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Áttérés a fiúk és iányok együttes oktatására 
Részletek, I. A. Kairov, 

az OSZSZSZK közoktatási miniszterének cikkéből 

Nemrég a Szovjetunió miniszter-
tanácsa rendeletet hozott -Az 
együttes oktatás bevezetéséről 
Moszkva, Leningrád és más váro-
sok iskoláiban*. 

Moszkva, Leningrád és a többi 
nagyvárosok iskoláiban a f iúk és 
lányok elkülönített oktatását a 
szövetségi kormány 1943 június 
16-i rendelete értelmében az 1943— 
1944. iskolaévben vezették be. Az 
elkülönített oktatást csak az isko-
lák egy részében valósították meg. 
így az OSZSZSZK 41.200 éltalános 
és középiskolája közül csak 2300 is-
kolában vezették be az elkülöní-
tett oktatást, tehát a rendelet csak 
a tanulók 13 8 százalékát érintette. 

Az utóbbi években a szovjet tár-
sadalom széles köreiben, a szülők 
es tanítók közt egyre gyakrabban 
vetődött fel a kérdés, hogy az isko-
lákban szükség van-e továbbra is 
az elkülönített oktatásra. Az együt-
tes és az elkülönített oktatás kér-
dését számos kerületi és városi 
szovjet ülésén is megvitatták. Eze-
ken az üléseken egyhangúlag úgy 
döntöttek, hogy az elkülönített ok-
tatásra nincs már szükség. 

Figyelmet érdemelnek azok az 
éi-vek, amelyeket a szülők a koedu-
kációra való áttérés mellett fel-
hoztak. 

A szülők véleménye szerint a 
gyermekek elkülönített oktatása 
ellentétben áll a szovjet társada-
lomban kialakult életformával. A 
családban, a napközi otthonban, a 
pionyertáborban, az iskolánkivüli 

intézményekben, a technikumokon 
és a főiskolákon, a munka, a tu-
domány, a művészet, a társadalmi 
élet bármely területén — tehát 
mindenütt egymás mellett lá t juk 
az ifjakat és a leányokat, a fér-
fiakat és a nőket, csak a nagyvá-
rosok középiskolája kivétel ez alól 
az általános szabály alól. 

A szülők többsége rámutatott, 
hogy a gyermekek elkülönített ok-
tatása egyáltalán nem segítette eló 
az iskolai fegyelem megszilárdulá-
sát. 

A küszöbönálló iskolaévben te-
hát az iskolák fiú- és leányosztá-
lyait az elsőtől a kilencedik osztá-
lyig bezárólag egyesítik. A tizedik 
osztály tanulói az 1954—55-ös is-
kolaévben még elkülönítetten fog-
nak tanulni. Ennek az a célja, hegv 
a tizedik osztályos tanulóknak 
módjukban legyen tanulmányaikat 
ugyanabban az iskolában befejezni, 
ahol eddig tanultak, ugyanazoknak 
a tanítóknak az irányítása mellett, 
akik nevelésükkel és oktatásukkal 
eddig is foglalkoztak. 

Az ú j tanév első percétől kezdve 
minden iskolában nagy figyelmet 
kell fordítani arra. hogy a tanulók 
kollektívája összekovácsolódjon. A 
felvilágosító munka során különö-
sen a f iúk és lányok barátságának, 
elvtársiasságának és egymáshoz 
való helyes viszonyának kérdésé-
vel kell foglalkozni. Nem szabad [ 
elfelejteni, hogy az együttes okta-
tás bevezetése annál nagyobb ered-
ménnyel jár, minél alaposabb ne-
velőmunkát végzünk az iskolák-
ban. 

* P á r t f a i r e k 

Közöljük az elvtársakkal, hogy 
a párttagsági könyvboríték (piros 
bőrtokból) érkezett. 

Átvehető az M D P Végrehajtóbi-
zottság tudakozójában, Sztálin-sé-
tány 10. Ara 7 forint. 

Pártgazdasági és Ügykezelési 
osztály 
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Várható Időjárás 
péntek estig: Kevés 
felhő, száraz idő, 
mérsékelt légáiantlas, 
a völgyekben hajna-
li köd. A meleg idó 
tovább tart. 

