes A l . 
bert két napot mulasztott igazolat-

lanul és ezért két munkaegység eta 
vonására büntették meg. Bánfi 
Imre három napig. 

fe.éje te nézett a csoportnak 

ö t két munkaegység levonásával 
bűntették. Kovács János két napot 
hiányzott a csoportból. Egy mun-
kaegységet vontak le tőle. 

A munkafegyelem lazít óival 
szemben a csoport intézőbizottsága 
esetenként nem jár el igazíág s ir,. 
Szekeres András intézőb.zoti sági 
tag minden külön bejelentés nélkül 
két napig maradt távol a esnper-
tól. Az intézőbizottság többi tagj i 
nem vették figyelembe, hogy Sze-
keres András tagja az inlézőbizoit. 
ságnak, s jó példával kellene elől-
járnia a tagság előtt. Az ö mulasz-
tása súlyosabb, de csak egy munka-
egységet vontak le tőle. Ilyen eset-
ben az intézőbizottság keményebben 
lépjen fel é3 szahjon példás bünte-
tést azokra a mulasztókra, akiknek 
példát kellene mutatni a csoport 
tagjai előtt. Ha így végzi fegyelmi 
munká já j az intézőbizottság. na-
gyon hosszú időbe telik, míg a 
csoportban megjavul a munkafegye-
lem. Ilyen igazolatlanul hiányzó 
Szűcs László kertészeti brgádve-
ze(ő is, aki egy hete egyáltalán fe-
léje sem néz a csoportnak. 

A csoport pártszervezetének kö-
telessége pilenorizni az intézőbizott. 
ság munkájúi . Nem szabad, hogy 
elharapódzók a csoportban a fe-
gyelmi tárgyalások közben a kivé-
telezés. Legyen 

a pártszervezet 
a csoport gazdája, 

a csoport motorja és áz intézőbi-
zotiság tagjaival a csoport, a bri-
gád és a munkacsapatok vezc'.öivel 
karöltve harcoljon a jobb eredmé-
nyek eléréséért. Az Alkotmány tsz. 
nek minden adottsága megvan ah-
hoz, hegy munkájában, eredmé-
nyeiben a járá3 első csoportjai közé 
kerüljön. Ez pedig csak akkor le-
hetséges, ha a munkát jól megszer-
vezik és a pártszervezet a brigád, 
a munkacsapat vezetőivel közösen 
harcolnak 11 munkaidő százszázalé-
kos kihasználásáért 'és a fegyelem 
megszilárdításáért 

a beporzás elősegítésére méhcsaládokat telepiienek 
az állami gazdaságokban 

Méhészettel eddig a méhészek és 
a gaizdas-ágok a méztermelés szem-
pontjából foglalkoztak. A szov-
jet tapasztatotok azonban kima-
gaslóan bizonyí'ják, hogy a méhek 
a mézhnsznon felül m'lyen ered-
ményes beporzást is végeznek. A 
növény termeszt éisben a méhek ter-
mésfokozó hatása különösen a 
takarmánynövényeknél mutatko-
zot': a lucerna, a bal'acim, ú vö-
röshere, a napraforgó termésho-
zama 50, 100, sőt 200 százalékkal 
te emelkedett, de emellett kima-
gasló gyümötostormerritési ered-
mények is születtek. Az eredmé-
nyek nálunk ts hasonlóak. i952-
ben 13 gyümö'csfarmelö állami 
r a ' 'aságban voltak méhcsaládok. 
Ezek u gazdaságok az aszályos 

esztendő ellenére is kimagasló 
eredményeket értek el: gyümölcs-
termesztési tervüket 140—150 szá-
zalékra teljesítették. A zatoszent-
gróti állami gazdaság gyümölcs-
termelői 1952-ben 160 százalékra 
teljesítették termelési tervükéi. 

Az eredmények alapján ebben 

az évben 45 áltatni gazdaságban 

helyeznek el méheke*. Minden 

gyümölcstermelő gazdaság hol-

danként egy méhcsaládot kap. A 

növénytermelő gazdaságokban is 

létesítenek méhészeteket a ké-

sőbbi idők folyamán. A méhcsalá-

dok szállításéi március végén kez-

dik meg. Ezf megelőzően a gaz-

daságok méhészei háromhetes szak-

tanfolyamon vesznek részt. 

IDÖJARASJELENTÉS 

V á r h a t ó i d ő l á r á s 
c sq tö r l ök es iq : 
Folhősebb idő. 
többfe lé h a v a z á s . 
Mé r s éke l t ó z a k k e -
is l i , kelet i szél. A 
h ő m é r s é k l e t al iq 
vá l toz i k . 

