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Haladéktalanul szerezze be a tavaszibuza velőmagot 

A szegcdi termelőszövetkezeti 
csoportok tagjai a tavaszias napo-
ka: kihasználva lendületesen kezd-
tek hozzá a tavasaibúza vetésének 
előkészítő munkáin iáihoz, hogy biz-
tosíthassák czévl '•c.iyérgabonáju. 
knt. Az címűit a- .yos esztendőn 
okulva arra törekednek, hogy a 
magot mielőbb elvethessék, hogy eb-
ben az évben sokkal bővebb ter. 
ffitst takarítsanak bc, mint nz et-
mult esztendőben. A csoportok tag-
sága és vezetősége igyekezett besze-
rezni a tavaszi vetőmagbúzáért járó 
c.csreve[őmagot, hogy ezzel is bizto-
sítsa a vetés mielőbbi megkezdéséi. 

A rókusi Úi Világ 
termelőcsoport 

azonban még mindig egy helyen to. 
pog. Mindezideig még a vetőmag 
beszerzéséről sem gondoskodtak és 
a tagság egyáltalán azt sem tudta, 
hogyan lehet tavaszibúza vetőma-
got szerezni. Györfi Albert, a cso-
port elnöke nagyon keveset tett az-
ért. hogy a csoport tagjait a tava-
szias meleg napokon felrázza te«-
pedésükböl. A vetőmag beszerzésé, 
r.ek formájával is csak akkor fog-
lalkoztak, amikor a városi tanács 
mezőgazdasági osztálya sürgette a 
csoportot és elítélte a vezetőség ha-
nyagságát. Pártunk és népi demo-
kratikus kormányzatunk a leg-
messzebbmenőkig támoj alja a ler-

meiőcsoportoknt és a Szovjetunió. Inakészletét azt sem tudja, honnan 
b e a cseremagot. Mindem 

ideig, nem érdekelte őt a csoport 
búza vetőmagot, A vetőmag beszer-
ző-nú] 

jelentős kedvezményt is 
kapnak 

a csoportok tagjai, mert a ceerega-
bonából mindössze csak a 25 száza-
iékot kell most benőniok, míg a köl-
csönkapott mennyiséget csak újkor 
kell visszaadni. 

A csoport vezetősége ezzel szem. 
ben mel főzte a búzavetőmag beszer-
zését és csak a kukorioavetőmag be-
szerzésével foglalkozott, amely ko-
ránt sem oly®n sürgős, mint a búza 
vefése. 

A csütörtökön megtartott csoporf-
ériekezlet azt mutatja, hogy a tag-
ság egyre jobban magáénak érzi a 
tszcst és hajbündó minden' meg'ennl 
azért, hogy az Ú j Világ 'ermelőcso-
port mielőbb megerősödjék, önként 
vállalták, hogy beszerzik a tavaszi-
búza vetőmagért járó csereterményt, 
mert azt akarják, hogy mielőbb 
földbe kerüljön a legfontosabb ke-
nyérgabona. A csoport elnöke azon-
ban 

nem használja fel 
a tagság lelkesedését, 

nem ismeri a tagság otthoni gabo-

ilyenirányú problémája és oppor. 

tunisia módon beletörődött abba, 

hogy „hát a csoport földjén még 

áll a víz". Ugyanakkor nem látta 

meg, hogy a vizes terifoteken kívül 

már 9ok helyen megpirkadt a föld, 

ahol zavartalanul lehetett volna már 

vetni. 

Az Üj Világ lermelócsoport veze--

tőségének ez a lazsálása népgazda-

sági szempontból is káros. Ébred-

jen hát fel a csoport vezetősége és 

kezdjen sürgősen munkához. Nem 

lehet az, hogy a többi szorgalmas 

termelőcsoportok mellett a rókusi 

Új Vi lág tszcs legyen Szeged szé-

gyenfoltja. Akkor amikor a város, 

-az ország becsületes dolgozói ün-

nepre — Rákosi elvtárs 61. szüle-

tésnapjára — készülnek, az Üj Vi-

lág termelőcsoport tagjainak is be 

kell látni, hogy szégyen volna le-

maradni. A hátralevő két napot 

használják fel orra, hogy vasárnap 

délig föleibe kerüljön a tavaszibúza 

vetőmag. 

