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Emlékező előadás Rousseauról 
Csütörtökön délután 7 órakor tar-

tották meg a Városi Búké-bizottság. 
& Városi Tanács Népművelési Cso-
portja és a Városi Somogyi Könyv, 
tár rendezésében Rousseau halálá-
nak 175. évfordulójára rendezett 
(emlékezést (l Városi Békebizottság 
nagytermében. 

Az ünnepséget Szíikc Mihály elv. 
társ, a Városi Somogyi Könyvtár 
igazgatója nyitotta meg, 

A megnyíló után az ünnepség 
előadója, Ba.'óti Dezső elvtárs, az 
Irodalom tudományok kandidátusa, 
a Tudományegyetem Bölcsérzettudo-
mányi Karának dékánja azó'alt fel. 
Bárót: Dezső elvtárs elöljáróban be. 
szélt Rousseau életéről, majd alapos 
értékelést adott Rousseau munkás-
sága ró1-

Nevezetes Rousseau munkássága 
a társadalom bölcseleti kérdé kben 
i* — mondotta Báróti Dezső elv-
társ. — A társadalom bölcseleti 
kérdéseknek összefoglalója a „Tár. 
«ada'mi gzeriödés" című müve. 
Rousseau úgy képzeli az uralkodói 
hatalmat, hogy az a néphatalmának 
önkéntes átruházásán alapszik és ez 

a szerződés a szerződések termé-
szete szerint bármikor felbontható, 
ha az uralkodó zsarnokká válik. 
Ezzel a müvével Rousseau a fórra, 
dalom jogosságát fejtette ki. 

Rousseau másik nevezetes mun-
kája az .Emberek közötti egyenlő, 
ség eredetéről" című müve. Ebben a 
müvében Rousseau élesín támadja 
a~l a nézetet, hogy ,az emberek kö-
zötti egyenlőtlenség öröktől fogva 
van. Kimutatja azt, hogy kezdetben 
minden ember egyrnlő volt és a 
társadalmi különbséget a magántu. 
lajdon hozta magával. Tehát a 
fennálló társadalmi egyenlőtlenség 
megváltoztatható, sőt meg is kell 
változtatni. Ebbein a megállapítás-
ban Rousseau kétségtelen a haladást 
képviseli Azonban a kiút, amit eb. 
bűi az állapotból való kijutásra ja-
vasol, reakciós- Rousseau ugyanis 
azt javasolja, hogy az emberiség 
térjen vissza az ősközösséghez, 
amikoris minden ember egyenlő és a 
természetétől fogva romlailan volt. 

Báróti elvtárs Rousseau munkás-
| ságátink általára.* értékelésével fe. 
Ijezte be előadását. 

Szegeden Kalmár Ferenc cséplöbrigádja már az első napon 
157 mázsa yabanát csépelt el 

A szegedi szérűskertekben hét-
főn reggel megkezdődött a csép-
lés. Dolgozó parasztjaink jórészc 
szorgalmas hordással biztosította, 
hogy inirc a gépek megérkeznek, 
legyen mit rsépclniök. A cséplő-
gépek dolgozói, vezetői tudják, 
hogy az 1953—54. évi kenyércsata 
győzelmes kivívásából nekik is je-
lentős szerep jut. Ezért, cséplóbri-
gádonkint, egymással versenyezve 
végzik a cséplést. Már az első na-
pon nemes versengés indult meg a 

cséplögépve7etők között. Kalmár 

Ferenc, a rüszkei gépállomás egyik 

cséplvgépvezetőjc, versenyre hívta 

ki Hajdú Ferenc cséplőgépvezetőt. 

Kalmár Ferenc és brigádja már 

az első napon túlteljesítette napi 

normáját, mert 125 métermázsa 

helyett 157 mázsa gabonát csépelt 

el. Versenytársa, Hajdú Ferenc, 

ezen a napon alaposan lemaradt, 

mert csak 72 métermázsa gabonát 

csépelt ki. 