V á r h a i ó h ő m é r -
séklet i é r é k e k az 

ország területére: Csütörtek reqnci 
m l n c ö z 2 — m i n u s z 5, dé l bon m t o u r z 
2 — p l u s z 1 f ok k i z ü t t . A v á r h a t ó n a -
pi közép í t őm érf ó ' ilet j a n u á r l í - é n , 
c s ü t ö r . ö k ö n 4 f o k alatt 'esz. 

M O Z I 

S zabact sáq : M u z s i k a S z á r n y á n (ja-
nuár lB.ijj.) 

Vörös Csillaq: Vihar (lunuár 28-ig). 
F á k l y a : É s fe lkel a n a p (ma utol-

jám. 
Az előadások fél 6 és fél 8 órakor 

kezdődnek. 

GYAKORLOTT Kép- ég gyorstrónű. 
pénzlárkeze'wtben ée egyéb admlnl. 
KZ(rácte< munkában jár as. Állást ke-
res január 10 ra. Cfm a kiadóban. 
ZONGORÁT tökéletesen hangol, javít 
Rakovszky, Jósika u. 31. Te'cfon: 40 
-0G. 

JÖALLAPOTBAN lévő női varrógépet 
vennék. Címeket: Vidra u. 3, házfel-
ügyelőnek adják le. 
El.ADÓ fél há'áHZobtbütor, áflvbetét-
tel, mag:: földszint 1. ajtó, Petőfi 8. 
sugárút 31. 
GYORS, és gépírót azonnal ra keres, 
Tápéi Háziipart Szövetkezet, Tápé. 

EGY 4 + 2 es Te'efunken világvevő rá-
dió éa egy 110 vo'.'oa új villanyva. 
• aló eladó. Sajka u. 9. I. em. 3. Es-
te 6-túI 8 !'g. vasárnap egész nap. 
ELADÓ beszolgá'tatul való selejt te-
hén. Korda sor 24. 
ELADD egy erős dnbkályha, pár má-
zsa tűzifa. Polgár u. 18. Papék. 
ELVESZETT egv hágna pénztárca. Ké. 
rem a megta'rt'ót a benne lévfi ira-
|Ot Jutatom ellenében a rajta levő 
címre adja le. 
KfiREM azt az egyént, alti szerda 
reggeli pácon egy óriás belga nyu-
lat megvett, jelentkezzen j:Voik» u . 
31. alatt. Papp. i 

A RÁD IÓ MA I MCSOTÍ A • 

Csü'örtök. líinuár 15. ' 
HOSSUTH.RADIÓ 

5 Reggeli zene. 5.30 Hirek. 8 Fa-
lurádió. t! 45 Laps/em'e 7 Hangle-
mezek 7.4" Levelezők le'entlk, 8.08 
Hanglemezek. 11.30 Irodalmi műaor 
12 Hírek. 12.30 Szatmári népda'ok. 
13 Bákedalok. tó. 18 Gvermekúlsiig, 
14.50 Dalok és oárdások, 15 30 Ze-
nés Irodalmi műsor, 18 Hangleme-
zek. 1(130 E'őndíte 18.45 Vidám 
hantr'emozek, 17 Vá'asz külpoll ikni 
kérdé-ekre. 17.15 Ifjúság huruttá. 17 
óra 35 Jutalommű or, 18 Néphadse-
reg híradója, 19 Haiveos úlaág, 20 
Hírek, 2+10 Operaközvetítés, 23.30 
Hírek, 22.55 Szórakoz;ntó zene. 

A Szegedi Kovács Bognár K. Sz 

Redőnyrészlege 
a dolgozók szo'qá'atában. Ké 
szít c síin jeni far . 'őnyt. Vá'-
lelja fa- cs va r d «oy Javítá-
sé Re'e'.tn ké-ztósit és Javi 
tárái. Keresse fel bizalom-al 
MSvelkczete'nPet Szened. Ti. 
sza L. u. 2—4. Telefon 32-68. 

PETŐFI RÁDIÓ 
6 Szórakoztató zene, 8.45 Torna. 7 

Hanglemezek. 7.35 Szórakoztató mu-
zsika, 8 30 Előadás. 8.40 Klasszikus 
operettekből. 9.20 Gycrmckradin. (1 
ora 40 Énekkar, 10 U < ek 1(1.10 
Szimfonikus zene, 10.50 Népzone, 15 
Gyermekrádió, 15.20 Zongora, 15.40 
Fiatalok zenei úlzágia, 16.10 Rádió-
ét-vilt. es 18.40 Bikekongresszua fel-
rz Múlásaiból 17 Zongoraverseny- 17 
óra 30 Hírek. 17 40 Falurádió. 17.53 
Nagybőgő, 18.10 Előadás, 18.45 Szív 
küldi, 19.05 Népi zene. 10.35 Tánc-
zene, 2b.t5 Sportnegyedóra. 

DÉLMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadót 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged Lenin u. 11 

To'efon: 35—38 és 40—80 
Kiadóhivatal! Szeged. Leninit • . 

Telefon: 31-18 és 35—00 

Csongrád megyei Nyomdaipari 
Vállalat. Szeged 

Felelős vezetőt Vutczo György 

SZÍNHÁZ 

Este 7 óra: Fekete arany. Radnóti 
bérlet (6). 

MUZEUM 

Fejlődé,történeti kiállítást Móra Fe. 
renc emlékkiállítás, Fehértó élővilága 
kiállítás: hétfő kivételével minden-
nap 10 őrátó1 este 6 óráig. 

K Ö N Y V T A R 

Somogyi: Délelőtt 10-töl este 7 tg, 
( I t őnvvun lcsönzés i dé lu t án 2-tűl este 
8 óráig.) 

Az, Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél. 
előtt IO.IÖI este H'-ig, hétfőn 2-től es-
te 9-1 g. Kölcsönzés 12 tőt este 8 :g. 
hétfőn 2-(öl este 8 ig. Vasárnap nyit-
va O-iöl 13 óráig 

Oorklt (Horváth M.-u. 3. MSZT szék 
házit Hétköznapokon délelőtt Kl.töl 
2 ig: délután 3 tói 7-ig. Könyvköl-
csönzés. 

MNDSZ HIREK 
Kossuth Zsuzsanna: csoport 15-én. 

délután 8 órakor o'vauókört iart, 
melyre kérik uz asszonytársak meg-
jelenését. 

F E L H Í V Á S 
Felhívom a dolgozó parasz;ságot, 

hogy idejében gondolkodjon a tava-
szi vetőmagról és azt Igyekezzenek a 
szabadpiacon beszerezni, mert vető-
magra való híva kozás nem mente-
sít a vetési kötelezettség teljesítése 
alól. A szerződéses ipari és kereske-
delmi növényekhez a szerződ etö vál-
lalatok blztocltják a szükséges vető-
magvakat. A szerződéskötéseket még 
o hó végéig lehet megkötail. 

V B -elnök 

SZAKSZERVEZETI HIREK 

A Háztartási Alkalmazottak Szűk-
szervezete értesí'l tagjait, hogy Ja-
nuár lS.én, csütörtökön délután 6 
órai kezdettel taggyűlést tart a szak-
szervezett helyiségben. Pontos meg-
jelenést kér a vezetőség. 

* Tárthirek 

Értesítjük a titkár elvtársakat, 
hogy a pár oktatásban részlvevők 
stíiliszükáját a körlevélben meg-
adott határidőre feltétlenül küldjék 
be. Azok az alapszervezetek, melyek 
nem rendelkeznek kitóltetlen űrlap-
pal, a Páribizotiság tudakozójában 
vegyenek át egy példányt. 

Városi Pártbizottság 
agit.-prop. osz'ály. 

Értesítjük a Politikai gazdaság-
tan és a Prrttört.'neti s ak I., I I . 
évfolyamának propagandistáit és 
hallgatóit, hogy január 16-an, pén-
teken délután 6 érakor a Pártokia-
tós Jlázábnn Biró Mihály elvtárs, a 
Központi Eiöadó Iroda tápja, ré-
szükre előadást tart: „A szrcializ. 
mus közgazdasági problémái a 
Szovjetunióban" címmel. Kérjük az 
elvtársak feltétlen és pontos meg 
jelenését. 

Agit. Prop Osztály 
Értesítjük a Párttörténeti szak l . 

évfolyamának propagandistáit, hotry 
részükre folyó hó 17-cn, szomba-
ton dé'.u'án 2 órakor a Radnóti 
gimnáziumban konferenciát tartunk. 
Kérjük az olvtársak pontos megje-
lenését. 

Értesíljük a Pártlörténelj szak I I . 
évfolyamának hallgatóit, hogy ré-
szükre folyó hó 17-én, szombaton 
délután 2 órakor (üzemekben a 
megszokott helyen é s időben) az 
Építőipari technikumban konferen-
ciát tartunk. Kérjük az elvtársak 
pontos megjelenését. 

Értesítjük a Politikai gazdaság-
tan I. évfolyamának hallgatóit, 
hogy részükre 17-én délután 2 óra-
kor u Pártoktatás Házában konfe-
renciát tartunk. Kér jük az elvtár-
sak pontos megjelenését. 

