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Hetvenöt évem 
lenne 
már 

az a színezüst hajú kedves és sze-
retett ember, akinek az Írásaiban 
a gyermekszív halk dobbanásaitól 
a kenyérkereső férfibánatig min-
den olt remeg, ragyog, parázsolT 
Igen, hetvenöt éve született. Teste 
már pihen halottan, dc művészete 
itt él mindnyájunk szivében, S 
most, hogy itt járunk, abban az 
épületben, ahol az ö alakja any-
nyiszor megfordult, ahol élete java 
idejét töltötte el, minden az ö 
cmtékét juttatja eszünkbe. Itt, az 
ö múzeumában látjuk viszont azo-
kat o tárgyakat, amelyek között 
életét töllöte. A kiállítás egészen 
megélénkíti előttünk alakját, lát-
juk keze írását, olvassuk szavait. 
Rá emlékezünk. összejön a kö-
zönség. A kiállítást a múzeumi 
rész előtt nyitja meg Nagy Sándor 
Sztálin- és Kossuth-díjas író. A 
humanistára emlékezik, aki a ma-
gyar föld, a nép szivébe gyöke-
reztette művészetéi. Majd vázolja 
Móra Ferenc művészetiének igazi 
arculatát, amely a mi örökünk. A. 
mi örökünk: a múlt rendszerben 
tatáit lehetőségek között bontakoz-
tatva ki sokrétű művészetét. 

A falról | 
Vinkler László 
Móra-portréja te-

kint ránk. Előttünk az iró 
életének emlékei. A megnyitó be-
széd után Csongor Győző muzeoló-
gus bemutatja a kiállítás múzeu-
mi részét, majd Szőke Mihály 
könyvtárigazgató a könyvtári 
részt. 

Tekintsük most meg a kiállítást, 
Kct része van: a lépcsőházban — 
Móra Ferenc ifjúságáról, diák-
kordról — a múzeumi rész; fönn, 
a Somogyi-könyvtár előtermében 
az iró müveivel a könyvtári rész-
leg. 

A múzeumi kiállítás Móra ifjú-
ságáról mesél. Apja szűcsasztal-
kája, a verpa, tetején a szerszá-
mokhal, ahol Móra Márton a mel-
les kék kötővel és madzagos szem-
üveggel naponta megkereste a csa-
lád kenyerét, mig kisfia ott ját-
szotf körülölte a gyermek végte-
len érdeklődésével kérdezősködve 
minden felöl. Mindjárt mellette 
Móra Márton tarisznyája látható. 
Ebből a tarisznyából várta a kis 
Móra Feri a madárlátta kenyeret. 
Sok mindenről regélnek ezek a 
tárgyak. Es sok tárgyról maga az 
iró is beszél. Mesél a kaszaszékről, 
melyet apjától vásárolt meg a mú-
zeum részére betyáros alku után 
öt pengőért. Aztán a szegénysor 
ruhadarabjai, az aprócska gyerek-
holmik tűnnek szemünkbe. Es 
mindjárt mellettük a növekvő fi-
úcska kedves olvasmányai: a his-
tóriáskönyvek. A falon kolomp, 
amely oly kedvesen zenél a pusz-
tában járó állatok nyakán. Egy 
kopott kolomp, melyet az iró oly 
nagy szeretettel emleget műveiben. 
Ezt is a múzeum részére gyűjtötte 
Móra Ferenc. 

Majd fényképekről tűnik elénk 
kedves alakja életének más-más 
szakaszán. S itt látjuk „az aradi 
tizenhármakat" is, — ahogyan egy 
makói paraszt ember nevezte az 
ismert fényképet, melyet Makón 
készítettek a Csöszfogadás előadá-
sa után Móráról, Juhász Gyuláról, 
József Attiláról, s körükről. 

bizo-
nyit-

köny vében. Színjeles bizonyítvá-
nyok. Mellettük kedves tanárjához 
és osztályfőnökéhez irt levele. 
Szépen gömbölyödnek a gyermekes 
betűk. Érdekes álló irás. Mel-
lette mindjárt apja sokat emlege-
tett kurta pipája. S a falon még 
egy fénykép: az iró szülőháza 
Kiskunfélegyházán. 