Úttörők kalószgyüjtési versenye 
A szegedi általános iskolák út-

törői nemes kezdeményezést hív. 
tuk pletre a. gulronák szemwesztecég 
nélküli betakarítása érdekében. A 
lelkes úttörők a tanulmányi év be. 
fi'jezése után elhatároz tál;, hogy a 
szünidőben sem ülnek tétlenül, be-
nőm gazdaságosan használják ki 
s/abodidejüket. Ezért „Minden 
szem gabonát a hazának ("-mozgal-
mai indí'ottak s most ezekben «, 
napokban az iskolák űltörői n tar-
tókon nz elhullt kalászok ö«szeszer 
détében szorgoskodnak. Az újsze. 

gedi állami általános iskola úttö-

rői a Haladás-termelőcsoporlba men-

tek ki, ahol jelentős mennyiségű 

kalászt gyűjtöttek össze néhány 

óra oilnlt. Az útlörőcsajpot tagjai 

rajonként versenyre hívták ki egy-

mást és így vettek részt a kalász-

szedésben. Különösen azép ered. 

inényt ért el Pintér Magdolna és 

Virágh Piroska, akik 45, Maronák 

Mária, aki 22 és Pintér Erzsébet, 

aki 35 kilogramm kalászi gyűj-

tött eddig. 

Az úiszegedi Haladás tszcs nyerte 
a MEZÖKER vándorzászlaját 

A Csongrád.Békési Mezőker dol-
gozói a tél folyamán n gyümölcs 
és n zöldségfélék gyors és .olcsó 
értékesítése érdekében lőTmelési 
szerződést kötöttek a termelöcso. 
portokkal ós az egyénileg gazdál-
kodó dolgozó puffasztókkal. A szer-
ződésben foglalt, illetve vállalt 
mennyiség beadásinak túlteljesítő. 
ta érdekében lelkes verseny in-
dul! meg mind a tormelöcsöpörtök, 
mind pedig az egyénileg dolgozó 
t árasztok közölt- A versenyt rend-
szeresen értékelte u Mezőker vezc. 

tősége, s most «, legutóbbi ér'éke. 
lés alapján a Mezőker vándorzász-
laja a két megye legjobb gyümölcs-
termelő szövetkezetének, az újsze-
gedi Haladás- tszcs-nek birtokába 
jutott. A Ha'adás.temielőcsoport 
50 szándékkal túlteljesítette vál-
lalt kötelezettségét. A oroport tag-
jai ünnepélyes keretek között vet-
ték át a Mezőker vörös selyem 
vándorzászlaját s ígéretet tettek ar. 
ra, hogy a megtisztelő zászlót — 
kötelezettségüket ezután is túltel-
jesítve — továbbra is megtartják. 

Pótbeporsás 

Nagy termésért folytatót' oare 
egyik fegyvere a pótbeporzás al-
kalmazása. Bebizonyított tény, 
h7gy a pótbeporzás kukoricánál 
kh. kint 3—4, napraforgónál l—3 
mázsás terméstöbble'et eredményez, 
bet. Ezakóéi n növényeknél ugyan-
is aiz egyes virágok meglorméke-
ny'tótéhez egy másik virág nora 
•zilbtéges. Az idegen boporzású 
növények toljesmértákü terméke, 
nyit izét a termékenyítésre kedve-
zőtlen időjárás, rovnirok hiánya igen 
nagymértékben befolyásolja. 

A kukorica pótbaporzását előző-
leg begyűjtőit virágpornál végez-
zük. A kukoricatábla minden má-
sod ílt-harmadik sorában minden 
3—5 növényről rázuník le virág-
por t , amit a sorok mentén na'adva 
íúhintünk a bibére. A kukorica 
pótbeporzását végezhetjük házilag 
készült tüllszitával ellátott töl-
<• érrel, vagy befőttes üvegből. A 
pó'.beporads ej végzésére a reggeli 
órák 1 eguIkiilmasabbak. Mivel 
n kukorica virágzás nem egy dó 
bén tőit nik, » mesterséges h: 
porzi t II—5 napcs ídöközönköni, 
ké' hávom-zor ismételjük meg. 

