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H I R £ 11 
Móra Ferenc halála 20. évfordu-

lójának napján, hétfőn, ünnepélyes 
keretek között avatták fel Buda-
pesten az író egykori lakóházán 
elhelyezett emléktáblát, Kunvár i 
Lil la alkotását. Az ünnepségen a 
Magyar Írók Szövetsége képvisele-
tében résztvettek Méray Tibor, 
Szabó Pál, Veres Péter Kossuth-
díjas írók, Fábián Zoltán, az Író-
szövetség szervező titkára. Az ün-
nepségen Nagy Péter, az irodalom-
tudományok kandidátusa emléke-
zett meg Móra Ferencről. 

Megkezdték a kereskedelmi ta-

nulók oktatását. A fővárosban, Pé-

cset és Szegeden mintegy 600 14— 

17 éves fiú és leány kezdte meg ta-

nulmányait a másfél-, illetve két-

éves tanfolyamon. Elméleti okta-

tás mellett gyakorlati képzést is 

kapnak a tanulók. 

A Szegedi Városi Tanács Fém-

ipari Vál lalat részlegének dolgo-

zói a lakosság szükségleteinek fo-

kozottabb kielégítése érdekében 

még ezév első negyedében meg-

kezdik az a lumín ium főzőedények; 

szűrők, leveses-és evőkanalak so-

rozatgyártását. I H | Ijl ! 

A szovjet biokémikusok nagy 

gondot fordítanak a vitaminok ál-

lattenyésztésben történő alkalmazá-

sára. A Szovjetunió Tudományos 

Akadémiá jának biokémiai intézete 

közölte, hogy a takarmányfélék vi-

taminnal történő keverése rendkí-

vül kedvezően hat a növendékálla-

tok fejlődésére, az állatok súlygya-

rapodására és a baromfik tojásho-

zamának emelésére. Az állatok ta-

karmányozása szempontjából első-

rendű fontosságúak az -A®, a *D» 

és a -B12- vitaminok. A Moszkva-

környéki -"Október Zászlaja® szov-

hozban 32 ezer malac etetésénél 

használtak *A» és «D® vitamint. A 

malacok napi átlagos súlygyarapo-

dása 200 gr-mal emelkedett. A 

tyúkok tojáshozama a vitaminok 

hatására másfélszeresére nő. 

Angliai , svédországi és francia-

országi sikerek után Belgiumban is 

bemutatták a *Vadvízország»-ot. A 

belga lapok krit ikái kiemelik a 

f i lm színeinek szépségét, a tájfel-

vételeket és azt a fáradhatatlan 

munkát , amellyel Homoki-Nagy 

István az ál latok életének ritka 

jeleneteit rögzítette felvevőgépével. 

Nagyobbak az ösztöndíjak összegei 

— csökkentették a diákotthonok díjait 

Néhány szó az egyetemi ösztöndíjak rendezéséről 

A kormányprogramm megjele-
nése óta számos intézkedés történt, 
amely megkönnyíti dolgozó népünk 
életét. Nagy Imre elvtárs, ország-
gyűlési beszédében ismertette azo-
kat az eredményeket, amelyeket az 
elmúlt félév folyamán elértünk. Az 
árak leszállítása, ú j lakások épí-
tése, a fizetések rendezése és még 
számos intézkedés arról tanúsko-
dik, hogy á l lamunk még szebbé 
akarja tenni dolgozóink életét. 
Nemrég az egyetemi és főiskolai 
hallgatók ösztöndíját rendezték, s 

a rendezés jelentőségét fokozza 
az a körülmény, hogy szinte 
kivétel nélkül minden egyete-
mi, főiskolai hallgatóra vonat-

kozik. 

Elsősorban természetesen azokra, 
akik jó tanulmányi eredményükkel 
példát mutatnak tanulótársaiknak. 

Nézzünk meg néhány példát, ho-
gyan változik meg egyetemi és fő-
iskolai hallgatóink ösztöndíja? Az 
eddigi 443 forint ösztöndíj helyett 
most 470 forintot, 420 forint he-
lyett 460 forintot, 328 forint helyett 
380 forintot, 262 forint helyett 340 
forintot, 199 forint helyett 280 "fo-
rintot, 115 forint helyett 200 forin-
tot kapnak a hallgatók. Ugyanakkor 
növekszik a ruhasegélyre és a 
rendkívüli segélyre fordított ősz-
szeg is. x. 