Mint hallom, a házat azóta már 
átalakították. S ma bizony — 
mondják — elég gondatlan álla-
potban van. Pedig a kiskunfélegy-
háziak — „n bölcső jogán" — szin-
tén szeretettel ragaszkodnak az író 
örökéhez. Reméljük. nemsokára 
ezen is változtatnak majd. Egyéb-
ként  a kiállításról Csongor Győző 
a következőket mondja: Ez még 
csak részleges kiállítás. Mihelyt 
a múzeumi épület bővítése befeje-
ződön, egy állandó Móra-kiállitást 
rendezünk, mely a teljes anyagot 
az érdeklődök elé tárja. 

Az emeleten van a könyvkiállí-
tás. Kétoldalt a tárlók sorában 
helyezték cl az értékes könyve-
ket. Itt látjuk az iró könyvalak-
ban eddig még meg sem jelent re-
gényét, a „Hannibál föltámadásá"-t 
is. Mellette az „Enck a búzame-
zőkről" az iró sajátkezű ajánlá-
sával. Ez a regény megtekinthető 
német, angol és holland kiadás-
ban is. Aztán itt van az „Arany-
koporsó", amelynek megírására há-
rom évi gondos kutatómunkával 
készülődött az író. Rajta ajánlása 
az egyetemiek a diszdoklorátus 
honorálása képpen. A nyomtatott 
sorok ismerősek. Itt-ott egy verses 
idézet szakítja meg az áradó pró-
zát. Ó, miért is kell megtanulni 
azt, hogy „Hogyan kell jóllakni a 
kenyér hajával1" Miért kell a nyo-
morúság, a háborút Kérdezik a 
sorok a szegény emberek milliói-
nak hangján. 

Építőipari dolgoiók 
kitüntetése 

A Népköztársaság Elnöki Taná-
csa kiváló munkájuk elismeréséül 
az építőipar több dolgozóját tün-
tette ki -Munka érdemrend", , a 
"Szocialista munkáért érdemérem" 
és "Munka érdemérem" kitünteté-
sekkel. 

A kitüntetéseket Dobi István, az 
Elnöki Tanács elnöke adta át. Áz 
ünnepségen résztvett Szíjártó Lajos 
építésügyi miniszter és Brutyó Já-
nos miniszterhelyettes. A kitünte-
tettek nevében Kilián József mi-
niszterhelyettes mondott köszöne-
tet. 

S P O R T 

Pécs—Szeged városok közötti úszóverseny 

Amott 
a Könnyes könyvet 
látjuk, a dallamos 

verseket, $ a szegény életek ,és 
gazdag szivek könnyeit. Megint 
más helyen gyermekirodalmi mű-
vei sorakoznak. Többek között 
szegedi gycrmeklapja is látható 
1912-böl, a „Gyermekek világa". 
Aztán kéziratai,. Sajtóközlemé-
nyek. Egy alcím: Panama, korrup-
ciós, baksis ... Egy világ jellemzé-
se három szóval. A betűk mint 
csillogó gyöngysorok sorakoznak 
egymás mellé. Olvasásuk kissé ne-
hézkes, mégis hihetetlenül szép 
irás. Mondják, a nyomdászok sok-
szor bajba voltak az 6 cikkeivel. 
Dc bizony ők is szerették Mórát. 
Ki nem szerette ött Sokan, sokan 
szerették. Ezt bizonyítják a róla 
szóló könyvek is. Móricz Zsigmond 
szívbe csengő megemlékezése igy 
kezdődik: olyan szép fehér hajat 
sosem láttam. Oly fehér volt ez a 
haj, mint a tiszta fehér selyem. — 
Aztán a többiek között itt találjuk 
Tettamanti Béla könyvét. Vajda 
László írásait a szegediek közül. 

Végül iskolás könyvekkel talál-
kozunk. Mellettük meg a „Szegedi 
tulipános láda", eredeti szegedi 
tulipános ládában. 

Aatán isltolai 

ványait látjuk a gimnázium év-

Egy hihetetlenül 
gazdag 

egyé-
niség bonlakozik ki előttünk, aki-
től •— Goethe szavai szerint — 
semmi sem állott távol, ami em-
beri. Gazdag, megragadó művészet 
a felhőterhes ég alatt. Ez volt 
Móra Ferenc művészete. Ez a mű-
vészet — a mi örökségünk. 

