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Miért búgnak a szirénák New-Yorkban ? 
— A „kiaszna/a Zviezda" cikke — 

A bemondó szava 
n hosszú szírén,ibú-

gásba merült. A hang-

szórók a hatalmas város 

terein, utcáin és útke-

reszteződésein a követ-

kező nyugtalanító fi-

gyelmeztetést közölték: 

-Légiriadó! Légiriadó! 

Bombákat dobnak! Lé-

giriadó! . . . » A milliók 

hangjától, gépkocsimo-

torbúgástól, rikkancsok 

kiáltozásaitól hangos vá-

ros valósággal kihalt 

mindaddig, amíg a be-

mondó nem közölte a 

légiveszély elmúlását. 

Csak a földalatti vasút 

közlekedett tovább. 

M i cz? Tán kép Lon-
i u don 1940. évi éle-

téből? Vagy talán vala-
milyen fantasztikus re-
gény egyik oldala? Nein. 
Az említettek nem tar-
toznak a képzelet vilá-
gába, de nem is a má-
sodik világháború évei-
ben zajlottak le. Mind-
ez nem is olyan régen, 
1953 szeptember 25-én 
történt New-Yorkban. 

Ezen a napon légvé-
delmi gyakorlatot tartol-
tak. A szirénák százai 

hirdették a légiriadót, 
mégpedig a legnagyobb 
csúcsforgalom idején, 
amikor New-York utcáin 
százezrek igyekeztek 
munkába. A riadó kö-
vetkeztében ezek a száz-
ezrek megrohanták az 
óvóhelyeket. Mire gon-
dolhatott az óvóhelyre 
menekült egyszerű ame-
rikai? A burzsoá sajtó 
és rádió hosszú évek óta 
napról-napra szüntele-
nül igyekszik meggyőzni 
az átlag-amerikait ar-
ról, hogy őt, .John 
Brown-t és családját, 
vagy szomszédját John 
Smith-t -veszély fenye-
geti. Ennélfogva tehát — 
állítja a burzsoá sajtó és 
rádió — nem szabad 
zúgolódni az adók eme-
lése és a drágaság nö-
vekedése ellen, vagy 
amiatt, hogy az ál lami 
költségvetésnek csaknem 
háromnegyed részét a 
katonai kiadások emész-
tik fel. Ellenkezőleg, 
összébb kell húzni a 
nadrágszíjat. 

Ezek a felhívások 

azonban növekvő bizal-

matlansággal töltik el 

John Brownt. Most, az 
óvóhelyen is melyen el-
gondolkozik afölött, 
hogy a Koreában elesett 
amerikai katonák nem 
Texast, vagy Oldalúi-
mét védték s hogy nem-
régiben Dulles is beis-
merte televíziós pro-
gramni keretében tar-
tott előadása során, hogj 
-szovjet veszély" nem 
fenyeget. Ha pedig ez 
így van — vonja le kö-
vetkeztetését az egysze-
rű amerikai —, akkor a 
légiriadó egyáltalán nem 
Amerika biztonsági cél-
jai szolgá l ja . . . 

j / inek volt tehát 
szüksége erre az os-

toba és veszélyes ötletre? 
Erre a kérdésre a többi 
között egy szeptember 
23-i washingtoni ese-
mény ad választ. 

Washingtonban ugyan-
is az clmlílctt napon ért 
véget az Amerikai Ban-
károk Egyesületének évi 
kongresszusa. Ez az 
egyesület tömöríti az 
Egyesült Államok pénz-
ügyi fökolomposait, A 
találkozón hangok hal-
latszottak -több iparág 

hanyatlásáról", a gazda-
sági válságjelek növeke-
déséről. Ismeretes, hogy 
<vz egész békeszerető 
emberiség kitörő öröm-
mel fogadta a koreai 
fegyverszünet megköté-
rnek már első hírét is. 