Várható hamérsék-
leti értékek: pénteken 
reggel 12 -1.5, délben 

Külön ifjúság! kölcsönzőt nyit a Somogyi Könyvtár 
Régi kívánságot teljesít a Vá-

rosi Somogyi Könyvtár, amikor 
if jú olvasói részére a Takarcktár-
utca 8. szám alatt külön kölcsön-
zöhelyiséget rendez Ijo. 

Mióta a Járási Könyvtár és az 
Egyetemi Könyvtár csökkentette, 
illetve tulajdonképpeni feladatához 
híven megszüntette az ifjúsági 
kölcsönzést, könyvtárunkra foko-
zott feladat hárul t : immár az egész 
városra kiterjedve kellett meg-
szerveznie ifjúságunk egyre növek-
vő olvasási igényeinek kielégíté-
sét. E szép és egyre bonyolultabb 
szolgáltatást a könyvtár jelenlegi 
szűk helyiségébon ellátni most 
már nem tudja, g az építkezés 
utolsó szakasza amúgyls megne-
hezítené fiatal olvasóink zavarta-
lan ellátását. Ezért úgy határoz-
tunk, hogy a város központjában 
fekvő, arra alkalmas helyiségben 
külön ifjúsági kölcsöző* ál l í tunk 
fel, molyet 14 éven aluli olvasó-

ink vehetnek igénybe. A 14 és 18 
év közötti i f júság és természetesen 
felnőtt olvasóink ellátása változat-
lanul a központi kölcsönzőben tör-
ténik. Részükre is előnyös válto-
zást hoz azonban a rövidesen be-
fejezéshez közeledő, kibővített fel-
nőtt kölcsönző felállítása. Ifjúsá-
gunkat az ú j helyen kellemesebb 
környezet és bőségesebb könyv-
választék várja. Növekvő érdek-
lődésüket remélve biztosra vesz-
sziik, hogy könyvtárunk az eddigi-
nél lelkiismeretesebben segítheti 
pedagógusainkat az oktató-nevelő-
munka közös területén cs szóra-
koztató feladatának is nagyobb 
mértékben tehet eleget. 

I f júsági kölcsönzőnk hétközna-
ponként 12 cs 3 óra közölt tart szol-
gálato* és folyó hó 6-án, hétfőn 
nyílik meg. 

Lődi Ferenc, 
a Somogyi-Könyvtár vezetője 

Idejében szánfsunk és véssünk 
t u t i t » l « » l « * • * » ) « 

Kel a rozsvelés a kisteleki Felszabadulás tsz-ben 

Csiszár Sándor elvtárs, a kiste-
leki Felszabadulás tsz elnöke je-
lenti: Az elmúlt héten, szombatra 
befejeződött a kisteleki Fcl.szaba-
duls tsz-ben 25 katasztrális holdon 
a rozsvetés. Koczka Gyula, Boros 
Illés, Horváth Zsikó István, Kékasi 
József is jól munkálkodott a rozs-
vetés befejezéséért. 

Most már a jól c lmunkál t föld-
be elvetett rozs kelőben van és 
szépen zöldéi is. Jóminőségű, 
kitisztított vetőmagot tesznek 
ezután Is a földbe a szövetke-

zet tagjai. 
Az ősziárpa vetésével is hamaro-
san készen lesznek. Szépen mutat-
nak a másodnövények is. Hajdiná-
ból holdanként mintegy 8 mázsa 
termést várnak. J ó termést 'gér a 
másodvetésű kukorica és a tarló-
burgonya is. 

Minden munkaegységre — ame-
lyet augusztus l-ig szereztek a ta-
gok — 2.30 kiló kenyérgabonát osz-
tottak. Kiadtak ezzel együtt már 
31 deka takarmánygabonát is egy-
ségenként. Zsírt is kaptak a tagok, 
egységenként 2 dekát. A tsz-ben 
munkálkodó minden család vá-
lasztási malacot is kapott. 

Évközben több mint 7 forint 
pénzelöleget adtak ki egységen-
ként. Tavaly egész évben eny-

nyi volt a pénz.iárandóság. 
Természetesen ezután is osztanak 
pénzt és lesz még természetbeni já-
randóság is A tagság munkakedve 
megnövekedett. 