Több hallgató részesül ezentúl 
nyári ösztöndíjban — mondja 

ki az ú j rendelkezés. 
Ez azt jelenti, hogy akiknek anyagi 
körülményeik nem engedik meg, 
azok részére az á l lam biztosítja a 

komoly, megfeszített évi munka 
után az üdülés lehetőségét. 

A szegedi egyetemek és főiskola 
hallgatóinak többsége diákottho-
nokban lakik. Eddig a diákotthon 
havi d í ja 90 forint volt, az ú j ren-
delet értelmében ezt az összeget 
50 forintra csökkentették. Az ú j 
ösztöndíj rendszernek egyik leg-
fontosabb jellemzője, hogy álla-
munk fokozottabban megbecsüli a 
szakmájukat szerető egyetemi, fő-
iskolai hallgatókat. Éppen ezért, 

az ú j ösztöndíj rendszernek 
szerves része a tanulmányi 

prémium. 
A határozat értelmében minden 
kitűnő-rendű tanuló az ösztöndí-
jától függetlenül 90 forintot, min-
den jeles-rendű hallgató 60 forint 
prémiumot kap. Ez a jótanulási 
prémium egy félévre szól. 

Erről a rendeletről folyik mos-
tanában a szó az egyetemeken, 

a diákotthonokban. 
Számolnak hallgatóink. Mazui;ka 
Károly harmadéves magyar szakos 
hallgató könyveket akar vásárolni, 
Grezsa Ferenc kitűnő-rendű hall-
gató cipőt vesz magának. Sokáig 
lehetne sorolni azokat a terveket, 
amelyeket egyetemi, főiskolai hall-
gatóink most kovácsolnak maguk-
ban. 

A kormány ú j rendelete nagyon 
megnöveli a szegedi egyetemisták, 
főiskolások munkakedvét, kemé-
nyebb. szívósabb munkára ösztön-
zi hallgatóinkat. Az ú j intézkedés-
re azzal válaszolnak, hogy még 
alaposabban készülnek fel pályá-
jukra. 

Kukoricabeadási kedvezményben részesül 

az a termelő, aki sertésbeadását 

augusztus 31 dg teljesíti 

Azok a sertésbeadásra kötelezett 
termelök, akik teljesítik sertésbe-
adási kötelezettségüket augusztus 
31-ig, minden beadott hízottsertés 
után, negyedéves beütemezésnek 
megfelelően, kukoricabeadási ked-
vezményben részesülnek. 

Az a termelő, aki első negyed-
évre ad be hízottsertést 300, aki I I . 
negyedévre ad be hízottsertést 260, 
aki I I I . negyedévre 220 kilo-
gramm kedvezményt kap; ami azt 
jelenti, hogy annyival csökken a 
tényleges kukoricabeadási kötele-
zettsége. 

Amennyiben a termelőt megil-
lető kukorica-, árpabeadási ked-
vezmény több, min t ezen a címen 
megállapított beadási kötelezett-
ség, akkor a mérséklést zabból, 
vagy burgonyából kell megadni. 
Nem részesülhet kedvezményben az 
a termelő, akinek 1953. évről ser-

tésbeadási hátraléka van. Azonban 
kedvezményben részesül az a hát-
ralékos, aki 1953. évben közös ser-
tésbeodásra társult és a főbeadó 
hibájából nem tudott elget tenni 
kötelezettségének. Ahol ezt a ked-
vezményt a helyi tanács széles 
körben tudatosította, ott már több 
termelő kereste fel a tanácsot a 
teljesítés előbbrehozatala céljából, 
özv . Márton Anta lné öt holdas 
kiszombori dolgozó paraszt első 
negyedévre ütemeztette be sertés-
beadását és ezáltal 300, Vass Zol-
tán hat holdas zsombói dolgozó 
paraszt I I . negyedévre ütemeztette 
260, Hegyközi József ószentiváni 36 
holdas dolgozó paraszt I I I . negyed-
évre ütemeztette be sertésbeadási 
kötelezettségét és 220 ki logramm 
kukoricabeadási kedvezményben 
részesül. 