Dolgozóink teljesítik adott szavukat 

A Délmagyarországi Áramszol-
gáltató Vállalat dolgozói, napi 
tervük túlteljesítésével harcolnak 
április 4-re indított munkaverseny 
sikeréért. .4 lalu villamosítási <-so. 
pori dolgozói• a lebruári változó 
időjárás ellenire is jól megáldok 
helyüket. A Vörös 'Csillag brigád 
tagjai normájukat minden esetben 
túlszárnyalták. Balogh István sze-
relő 121, Török Ernő segédmunkás 
115, Hinrk József szerelő 114 és 
Zablahovszky László srerelő pedig 
115 százalékra, növelte eddigi ered-
ményét. Az üzem sztahánovista 
rakodó brigádja a február havi 
munkálatoknál a 480 perc gazda-
ságos kihasználásával és a jó mun. 
kamegszcrvczéssel 196 százalé-
kos teljesítményt ért el. Faragó 
Józso I, Karácsonyi Sándor és 
Krím Ferenc tovább fokozzák ezt 
a teljesítményt és ezután még ala-
posabb körültekintéssel végzik 
munkájukat. 

A transzíormálor szerelők kö-
zött is kimagasló eredmények szü-

lettek az április 4-i munkaverseny 
során. Puszta János 126 százalé-
kos átlagteljesítménnyel dolgozott 
az elmúlt hónapban. Tróger Br. 
szébet 124 százalékkal közvetlenül 
Puszta János mögött halad a ter-
melésben. 

A Délmagyarországi Áramszol-
gáltató Vállalat dolgozói közül 
többen vannak, akik már teljesí-
tették a leiszabadulás ünnepére 
tett ígéretüket. Dobó Géza raktá-
ros például 570 kilogramm színes 
lémet gyűjtött össze 1100 forint ér-
tékben. Wlasits József és Barna 
János lakatosok hulladékanyagból 
vesreszeléket készítetlek, ami-
vel jelentős mennyiségű más anya-
got takarítottak meg. A dolgozók, 
akik már felajánlásukat teljesítet, 
lék, újabb vállalást tettek. Ered. 

\ ményeinket nagyban elősegíti az, 
hogy a párosverseny egyre jobban 
szélesedik és a munkafegyelem 
még szilárdabbá válik. 

JURKA JÓZSEF 

Hz egyetemek és a főiskola április 4-i felajánlásai 
a tanulmányi munka megjavítását segítik 

ÁPRILIS NEGYEDIKE, hazánk fel-
szabadulásának évfordulója a ma-
gsai- dolgozó nép legnagyobb ünne-
pe. Ezen a napon szabadult fel ha-
zánk az elnyomó fasiszta uraiom alól, 
tven n napon vá'-t szabaddá végér-
vényesen cs örökre a magyar nép. 
Ennek a napnak tiszteletére a szo-
cializmust versenyben épi ő do'go* 
z ík százezrei ünnepélyes fogaJa.mai-
kat teljesítik, hogy munkájuk meg-
javításával, jobb eredmények k:ví-
vásivnl vegyék ki részüket a béké-
ért, a szabadságért folytatóit küz-
delemből. 

Üzemi dolgozóink nagyjelentőségű 
munkaf el ajánlásainak példájára lel-
tek vállalást a Szegedi Tudomány-
egyetem, Orvosi Egyetem és a Pe-
dagógiai Főiskola dolgozói is. Az 
egyetemek és a főiskola dolgozói a 
sajátos munkaterületnek megfelelő 
felajánlásokat te*tek. 