NÉMETH FERENC 

Épülitek az új családi házak 
Budapesten, Ózdon, Miskolcon. 

Tatabányán, Győrött, Pécsett, Szé-
kesfehérvárott, Szolnokon és Salgó-
tarjánban 180 családi házat építe-
nek már állami támogatással az 
építőipari dolgozók. Júliusban 
újabb 500 építőipari dolgozó kezd-
te meg kényelmes, összkomfortos 
kertes családi házának építését. A 
házhelyeknél mindenütt megkezd-
ték a közművesítést, a víz- és vil-
lanyvezetékek szerelését. Az épí-
tésügyi minisztérium típusterveket 
bocsát az építők rendelkezésére. 

N A P I R E N D 
IDÖJARASJELE.N I £ S 

Várható Időjárás 
kedden estig: Válto-
zó felhőzet, többfelé 

A / S HSg újabb eső, hclyen-
Z l l • ként zivatar. Mér-

™ sékelt, időnként 
élénl: nyugati-észak-
nyugati szél, a hn-
mérsél.let keleten 
kissé csökken, nyu-

gaton alig változik. 

Várható hőmérsékleti értékek kedden 
reggel: 12—15, délben 19—22 tok kózBtt. 

MOZI 

Szabadság: 6 és negyed 9: A kegyetlen 
tenger. — Angol film. — Magyarország— 
Uruguay világbajnoki középdöntő labda-
rugó mérkőzés (július 21-ig). 

Vörös Csillag: 6 és negyed 9: Díszma-
gyar. — Magyar film (július 21-ig). — 
Magyarország—Uruguay világbajnoki kö-
zépdöntő labdarugó mérkőzés. 

Fáklya: 6 és negyed 9. az esti előadás 
jó idő esetén 9-kor a Kert-moziban: Hal-
hatatlan melódiák. — Olasz film (július 
28-ig). 

SZÍNHÁZ 

jft csorvai Kiss Imre tsz teljesítette 

gabonabeadási kötelezettségét 

(Levél) 

A tavasszal a Szabad Nép egyik 
számában úgy emlékeztek meg 
Csorváról, hogy ez a község a vi-
lág végén van, ahol talán még a 
madár sem jár. Azért mégis felke-
restek bennünket a járási tanács-
tól és a pusztamérgesi gépállomás-
tól és javasolták a kombájnnal tör-
ténő aratást. A kombájnról az el-
lenség azt híresztelte, hogy ez a 
gépóriás nem erre a homoksiva-
tagra való. Azonban a gyakorlat be-
igazolta, hogy az időjárás, a jégve-
rés következtében erősen megdőlt 
gabonák ellenére is jól dolgozik a 
gép. 

Helyes volt a tanácsot megfogad-

ni, mert 52 hold gabonaterületün-

kön az aratás-cséplést időelőtt be-

fejeztük és büszkén jelenthetjük 

be, hogy beadási kötelezettségün-

ket 100 százalékig teljesítettük. 

Bebizonyítjuk a szövetkezetben 

még található ingadozóknak, vala-

mint a község egyénileg dolgozó 

parasztjainak, hogy eredményesebb 
a nagyüzemi kollektív gazdálkodás. 
Ezért a munkafegyelem megszilár-
dításával a közelgő zárszámadásig 
a jövedelmezőség fokozásával nö-
veljük az egy munkaegységre jutó 
részesedést. 

Még több eredményről tudnánk 
beszámolni, ha a község agronómu-
sától, valamint a községi tanácstól 
több és komolyabb támogatást kap-
na termelőszövetkezetünk. Öröm-
mel olvastuk az újságból, hogy a 
szomszédos zákányszéki községi ta-
nács mozgósította a fél falut, a 
tömegszervezeteket, a tanács min-
den dolgozóját és segítségére siet-
tek az aratásban lemaradt Petőfi 
termelőszövetkezetnek. Mi, sajnos, 
ilyen segítséggel nem dicsekedhe-
tünk, pedig jó volna, ha a csorvai 
községi vezetők megszívlelnék ezt 
a szép példát. 