Elhatározták, hegy 25 centinél 
sekélyebb szántásba egyáltalán nem 
Vetnek. Hogy ez így legyen, figye-
lemmel kísérik a gépállomás mun-
káját. Arra törekednek a szövet-
kezetiek, hogy helyes vetésforgót 
alakítsanak ki. Biztosítani k ívánják 
ál latál lományuk részére a zöld 
futószalagot. A soronlévő munkák 

elvégzését jól segíti a kisteleki 
gépállomásról a tsz-be kihelyezett 
agrenómus: Dallos Pál. A vető-
szántásokat helyesen, ő maga is 
naponta többször ellenőrzi és ha 
hibát észlel, megmondja azt. 

Fogyatékosság a kisteleki gépál-
lomás és főagronómusa Lázár Ist-
ván munká jában , hogy nem egé-
szen megfelelő a gépek helyes el-
osztása. Előhántós eke kihaszná-
latlanul állt Csengelén, pedig a 
kisteleki Felszabadulás tsz-ben 
nagy szükség lett volna rá. Az a 
kérése a Felszabadulás tsz tagjai-
nak: a kisteleki gépállomás és fő-
agronómusa helyesebben szervezze 
meg a munkát , hogy hasonló hi-
bák ne legyenek. 

A vetési munkák mellett a tsz 
tagsága a burgonyát is szedi. Egy-
ségenként má r ki is adtak 1 kiló 
20 deka burgonyát a tagoknak. 

Az őszi betakarításban és ve-
tésben az elsők között akarnak 
járni a felszabadulás tsz tag-
jai. Dolgoznak is szorgalmasan. 

Hónapokkal ezelőtt többen bead-
ták a tsz-ből való kilépési nyilat-
kozatot. Most má r — az eredmé-
nyek láttán — nincs kilépő a tsz-
ből. Tsz-ben maradnak a régebben 
kilépni szándékozók, mert tudják, 
hogy a helyes gazdálkodás és szor-
gos munka nyomában jó sorukat 
ott megtalál ják. 

MOZI 

Szabadság: Hűtlen asszonyok. — Uj 
olasz film (szeptember 8-ig). 

Vörös Csillag: Táncmester. — Szovjet 
film (szeptember 5-ig). 

Fáklya: Hősök tavasza. — Olasz film 
(szeptember 3-ig). 

Az előadások a Szabadság és Fáklya 
filmszínházakban háromnegyed 6 és 8 
óiakor. Jó idő esetén a Fáklya-moziban, a 
Kettmoziban az esíi előadások negyed 9-
kor. a Vörös Csillag-moziban fél 7 órakor 
kezdődnek. 

SZÍNHÁZ 

Ma nincs előadás. 

TAJSZINHAZ 

Szafymaz: 8 órakor: Sevillai borbély. 

MUZEUM ' 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota. Roose-
wclt-tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével 
mindennap délelőtt 10 órától délután 5 
óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-től 21 ó'áig, 
hétfőn 14-től 21-ig; vasárnap 9-töl 13 
óráig. Szakkönyvek kölcsönzése 12 órától 
20 óráig, hélfőn 14-től 20-ig; vasárnap 9-
töl 13 óráig. 

Somogyi: Olvasóterem 13-től 10 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-tól 
7 óráig. 

A SZEGEDI ZENEPEDAGÓGUSOK mun-
kacsoportjának zeneiskolája, zenei óvoda, 
zenei előképző, hegedű és zongora tan-
szakára pótbelratását szeptember 3, 4. 
napján délután 4—6-ig az alsóvárosi taní-
tóképzőben. 

MA, PCNTEKEN DÉLUTÁN 4 órakor Al-
sóvároson. a Mátyás-téri szociális-otthon-
ban békegyülcst tartanak az otthon lakói: 
békeházzá avatják lakóépületüket, amely 
gondtalan otthont nyújt nekik. A békeház-
avatás után gazdag kultúrműsorral szóra-
koztatják az otthon lakóit. 

EZÚTON MONDOK KÖSZÖNETET azok-
nak. akik felejthetetlen férjem elhunyta 
a'kalmából részvétüket fejezték ki. Orv. 
dr. Báló Lajosné. 

DELMAGYARORSZAO 
a Magyar Dolgozók Pártja 
rsongrádmegvei napilapja 

Szerkeszd: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megvel Bizottsága 
Szerkesztőség Szeged. Lenin-u. II. 