A TTK Földtani Intézctbői Nagy 
András tudományos munkaerő vál-
lalta. hogy a Szeged város rakpart-, 
süllycdése okának megáílupilóra cél-
jából végzendő 15 kutató nagyfúrás 
munkáját mint fúrómester vezeti. A 
Kísérleti Fizikai Inlézct műhelyének 
dolgozói vállalták, hogy egyrészt a 
kutatási munka elősegítésére más-
részt új gyakorlatok beállítása cél 
jóból az előadási kísérletek 'ökéle-
Ksítése végett több különféta mű-
szert kéiszítenrk. 

A BÖLCSÉSZT! KAR tóns'eméJy 
ze'r a konkrét felajánlások mellett 
ig( n nagy gondot fordít a hal'grtók-

ka'. való egyem foglalkozásra, szak-
mai és ideológiai továbbképzésükre 
Az okta'ó és nevelőmunka színvo-
nalának emelése érdeké-ben előadá-
saikban és a szemináriumokon al-
kalmazzák Sztálin elvlárs legújabb 
zseniális munkájának és a XIX. párt-
kongresszus anyagának azokai a vo-
natkozásait, amely ok a hallgatók 
eszrrvei-politikai képzése szempont, 
júból o legjelentősebbek. Nyíri An-
tal elvtárs 'udontányos cikkek mer 
let* egyes hallgatókkal még külön is 
foglalkozik. 

A PEDAGÓGIAI FŐISKOLÁN is 
több szép felajánlás tör-ént. A fö'd" 
rajz tanszéken Klcbnilzky József ad-
junktus és Balázs Imre tanársegéd 
vállalták, hogy a természettudomá-
nyos előadássorozat színvonalát kis-
filmek vetítésével emelik. Kopasz 
Márta, a rajztanszék tanársegédje 
ápriPs 4. tiszteleiére kiállítást ren-
dez hallgatói által készített rajzok-
ból és grafikai munkákból. Erdős 
János, az énekzene tanszék tanárse-
gédje mint a főiskolai kórus veze-
tője — miután a kultúrverseny me-
gyei dön'őjé.ben kiválóan szerepel-
tek. — most az országos döntőben 
való sikeres szereplés érdekében 
végez kiemelkedő munkát. Az I. sz. 
gyakorló iskola hivntalsegéd-brgád-
ja vállalta, hogy az iskola ker-jét 
rendbohozza, elvégzi*a szükséges ta-
vaszi munkálatokat és a fákat 
nyesi. 

C«. J. 
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A RÁDIÓ M A I MŰSORA 

• Péntek, márc ius 6. 
KOSSUTH R A D I O 

5 Reggeli zene 5 30 Hírek. 5 45 
Asozonyrovat, 6 Falurádió 6.45 Lap-
szemle, 7.05 Hanglemezek, 7.45 Levő 
Jezők ie'entik. 8.05 Hanglemezek, 11 
óra 30 Elbeszélés, 11.45 Ének, 12 
Hírek, 12.10 Hanglemezek. 12.30 Fú-
vós'ene 12.45 Néni zene, 13.30 Dal-
Játék, 14.15 Rtel óegyü tes, 15 Út-
törő híradó 5.30 Hangverseny . 16 
• a-a IC' Előacku, 16.20 Gyermekrrtdló, 
16.30 Úttörő s|>orthíradó, 16.45 Orosz 
nvelvlockc. 17 Hírek. 17.15 Előadás. 
17.35 Ének, 17.55 Eluadrts, tö.10 
Tánczene, 19 Hangos újság 20 Tíz 
perc külpolitika 20.10 Jutalommű-
*ui\ 20.43 Hcgenyrőszet 21 H-iigvci© 

seny 22 Hírek, sport, 22.25 Verdi ée 
Pucrlnl operákból, 2325 Szomszé-
daink zenéjéből, 24 Hírek. 