Ugyanez a hír azonban, 
mint az «Associatcd 
l'ress" hírügynökség je-
lentette, "kellemetlen 
előérzetet keltett az 
Egyesült Államok üzleti 
köreiben". Ezért Wa-
shingtonban a bankárok 
határozottan követelték, 
hogy minden lehető esz-
közzel. bármi áron, "a 
korábbi magas színvo-
nalén tartsák az üzleti 
tevékenységet". 

A m i Washingtonban 
elhangzott — az 

New-Yorkban visszhang-
zott. Szeptember 25-én 
a háborús hisztéria szi-
tása, az egyszerű ame-
rikai erkölcsi lefegyver-
zése, a képzeletbeli. ve-
szély aljas hazugságá-
val való megfélemlítése 
és ezzel a fegyverkezési 
verseny folytatásának 
biztosítása céljából 
hangzottak fel New-
Yorkban a szirénák. 

VIT nyertesek hangversenye 
a Zeneművészeti Szakiskolában 

Megkezdődött Szegeden az őszi 
hangversenyévad. A Zeneművé-
széti Szakiskolában rendezett szom-
bati hangversenysorozat első est-
jén a fiatal magyar művésznemze-
dék képviselői léptek pódiumra. 
Az Országos Filharmónia fonto6 
feladatát teljesíti, amikor fiatal 
művészeknek lehetőséget ad arra, 
hogy a hangverseny-életbe való 
mielőbbi bekapcsolódóssal művé-
szi képességeik szélesen kibonta-
kozhassanak. A szombaton szere-
pelt fiatalok ezt annál is inkább 
megérdemlik, mert jelentős nem-
zetközi siker ál l mögöttük. A bu-
karesti Világifjúsági Találkozó 
művészi versenyében értékes he-
lyezéseket szereztek. 

llosfalvy Róbert méltán nyerte 
az énekverseny első díját. Itteni 
szereplése is azt mutatta, hogy a 
magyar énekművészet nagy ígé-
rete. Megkapóan szép hangja lcör.y-
nyedén árad, teljes hangterjedel-
mében fényesen, kiegyenlítetten 
szól. Tökéletes szövegkiejtése, ízes 
előadásmódja hitelesen tolmácsolta 
a Bartók és Kodály feldolgozta 
népdalok közvetlen természetessé-
gét, Erkel: Hazám, hazám . . . c ímű 
áriájának nemes pátoszú hazafias-
ságát, s Verdi Kesztyű-áriájában a 
Mantuai herceg könnyüvérűségét. 
llosfalvy Róbert példája mutatja, 
milyen lehetőséget ad népi álla-
munk a fiatal tehetségeknek. A 
Néphadsereg Művészegyüttesében 

tűnt fel s rövidesen az Operaház-
ban is szerepet kap. Gabos Gábor 
Beethoven Apassionata szonátáját 
adta elő. Játéka azt mutatja, hogy 
képes a zenei mondanivaló elmé-
lyült tolmácsolására, a megfelelő 
eszközöket azonban nem mindig 
találja meg, vagy külsőségekben 
keresi. Az Apassionata szonáta 
mély emberi szenvedélyektől fűtött 
muzsika, ezeket azonban túlzott di-
namikai hanghatásokkal akarta áb-
rázolni. így a mű belső izzása feltá-
ratlan maradt. A második tétel ének-
lő l írája sem szólalt meg elég fino-
man, elég mélyen. Bókay Csaba 
Tartini: Ördögtrilla szonátáját, 
Ysaye: Balladáját, De Falla: Spa-
nyol táncát adta elő. Technikai fel-
készültsége különösen az utóbbi 
kettőben érvényesült jól. Az Ör-
dögtrilla szonáta zenei megformá-
lása még nem eléggé átgondolt, 
művészileg nem eléggé kitervezett 
s a technikai feladatok megoldása 
mellett még nem jut eléggé szóhoz 
a m ű hangulat- és érzelemvilága. 
Banyák Ká lmán hegedűjátéka ben-
sőségesebb, felszabadultabb, szín-
árnyalatokban gazdagabb volt. 