Telefon: 35-35 és 40-80. 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér 1 

Telefon: 31-16. és 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipari Vállalat, 
Szeged 

Felelős vezető: Vincze György 

SZERDÁN délután az SZTK kőrpadjáról 
valaki elvitte szürke kardigánomat. Ké-
rem a Rendelőintézet portájára adja le. 
inert ismerik. 
A PETŐFI kultúrolthonban (Rákóczl-u. 1.) 
minden szombaton össztánc. Zenét a vasút 
5 tagú tánczenekara szolgáltatja. Belépő-
díj 4 Ft. 
HEGEDOT vásárol, Javít Sági (Steiner) 
hangszerkészítő, Somogyi u. 19. 
GYAKORLATTAL rendelkező, kifogástalan 
gép- és gyorsírót felvesz a Szegedi Bel-
sped. Jelentkezés Bajésy-Zs. u. 22. szám 
alatt. 
SORGÖSEN elcserélném egészséges laká-
som hasonlóért bárhol. Ctm Petőfi-telep 
II . 18. 
GÉPIRÖ- és gyorstrótanfolyamok kezdőd-
nek szeptember 1-én a Felnőttek Szakisko-
lájában, Sztálin sétány 11. 
UEJARONÖ főzömindeuest azonnal felvesz 
dr. Berkes, Sztálin krt. 61. 
EGY fehér, mély kocsi eladó. Bihari u. I t . 
SZAR talpon, polyva, szalma, nagyobb 
süldő eladó. Holló u. 7. 
ELCSERÉLNÉM Felsővárosi magánházba 
lévő 2 szobás lakásom hasonlóért. Cfm 
Hattyú n. 19. 
ELCSERÉLNÉM egyszobás. konyhás és 
íáskamrás lakásom - lehet házfelügyelői 
vagy nagyobb: egyszoba vagy üzlethelyi-
ség. Jószágtartás van. Érdeklődni lehet 
minden nap. Külső Csongrádi sgt. 90. 
LI.ADO egv fé'háló szobabútor. Érdeklőd-
ni lehet reggel 8-tól Szeged, Hajnoczl u. 
26. szám. 
HAZ eladó vagy takásátadással. Répás u. 
17. szám. 
ItORKABAT alakítás. Javítás vízhatlan 
festéssel Csordás börruhakészftő mesternél. 
Szent Miklós u. 7. Felsőváros 
MEGBÍZHATÓ bejárónőt vagy bennlakót 
felveszek. Bocskai u. 4. I. em. 
ELADÓ fél hold föld a röszkei állomás-
nál. Érdeklődni: SzécsI u. 12. 
ELCSERÉLNÉM 2 szoba, fürdőszobás la-
kásom egyszobásért. Jókai u. 11. I . 6. ajtó. 
GYERMEK sportkocsi eladó. Sziliért sgt. 
42 szám. 

ÚJSZEGEDEN gyümölcsöskert 4 szoba, 
kenvhás lakással. Közülük egy azonnal el-
cserélhető. eladó. Bajcsy-Zs. u. 22. I I I . 
em. 26. Pap. 
SIMA sötétdió háló, kárpitozott ágybetét 
eladó. Pusztaszeri u. 26. 
500 NÉGYSZÖGÖL kert feléből kiadó, ar-
tézi víz bent. 400 művészi képes levelező-
lap a világ legsezb tájairól eladó. Újsze-
ged, Csanádi u. 24. 
1400—1500 NÉGYSZÖGÖL szőlő. gyümöl-
csös eladó Szatymazon. Érdeklődni Uveg-
bolt, Sztálin krt. 38. 
FÖLD. elsőrendű, 800 négyszögöl, eladó. 
Felsővárosi feketeföldek. Becsey-tanya. 
HAI.OSZOBABUTOR. 8 részes, eladó. Vá-
sárhelyi sugárúti vámháznál. Érdeklődni 
vfisárnaolg. 
ZONGORÁT, orgonát, harmonlumot töké-
'etesen hangol, favít vidéken is: Rakov-
zkv. Sz'ged. Jósika u. 31. Telefon 40-06. 

KÉT hold szántó eladó Baktóban. Érd.: 
Haltyas-sor 35. 