A napraforgó pótbeporzású' ak-
kor kell elkezdeni, amikor a nap-

ra forgó a legnagyobb virágzásban 
van. A napraforgó beporzásálioz 
erre a célra készített kesztyűt 
használunk, amit szorosan oda-
nyomunk a napraforgó tányérjá-
hoz, A puha, bolyhos szövetből 
készített kesztyűvel összegyűjtött 
virágport mindig a következő nap. 
raforgótányórna visszük rá. A 
napraforgó pótbeporzásának má-
sik módszere az, ha a sorok men. 
tón haladva, egyik kezünkkel meg. 
fogjuk a virágzó rapnaforgótámyért 
cs egyiket a másikhoz érintve, 
könnyedén megrázzak. Mivel a vi-
rágzás nagyon eltérő időben törté-
nik, egy táblán belül, sőt egy tá. 
nyéron belül jis, ezért a napraforgó 
pótbeporzását legalább kétszer-há-
romszor ajánlatos megismételni. 

DÉLMAGYARORSZAS 
politikai napilap 

felelős szerkesztő Cs kletlői 
Z0M30RI JÁNOS 

Szerkeszti, a szerkesztőbizottság 
Szerkesztősig: Szegeti Lenin-u. 11 

relefon: 35-35 tm 40-8o 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3. 

Teieron: 31-16 és 35—00 

Csongrádmegvel Nvotpdatpart 
Vállalat. Szeged — 

Felelős vezető: Vinczo György , 

IDOJ ARASJELEN TES 

Várhatő időjárás 
szombat estig: Nyu-
gaton felhősödés. 
Legfeljebb egy-
két hejyen kisebb 
eső. Mérsékeli dé-
li, délnyugati szél. 
A meleg kissé fo-
kozódik 

Várha'ó hőmér-
séklet, ériékek »z orSzáq területére: 
Szombalon reggel 17—20 délben 30 
-33 fok között 

MOZI 

Szabadság: Makszimka (július 22-ig) 
Vörös Csillag: Állami Népi Eqyüttes 

Kinában (17—19) 

Fáklya: Makszimka (Jú)ius 22.ig) 
\z előadások a Szabadság moziban 

fél 6 és háromnegyed 8 órakor, n 
Vörös Csillag-moziban háromnegyed 
6 és 8 órakor; a Fák'ya mozlba.'i, 6 
és fél 9 órakor kezdődnek. A Fák-
lya-moziban a második előadás a 
Kert-moziba®. 

SZÍNHÁZ 

Nyári szüret 
MUZEUM 

Szegedi iparfejlődés a céhek'ől a 
szocialista Iparig- Fejlődéstörténeti ki-
állttá*; Móra Ferenc emlékkiállítás; 
Fehértó élővilága kiállítás: hétfő ki 
válelévei mindennap 10 órától este 6 
óráig. 

KÖNYVTÁR ' 

Könyvtárt szolgálat rendje a szegedi 
Egyetemi Könyvtárban a nyári szün-
időben : 

Könyvkölcsönzés: kedder' 7 órától 
2 óráig pénteken 12 órától 7 óráig. 

Olvasótermeink a szünidő alatt zár 
va vannak. 

Somogyi: Délelőtt 10 órától este 
7-ig (Könyvkölcsönzés: délután 2-tő| 
este 6 óráig). 

Oorltli könyvtár: KönyvkölcsSnzéj 
Július 15-lg szünetel. 

Járást Könyvtár (Sztálin krt. 64. 
sz..) kölcsönzés felnőtteknek szerda 
kivételével minden hétköznap d. u 
4 töl este 7 óráig Vasárnap d. e. 
9-1? óráig 

A Somogyi könyvtá* fiókjairak 
nyitvatartási ideje: Petőfitelepi (X, 
Utca) fiók szerdán, szombaton ette 
5—8'g. Mőravárosl fiók (Hainol.utca) 
kedden, pénteken 5—8 lg. Rókusi fiók 
(Kossuth L. sugárút 71) szerdán, per-
ieken 5—7.,ig. Újszegedi (Kultúrház) 
fiók kedden pénteken este 6—O-ig. 
Apriliw 4. útjai 12. ezerdán pénteken 
este 5—7-1 g Partfürdő: fiók délelőtt 
11 tői este 7.óg (vasárnap is.) 

HANGVERSENY 

Ma este 8 órakor az MSZT székház 
ban (Horváth Mihály u 3.) Szegedi 
Filharmonikus Zenekar. Vezényel; Si-
mon Albert Közreműködik: Zathu-
reczky Ede Kossuth-díjas kiváló mű 
vész. 