A R Á D I Ö 

Szerda, február tO. 
Kossuth-rádió 

4.30 Rcgge'i zene. 4,50 Hírek, 5.30 
Lapszemle, 6 Falurádió. 6,45 Lapis 
merlef ér, 7 Hírek, 7.10 Hnngleme-ek. 
8.20 Zenek íri mureika, 9,20 Gyermek-
rádió 9.40 Daltanulás. 10 Hírek, 10 
óra 10 lleredű 10,27 Da', 10.30 Óvo-
dások műsora, 11 Hangverseny, 11,30 
Könryíi muzsika, 12 lllrok. lapszem o 
12.15 Hangverseny, 13 I-enffytx Zenei 
Hét. 14 Hírek 14,20 U törő híradó, 
14.45 Néni együ'toek 15,40 AJán 
dékmdsor. 16."0 Levelei re válasz. 17 
Hírek, 17.10 Szív küldi 17,40 Ope-
rettréez'elek, 10 Ifjúsági műsor 18,30 
Énekkar, 10 Horgos újság, 10,30 Ope-

M Ü S O R A : 

ra: Turaíidot, 20 Hírek 22,23 Tíz perc 
külpolitika, 22,33 Tánczene 22,50 Köt 
temények, 23 Ének. 24 Hírek. 

Petőfi-rádió 
6 Szórakozató zene, 6,40 Torr-a. 6 

óra 50 Reggeli zene, 7,10 Hang-eme-
zek. 14 Rádióegyüttes, 14,30 Hangié, 
mezek, 14.50 F,Kiadás 15 Filmzene, 15 
óra 40 Nyelvműve ö előadás, 16 Hang 
ver-eny. 16.58 Kórusok, 17.25 Érek, 
17 40 Ejboszérée. 18 Klarinét 18.15 
Hegedű, 18 30 Moszkvai rádió össze, 
állítása, 19 Operettrészletek, 19.40 
Sporthíradó, 20 Jutalomműsor. 20.40 
EAadás, 21 Zenés irodalmi műsor, 21 
óra 30 Népi zene, 22 Szerenádok 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia agrártudományok és műszaki 
tudományok osztálya pályázatot 
hirdet nagyüzemi permetező öntöző 
gépi felszerelés megoldására. A 
szerkezetnek olyannak kell lennie, 
hogy ál landó jellegű vízszállító fő-
csatorna ne szabdalja szét az öntö-
zendő területet, azonkívül a meg-
oldás küszöbölje ki a hordozható 
csőhálózatot, tegye lehetővé a 
permetvíz adagolásának szabályo-
zását és biztosítsa — a szélviszo-
nyoktól függetlenül — az egyenle-
tes vízelosztást. A megoldásnak el-
sősorban a gépi felszerelés elvi el-
rendezését és üzemelési módját kell 
tartalmaznia, gépszerkesztést csak 
annyiban, hogy abból a kivitelezés 
módja elbírálható legyen. A pá-
lyázaton bárki résztvehet, határ-
idő május 31. A gyakorlati haszná-
latra alkalmas megoldás elkészí-
tője 30.000 forintig terjedő juta-
lomban részesülhet. Részletmegol-
dásokat külön is díjaznak. 

A Szegedi Tűzhely és Kályha.ja-

vító KSZ Gogol-utcai részlege még 

az elmúlt hónapban megkezdte a 

cserépkályhalapok készítését. Elő-

reláthatólag havonta húsz cserép-

kályhához elegendő lapot gyárta-

nak. 

* P á r t h í v e k 

N A P I R E N D 
IDŐJARASJELENTÉS 

Várható időjárás 
kedd estig: Erősen 
felhős, párás idő, 
többfelé még hava. 
zás és köd. Mérsé-
kelt, időnként é'én. 
kebb dél keleti-dél; 
szél. Hófúvások. A 
hideg a Dunántúlon 
mérséklőd'k, má-

sutt apq változik 

Várható hőmérséklet; értékek «z 
ország területére- Kedd regge; mi . 
nusz 7—minusz 10. délben minusz 2— 
mínusz 5 fok közölt 

* 

A fűtés atdpjáu] szolgáló várható 
középhőmérséklet: kedden minusz 5 
fok alatt |esz. 

MOZI 

Szabadság: Az óceán vándora (feb-
ruár- 10 ig). Az Őserdők mélyén élő 
pápuákról szóló jzgalmas szovjet f fm. 

Vörös Csillag: Leszámolás (február 
10-ig). Magyarul beszélő szovjet fi'm. 
alkotás. 