A hangverseny egészében azt 
igazolta, hogy művészi életünk 
utónpótlására fejlődik, nevelődik 
egy ú j művészgeneráció, fiatal mű-
vészeink technikai és előadókész-
sége örvendetesen bontakozik ki. 

Erdős János 

* Partkirek 

A politikai gazdaságtan I, 
évfolyamán tanuló hallgatók 
ég propagandisták részére fo-
lyó hó 15-én délután 17 óra-
kor a I'artoktatás Hazában 
„A politikai gazdaságtan tár. 
gya" címmel az első téma-
körből előadást tartunk. Kér-
jük az elvtársak feltétlen 
megjelenését. 

r FRFI MUNKAERŐT (segédmunkáit) 
villamos vágányépl'ésl munkára fel-
verünk NAGYBUDAPEST TEROLE. 
TÉN Dolgozóinknak munkaruhát, ked-
vezménye" üzemi étkezési, ingyenes 
vi'lamo- utazás) Igazolványt és a vi-
dékleknek munkárazá'-lást biztosítunk 
Jelentkezés a Fővárosi Vasútépítő Vá(_ 
lalnt munkaerőgnzdá|kodá«i csoport-
jánál, Budapest. VII. Akácfa u. 15. 
Vám IV. emelet. 418. 
Tj.ADÖ ogy Singen baíkaros tűzőgép. 
T i,-zened. Alzókikötősor 10, Inka la. 
r SONG RA DM EG YE r In ga tl an közvet f tó 
Változat közéi Felkérlük azokat a la. 
kástula.1donö3okat aíktk lakásukat vái-
lalatuniknak cserére fe'ajánlották. 
t"agy karionok felújítása céljából 
váiVa,'atunknái haladék atn.nut Jelent-
kezzenek. Keresünk főbérlett komfor. 
tos lakájokat azonnali készpén'kárta-
lanításért. közületek- részére Ház. te. 
lek. gyümölcsös ndárvéte'e ügyében 
Wza'omma.| forduljon Széchenyi lér 
8 szám. 
GYERMEKKOCSI, fehér, mély, <*,adó. 
Szent Imán u 6 ír 6. 
JOAT.LAPOTBAN lévő .ezlon terllövel 
n'sdö Pálfi teleo 8. Vágóhíd nie|J?'t. 
RECAMIER etadó. Lenta u 16* III . I 
16. Délután 3—5 óra között. 
ELADÓ Cékln a Makkosból. Gyo(a u. 
8. szám (az ak'oknál). 

FÜRDÖSZOBAKALYHA. vlzhengerek 
csapokkal, zománcos, eamot'os kály-
ha eladó. Szelei órás, Oroszlán u. 5. 
2-fl RADIÖ és egy kályha eladó 
Szivárvány u 1/c. 
SZEMÜVEG Javítások gyorsan készül, 
nek. Sandberg látszerésznéf, Sztálin 
krt. 47. Kenyérbolt mellett 
ZONGORÁT töké'etren hangol, Javf 
Rakovszky. Jósika u. 31. Telefon 40 
-C6. 
ELCSERÉLNÉM egv?zobás, belvárost 
lakásomat kisebb kétszobás lakással 
vagy nagy egyszobás komfortossal, 
költséget térítek Juhász Gyu',a u. 4 
I. rm 3. ' 
í> IIÖNAPOS berkeire ma]ac e'.adő. 
Nágy, Pozsonyi Ignác u. 21. 
KETTŐ szobáé, bekiltüzhe ű, ö-rszkom. 
fertos lakást, keretek. Megbízottam: 
Gróf, Sztálin krt. 20. I. 