Krisztin Illés 

tsz elnök 

Nyári szünet 

MUZtUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota, Roo-
•erveit tér) hétfő kivételével mindennap 
délelőtt 13 órától 6 óráig. A Múzeumi 
Képtár (Horváth Mihály utcai flvegCsar-
nok) hétfő kivételével mindennap délután 
2 órától 6 óráig, vasár- és ünnepnapokon 
délelőtt 10 órától 2 óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Nyári szünet. (Könyvek v i s-
szavétele hétkéznaponklnt 0 óraió! 15 órá-
ig. szombaton 9 órától 12 óráig. I 

Somogyi: Olvasóterem 10-töl 19 óráig. 
Kölcsönzés 13-tól 18 óráig 

Járási: Sztálin krt. 54: Kölcsönzés: szer-
da kivételével minden hétköznap délután 
3 órától este 7-ig. szombaton délután 2-től 
7 óráig. 

Gorkij: Nyári szünet augusztus 2-lg. 

RAKODÓKAT és szakképzett kovácsokat 
felvesz a Belsped. 

VILLANY- és vfzvezetékszerelö szakmun-
kásokat és segédmunkásokat felvesz a 
Csongrádmegyei Villany- és Épületszerelő 
Vállalat Szeged, Boros József u. 3. 

SZEGEDI Paprikafeldolgozó Vállalat ke-
res felvételre férfi segédmunkásokat azon-
nali belépésre. Jelentkezés munkakönyv-
vel a vállalat munkaügyi osztályán, Sző-
vetkezeti-út 1. sz. alatt. 

LAKATOST, bádogost. kőművest, férfi 
és női segédmunkásokat felvesz a Sze-
gedi Kenderfonógyár, Szeged. Londoni 
krt. 3. Jelentkezés munkakönyvvel a sze-
mélyzeti osztályon. 

DUGONICS leányiskola hivatalsegédet 
felvesz. Jelentkezés délelőtt 9--12-ig. 

ELADÓ külföldi gyártmányú nöl kerék-
pár, egy petróleumfőző. Megtekinthető: 
Gogoly u. 16. szám. Pappék. 

LACZKO órás. Széchenyi tér 15. szám 
magas árat fizet kar-, zseb-, ébresztő-
órákért. 

JÉGSZEKRÉNY jutányos áron eladó. Ko-
vács, Rigó u. 14. szám. 

A RADIÖ MŰSORA: 
JÚL IUS 21, SZERDA 

Kossuth-rádló 

4.30 Hirek, 4.40 Reggeli zene. 5 Falu-
rádió. 6 Lapszemle, 7 Hirek. 7.10 Hang-
lemezek, 8 30 Népdalok. 9 Hfrek a nagy-
világból. 9.05 Szórakoztató zene. 9.20 If-
júsági műsor. 9.40 Gyermekrádió. 10 Hí-
rek, 10.10 Vonósnégyes. 10.30 Óvodások 
műsora, 11 Indulók, 11.30 Énekkar. 12 
Hfrek. lapszemle. 12.15 Hangos úfság, 12 
óra 45 Operettdalok. 13.20 Tánczene. 14 
Hírek. 14.25 Úttörő híradó, 14.50 Ének-
kar. 15.10 Moszkvai rádió összeállítása, 
15.40 Hanglemezek, 16 Felolvasás, 10.40 
Levelekre válasz. 17 Hfrek, 17.10 
Szív küldi. 18 Ifjúsági műsor, 18.30 Tánc-
zene, 18.50 Felolvasás. 19.10 Ajándékmű-
sor, 19.30 Előadás. 20 Hírek. 20.10 Juta-
lommfisor, 20.40 Zenés irodalmi műsor. 
21.12 Lengvel Zenei Hét. 22 Hírek. 22.10 
Tíz perc külpolitika. 22.20 Dalok. 23 Zon-
gora. 24 Hírek, 0.10 Vidám népzene. 

Petőfl-rádló. 