Fáklya: Fej hők fifcánja (február 
10-ig). Szovjet repülök felfedező útjá 
rói szó'ó film'örfénet 

Az előadások s Szabadság. 6? Fáklyát. 
mozi bar.' fái 6 ó» fél 8. a Vörös Csi]_ 
lag.mozíban fél 7-kor kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 
Este 7: Boci.boci larka. Katona Jó. 

zsef bér'ef. (5). 

MUZEUM 

Fejlídéatörléne l kiállítás Móra Fe. 
renc emlékkiáklf « Fehértó é'övűaga 
kiállítás 'Kultúrpalota. Roosewctt tér) 
hétfő kivételével mjndennap déletott 
10 órától 6 óráig. A Múzeumi Kép-
tár (HorvtVh Mihály utcai üvegcsar-
nok) hétfő kivételével mindennap 
délután 2 óráiét 6 óráig. 

KÖNYVTAR 

Somogyi: Dc'etőtt 10 órától este 
7 ig. (Könyvkölcsönzés: dé]u án l.tőt 
este e óráig. 

Járási Köryvlir (Sztálin krt. 54. 
ez.): Kölcsönzés felnőtteknek szerda 
kivételével minden hétköznap d. u. 
4-től este 7 óráig. Vasárnap délelőtt 
9-12 óráig. 

Az Egyetemi Könyvtár nyi'vafartás 
ideje; Olvasóterem lO.'ő' 21 óráig 
hétfőn: 14 tői 21 óráig; vasárnap 
9-től 14 óráig. Kölcsönzés: 12.(61 20 
óráig: hétfőn 14.tíi| 20 óráig, vaeár. 
nap 9-fől 13 óráig. 

Gorkii Könyvtár: Nyitvatartási Ide-
je: hétfő, kedd, szerda:, oér/ek reg" 
gel 8 órától 12Jg. délután l.*ős fél 
4 ig csütörtökön, szombaton délelőtt 
10-től 2-ig. délután 3 föl 7 óráig. 

MSZT HIREK 

Az MSZT A'eóvároe T. szervezete feb-
ruár 11-én este C óraikor taggyűlés' 
és előadást tart. melyre a t»Kokat 
meghívja ós vendégeket is szívesen 
lát a veze őség. Kérjük a tagságot, 
hogy a negyedévi t.agdljrendezés cél, 
.Iából szerdán- és nzomba-ton 6-tö 8 
óráig keressék fel szervezetünket 
(Fö'dműves u 7.) 

SÜMEGI JÓZSEF 79 éves korában 
f. hó 7-én elhunyt. Temetés© f. hó 
9_én délután 2 órakor a belvárost te 
mető kupolacsarnokából!. 

Értesítjük a Párltörténet I . év-
folyamán tanuló elvtársakat, hegy 
résziikre ma délután 16 órától 20 
óráig a Pártoktatók Házában Bo-
dóczki László elvtárs tart elméleti 
tanácsadót. 

Városi Pártbizottság 
Agit.-Prop. Osztály 

Közö l j ü k az E lv tá rsakka l , 

hogy a Pár t tö r téne t I I . és a po-

l i t ika i iskola I I . év fo lyamon ta-

nu l ó propagand is ták részére ú j 

ú t m u t a t ó megérkezett , me lye t a 

Pár tok ta t ás H á z á b an átvehet-

nek. 

Értesítjük az elvtársakat, hogy az 
SZKP történet I I I . évfolyam hall-
gatói, valamint a Politikai Iskola I. 
évfolyamon tanuló propagandisták 
részére az ú j útmutató megérkezett, 
melyet a Pártoktatás Házában át-
vehetnek. 

Értesítjük a Párttörténet I I I . év-
folyamán tanuló propagandistákat, 
hogy részükre az ú j anyag meg-

érkezett. A Pártoktatás Házában 

átvehetik. 

Értesítjük a politikai iskolák I* 
évfolyamának propagandistáit, hogy 
részükre 1954. február 10-én, szer-
dán délután 17 órakor a Pártokta-
tók Házában propagandista szemi-
nár iumot tartunk. 