A HID szegedi feljárójától a Gőzfűrészig 
elvesztettem mnnkáskabátomat. A becsü-
letes megtaláló a bennelévő fontos Irato-
kat Juttassa el a Szegedi Gőzfűrészbe, 

A z Üjszegedi Rostkikészítő telepen az irodaépület ablakai előtt 
kisebb-nagyobb tcglarakásak láthatók. Nem mostanában 

herdták cda, hanem közel két esztendeje. Akkor szükség volt tég-
lákra és valamivel többet rendeltel; belőlük, hogy ha kell. hát legyen 
kéznél tégla. Azóta nagy mennyiséget felhasználtak belőlük, ,iónéhány 
darab el is törött már, de még m ind ig van ott 2500. Ez — úgy mond-
ják — elegendő lesz a központi javí tóműhely építéséhez. 

A központi javítóműhelyt m á r rég bővíteni kellett volna, de 
most egyelőre nem kerül rá a sor. A tégla ott áll készen falbaépl-
tésre várva. Pedig máshol igen nagy szükség lenne rá. A dunai árvíz 
nagyon sok házat rombadöntött. Ezek mielőbbi felépítéséért az or-
szág téglagyárai megfeszített mun kát végeznek, valósággal ont ják a 
téglát, hogy az árvissujtotta család ok otthonai rövid idő alatt felépül-
jenek. Az Üjszegedi Rcstkikészitő telepen lévő téglamennyiségből is 
egy kisebb család otthonát fel leh etne építeni. Gondoljanak erre a 
Rostkikészítő Vállalatnál. Ne raktá rozzák feleslegesen a téglát, ami-
kor máshol igen nagy szükség len ne rá. 

Ruhabemufalóval egybekötöt t ankétot tar tot tak tegnap 
a Női Model l ruha Üzlet 3. számú á rudá jában 

A Lenin-utcában július 22-cn 
nyílt meg a Női Modellruha Üz-
let 3. számú árudája. Ízlésesen be-
rendezett készruha-üzlet ez. A ve-
vők szívesen látogatják, mert meg-
kapnak mindent, amit keresnek. 
Ezt legjobban bizonyítja az, hogy 
július hónapban egy hét alatt fél-
havi tervüket teljesítették. Augusz-
tus hónapban pedig több mint 110 
százalékos tervteljesítéssel dolgoz-
tak. 

Tegnap az áruda dolgozói ruhabe-
mutatót rendeztek, hogy meghall-
gassák a vevőik kívánságát az ószi 
modelleket illetően. A bemutatón a 

legszebb, legdivatosabb őszi model-
leket láthatták a vásárlók. A szö-
vet- és kascha szoknyák, szövetru-
hák, esőkabátok, ú j divatú kockás 
lódenok — amelyeket bemutattak 
— minden méretben és színben 
kaphatók. Nagy tetszést aratott 
minden egyes bemutatott darab. 
Különösen a szövetruhák és kabá-
tok érdekelték a megjelenteket. A 
kosztümök iránt is nagy volt az ér-
deklődés. 

A megjelent vevők nem fukar-

kodtak a dicsérettel. Ezt megérde-

melték az áruda dolgozói, 

S P O R T 

A torinói úszó- és vililabda Európa-bajnok-

ság csütörtöki eseményei 

A 200 m-es térti pillangóúszásban és a 
400 m-es gyorsúszásban is döntőbe Jutot-
tak a magyar versenyzők. 

Csütörtökön délelőtt Torinóban folytatód-
tak az úszó- és vízilabda Európa-bajnok-
ság küzdelmei. A magyar versenyzők ez-
úttal is kitűnően szerepeltek: a 200 m-es 
férfi pillangóúszásban és a 400 m-es gyors-
úszásban egraránt bejutottak a döntőbe. 

Megkezdődött a vízilabda elődöntő is. Az 
első mérkőzésen Nyugat-Németország le-
győzte Angliát. 