6.30 Fúvósindulók. 6.40 Torna. 6.50 
Reggeli zene. 7.30 Kisiskolások műsora, 7 
óra 40 Hanglemezek. 14 Rádióegyüttes. 14 
óra 40 Zongora. 14.50 Felovasás, 13 Ope-
rnrészletek, 15.35 Elbeszélés. 16 Zenekari 
hangverseny, 17 Énekkar. 17.25 Előadás. 
17.40 Elbeszélés. 18 Vonósnégyes. 18.30 
Filmzene. 19 Előadás. 1930 Vidám fúvós-
zer.e. 19.40 Sporthíradó. 20 Lengyel Zenei 
Hét, 22.10 Szórakoztaló zene, 

Vasárnap délelőtt 10 és délután 4 órai 
kezdettel a VTSB és a Ruhagyár Sport-
köre közös rendezésében bdnyolit ottúk Is 
a Pécs—Szeged vára ok közötti úszóver-
senyt. Délelőtt az últö-ő cs serdüld, dél-
után a felnőtt, illetve összevont számokat 
tartottak nteg. A szépen feldíszített 
uszodában mintegy 1200 f.'invi közönség 
előtt került sor a délutáni versenyre, 
melyet a kínai főiskolai válogatott iész-
vétele tett színvonalassá. A szegedi kö-
zönség meggyőződhetett a kínai együttes 
nagy felkészültségéről és erős küzduké-
pességérűl. Különösen a férfi hátúszó Vu 
Cuan Jü és a női pillangó Ta Li Va ren-
delkezik nagyfokú technikai ludassal. 

A szegedi, különösen a fiatal ko osz-
tályú versenyzők dicséretreméltó gytíznl-
akarássai küzdöttek. A Szeged városi 
válogatott tagjai: Dobai II.. Peterdi Lilla 
és Kiss Ilona (Pe öfi) a kinai versenyző-
ket megelőzve. kitűnő időeredménnyel 
győztek és hoztak dicsőséget városunk-
nak. Kiváló időeredményt és jó helyezést 
értek el fiatal. 13—14 éves koruk ellenére 
Nr.gvpál Erzsébet (Petőfi) és Frank An-
no (Haladás' . 

Eredmények: 100 m férfi, hát 1 Vu 
Cuan Jü 1:15.9. 2. Gallov (Szegedi 1.21. 
3. Csapó (Szeged) 1:23. 100 m férfi, mell-
úszás 1. Mu Sfan Sju 1:15.6. 2. Aradi 
(Szeged) 1:17, 3. Szü Cn Szin 1:17.8: 400 
rn férfi, gvo-s 1. Szendrei TI. (Szeged) 
5:34.9. 2. Martonffi (Szeged) 5:37.3. ?.. 
Szabó (Pécs) 5:43.8; 100 m fé'fi, pillan-
gó I. Tu Koan Bim 1:17.9: 2. Lombos 
(Szegedi 1:19.9; 3. Gajdos (Nyíregyháza) 
1 20.3: 100 férfi, gyors 1. Dabai Gyula 
(Szeged) 1:02.9 2. C ' Jfln Pó 3. U — 
Sző Szin l:Ot.9. 4x100 m férfi. gyors-
váltó 1. Kínai főiskola! válogatott 4:17 3: 
2. Szeged 4:24.8. Kísérő számok: 50 m 
úttörő, fiú, gyors: 1. Szoboszlal (Kini-

Kézllabda 

A kispályás kézilabda mindinkább nép-
szerűvé válik Szegeden, szombaton este a 
villanyfényes mérkőzésen is „telt ház " 
volt az Építők pályán. 

Szeged válogatott—Budapest B. válo-
gatott. férfi, barátságos 16:11 (12 5). 
Góldobók Ribizsár 12 (egyet 7-esböl), Fa-
ragó 2. Csiszár, Halász 1—1. 

Budapest B. válogatott—SzegcJ válo-
gatott férfi barátságos, visszavágó 13.13 
(3:5). góldobók: Ribizsár 6, Csanádi 4, 
Blte-Csiszár 1—1. 

A szombat esli első mérkőzésen a vé-
delmek közti különbség döntött. A fővá-
rosiak sávoztak. míg a szegediek szoros 
emberfogása eredményesebbnek bizonyult. 
A szegediek támadásszövése csak addig 
volt tetszetős és korszerű, míg a győzel-
met nem biztosították, utána kényelmes 
Játék folyt. A fővárosiak az első mér-
kőzésen még csak ízelítőt adtak villám-
gyors ellentámadásaikból, a visszavágón 
azonban ezzel meg Is szerezték a győ-
zelmet. Nem bfztató kézilabjasportunkra. 
hogy nagyobbrészt még mindig kosara-
sok űzik. 