Értesítjük a politikai iskolák II* 
évfolyamának propagandistáit, hogy 
részükre 1954. február 10-én, szer-
dán délután 17 órakor a Közgazda-
sági Technikumban (Sztálin-sétány 
14., a Városi Pártbizottsággal rézsút 
szemben, bejárat a park felől) pro-
pagandista szemináriumot tartunk* 

Értesítjük a politikai gazdaság-
tan I I . évfolyamának hallgatóit és 
propagandistáit, hogy a K V a most 
folyó tananyag feldolgozását meg-
hosszabbította. Kér jük , hogy az 
anyaghoz a sajtóban és más folyó-
iratokban megjelent cikkeket is 
dolgozzák fel. 

Agit.-Prop. Osztály 

SPORT 

A VTSB 1953. évi beszámolója 

A SANDORFALVI Ma'om szívógázmo. 
torhoz Jó szaktudású gépészt l-eres. 
Jelen-kezés írásban, rövid ólotrajzot 
csatolva. 
SZABASZ, valamint aljarész szakmun. 
kásokat keres azon na-i fe'vétolro Dél 
magyarországi Cipőgyár Szeged. Mosz. 
kvai kr'. 7. 
ALBÉRLETI különbejárafú szobát, ke 
res egyedülál'ó orvos. Éle-tar t Intézet, 
Be'oiannlsz tér 10. 
FIATAL zsírsertés 120 kg-os, eladó. 
Rigó u. 2!. 
VALASZTASI malacok eladók. Vásár, 
helví sgt. 76. 
3 HÓNAPOS vizslák eladók. Érdek'űd. 
ni Deszk, telefon: 1. Gombos. 
3 drb 8 HÓNAPOS süldő, egy nagy. 
mázsa e'adő. Hernyós ti. 5, 
ELVESZETT szombaton Tavasz <t hús 
üzletben Benkő István- munkakönyve. 
Kérem bec-ü eteq megtalá'ö'. Tavasz 
u 12. szám a'á adja vinsza, pénzt tart-
sa meg. 
IDŐSEBB férfit vagy nőt eltartanék 
kig há'ér . Motrár u. 26. 2. a|tó. 
UJ hálószobabúterr, diófe?té©'et, kom. 
btnáltszekrény e'adö. Liget u. 19. 

| FrtZÖ mindene.-? felveszünk. Itfauzál 
' fér 8. I emelet,. 
; JÓALLAPOTBAN lévő hosszú bunda) 
Jeladó. Hatlyas sor 57. 

Vasáraap délelőtt tartotta a VTSB, 
e'mu-;t évj munkájáról a beszámolólát. 
Nagy László elvtárs, fóoktatási elő. 
adó megnyitó szavat u(ün Kun Lajos 
elvtárs, a VTSB elnöke tarfota meg 
beszámolóját Az országos eredmények 
ismertetése u(ón részletesei-.- be szét a 
szegedi spor élef. fejlődéséről. Ismertet-
te a vároe sportegyesületeinek és 
sportköreinek munkáját és megemlt. 
tet.te hogy a Haladás, il'et.ve a volt 
Szegedi Honvéd 60 százalékban kép-
viselt© Szeged minőségi sportját. 

A legnagyobb sikert az a(|é iká. 
ban értük el. 

Megnyertük a 40 város Béke Posta-
versenyét és az OTSB vándorzászla-
ját. A többi fontos spór ágban nem 
vo'tak ilyen szép eredmények, pél-
dául az úszóiban hetedik helyen vé-
geztek sportolóink A megyében Sze-
ged érte el a legszebb eredményt a 
spor fekeeztésl terv teljesítésében. 108 
százalékkal. A sportfejlesztési t.erv tel. 
jesitéséber.- a sportkörök közt első he-
lyet a Szpár(,ákusz érte el 277 száza,, 
lékkat. ami a jó szervezés ée jó elö-
készí és eredménye. Második a Szeg© 
dl Kender 193, harmadik a Kiniai 
146, negyedik az Sz Lokomotív 123 
százaijékka.1. Lemaradtak a Vasas, Vö-
rös Meteor-. Előre ée a MTSK. 

Az ©lmul? évben hiba volt a sport-
körök munkájába/.-, hogy sok helyen 
nem vették figye'embe a versenynap-
tár; és elhanyago'ták az utánpótlás 
nevelését 

Sok helyen a labdarúgás miatj a 
többi sportág háttérbe szorult. 

A fizetett edzőket nem vonták be a 
sportkör munkájába ás szervezetileg 
nem tudó t számos sportkör megérő 
södni. 