MEGYEI TANACSTAGOK FOGADÓÓRAI 

A mcqyei tanács tagjai az alábbi 
he'yeken tartanak fogadóórát • vá-
lasztók részére: 

Zombcri János Drszken Júliut I9"én 
9—12 óráig Kovács Margit Puszta 
mérgesen július 20-én 9—12 óráig 

A megyei tanács kéri a dolgozó-
kat. hoav Ugyer-balos dolgaikkal 
kérelmeikkel, esetleges panaszaikkal 
és a tanács által megvalósítandó 
problémákkal keressék fel a megyei 
tanácstagokat. 

KÉTPÁR evezős regatta e'n'dó Hmvá-
hárhely, Köryves u. 5 Polyákovlch 
Antal 200. 
SZEGEDI Kéziszerszámgyár, Pjgó u 
38. szám felvess kovács szakmunká-
sokat. és segédmunkásokat kovács 
munkára betanításra Jelentkezés 
munkakör wve l 
MUNKAKÖNYVVEL rendelkező mun-
kásokat erős fizikai munkára áron-
ná'ra keresünk. Szegedi Gőzfűrész, 
VcVűtls-anart .33 szám 
POLITÚROS ágyat, csak simát ver-
nék, hibásan is Coztrovszky utca 20 
•zám: házfelügyelő. 
HARMONIKA, kerékpár varrógép el-
adó. Költözködés miatt' Petőfi telep 
37/1078. 
KERESEK ezobaí konyha flürdőszobás 
lakást íebetleg 2 szobásat) költség-
megtérítéssel azonnal Virénví Vadász 
utca 4/a 
FÉL HA7 szabadkézből 'akásAtadá -
sal sft-gőser- eladó Hét ve-ér u 63 a-. 
GYÜMÖLCSÖS rekeszek é- kosarak 
eladó Kossuth Lajos spt 64 
CEFRÉNEK való barackot minden 
rrenny'ségben felvásárol a Szegedi 
Földműve vzövetkezet Szeszfőzdéje 
Kossuth Lajos sgt. 85 «-ám ala.tt 
NÉGYÉVES üsző h»szr,lgált<!t.áí,i-« al-
ke'mifl, eladó. UJ Petőfi telep 58 u. 
1182. 
EGY' lóknrba-- lévő r-AIy gyermek-
kocsi eladó Közén u 27 
ELADÓ tóáll'aootban lé-ő "bídlőbú-
tor. darabonként ia Petőfi te'ep Tf u 
31 r ám 
GYERMEKSZFRTö né eg—ké' gver-
mek gondozását vállalja. Petőfi Sán-
dor ,«crt 70. 
Ff CSERÉLNÉM egvszobá, konyha 
elóezoha «reiso» lakásomat, gáz. vtz! 
vl'il'nny. két loiw-obás. ezlr-tén gázos 
•a'Vriswal. Csongrádi 3gt. S/b 
ROKURT, kzAra- egv .szoba konvha., 
mellékhelyi,»é*rből álló lakásom e'c=e-
rá'ném 2 szobásért T-vafz u 4 
NÉGY drb 8 hetes malac eladó F J 
Puskás u 9 -
TGAS tő eladó, gyerekkocsit vennék 
AYőváros Tisza Lajos u. 35/a. 

HÍREK A SZOVJETUNIÓBÓL 

R Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének /endelets 
a Szovjetunió középgépipari m i n i s z t é r i u m i a k 

megalakításáról 
Moszkva (TASZSZ). A Szovjet, 

unió Legfelső Tanácsa Elnöksége 
^rendelte a Szovjetunió ossz. 
szövetségi középgépipari miniszté-
riumának megalakítását. átadva 
néki a Szovjetunió Minisztertanácsa 
által elfogadott listán szereplő vál-
lalatokat és szervezeteket. 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsa. 

nak Elnöksége a Szovjetunió kö. 

zépgépipari miniszterévé Vj acse. 

szláv Alckszandrovics Malisevet1 ne-

vezte ki. felmentve őt, a Szovjetunió 

közlekedési ég nehézgépipari i h i . 

niszterének tisztsége* alól-

A Szovjetunió közlekedési és ne. 

hézgépipari miniszterévé Ivan Iszi-

dorovtes Noszenkot(nevezték ki. 