F e l v e s z ü n k : kőműves , écs, á|l-
vánvozé segédmunkán FÉRFI-
NŐI DOLGOZÓKAT btidape=:f 
munkahe lyre Vidéki do lgozók 
részére megfelelő 6zá|lá"t ét-
kezést biztosítunk Jelentkezés 
23/2 Épftőloarl Vállalat Buda 
pest. X I I í . ker Rózenyai üt 6. 

A Komlói Szénbányászati Tröszt 
üzemeihez nagy számban fejvesz dolgozókat. A szorgalmas. Jó do'sro-
zókbói 3 hónap a'att betanítót' munkásokat, egy éven belül szakmun-
kásokat, váiárokat kérezönk ki. 
Krrese» a bánvász »ko1ielctfv szerint. FÖldala'tt munkánál ehhez min 
den do-'gozónalc 20. I|fe've 30 százalék földalatti oótlék tár Minden 
komlói dolgozó ehhez kúton fizetésének 10 százalékát .komlói pót. 
lék1' cfmén kapta. A nős és családos do'gozök. családfenntartók évi 40 
q ingyen f'ietményszénben részesú'nek. A hián" nélkül dolgozók min-
den év et ette után egv te'les rend „húségruhát" és földalatti pót-
lékkal növe't alapkeresetének 3—5 százalékig terjedő összegben hű-ég-
Jutntmat kapnak. Napi 8.70 Ft.ért hárombzori bőséges ejiá ást biztost, 
tunk. Legénvszáhás rtHtalffn 
A nem jnkénvesen kilépettek és n»rn elbocsájtotfak — orvosi vizsga-
lat titán — nyomban szerződést köthe nek és 400 Ft toborzási Jutal-
ma* kannak 
A hevá't és igényjogosult dolgozók és nkjk kitanulják a vájáraagot, 
jövő év rs«ő negvedében. a' vájárok még ez évben lakást kaphatnak 
A M'nisztertanács'bntároza'a szerint a Komlóra munkára iplentkezőket 
n- üzemve'etök köte'rsek e'enaerini. Jelentkezni lőhet Komlón a Szén. 
bányás-ati Trösz'nél vagy a bud apeli kirendeltségen (Budapest. V. 
Somogyi Béla U. 10.) KOMLÓI SZÉNBÁNYÁSZÁT! TRÖSZT 

A potit'kai idkolák I. é9 II. év-
folyamának propagandistái számá. 
ra „ A termelőszövetkezetek és gép-
állomások élenjáró dolgozóinak I I I . 
országos tanácskozása, a Magyar 
Dolgozók Pártja Központi Vezető-
ségének határozata a mezőgazdasá-
gi termékek ú j begyűjtési rendsze-
réről és a beadás mértékének csök. 
kentésérőt'' címmel az első téma-
körből propa.gandisT

a szemináriumot 
tartunk folyó hó 16-án, pénteken 
délután 17 órakor a Radnóti gim-
náziumban, Pontos megjelenést ké-
rünk. 

Agit. Prop. Osztály 
Értesítjük a Bolsevik Párt tör-

ténet I. és I I . évfolyam propagan-
distáit, hogy a Pártoktatók Házában 
részükre az útmutató megérkezett. 
Kérjük sürgősein vegyék át. 

Értesítjük a Bolsevik Párt törté-
net I. és I I . évfolyamának propa-
gandistáit, hogy az első témakör-
ből október 17-én, szombaton dél-
után 14 órakor konferenciát tar-
tunk az Építőipari Technikumban. 
Pontos megjelenést kérünk! 

Szeged Városi Pártbizottság 

Agit.-prop. Osztály 
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IOÖJÁRASJELENTÉS 
Várható időjárás 

ledd estiq: Felhős 
idő. tcbbfe'é kizebb 
eső. Néhány helyen 
reqge'i Löd. Mérsé-
l-ep délke e'.i, délf, 
később déinyuqati 
tzé| A éjsza. 
Iiai 'ehülás tovSbb 

q'enqüi, talalmenti 
faqyok már Jeqfe'jebb csak észak 
nyugaton. A nappali hőmér'.eklet t'lig 
viltczlk 

Várható hőmérsékleti értékek az 
orszán teru-eiéro: Kedd reggel ész*, 
kon 2—5. délen 4—7. délben ország-
szerte 14—17 fok közölt. 