Kur.- elv tár* megállapította, hogv a 
VTSB munkájának legnagyobb hibája, 
hogv 

íróasztal mellől irányították Sze. 
qed sportját és elhanyagolták az 

ellenőrzést. 
Enrek egyik oka a- elnök hiánya 

az év legnagyobb részében és hogy 
nem volt kiegészítve a bizottság 

A társadalmi szöveteégek közül leg 
eredményesebben dolgozott a torna. 
szövetség, matid a röplabda, birkózó 
és feőreezövetség. Az atlétjka! szőve'-
ség mege'égedets a 40 város posia-
verser.vének előkészítésévé' és tovább 
nem törekedett, eredményekre. A sor 
rendben a labdarugó kerékpár, kézi-
labda. nakk kosáriabda, úszó, vívó, 
asztalitenisz, motor és tenisz szövet-
ségek következnek. Leggyengébben 
dolgoztak az ökölvívó. eiVyemé'ő és 
céllövő szövetségek, melynek oka, 
hogy kevés eporto'óval rende'kez'ek. 

A bizottságok közű' az instruktor 
bizottság jó mut kát végzeit a sport-

körök ellenőrzésévé] Az agitációs bL 
zotJaág munkája csak a sajtó tájékoz-
tatáBóra, korlátozódott. Az MHK elten, 
őrző bizottság az ellenőrzésen kívül 
nem segített© a sportkörök munkáját. 
Hiba vo]t — mor.do la Kun elvtyirs —» 
hogy a sportkörök nem fogla koztak 
kielégítően az iskolák patroná'ásáva], 

A Sportorvosi Intézet munkájáról 
dicsérően emlékezett meg. 

Rámutatott arra, hogy a Szegedi Párt-
bizottság segítése milyen eredményes 
voüt a munka megjavításában. A (a 
náes a második félévben segítette a 
VTSB munkáját. Kun elvtárs bírálta a 
Megyei TSB.f. amellyel r.«m kielégítő 
a kaposoja.', nincs meg a he'ye* vi-
szony és megállapítható, hogy ellen-
tétek állnak fenn » két TSB között. 

A beszámolóhoz többek kőzöt.t hoz. 
zászó't Küliis Sándor elvtárs, aiki a 
Városi Pártbizottság képviseletében te. 
lent meg. Rámutatott arra, hogy pár 
tünk milyen messzemenő támogatás-
ban részesíti a sportot ée beszélt ar-
ról. hogy a VTSB munkájának ered 
ményessé té el© érdekében a Városi 
Pártbizottság minden segítséget 
megad. 

Felhívta a figyelmet arra. hogy a 
sportkörök fe'ndata a fiata'ok. a 
DISZ.tagok és a nők fokozottabb 

bevonása a sportolásba. 
Tar;sák szem olött a sportkör; veze-
tők a fiatalok politikai nevelését és 
erősítsék a kollektív szettemet, a spor-
tolók között. 

Nagy Albert elvtárs hiányolta, hogy 
nem alt kellő mennyiségű torna-zer 
a sportolók rendekezésére ée nincs 
mindig biztosítva) a tornaterem sem. 
Baráfli József a kerékpáros szövet/ég 
munkája,- bírálta, ahol szeiné|y; e'ler-
iéfek mtajt nem fe.Füdik a sportág. 
Szabó János hiányotla, hogy Szege 
den a legutóbbi Időben megakadt a 
motoros spór: fejlődés©. Kökényest 
István- elvtárs arróít bőszéit, hogy a 
sportkörök nagyrésze mellett nem 
működik MHK ©Menörző bizottság. En. 
nek köve kezménye hogv sokszor egy-
egy próba szervezetlenül fofvik te és 
az is előfordul, hogy a fiatalok tá-
volmaradr.-ak és cenk idörek Jesennek 
meg. Bíráfte a DISZ munkáiét a fia. 
tatok megnyerésének elhanyagolása 

miatt-
Nyilasi Péter elv-ár* rámutatott ar. 

ra. mPnnyire fontoc a mt flatallair.-k 
szocialista szettemben való neveiére 
Szekszárdi Bo'd-'zteár testnevelő tanár 
lavasolta-, léte-tsenek eerv megfelelő 
méretű á'landó MHK rraivái és főleg 
az Iskolák közelébe helyezzék cl. 

A vita összefoglalása után n VTSB 
számos Jutalmat oszto't ki a lói do1-
gozó sportkörök ée aktívák között.. 