A. J. Lavrentyevet nevezték ki a Szovjetunió iráni 

rendkiviili és meghatalmazott nagykövetévé 

Moszkva (TASZSZ). A Szovjet-

unió Legfelső Tanácia Elnöksége 

Anatolij Joszifovics Lavrentyevet a 

Szovjetunió rendkívüli és meghálál, 

mázott nagykövetévé nevezte ki 

Iránba, felmentve öt a Szovjetunió 

rendkívüli é* meghatalmazott nagy. 

követének tisztsége ától a Román 

Népköztársaságban. 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsa 

Elnöksége I . V. Szadrisikovot fel-

mentette a Szovjetunió iráni rend-

kívüli ég meghatalmazott' nagykő, 

veiének tisztsége aló1, tekintettel 

arra hogy más feladattal bízták 

' • ' t v» " t ó 
meg 

SPORT 

JARASI VALOGATOTT LA 

Sándorfalván kerül megrendezésre 
vasárnap délután 5 órai kezdeltel 
Szeged Járás—Szentes Járás vá oga-
tott labdarugó mérkőzéw E.őtte a 
Szeged Járás ,B" válogatott csapata 
a Honvéd válogatott eller.' Játszik. 
Akik a mérkőzést meg akarják te-
kinteni, varárnap dé'előtt 9 éráig Je-
lentkezzenek a JTSB-nél hogy az 
autóbuszon a helyet blztosítar i tud-
ják Indulás a JTSB elöl vasárnap 
reggel 9 órakor. A Szeged Járás 

KINIZSI 

A Kinizsi SE Békéé—Csongrádme-
gvei területi elnökség á'tal megren-
dezett egyesületi Spartaklád terület: 
döntői Oroehizá®, Szegeden él Hód-
mezővásárhelyen zajlottak le 200 
résztvevővel Az Oroehézán megtai" 
tott atlétikai vertenyen különöreti az 
orosházi, mezőhegyest ós sarkad! 
versenyzők szerepeltek Jól. Győztesek: 
100 m síkfutás 1 Orbár.' (Orobháza): 
12 2; 1000 m síkfutás Bujdosó (Oros-
háza) 3:05; tpvolugráe Juhász (Gyula) 
529; magarugrás Monori (Sarkad) 
170; hármasugrás Mcwiori (Sarkad) 
11 10; súlylökés Windlach (Mezőhe-
gyes) 12,19; diszkosz Windisch 35,53; 
négywier 100 m-eo váltó: eV?ő Orra-
háza 50.3: női győztesek 100 m Hor-
váth (Orosházai 14 4; 500 m Kulcsár 
(Orosháza) 1:33; távolugrás Kulcsár 
414: magasugrás Vereczkel (Mezőhe-
gyes) 135: gránátvetéa Vargáné (Sze-
ged) 33 21: súlvökés Szalai (Mező-
hegyes' 858: diszkosz Szálai 25,3P; 
r égyraer 100 váltó első Orraháza 
59; csapatversenvben 1. Orosháza: 
2 Mezőhegyes: 3. Szeged. 

A területi ökölvívó spartaklád küz-
delmein főleg »• szegediek szerepel-
tek Jól Súlycsoport győztesek: Szá-
lára! (Orosháza); Zsiga (Orosháza) 

BDARUGÓ MÉRKŐZÉSv 

válogatott csapata az '' előkészületek 
folyamán Jól Játszott,, l'g'y minden 
lemény megvan a Jöképosségú Szer.r 
tesl válogatott elleni Jó' -Szereplésre. 

A mérkőzé-ek szünetéhen ünnepé-
Íves keretek között r.yuPJák ét a sán-
dorfalvi Sportkörnek a Spartakiá-
don o|ért első helyezésért a Jutalom-
díjat ami Igen értékes sportfelsze-
relésből áll. 

, JTSB Aglt. Prop. B'Z. 

SPORTHÍREK 

Fi-ank (Szeged); Gácsl (Gyula); Koly-
nok (Szeged): Nagy Berta (Szeged); 
Kiss (Szegedi; Bódi (Szeged); Süki 
(Szeged) Pontversenyben első sze-
ged; 2." Gyu|a: 3 Orosháza. 