MOZI 
Szabadság": Kirá;y:ány a fe|eséqem 

(november" 4 ig). 
Vörös Csitjag: Szünet. 
Fáklya: Trubndur (október- 14.lg). 
Az ojőadárok há romnegyed 6 fc 8 

órakor kezdődnek, 

SZÍNHÁZ 

&te 7: Denevér. — Shakespeare bér-
ié- (1). 

Tájszlnház: öszenFván: Duda Gyuri. 

MUZEUM 
Alfö;di fe-'elt parasztbútorok ki-

állítás Fejlődéstörténet; kiál'ftás. Mó. 
ra Ferenc emlékkiáltt A". Fehértó »tó-
világa kiállítás: hétfő klvéte'évei 
mindennap 10 órától este 6 óráig. 

KÖNYVTAR 

SomogyI: Délelőtt 10 őrá-töl este 
7.tg. (Könyvkölcsönzés: délután 2 tői 
es o « óráig) 

Járási Könyvár (Sztálin krt 54. 
sz.) kölcsönzés felnöt eknek szerda 
kivéte'éve! minden hétköznapi d u. 
4-től esle 7 óráig, Vasárnap d e. 
9-12.ig. 

Gorktt Könyvtár : Nyitvatartási 'de-
Je: hétfő. kedd. szerda pémek reg. 
gel 8 órátó l 12-ig. dé lu t án l " ö l fél 
<t-ig. csütörtökón, szombaton délelőtt 
Jf) tői 2-ic. dé lu tán 3-ió] 7 ó r á ' c 

„Művelt Nép könyvtára" címmel új ismeretterjesztő 
könyvsorozat indul 

Még mindig jelentős dolgozó ré-
tegek nem tudnak résztvenni 
szervezett oktatásban. Az e téren 
felmerülő akadályokat segíti le-
küzdeni könyvkiadásunk, amikor 
pártunk és kormányunk politiká-
jának megfelelően a tömegek foko-
zott kultúrigényének kielégítésére 
új könyvsorozatot jelentet meg 
"Művelt Nép Könyvtára- címen. A 
-Könyv t á r i ban megjelenő egyes 
müvek nagyszerű formában tartal-
mazzák a középiskola tantárgyai-
nak anyagát. 

Az egyes szaktárgyak legkivá-
lóbb nevelői, vagy .nevelő csoportjai 
írják a műveket. Nagy gondot fordí-
tanak munká juk közben arra, hogy 
ne terheljék az olvasót a tudományág 
bonyolult, vagy nem tisztázott 
kérdéseivel. Ügyelnek arra, hogy 
ne tételezzenek fel különösebb is-
kolai előképzettséget. Vigyáznak 
arra. hogy stílusukat népünk egy-
szerű, mindennapos nyelvéhez 
igazítsák, kerülve minden tudomá-
nyoskodó csopoj'tnyelvet. 

Még 1953-ban megjelenik a Z 
első két tantárgy igen olvasmá-
nyosan megírt kötete: Kassák La-
josné Számtankönyve a művelt 
emberré váló olvasónak ad múlha-
tatlanul szükséges számtanismere-
teket. A Fizika-könyv, amelyet a 
Kossuth-díjas öveges József pro-
fesszor írt, a modern technikát el-
sajátító, egyre nagyobb ismerete-
ket kívánó dolgozóknak nyú j t 
szinte gyakorlati segítséget. Eze-
ket a könyveket nyomonkövetik 
földrajz, irodalomtörténet, nyelv-
tan, történelem, biológia, kémia, 
mértan és más kötetek. Az egész 
sorozat mintegy két és félévre el-
osztva, megközelítően egyenletes 
időközökben fog megjelenni, 

A dolgozók iránti gondoskodást 
mutatja az is. hogy ezeknek a 
szép kivitelű, illusztrált könyvek-
nek az árát igen alacsony: 8 fo-
rintos egységárban állapították 
meg, hogy ezzel is megkönnyítsék 
a könyvhöz, a műveltséghez való 

k ö nnyebb hozzájutást. 