Kosárlabda 

Csongrád megyei női válogatott—Szé-
kesfehérvári Lokomotív (8:22 (27:4). 
Nőt válogatottunk nem muta'oít meggyő-
ző formát, hiányzott középjáténosuk is, 
Éri s a helyette ja is ió Szőke egyelőre 
még csak Ígéret. Kosárdnbók: Szőke 14, 
Sebők 11. Tóthné 8. Gá lod Berta 4-4, 
FOredlné 3, Marton—Halászná 2—2. 

Csongrád megyei ifjúsági lér'i' válo-
gatott—Székesfehérvári Lokomo'.iv 96:58 
(38:25). Az ifik hatalmas játékkedve, jó 
erőnléte jó előjel a székesfehérvári négy 
megye tornájára. Kosárdobók: Meke 31, 
Liptai 20, Klein 8, Török 8. Páncél-Gö 
rnör 6—6. Molnár 9, Kiss—Kopasz 4—1, 
Paulusz 2. , 

Teke 

A Szegedi1 Petőfi tekézöi a jelenlegi 
aklfv pihenő alatt 'cljesttették MHK (er-
vüket. Ezenkívül kiegészítő sportként röp-
lahdáznak. röpteniszeznek s hogy kedvenc 
sportjuk se maradjon ki: krixpartlkat ját-
szanak. A női csapat Jelenleg a tabella 
második helyén áll. kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott Dobóné. Nagyné és Soós-
né. A női (ekézők a bajnokság elnyerését 
tűzték ki célul, nem alap nélkül, hi-
szen a tavaszi elsőségük is cs ik egyetlen 
játékosuknak a rangadó mérkőzésen nyúj-
tóit aránylag gyenge szereplésén múlott. 
A férfi csapat a 6.- helyen van, de az 
őszi idényben Jobb eredménvt remélnek. 
Közülük Révész. Kiss és HladeK nyúj-
tott állagon felülit. Augusztus l-löl meg-
kezdik az edzéseket az őszi szezonra, 
amely előtt Környei Lajos szakosztályve-
zető Budapestre tervez előkészületi mér-
kőzéseket. 

Birkózás 

Az Sz. Maiadás birkózó csapat) a Du-
na-Tisza-közi Béke-kupa szibadiogású 
birkózó mérKÖzésén, Kiskunfélegyházán 
5:3-ra győzőit a K. Vasas ellen. Az Sz. 
Haladás versenyzői közül Benkö, Csaba. 
Kendi és Vászin tussal Fiain pontozás-
sal győzött. Az Sz. Haladás ezzel a 
győzelmével a tavaszi fordulóban elsű 
helyen végzett 2 pont előnnyel. 

Flacara—Sz. Haladás 3:1 (2:1) 

Az Sz. Haladás NB. I-es labdarugó 
csapata vasárnap Ploestlben Játszott a 
román bajnokság 4. helyezettje, a Flacara 
ellen. A román csapat szén és nagv küz-
delem utón 3: l-re győzött. A szegedi 
Játékosok szerdán Kolozsvárott, a ro-
mán utánpótlás válogatott ellen játsza-
nak. ahonnan csütörtökön reggel Indulnak 
Budapestre és pénteken este érkeznek 
Szegedre. 

1954-ben már több mint 50 új világbaj-
noki cím dőlt el 

Az 1954. évre kiirt 22 világ- és 7 Euró-
pa-bajnokság legnagyobb részét már le-
bonyolították. 1954 első felében rendezték 
meg a teremkézilabda, gyorskorcsolya, 
bob. műkorcsolya, sf. Jégkorong, aszta-
litenisz, lovaglás, teke. birkózó (szabad-
fogású). vívó, labdarugó és tornász vi-
lágbajnokságot. Ezeken már több mint 
60 új világbajnokot avattok. A nem/ctek 
között a legtöbb első helyezést a Szov-
jetunió versenyzői érték el. számszerint 
21-t. 

A magyar versenyzők eddig az alábbi 
számokban szereztek világbajnoki el-
met: 

Asztalitenisz: Gervalné (vegvespáros-
ban). 

Vfvás: Orley (Ifjúsági kardvívás). 
„ Magyar válogatott (kard csapat) 
„ Magvar válogatott (női tőres.) 