A birkózó Spartaklád súlycsoport 
győztesei: Szűcs (Orosháza); Ludvig 
(Szeged); Ra|kl (Szeged); Fehér (Orcie-
háza) Börcsök (Szeged); Dömsödi 
(Szeged); Csejtei (Szeged); Terhés 
(Szeged); Bayer (Szeged); Forró (Sze-
ged) Csapatveneryben 1. Szeged; 2 
Orosháza. 

A Vnsárhelven megrendezett kerek-
pár Spartakiád eredményei: A 20 ki-
lométeres férfi verseny győztese 
Csel tel (Szeged); a 10 km-es női 
versenyt Kádár (Szegedi nyerte ,Mmt 
a férfi. mlr-t a csapatversenyben 
Szeged győzött. 

A Sz Kinizsi labdarugó csapata va-
sárnap Sarkadon Játszik barátsagos 
mérkőzést a Békésmegyei bajnokság 
első helyezettével a SarkadI K'nizsi-
ve| A Sz Kinizsi má»ik labdarugó 
csapata ugyanekkor Mezőhegyesen 
Játszik az ottarl Kinizsi ellen, míg 
Július 26-án mezőhegyesnek látogat-
nak el Szegedre. 

Kabók Miklós 
területi elnök tú 

A MAI SPORTMŰSOR 

Labdarúgás 

A cserepeesori pályán délután 4 
órakor a Sz Kinizsi összes szakosz-
tályának bevonásával kultürmüsorra.| 
egybekötött sportr-apot rendez A 
kuítürmüsort a Konzervgyár Szalá-
migyár és Kenyérgyár kultúrcsoport-
ial adják. A sportműsorban az 
1947-es bajnokságban szereplő Móra-
váron labdarugó csapa'a Játszik a 
Kinizsi jelenlegi csapata ellen. A 
Mónaváros volt Játékosai közül dél-
utá: • 4 órái-n alsó felszereléssel a kő-
vetkezők telenjenek meg: Bohus, Tí-
már, Tombácz; KáZomér, Bóraik, Ke-

rekes; Beczker, Laczi Sulyok, Kos 
rom; Lovászi ördögh. Dobó, Bíró. 
Lehotai (Halász) 

Juta pátya fél fi órakor: Jutagyár— 
Előre váróét II. o. bajnoki 

Szabadság tér: Háromnegyed 6: Fű-
tőház—^Távírda II. o. bajnoki (AkoeD. 

Lokomotív külső pályán: Fél 5-kor 
Sz Postás—újszegedi VL mezíttába* 
bajnoki (Csonka). 

Atlétika 

Az Sz Lokomotív pályán délután' 
fé] 7 órai kezdettel férfi 1500 m-e® 
ifjúsági éa felnőtt futóverseny. 

VASARNAPI SPORTMŰSOR 

Uuát 

ANTIKVAR KÖNYVEK 
ÁLLANDÓAN 

nany 
választókban 

KÖNYVEK, KÖNYVTÁRAK 

vétele 
nz Állami Könyvterjes/tő Vál-

lalat Antikvár Könyvesboltjá-

ban, Szeged, Lenln-u. 16 sz 

Telefon; 41-23. 

Az újszegedi versenyuszodában va-
sárnap reggel 9 órai kezdettel a 

VTSB a Társadalmi Uazó Szövetség-
gel karaiive úszó postaversenyt rer-
dez a Szabadifjúság Serlegéért Az 
vereonv ÍOO m női úszásból; 200 m 
férfi úszásból; a LMHK 50 m-es női 
és 5fi-s•) férfi úszásból áll. Nevezni 
a helyszínen lehet. 

Labdarúgás 

Lokomotív Sportpályán vasárrap 
regge: 8 órakor Épületünk® os—Vasa,* 
II városi II. osztályú bajnoki (Már-
ton); délután fé! 6 órakor Sz. I?oko-
moifv II—Szentest Honvéd megyei I. 
o bajnoki. 