SPORT 
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ezer néző előtt lejátszott vá|oga ott 
mérkőzésen a magyar csapat natgy 
lelkesedéssel küzdve. második fél-
idei kiíönő Játékává,' kiharcolta a 
győze'met. Az első félidőben a re. 
mekül jáezú magyar védeiem meg-
akadályozta az öatrákok gól'övósi 
igyekezetét. A második fé'ldöben ön 
magát multa fejül a magyar csapat 
annak eillenére, hogy a kitűnően ját_ 
ezó, de eérü't Lóránt, helyett Kárpáti 
játszott. A tizedik percben az osztrá-
kok megszerezték a vezetést egy túl. 
szigorú szabadrutgásbói Wahzhoffer 
révén Rá két percre a magyar csapat 
egyenlített is Csordás fejes góljával. A 
20. percben Hidegkúti megszerezte a 
vezetést Továbbra is a magyar csa-
pat támadott többet, a 29. percben 
Hidegku i b'ztosította a győzelmet 
Nágy perccei a befelezés előtt Wag. 
ner szépített az eredményen. A szép 

győzelmet a magyar csapat törhetet-
len erkölcsi erejének, nagyobb tudá. 
sónak, Jobb erő étének és nagy lel-
kesedésének köszönheti. A magyar 
csapat minden tagja teljes erőbedo-
bással jól Ját/ott. Grosács kitűnő for. 
mában vun. Buzánszky határozottsá-
gával ét gyorsaságával. Lóránt ke. 
ménységévep Kárpáti higgadtságával 
tűnt lei. Lantos )ól fogta a veszélyes 
Korner I-et. Bozwik vegt a mezőny 
legjobbja Zakarjás a másod'k félidő-
ben fe'nőtt mejilé. Budai hasznosan, 
Csordás megilletődötten játszott. Hl. 
degkuti soka' segített a védekezés, 
ben, mint hátravont középcsatár, még 
két gól lövésre is fűtött az erejéből. 
Puskás betegen Já szőtt, nagyon őriz-
ték. de még ígv ie sok gólhelyzetet 
készített e(ő. Tóth M. lendületes tá-
madásokat vezetett Baumberger sváj-
ci Játékvezető sokat tévedett, legtöbb, 
ször a magyar csapat kárára'. 

Magyarország B—Ausztria B 7:3 (3:1) 

Budapesten a Népe'adionban 70 ezer 
néző előtt lelátszott nemzetközt Inb. 
darugó mérkőzésen a magyar csapat 
gyors, eredményes, korszerű csatár, 
iátékával biz os'an győzött. Góllövők: 
Koc»:" (5), Szilágyi I (2), H'.etve 
Me'lchlor I. (3). A magyar csapat 
legjobbjai: Kocsis. Kovács II.. Kovács 
I.. Egresi én Szilágyi I. voltak. 

Magyarország III.-Stájer Válogatott 
3:2 (2:1) 

Grácban 6000 néző előtt Jóiramú, 
változatos Játék után, a többet tá-
madó magyar csapat megérdemelten 
győzött Deák 3 góljával. A niagya. 
rok legjobbjai: Hku, Teleki, Deák és 
Tóth It voltak. 