Kárpáti Rudolf (kard egyéni). 
Torna: Keleti Ágnes (felemfakorlát). 

Magyar válogatott (nöl kézi-
szorcsapat). 

Totóeredmények 

1, x, 1, x, 1, x, törölve, 2, 2, 2, 1, 1, 1. 

zsi) 32, 2. Oíruba (Textilművek) 33.2; S. 
Orosz (Ruhagyár) 34.2; 50 úttörő , Ilii, 
pillangó 1. Sípos (Haladás) 37.6; örley 
(Kinizsi) 43.2; 3. Melovics (Pécs) 47.6; 5Ü 
úttörő, fiú. hátúszás I. Gyémánt (Kini-
zsi) 37.9. 2. Irányi (Dózsa) 41.2, 3. Benkö 
(Lokomotív) 41.6; 50 m úttörő, fiú. mell-
úszás 1. Füzesi (Haladás) 41.2, 2. Tok 
(Dózsa) 42.1. 3. Hercz (Pécs) 42.6. 4x30 
m úttörő. Lú, ' vegyesváltó 1. Kinizsi 
2.40; 2. Dózsa 2 47.2, 3. Haladás 2:53.7; 
100 m serdülő, fiú. hátúszás 1. Szalaf 
(Petőfi) 1:21,2; 2. Takács (Dózsa) 1:29.3, 
3. Nagypal (Petőfi) 1:29.4, 100 m serdülő, 
fiú, mellúszás 1. Somogyi (Pécs) 1:30.7; 

2. Verecki (Pécs) 1:30.8, 3. Fazekas (Pos-
tás) 1:31. 

Női eredmények: 100 m hátúszás 1. Hon 
Kca Hui 1:30.3; 2. Nagynál (Szeged) 
1.32.2; 3. Vida (Szegedi 1:36.9; 100 m 
mellúszás 1. Peterdi (Szeged) 1:32; 2. 
Czao Csin Csin 1:35.9; 3. Szabó (Szeged) 
1:36: 100 m pillangó I. Ta Li va 1:29.9. 
2 Kandó (Szeged) 1:37.5; 3. Balczei 
(Pécs) 1:48.8; 1(10 m gyorsúszás 1. Kiss 
Ilona (Szeged) 1:19, 2. Szjc Li Hui 1:19: 
3. Frank (Szeged) 1:19.3: 4x50 vegyes-
váltó 1. Kinei főiskolai válogatott 2:3(i.tt 
2. Szeged. 2:43.0: 3. Haladás 2:46. Kísérő 
számok: 50 m úttörő, mellúszás 1. Ör-
dög (Petőfi) 45.4; 2. Szabó (Pécs) 40; 3. 
Kármán (Pécs). 50 m úttörő, nát 1. 
Chorus I I . (Petőfi) 45.3 . 50 m úttörő, 
piliangó 1. Junker (Haladás) 49.4; 2. "öl-
gyesi (Petőfi) 50.2: 100 m serdülő, me".-
úszás I. Temesvári I I . (Petőfi) 1:38.5. 
2. Bcreczkv (Haladás) 1:40.2. 3. Back 
(Haladás) 1:42 100 m serdülő, p'llangó-
úszás 1. Weinberger (Petőfi) 1:54.3, 2. 
Chorus t. (Petőfi) 1:54.4; 3. Hercz (Pe-
tőfi) 1:56.9. 