Csütörtökön dé'után Torinóban először a 
200 méteres térti pillangóúszás döntőjére 
került sor. Közvetlenül a rajt után Fejér 
Zsolt tört az élre és ötven méternél ö 
fordult elsőnek. Szorosan nyomában ha. 
ladt Tnmpek és a szovjet Martlncsik. 100 
méternél Fejér érte elsőnek a falat, máso-
diknak Martlncsik. harmadiknak a köz-
ben erősen feljavult Lusien, majd negye-
diknek Tumpek. Hatalmas küzdelmet ho-
zott az utolsó ötven méter. Tűmnek fo-
kozatosan erősítette az iramot. t75 m-nél 
már együtt haladt a két magyar, 180-nál 
pedig Tumpeknek már egy karcsapásnyl 
e'önve volt Fejér előtt. 
Európa-bajnok: Tumpek György (magyar) 

2:32.2 p. 

2. Fejér Zsolt (magvar) 2:35.1 p. 
3. Martlncsik (szovjet) 2:36.3 p. 
A 200 méteres férfi pillangóúszás után 

bonyolították le a 100 méteres női hátúszás 
döntőjét. Magvar részről a fiatal Htinyadfi 
Magda érte él a legjobb eredményt, akt 
a rendkívül erős mezőnyben hatodik he-
lyezést szerzett. 

A férfi műugrásban a kötelező gyakor-
latok után a magyar Siák az ötödik he-
tven áll. 

Vízilabda: Magyarország-Jugoszlávia 3:3. 

Továbbra Is Szondy István vezet az öttusa 
bajnokságban 

Magyarország 1954. évt öttusa bajnok-
ságának harmadik és háromtusa bajnok-
ságának első versenyszámát, a pisztoly-
lövést csütörtökön bonyolították te. 

Az öttusa pisztolylövő versenyt az olim-
piai bajnok magyar csapat tagja. Szondy 
István nyerte 196 körös kitűnő teljesít-
ménnyel. ami a legjobb magyar nyári 
öttusa pisztolylövő eredmény. 

Az Sz. Lokomotív labdarugók Kecskeméten 

A Szegedi Lokomolfv NB. It-es labda-
rugó csapata vasárnap Kecskeméten a 
Kecskeméti Kinizsi ellen küzd a bajnoki 
pontokért. 

400.000 fölé emelkedett 
a beküldött Totó-szelvények 

száma, s így több, mint 

600.000 ft 
kerül szétosztásra a nyerte-
sek között. A 35 hét ered-

ménye: 
11 találat 3C07 Ft 
10 találat 236 Ft 
9 találat 31 Ff 

Totozzon t Nye r he t ! 

Vasas területi atlétikai verseny 

A Hunyadi téri sportpályán vasárnap dél-
előtt 10 órai kezdettel Vasas területi atlé-
tikai versenyt tartanak. A nagyszabásúnak 
ígérkező verseny tehetségkutató és minő-
sítő jellegű. makói, hódmezővásárhelyi, 
kiskunfélegyházi és szegedi vasasntléták 
vesznek részt a viadalon. 

Az Sz. Haladás pálya vasárnapi műsora 

A felsővárosi Sz. Haladás pályán dél-
után fél 2-kor Szegedi Haladás II—Győrt 
Vasas II. tarlalékbajnoki. negyed 4-kor 
Szegedi Petőfi—Kőbányai Lokomotív NB. 
It-es mérkőzés. 5 ö-nkor Szegedi Haladás 
—Gyűri Vasas NB. I-es mérkőzés. 

Ma tartja az Sz. Dózsa vezetőségválasztó 

taggyűlését 

A Szegedi Dózsa Sportkör ma délután 
6 órai kezdettel vezetőségválasztó taggyű-
lést lart Deák Ferenc-utca 22. szám aláttt 
klubhelyiségében. 

Az újszegedi versenyuszoda vasárnapi 

műsora 

Az újszegedi versenyuszodában vasárnap 
délután 3 órai kezdettel az Sz. Haladás 
és az Sz. Kinizsi rendezésében úttörő, 
serdülő és ifjúsági, női és férfi úszóver-
senyt tartanak a Bp. Haladás és a Bp. 
Kinizsi úszóinak részételével. Utána fél 
5-kor Szegcdi Dózsa-Szegedi Haladás 
vándorzászlós vízilabda mérkőzés kerül 
sorra. 