PETOFI-RADIO 

6 Népi zenekar, 6.45 Torna, 7 Szlm-
fón kus indulók, 7.35 Színes muzsi-
ka, 0.15 Szórakoztató zene 9.2' Rá-
diójáték. 10 Hírek, 10.10 Ének 10.30 
Óvodások műsora. 10.50 Gyermekrá-
dió. 11 Vidám opera részletek, 15 Né-
pi zenekar, 16 Elbeszélés 16.20 lfu-
ruckor dalaiból. 10.50 Szív küldi. 17 
óra 30 Előadás, 17.45 Könnyű zene. 
18 Egy falu — egy nóta, '8.45 Ének-
kar 19 Operettdalok, 19.15 Macsa-
turján hegedű verseny® jg 45 Sport-
negyedóra. 

I D O J A R A S J E L E N T É S 

VárhatJ időjárás 
péntek ertlq: Ke-
vesebb felhő. Mér. 
séklődő északkeled 
keleti szél. Az e|-
szakai lehűlés erő-
södik a nappali 
hőmérséklet aliq 
változik. 

Várható hömér-
séket" értékek az orszáq területére: 
Pénteken reqqel mínusz 2—mínusz 
5, délben 5—8 fok közölt. A várható 
napi középhömérséklet március 6-án, 
pénieken 4 fok alatt lesz. 

MOZI 

Szabadsáq: Állami áruház (március 
17-ig). 

Vörös Csillaqt Reményséq útja (már-
cius 10-ig>. 

Fáklya: Szovjet Tádzsikisztán (már-
cius 8-ig). 

Az előadások fél 6 ée fél 8 órakor 
kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 

Est© 7 óra: Háry János. Blaha Lujza 
bérlet (ff). 

A Nemzeti Színház értesíti a dolgo-
zókat, hogy Gilelsz, Sztálin díjas szov-
jet zongoraművész hangversenye miatt 
március 7-én. szomba'on e/te a Fák-
lyaláng előadása elmarad. Az erre a 
napra hirde'ett Déryné bérleti előadást 
március 10-én, kedden este tartják 
meg 7 órai kezdettel, ugyanakkor a 
március 10-én, délutánra hirdetett 
ifjúsági előadás elmarad. 

M U Z E U M 

Szegedi Iparfejlődés a céhektől a 
szocialista Iparig: Fejlődéstörténeti 
kiállítás; Móra Feranc-emlékklálMás; 
Fehértó élővilága kiállítás: hétfő ki-
vételével mindennap 10 órától ceté 6 
óráig. 

KÖNYVTAR 

Somogyi: Délelőtt lO.től este 7.1a, 
(Kfnyvkölcsönzée: délután 2-től w'e 
6 óráig.) 

Gorkil (Horváth M..U. 3. MSZT szék-
ház): Hétköznapokon délelőtt 10-től 
2-lg; délután 3-től 7-Ib. Könyvköl-
csönzés. 

Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási 
Idele hétköznapokon: Olvasóterem dél. 
előtt 10-től este 9-lg: hétfőn 2-től es-
te 9-tg Kölcsönzés 12-től este 8-lg, 
hétfőn 2-töl esto 8-lg. Vasárnap nyit. 
va 9-től 13 óráig. 

A DERECSKEI Járásbíróság Ványi 
Gábort a derecskei terményforgalmt 
vállalat telepének felvásárlóját három 
évi börtönre ítélte, mert az államot 
öt zsák búza ellopásával megkáro-
sította. Bűntársát, Börceök Károlyt 
orgazdaságért hat hónapi börtönre 
Ítélte a bíróság. 

MNDSZ HIREK 

Ma délután 6 órakor Rókus. Belvá-
ros I. é« Ságvárl-lelep nőnapot 'fő-
város V. orvosi előadást, Fels5város 
IT. történelmi előadást és Március 8. 
Csoport természettudományi előadí-t 
tai-t. 

* Párthirek 

Értesítjük a Politikai gazdaság-
tan I . és I I . 'évfolyam, a Szovjet-
unió Kommunista Párt története II. 
évfolyam, valamint e Sz'álin elv-
társ müvének tanulmányozására 
szervezett külön tanfolyam propa. 
gandlsláit és hallgatóit, hogy már-
cius 6-án délután 6 órakor a Párt-
oktatók Házában Vásárhelyi Miklós 
elvtárs újságíró, a Központi Elő-
adó Iroda tagja „A két világpiac 
kialakulása" címmel előadást tart. 