Értesítjük a politikai gazdaság-
tan I I . évfolyamának hallgatóit, 
hogy részükre folyó hó 17-én, szom-
baton délután 2 órakor (üzemekben 
a megszokott helyen és időben) kon-
ferenciái tartunk az Építőipari tech-
nikumban. Kér jük az elvtársak 
pontos megjelenését. 

Értesítjük a Sztál in é|B|rajz kon-
ferenciák hallgatóit, hogy részükre 
folyó hó 17-én délután 2 órakor a 
Radnóti gimnáziumban konferen-
ciát tartunk. Kér jük az elvtársak 
pontos megjelenését. 

Agit.-prop. osztály. 

SPORT 

A VISZ Kender Sportkör 1952. évi munkája 
Az elmú't év világraszóló sikere-

ket hozott u magyar sport számára. 
Fiataljaink bebizonyították, hogy 
'szocializmust építő népi demokrá-
ciánk ereje, fölénye a sport terén is 
megnyilvánul. 

Sportunk nem fejlődhetett volna 
ilyen haialmas ütemben, ha nem 
kapna hatalmas támogatást pár-
tunktól, népi demokratikus kor-
mányzatunktól. Ez tette lehetővé, 
hogy üzemeink dolgozói mind na-
gyobb körben kapcsolódnak be a 
sportba. A Szegedi Kenderfonógyár 
sportkörének tagjai is erejükkel, 
bátorságukkal, edzoltségükkei segí-
tik elő a termelési eredményeket 
mert szorgalmasan kiveszik részü-
ket a sportolási lehetőségekből. 

A VLSZ Kender sportköre szép 
eredményeket ért el az elmúlt év-
ben. Sportfujlesziési tervet 165 szá-
zalékra teljesítette. M H K tervének 
183 százalékra tett eleget. Sportkö-
rünk tagjai közül 381 az aktív 
sportoló. Szakosztályaink száma is 
igen szépen megnőtt. A dolgozók 
labdarugó, asztalitenisz, tenisz, teke, 
úszó, röplabda, kosárlabda, kézi-
labda, sakk, torna, kerékpár, atlé-
tika, lövész, kajak, sporthorgász és 
általános szakosztályokban sportol-
hatnak. Sportkörünknek 107 minő-
sített sportolója van, ezenkívül 10 
első osztályú sportolónk van. Spor 

daszakosztáiyunk feladata. ^ hogy 
üzemünk még több dolgozóját be-
kapcsolja a szakosztály működésé-
be. A'szlaliteniszezőink a Vörös Lo-
bogó SE országos csapatbajnoki 
versenyén jól szerepeltek, a férfiak 
a hetedik h dl yen, a nők a negyedik 
helyen végeztek. Kerékpárosaink 
fejlődéséhez feltétlenül szükséges, 
hogy kerékpárokat biztosítsunk szá-
mukra és akkor ez a spertág is 
eredményesen fejlődhet üzemünk-
ben. A női kosárlabdázók a megyei 
lartalékbajuokságban szerepellek. 
Kiemelkedő Horváth Judit, Csikós 
Ágnes és Révész Ágnes sporlmun-
kája- Hiba van azonban atlétikai 
szakosztályunk munkájában. Dolgo-
zóink ennek n szakosztálynak a 
munkájába kapcsolódtak be legkc— 
vésbbé és ennek következni nye 
lett. hogy sportfejlesztési tervüket 
csuk 60 százalékra teljesítet ék. Ka-
jakosaink már országos versenye-
ken is resztvettek, s bár komoly 
eredményeket nem érlek él, mun-
kájukat mégis jelkesen folytatják. 
Biztosító'tu.k a fejlődést a tenisz-
szakosztályunk számára. 

Lövész-szakoszlályunk jó mun-
káját nagyban elősegítette a Sza-
badságharcos Szövetség támogatása. 
Az üzemek közti versenyben min-
den esetben jó eredményeket ériünk 
el u kezdők csoportjában. Sakk-

tolóink a termelésben is megál l ják I szakosztályunk tagjai a városi baj-
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helyüket: kilenc sportolonk elérte a 
sztahánovisla szintet. 

A vezetőség jó munká ja is hozzá-
járult az eredményekhez. Meg ke),] 
említenünk Lázár Ká lmánné gazda-
sági felelős Mayer Tibor szervező, 
Sallai Sándor agit. prop. fpiejős-
Virúgh László sportoktiitási felelős, 
Vazorka Ede M H K bizottsági el-
nök és Bódi Lajos felügyolöbizott-
sági elnök munkájút. 