Magyarország IV — Felső-Ausztria 2:1 
(2:0) 

Linzben 15 eeer néző előtt, a nagy 
lelkesedéssel küzdő magyar csapót 
kiharcolta a győzelmet. Varga ee 
Mátrai góljaival. Jól Játszotok: Gu-
lyáé,- Kispélcr éa Btmdzsák, 

Magyarország V-Bécsi Liga Váloga-
tott 5:1 (4:1) 

Budaperien a Népstadionban 45.000 
ezer néző eiött a minden részében 
jobb magyar csapa: kitűnő játékkal, 
fölényesen győzött. Mackós (2). Hű-
bér. Bédi és Csáki góljaival. A ma. 
gyarok legjobbjai a szegedi Machoe. 
Faragó, Halmai. Várhidi és Kleiban 
voltak. 

Magyarország VI—A|Só Ausztria 5:1 
(2:0) 

Diósgyőrött 18 ezer néző előtt a 
nagv fölényben Játszó magyar csa-
pa', biztosan győzött Dobó (4) és Szi-
geti góljaival.. A mágyar csapatból 
Károlyi, Kakuezl, Takác". Dobó, l.ov-
szki é« Fehérvári tünt ki. 

Ausztria ifj váj—Maayarorszáq ífj. 
Vá| 0,1 (4,1) 

Bécsben a Práter Stad'önban 45.000 
néző előtt, az erőtlenül, rosszul já' . 
R'.ö Magyar Ifjúsági Válogatott rúyoe 
vereséget szenvedett a kitűnő osztrák 
együttestől. A magyar csapatból 
egyedül a balhótvéd Irtári erdemei 
dicsére et. 

Szegcdi Pe;őfi—Szolnoki Lokomotív 
1:1 (1:0) 

Hódmezővásárhelyen kétezer néző 
etött lejátszott NB 1L es mérkőzésen, 
nz eVö félidőben többet támadó Kz. 
Petőfi megszerez4© at vezetért Hetesi 
révén. A második félidő utolsó per-
ceiben Bénák öngólra,i egyeo'.ite.t*. A 
szegedi csapat legjobbjai Cserhalmi, 
Mőszmer és Hetesi voltak. 

K Vasas—Sz. Lokomotív 2:1 (0'D 

A Szegedi Lokomotív NB Il.-es csa-
pata nágy küzdejem után vereséget 
szenvede t Klekunfélegyházán.ttá hazai 
csapat utcgsó percben lőtt góljával 
czerezte meg a győzelmet A szege, 
cliek legjobbjai: Veree II., Itorom cs 
Vigh vo|ta.k. 

NB ll.es eredmények: Orosházi Ki-
nizsi—Kőbányai Lokomotív 2:0, Békés-
csabai Építők—Vasas Dinamó 2:0, 
Kecskeméti Kinizsi—Bp Előre 2:2, 
Ceglédi Lcikomo'ív—Makói Vasan 2:1, 
Gyulai Építők—Bp. Szikra 3:1. 

Az Sz. Dózsa vízilabdázók értékes 
győzelme 

Az újszegedi versenyuszodában ezer 
néző előtt lejátszott országos vízilab-
da bajnoki mérkőzésen á lelkesen és 
korszerűen Játszó Szeged' Dózsa ér. 
tékes győzelmet a-ra'ott a négy válo-
gatottal Játszó Bp. Kinizsi énen. A 
szegedi csapat vezető gólját Csi«zar 
dobta négy méterre fel. majd Szittya 
4 méteresből egyenlített. A második 
félidő elején a vendégcsapat Kárpá l 
révén megszerezte a vezetést, de rö-
videsen Csitozár szép egyéni gótjával 
egyenlíts: t. Az uto'eó percekben Ke. 
méndi dobta a szegedi csapat győztes 
gólját (3:2) Az igen Izgalmas mérkő-
zést. a Szegedi Dózsa Jobbár bfrta 
úszással és idegekkel és megérdemel, 
ten győzött az idegesen Já'szó Pp-
Kinizsi o'ien. A szegedi csapat min-
den tagja )ót játszott, különösen Ban-
ka Csiszár, Gulyás és Keméndt eme], 
kedtek kl. 