Sz Haladás—Hmv. Dózsa 6:1 (2:0) 

A köze'gő batnofoí idénvre készülődő 
Sz Ha'adá" varárnap dé'előt' tartotta 
második edzőmérkőzésé? Hmv. Dó. 
zsa e'-'en. me'yer- tó Játékkal, biztosan 
r-vözött Rózsavölgyi (2), Cziráki (2), 
Baráth és Bö.ttös gótjaival. A Hmv , 
Dózsa gó'Ját Gj'icz I I I . lő'te. Az Sz 
Haladás at következő összeállításban 
Játszott: Mészáros — Bénák. Faragó. 
Bodzsár — Subits. ZaUár — Böjtös, 
Cziráki. Rábai, Bará(li, Rózsavölgyi. [ 
A második félidőben Mészáros he»ye't. 
Cserha'mi, Bénák helyett. Remzsö és 
Bodzsár helyett Fodor Játszott.. 

Nemzetköz; hirek 

A Davo-bar.- meg ártott ttyorskor 
csolyázó Európa-bajnokságot Stlkov 
(Szovjetunió) nyerte, második Ander-
sen at norvégek versenyzője. 

NDK utánpótlás válogatott—Magyar 
utánpótlás vá'ogaott 'abdarugó mér. 
közén Berlinben 0:0 arár.yban döntet 
lenül végződött 

Oslóban a szovjet szabadfogású bir-
kózó csapat 8:0-ra legyőzte Norvégia 
válogatottját. 

Totóeredmények 

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

Hivatalos totónyeremények 

A vaiárnapi 7. fordúön 12 talála 
t.-M "zeivény nem vo,t. 12-jn értek © 
11 találatot. A nyereményösszeg 
egyenkér.t 8475 fdrin . 

195.en értek el 10 talá]atot A nye-
reményösszeg egyenként 521.25 Ff. 

A ki'encto'álntos szelvények száma 
1092 drb vol . A nyereményösszeg 
egyenként 67.50 forint. 

A nveremér.yöse-egek kifizetése feb. 
ruár 16-án kezdődik 

A kosárlabda osztályozók eddigi 
eredményei 

A kosárlabda országos bajnokság-
ba Jutásért folyó nőj seejtező mér. 
kőzéeek szombat óta tartanak a ró-
kust tornacsarnokban a D. csoport 
résztvevői közöt.'. A torna hatodik 
résztvevőién, a Debreceni Lokomot.1 von-
ít ívül minden csapat indult a se'ejte. 
zűn. Az ©I«ö három r.ap eredmér.vei: 
ózdi Vasas—Ba|al ÉnRők 59:53 Pécsi 
Ttok—Békési VM 62:61, Békés; VM— 
özdt Vasas 53:31. Pécfi Ix>k—Soproni 
ltok 47:43 Pécsi Lok—Bafai Ép 70:54. 
Békési VM—Soproni ltok 52:49, Sop-
roni Lok—Bálal Én. 54:42, PéCBi Lok. 
—özd; Vasae 77:52. 

A Pécsi Lokomotív már bajnoknak 
-ek-rthető. mjvel minden mérkőzését 
megnyerte. A második helyezett is be 
-ut az országos ba'n<tksá~ba e err© 
a legesélyesebb a Békési Vörös Me. 
teor. 

Az ötödik egvben utolsó for-lu'ó 
ma dé'előft kerül fórra a rókusl tor. 
nacsamokban az alábbi sorsolás sze. 
rir.t; 9 órakor Baja; Épitők—Békési 
VM, 10.15 kor ózdi Vasas—Soproni 
Lokomotív, 

A Szegedi Haladás női csapata Buda. 
perien küzdött az osz ályozóba Jutás-
ért és a Szombathe'yí Lokomotlvtó] 
51:41 arányban vereséget szenvedet'. 

Dél MAGVAR0RSZA3 
politikai napilap 

Fe'elö? szerkesztő é« kiadd: 
ZOMBORI JÁNOS 

Szerkeszti t szerkesztőbizottság 
*7terkesztősgg. Szeged Lenin ti. 11 

Telefon: 35-3.5 és 40 -fld 
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 8. 

Telefon: 31-ÍR és 35-00 

Csonerádm egyei Nyomdaipart 
Vállalat Szeged 
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