Értesítjük a politikai gazdaság-

tan I I . évfolyamának propagan-

distái!, hogy 1953 március 7-én, 

szomhaton délután 2 órakor szá-

mukra a Pártokfa'ás Házában kon-

ferenciát tartunk. 

Értesítjük a politikai gazdaságtan 
I. évfolyamának haligutóit, hogY 
1953 március 7-én, szombaton dél. 
után 2 órakor a Pártoktatás Házá-
ban számukra konferenciát 'ártunk. 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté, 
net I I . évfolyamának hallgatóit, 
hogy 1953 március 7.én. szombaton 
délután 2 órakor az Építőipari Tech-
nikumban és az üzemekben konfe-
renciát tanunk. 

Értesítjük a J . V. Sztálin elvtárs 
rövid életrajzát tanulmányozó pro-
pagandistákat, hogy részükre 1953 
március 7-én, szombaton (lélu'án 2 
órakor a Radnóti gimnáziumban 
konferenciát tartunk. 

Városi Pártbizottság 
agit,. prop osztály 

Pipázás, v a g y vízeresztés? 
Ezen a két szón gondolkodtak csütörtökön, akik a dorozsmai m ű . 

úton jártak. — Itt dolgoznak, illetve dolgoznának, ha nem pipáznának 
a Belvízszabályozó Vállalat munkásai. Szeged határában több hold te-
rületet meg víz boríf. Víztakaró fedi az őszi vetések egy részét. 
Nem közömbös tehát, mikor és milyen gyorsan eresztik le a vizet a 
földekről. A Belvízszabályzó Vállalat dolgozói részére azonban úgy 
látszik, közömbös, mert ha nem az volna, akkor nem fújnák egymás 
arcába a füstöt úrakhosszan keresztül, támasztva a lapát nyelét. 

A vízieeresztéssel fs a kenyérért folyik a harc. Azok, akik most 
munka helyett pipáznak, bodor füstfelhőket eregetnek, annak ellenére 
hogy megkapják a napidíjat, hátráltatják azt az áldozatos munkát, 
amely most az Idei bfi termésért folyik Szeged határában. A Belvízsza. 
bályzó Vállalat gondoskodjon arról, ami kötelessége, tisztíttassa ki a 
csatornákat, vizet ercsztessen és ne pipáztasson. 

SPORT 
Március 1 és 8 között rendeszek meg sportköreink 

a mezei futóversenyeket 

A VTSB nemrégen felhívással fordult 
a szegedi sportvezetőkhöz, hogv m n 
deu üzem és sportkör rendezze meg 
március 1. és 8. között t mezei fu 
lóversenyeket. A sportkörök közül el-
sőnek a Szegedi Kinizsi Paprika 
Sportkör jelentette, hogy március 
7-én, délután három órakor rendezi 
meg mezei futóversenyét a vásárté-
ren. Ez a verseny MHK lellegü lesz 
ugyanakkor a különböző szakosztá-
lyok sportolói versenyeznek egymls-
eal. 

örömmel üdvözöljük a Szegedi Ki-
nizsi Paprika Sportkör kezdeménye-
zését, amely azt bizonyltja, hogy ez 
a /portkör tudatában van annak, mi-
lyen fontos feladat, hogy SDortkörelnk 
már most elkezdjék az a Pétik a I MHtt 
versenyek megrendezését. Sportköreink 
kövesrák ezt a példát ée a háziver-
senyek megrendezésével Is tegyenek 
eleget az MHK követelményeknek A 
Sz. Klnizei Paprika Sportkör taglal 
tudják, hogy a sport nem fárasztó 
kötelesség, hanem felüdülést Jelent 

ée a szocializmust építő ember é'et-
ezilkségletévé válik. 