, , Faragó Sándor 

Az Sz. Lokomotív országos atlétikai 

versenye 

Az Sz. Lokomotív rendezésében vasát-
nap országos I. osztályú atlétikai ver-
senyt tartottak a Lokomotív pályán. A 
színvonalas versenyen, amelyen több fő-
városi és vidéki elsőosztályú versenyző 
indult, igen jó eredmények születtek. 100 
tn 1. Pelle (Sz Lok) 11.1 (igen ió ered-
mény), 2. Pólya (Debreceni Haladás) 
11.3, 3. Farkas (Kőbánvni Lok) 11.4, 200 
m ifjúsági 1. Iványi (Sz Lox) 24.1 (Jó 
eredmény). 2. Gyarmati (Sz Lok) 24.3. ?.. 
Csap (Debreceni H.) 25.6; 800 m I Új-
vári (Debreceni Honvéd) 1:58. 2. Párczen 
(Sz. Lok) 2:00.2. 3. Reich (Kőbányai Lok) 
2:08.4: 500 m I. Szabó (Kőbányai tok) 
15.33: 2. Bersenvei (Debreceni Lok) 17.53, 
távolugrás 1. Kovács (Sz Haladás) 625. 
2. Párczen (Sz. Lok) 616, 3. Németh (Sz 
Haladás) 525. Diszkosz 1. Katona (Sz. 
Haladás) 35.29. 2. Kocsis (Sz Hatadás) 
32.80, ifi. diszkosz 1. Prohiszka (Sz Ha-
ladás) 37.30 (Jó eredmény). kalamícsve-
tés 1. Katona (Sz Haladás) 48.12. 290 
m t. Pelle (Sz I.ok) 23 4. 2. Szüllösl 
(Kőbányai Lok) 2.3.6. 3. Pólya (Debreceni 
Haladás) 2.3.7. rúdugrás 1. Sárkány (Sz. 
Dózsa) .360 (figyelemreméltó eredmény). 
2. Németh (Sz Haladás) 320, 3. Deák 
(Debrec-ni Haladás) 320. 

Női eredmények: 60 m serdülő sfklutás 
!. Bódi (Sz Lok) 8 8. 2. Biró (Makói Va-
sas) 9.2, ifi. matrasugrás 1. űyurlcza 
(Kőbányai Lok.) 135. 

AZ FVB HÍREI 

A XI I . FVB megnyitó- és záróünnep-
ségének különböző műsorszámaiban sze-
replő fiatalok már hosszú hetek óta lel-
kesen készülődnek, tökéletesítik gyakorla-
taikat. Az üzemi knltúrcsonortokból ala-
kult 420 főnyi nénitánc-együttes minden 
hétfőn a Vasas budapesti népligeti pályá-
ján tartja próbáit. A záróünnepélyen fel-
lépő közel 400 táncost a sportegyesüle-
tekből válogatták ki. 

1390 fiatal a „béke" szót formálja 
majd zárókénként a Népstadion zöld gye-
pén. A fiatalok zene han-zjai mellett fut-
nak a pálva közenére s felállásukkal pil-
lanatok alatt kialakítják: „Pace, peace, 
friede. mlr, béke". 

A X I I . nyári Főiskolai Világbajnokság 
megnyitóünnepségén gyújt 'ák meg a Nén-
stadlcnban annak a kandelábernek a tü-
zét. amely a versenyek ideje alatt, 
augusztus 8-ig egyfolytában ég. 

A záróünnepségen külön oszíooban vo-

nul fel valamennyi főiskolai világbajnok. 

A legújabb jelentések szerint a népi 
demokratikus országokból megérkeztek a 
részletes nevezések. Esze-int a bolgár 
fiatalok 175, a románok 186. a csehszlo-
vákok 239, a lengyelek pedig 136 íőnyt ver-
senyző és klsérögárdával vesznek részt a 
budapesti FVB-n. 

Az Indonéz főiskolások közöl 5 teni-
szező és 2 úszó utazott el Dzsakartából 
a X I I . nyári főiskolai világbajnokság 
színhelyére. Budapestre. 

Mexikóból Tonatia Gutlerez, az Ismert 
úszóbajnok indul az FVB úszóverse-
nyein. 

Hivatalos totónyeremények 

Az I nyerőosztályhan 7-en érlek el 13 
találatot. A nyereményösszeg egyenként 
21.532.50 Ft. 

A I I . nyerőosztályban 217-en értek el 
11 találatot. A nyereményösszeg egyen-
ként 687.50 Ft. 

A I I I . nyerőosztályban 2659-en éltek el 
10 találatot. A nyereményösszeg egyen-
ként 75 Ft. 

A 10 és II találatos nyeremények kifi-
zetése Július 22-én. a 12 találatosoké pe-
dig Július 27-én kezdődik. 

Vas- és Fémhulladék Ipari V. SE-
GÉDMUNKÁSOKAT KERES VASRA-
KODASR \. Munkaruhát. bakancsot, 
esőkabátot és egyéb védőfelszerelést, 
kedvezményes áron ebédet és mun-
kásszállót biztosítunk dolgozóinknak. 
Cím: Budapest, V I I . Madách Imre 
út 7. szám. 
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