A szakosztályok munkáját vizs-
gálva a legjobb eredményeket a te-
kézők érték el. Jó l megálltak helyü-
ket az M H K próbákon a három 
város, a megyei és városi bajnok-
ságban is. A szakosztálynak tíz I . 
osztályú versenyzője van. Lnbdaru-
gós7akosztáiyunk a vártná l gyen-
gébb teljesítményt nyújtott és ki-
eseit a megyei I. o. bajnokságból. 
Hiba vott, hogy sok játékos más el-
foglaltság miatt nem vehetett részt 
egyes mérkőzéseken, de non volt 
biztosítva az edző személye cs az 
utánpótlás sem. A játékosok közül 
Biezó, Haltai. Nagy Béla és Bör-
csök küzdöttek lelkesen. 

A röplabclázók a megyei és a vá-
rosi bajnokságban a harmadik he-
lyezést érték el. A Magyar Nép-
köztársasági Kupa küzdelmeiben az 
ország legjobb 16 csapata közül es-
tek ki. A csapat tagjai közül Er-
dész Erzsébet és Bottyán Emil ia 
játszottak lelkiismeretesen. Az ered-
ményhez hozzájárult Ribizsár Gyu-
la edző jó munkája. A tornászok 
igen rövjd idő alatt sorakoztak fel 
a legjobb sportolóink mellé. Külön 
meg keli említenünk lelkiismeretes 
munkájukat. Női tornászaink a I I . 
alapfokú szakmai tornászbajnoksá-
gon a Vörös Lobogó sportkörök kö-
zött a második he'yet érték el. 
Döbrentei Károly elvtárs, a Texti-
les Szakszervezet főtitkára. levél-
ben üdvözölte sportkörünkéi, hogy 
u harmadik alapfokú fornászbaj-
nokságra három női és ké. férfi csa-
patol neve.z'ünj: be. 

úszóink különösen a sportfejlesz-
tési terv teljesítésében értek el 
szép eredményeket: 160 százalékra 
tettek eleget tervünknek. Kézilab-

nokságbnn az el.-tó fordulóban löbb 
vereség-ót szenvedtek, m íg a máso-
dik fordulóban veretlennek bizo-
nyultak. A szakosztály megrendez-
te az Országos Elnökség által ki-
ír! minősítő versenyt, melyen öt já-
tékosunk megszerezte a IV . osztá-
lyú minősítést. 

Eaévi feladataink megvalósításá-
hoz elengedhetetlenül szükséges, 
hogy sportolóink politikai fejlődését 
minden erővel biztosítsuk, mert a 
vporttudás fejlesztéséhez nélkülöz-
hetetlen n politikai tudás növelése. 
Szakosztályvezetőink munkájában 
hiba, hogy még mindig nem érte'-
ték meg a Munkára Harcra Ké z 
testnovelé-si rendszer jelentőségét í = 
fontosságát. Nagyobb önállósá""a 
kell nevelnünk szakosztályvezető ki-
ket, hogy keademényezásükkf!, 
helytállásukkal fejlesszék a tzc.k-
csztályok munkáját . Sportkörijük 
elnökségének feladata, hogy m in ' l 
ttibb dolgozót vonjon be a spór o-
lásba és ezzel is biztosítsuk dolgo. 
zótak erejét, egészségét, hogy üze-
münk tervét ebben az évben túltel-
jesítsük. 

Boh'ita József 
sportköri eiuök. 

Szeqed város asztalitenisz bajnok-
iáqa 

A í'úkut-l t<«na(»n-nokbau :ké 11a. 
nos verseny keretében rendezik mes 
Szeged város egyéni, fplndu és pá 
ros nő] CM rérfi asztptttenieg bajnok-
ságait. A női mérkőzések' szombaton 
déiutón 4 Órakor, a férfi márközé 
eek va árnap reggel 8 órakor kez-

dí kinek. 

Atlétikai versenybírói tanfolyam 

Kzombnton este 7 órai kezde te' a 
Mérey-utotli átta'ános iskolában atté 
"kai versenybírói tanfolyam ind'i! 
Az Atlétikai Tátva tolni! Siflvetnéa 
felhívja a spor körök atlétikai szak-
osztályainak tagjait, hoev :r tanfolyi 
mon m'nél nagyobb számban veg\e 
nek retzt. 

Harmadosztályú kardvívó verseny 
V;»árnar> reggel 9 órai kezdettel 

az «z- Postás rendezésében III. osz-
tölyú országos cgvéni. kardvívóver-
fenyi tartanak az Sz Postás Kos nth 
Iaiias sugárút * —i-n a'atti vív-'ter. 
mébeu. 