Sz. Petőfi-Kiskunhalast Lokomotív 7:1 

(1:0, 3:0, 3:1) 

Csütörtökön délután háromharmados ed-

zömérközést játszott az Sz. Petőit a Kis-

kunhalast Lokomotív ellen. A szegedi 

csapat könnyen győzött a lelkes halasiak 

ellen. Góllövők: Sebők I. (2), Báló, Bacsó, 

Nemes II., Honit. Nemes I., ill. Kovács. 

A SZEGEDI POSTÁS HÍREI 

A zöld-fehér vívók az őszi Magyar Baj-
nokságra készülnek, amelyen már részt 
vesz kiváló versenyzőjük, Magay is, aki a 
közelmúltban épült jel a világbajnokságon 
szerzett sérüléséből. 

A térti tekecsapat Pécsett az igen erős 
mezönyű Mecseki Kupa döntőjében a 3. 
helyen végzett és már első megyei baj-
noki mérkőzését is lejátszotta. F.zen 200 
fá\ al verte a Szegedi Előrét és így meg-
tariotta első helyét. A női csapat a Vötös 
Meteor és az Ujszegedi Kender legyőzésé-
vel ugyancsak az első helyen áll s ezt 
meg akarja tartani az őszi idényben. 

A kerékpáros szakosztály legeredménye-
sebb lagjai. Fülöp Ilona és Tóth Erzsébet 
egyidőre elhagyják Szegedet. A válogatóit 
kerettel a télen már a melbournel olim-
piára kezdik meg a felkészülést, amelyhez 
a postától úgy kapják meg a segítséget, 
hogy ez olimpiáig Budapestre helyezik 
őket. A megyei bajnokság 8. helyén álló 
lalrdarugó csapat az elmúlt vasárnap 
mindössze l:0-ra kapott ki az első helye-
zett Hódmezővásárhelyi Dózsától. Ez az 
eredmény a csapat formábalendülését bizo-
nyltja s reményt nyújt az őszi jobb sze-
repléshez. 

A röplabda és kosárlabda csapatok vég-
zik felkészülésüket a közeljövőben megin-
duló őszi bajnoki lordulókra. 

A R A D I Ö M Ű S O R A : 

SZEPTEMBER 4, SZOMBAT 

Kossuth-rádió 

4.30 Hírek, 4.40 Reggeli zene. 5 Falurá-
dió, 6 Lapszemle, 7 Hirek, 7.10 Hangleme-
zek. 8.30 Fúvószene. 8.50 Balettzene. <1.20 
Úttörő híradó. 9.45 Gyermekrádió. 10 Hí-
rek, 10.10 Ének. 10.41 Zenekari hangver-
seny, 11.30 Előadás, 11.40 Román népi mu-
zsika. 12 Hírek, lapszem'c. 12.15 Hang-
verseny, 13 Tíz perc külnolitika. 13.10 
Könnyű dalok. 13.30 Operettrészletek. 14 
Hírek. 14.25 Zenei Újság. 15.25 Szív kül-
di 15.50 Regényrészlet, 16.20 Operetfketíő-
sök. 16.40 Levelekre válasz. 17 Hirek, 17 
óra 10 Népi zene. 17.30 Szövetkezeti hír-
adó. !8 Egv falu — egy nóta, 18 30 Mosz-
kvai rádió összeállítása, 19 Közvetítés 

Tortnóbó! az úszóbajnokságrót; 19.25 
Hanglemezek. 20 Ht-ek, 20.10 Vidám ze-
nés műsor, 22 Hírek, 22.20 Tánczene, 23 
Hírek a nagyvi'ágból. 23.05 Tánczene, 24 
Hírek, 0.10 Népdalfeldolgozásokból. 

Pelőf!-rádió 

6.30 Kisiskolások műsora, 6.40 Torna, 6 
óra 50 Hangszerszólók, 7 Hang'emezek, 11 
Zenekar. 14.45 Szimfonikus zene, 15.29 Ze-
nei előadás. 16 óra 20 Előadás, 
Ifi óra 40 Énekka-i hangverseny 
17.10 Tíz perc közgazdaság. 17.20 Felöl', 
vasás, 17.40 Tánczene. 18 Versek. 18.30 
Szív küld!, 19 Hangos újság, 19.30 Cho-
pin zongoraművelből. 23.10 Sporthíradó 
20.30 Esti muzsika, 21 Dalok, 22 Opera-
részletek. 