Vivás 

Vasárnatp a Szegedi Dózsa rendelé-
sében bonyotita ták le az ifjúsági 
férfi tőr. és kard versenyt. A férfi 
tőrverseny gyözteKe Hailász (Sz. Lo-
komotív), 2. Szendrényi (Sz Lok.). 3 
Gyönorvösi Z. (Sz Dózsa). 4. Szilágyi 
(Sz. Haladás), 5 Sárdi (Sz. Dózsa), 6. 
Kjkéndi (Sz Honvéd), 7. Szilágyi (Sz 
Honvéd). 8 Medgyért (Sz. Hafladás) é« 
9 Boika (Hmv. Dózsa). A kardver-
senvt Gyöngyért L (Sz. Dózsa) veret, 
lenül nverte. 2. Bujdos (Sz. Dózsa'. 
3. Bá hörl (Sz. Postás). 4. Jöó 'Sz. 
Dózsa). 5 Mohácsi (Sz. Dózsa), 6. Kzs 
A (Szenteri Vörös Meteor), 7. Kovács 
(Hmv Dózisa), 8. Pakó (Sz. Dózsa), 9. 
Kovács (Sz. Dózsa). 

Hivatalos totónyeremények 
12 találatos nze'vénv nincs. 
11 tójálato' 24-en értek el. Ezek 

fejenként 4725 forintot kapnak. 
A 10 ta'áialos szelvények ezáma 

404. A nyereményösszeg 278.75 Ft. 
9 tatája'ot 2950 pá]vá.zó ért el. A 

nyereményöuezeg 51.25 forint. 

Totóeredmények 
2, 1, 1, 1, 2, X, x, x, 2, X, 1. 2. 

A RADIÚ MA I MŰSORA : 

Kodd. október 13. 
Kossuth rádió 

4.30 Hírek. 4.40 Reggeli zene. 5 
Lapszemle. 6 Gazdakalendárium. 6.50 
Torna. 7 Hfrek, 7.10 Hang'cmezek, 8 
Fúvószene 11.30 Népi zene, 12 Hí-
rek, 12 15 Klasszikus opere tekből, 
13 Hangr-zerszólók. 13.30 Albán rév 
zene, 14.1.5 Együttesek műsora, t-r\30 
Operaré3zle'»k, 16.10 Ifjúsági rádió, 
láték. 17 Hírek. 17.10 E óriás. 17.30 
Egv fa ti — egv nöa, 18.10 Hangos 
új"ág. 19 Tánczene. 20 Hírek. 20.30 
Műsorismertetés, 20.15 Válasz Irili-
gaiók kérdéseire, 20.30 Nérda'fedok 
•rvozás. 20.4.5 Kamarazene 21 Opera-
rész'etek,'22 Hírek. 22.20 Datjok. 23 
Moszkvai rád'6 ft s-eá'lttúso, 23.SC 
Tápét népdalok. 24 Hirek. 

Peiefi rádió 
6 Torna, 6.10 Cserhát; népdalok. 6 

óra 45 Lapszemle. 7 Kisiskolások mű-

sora, 7.35 Hangszerfzóló, 8 Filmzene, 
8.30 Bo lettzene, 9.20 Gvermekrádió, 
9 40 Zenélő doboz. 10 Hírek. 10.10 
Gperettrészlatek, II Fúvóezene, 15 
Rádióégyü tes, 15.40 Elbcezélés, 16 
Zenekari hangverseny. 17 Da'ok. 17 
óra 30 Operettréczletek, 18.10 B;ő. 
adás, 18.45 Zenei Hét műsorából. 

DÉLMAGYAR0RSZA5 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadót 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti- a szerkesztőbizottság 
Szerkesztőség: Szeged Lenin u. 11 

Teleron: 35-3.5 és 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3. 

Telefon: 31-18 és 35-00 

Csongrádmetnel Nvomdaiparl 
Vállalat Szeged 

Felelős vezetői Vincze György 