A VTSB mellett működd Atlétikai 
Társadalmi Szövet/ég feladatának te-
kinti hogy a (sportköröket sejti Ve a 
versenyek előkészítésében, hogy azok 
minél szakszerűbbek és Jobbak legye-
nek. Szükséges ehhez az, hogy n 
sportkörök vezetői legalább két hét 
tel értesítsék a VTSB-t a versenyren-
dezési szándékukról, hogy segítségük-
re lehessünk. 

A várast mezei futóversenyeket 
március 15-én rendezik meg é* sze-
retnénk ha mlnéj több üzemi atléta 
indulna. Ennek előfeltétele az. .hogy 
üzemi sportköreink vezetősége te-
kintsék szívügyüknek a sportkört 
mezei futóversenyek megrendezését, 
hogy sportolóink megfelelő előkészí-
tés után eredményesen vehessenek 
részt a március 15-1 versenyeken. 

Szemes Dezső, 
5 VTSB agit. prop. fe'előí 

T o v á b b 
e m e l k e d e t t 

a beküldött TOTÓ szelvények 
száma! A 9 hét nyereményei: 
12 találat = 2250 Ft, 11 ta-
lálat = 127 Ft, 10 találat — 
22 Itt, 0 találat = 2 5 Fi. 
(8- heti) Ezen a h'éten a Pé-
csi Lokomotív—Csepeli Vasa? 
és a Diósgyőri Vasas—Bp. 
Bástya labdarugó Magyar 
Népköztársasági Kupa mer 

kőzéseikre is tippelhet. 

OÉLMAG /ARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkeszt,, és kiadó: 
zombori j anos 

/.erkesztli » szerkesztőbizottság 
•irorkesztöség: Szeged, l-enln-u. 1) 

Telefon: 35—35 és 40-C() 
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin-u e 
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Magyar birkózók Szovjetunióban 

A Szovjetunió Testnevelési és Sport-
bizottsága meghívására magyar kö-
töttfogású birkózók utaztak Szovtet-
unlóba. Mattira Mihály állami edző 
vezetésével Kenéz, Hódos. Polyák, 
Tarr, Szilvás!. Gurics Kovács Gy. és 
Soltész vesznek részt a szovjet ver-
senyzők elleni mérkőzéseken. 

Sz. Honvéd II—Ruhagyár edző-
mérkőzés 

Az Sz. Honvéd II. szombaton dél-
után 3 órai kezdettel a Ruhagyár 
csapatával edzőmérkőzést Játsz'k az 
Sz. Hunvéd külső pályáján. 

15-47 métert dobott Zibina vllág-
bajnoknő 

Leningrádban a téli sportcsarnok-
ban, a szovjet szakszervezeti, téli at-
létikai bajnokságokon Galina Zibina 
olimpiai bajnoknő a női súlylökésben 
15 méter 47 centiméteres dobássa1 öt 
centiméterrel túlszárnyalta tavaly el-
ért világcsúcsát. Mivel az eredményt 
fedett pályán érte el, világcsúcsnak 
nem hitelesíthető eredménye. 

Az asztalitenisz világbajnokság ' 
sorsolása 

Bukarestben március 20. és 25. 
között tartják meg az asztalitenisz 
világbajnokságot. A férfi csapatbaj-
nokságra benevezett 15 csapatot, két 
csoportra osztották, A. csoport: An-
glia Csehszlovákia, Ausztria, Kvödor 
szág. Svájc, Kínai Népköztársaság 
Izrael. B. csoport: Magyarorvzng, Ju-
goszláv'a Németország (együttes csa-
pattal). Hollandia, Brazília, Románia, 
Bulgária. Libanon. A Bombay i vi-
lágba Inokeágon nagy sikerrel szere-
pelt franciák értesítették a rendező-
bizottságot, hogy anyagi nehézségek 
miatt, nem küldhetik el versenyzőiket 
Bukarestbe. A női csapatbajnokságra 
12 csapat nevezett be. A. csoport: 
Anglia Magyarország, Cselyz'nvákta, 
Németország, Kínai Népköztársaság, 
Svédország B. csoport: Románia. 
Ausztria, Jugoszlávia. Izrael. Bulgá-
ria és Wales. A férfiaknál ée a nők-
nél is a legjobb nyolcat kiemelték, 
ezek küzdelem nélkül Jutnak a: dön-
tőbe. A férfiak között Kócziánt első 
helyen. Sidót a harmadik helyen 
emelték kl. A nöl egyesben Gorvalnő 
H második helyen lesz. A párosban 
Kóczián—sidó Párt a harmadik he-
lyen emelték ki: a női párosban Ger-
vairié—Roeeanu párt pedig az első he-
lyen, 