Petőfi telepi pálya 8 óra: Petőfi te-
lep—Vörös Meteor városi II. o. baj-
noki (Fodor). ( 

Birkózás 

A Lokomotív pálya torr-atermében 

BEFEJEZÉS ELŰTT ALL A 

Az országos középdöntő 11. fordu-
lólában Gereben—Braun látszma dön-
tetlenül végződött A dr. Vajda—Se-
bestvéi és Lengyel—Rédei Játszmák 
Ötórás küzdelem uián függőben ma-
radtak. A továbbjutás szempontjából 
döntő fontosságú Tanaaztó—Osváth 
Játszmát a nagytehetségű fiatal buda-
pesti Tapawztó nyerte meg. Dr Sai-
inv—Pálfi 1 :P; Pollevktow—Macskássy 
1:0; Földi— Kardos 1:0. A küzdelmek 
folyamán kilűrően állta meg a he-
lyét Polievktow, aki 6 pontot czer-

vafáj-nap reggel 8 örnl kezdettel te-
rületi birkózó epartaktád válogató 
verseny, 

A Sz. Petőfi Sparlakiádjai * 

A Sz Petőfi újszegedi sporttelepén 
vasárnap dé'előtt 9 órai kezdette: 
területi atlétikai birkózó és torna 
Spartaklád versenyt rendez. 

Befejeződött a megyei kosárlabda 
bajnokság 

Á Csorgrádmegyei kosárlabdabaj-
nokség tavaezl idénye végetért. A 
férfiak csoportjában elaő a Sz. Hon-
véd JO ponttal. 2 a Sz Postáa 8 pont-
tal. 3 a Hmv Dózsa 6 ponttá], A 
nők raoportjábap 1 a Sz. Poktás lő 
ponttal, 2. a' Sz. Honvéd 8 ponttal. 
3. a Sz, Petőfi 6 ponttal A férfi 
tart al éikba.1 noksá gban a Sz. Honvéd, 
a- r.ői tarta,lékbajnokságban a Sz. PO». 
tá« lett az első . , , 
SZEGEDI SAKKTORNA 

zett már eddig i« A verseny állása: 
Gereben 9.5; Tapasztó 8; Lengyel 7 
(1); dr Vajda 6.5 II); dr. 8a-lai 6.5; 
Po;ievktow és Földi 6—6 pont, Braun 
5; Ösváth ér Macflkáesy 4.5; Rédcl 4 
Sebestyén 3.5 (1); Kárdra 3.5; Pálfi 
0.5. Vasán ap lekz az utolsó forduló, 
melyen eldől hogy Gereben nemzet-
közi mester mellett melyik két Játé-
kos vesz részt az országos bajnokság 
döntőjében. 

Liebmann Bél® 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA 

Július 18 szombat 

Kossulhrádió 

5 Falurádió, 5.30 Hírei; 5.45 Reg. 
geli zene, 5 50 Torna, 6 Leve'ezok 
fater, tik 6.45 Lapszemle. 7.05 Hang-
lemezek. 8.05 Népdal. 11.30 Elbeszé 
lé-ek 12 Hírek 12.10 Keriiig.'jk. pol-
kák 12 30 Hangversenyzenekar, 13,30 
Da ok 14.15 Állami vállalatok hírei, 
14.20 Népi 'ene 14.30 É etraizi-mei-
teíés. 15 Német rádió műrórából, 15 
óra 30 Zenés összeállítás 16 Beszélő 
atlasz 16.1a Éne!', (7 Hírek. 17.10 
Művéizetl híradó 17.55 Külpolitikai 
ismertetés 18 Szfv küldi, 18,10 Fa-
lurádió. 19 Hangos újság, 20' Hírek. 

20.10 vidám zei és műsor. 22 Kirek, 
sport, 22.35 Tánczene, 24 Hírek. , 

Pe őfi.radió 
6 Reggeli zene, 6.45 Torna; 7 

Hanglemezek 7,35 Népek zenéle 8 
óra . 05 Baletlzene 8 40 Vidám da-
lok, 9 Szórakoztató zene. 0.45 GÖ. 
rög gyermekek műsora, 10 Hírek, IP 
óta 10 Érek, 10.50 'Jparar*szietek, 
15 óra Zenei UJság, 15 óra 3fl Ének. 
15 ót-a 45 Kamarakórus, 16.40 Ti'-
perc közgazdaság 16.50 Tanulirnk 
énékszórn oroszul 17.10 Sziv killdl. 
17.30 Szimfónikus költemény, .17 40 
Rádió postája. 18 Tánczene, 18.40 
DaSok, 19 Oreraismartelás, 19 l i 
Sport. . M ' m 