. Erős emberek" súlyemelő versenye 
Vasárnap délelőtt. 10 órai kezdettel 

a kenyérgyári üzemek dolgozói ré-
szére megrendezik az „Erős embe-
rek" súlyemelő versenvét az Sz Ki-
nizsi Hajnóczy utca 1. szám alatti 
edző termőben. 

Az Sz. Postás mezei futóversenye 

A Szegedi Pattá© atlétikai szakosz-
tálya: szombaton délután 4 örsl kez-
dettel férfi és női mezei futóversenyt 
rendez patrontzált iskolájának. a 
Vegyipari Technikumnak részvételé-
ve'. A mezei futóverseny helyezettei 
dí,(jutalomban részesülnek. A verse-
nyen való részvétel MHK próbának 
számít, ÖRőzés az Sz. Lokomotív Pó-
lyán, ai verseny a rókusi állomás mö-
götti vásártéren lesz. 

Ma tartja sakkelőadását Vajda Árpád 
nemzetközi sakkmester 

Ma délután 6 órai kezdettel Víjda 
Árpád nemzetközi sokkmester beszá-
molót tart tr bukaresti nemzetközi 
sakkversenyről az Sz Petőfi Vörös-
marty utca 5. szám alatti sakkhelyi-
ségében. A versenyen lejátszott látsz-
mák közül néhányat bemutat majd 20 
—25 résztvevővel szimultánt Játszik 
A szimultánra előadás előtt Kasza 
János szakosztályvezetőnél Iehít Je-
lentkezni. 

Az Sz. Honvéd labderuqók 9uda- 1 

pesten 

A Szegedi Honvéd NB l-es labdaru-
gó csapata szombaton délután » Bp. 
Honvéd U-vel Játsizik barátságos mér-
kőzést a ktspeeil pályán. 

Az Sz. Postás mezei futók sikere 

Az Sz. Postás két versenyzővel vett 
részt a Bp. Vasas mezei futóverse-
nyén Budapesten. Az 1000 méteres 
női ifjúsági versenyen Stelcznor Má 
ria első lett 3-38.2-es kitűnő Idővel. 
Az 500C méteres férfi felnőtt futó-
számban erőé mezőnyben lengyel má-
sodik helyezést ért el 16:22.3 e? Idő-
vel. 

Az Sz. Lokomotív labdaruqók 
Nagykanizsán 

A Szegedi Lokomotív NB II es lab-
darugó csnpatui vasárnap a Nagykani-
zsai Lokomotív ellen Játszik „Loko-
motív Kupa" mérkőzést Nagykanizsám 

A Honvéd kosárlabdázók Eaján 

A Szegedi Honvéd női ée férfi ko-
sárlabda' csapatai vasárnap Baj-in a 
Bajai Honvéd ellen Játszanak barát-
ságos mérkőzést. 

SZOBA, konyhás speizos lakásomat 
elcserelném hasonlóért vagy 2 szo-
básért. Vastrsszentpéler u. ló Makai 
NAGYMÉRETŰ sötét átmeneti kzbátot 
megvetelre keresek, Csemog) ti 7 
KÁRPITOS munkát olcsón háznáí ké* 
ezítek. Cím: Apponyi u. 6, u'péss, 


