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Tanácstagot jelölt a 75-ös körzet 
Fölső városon, a 75-ös körzet ta-' 

náostag jelölő gyűléeéro igen szép 
számmal jöttek össze. Ugy mond-
j ák — a pontos számot nem tu-
dom. mert nem a 75-ös körzetben 
lakom — egy néhány hí jával 500 
szavazd polgár lakik itt. És ebből 
az 500-ból 400-n ál is többen vár-
ták, hogy a rfg i tanácstag annak 
rendjo-módja szerint leköszönjön 
és a szónok megkezdje beszédét. 
Beszélt is a szónok vagy 20 per-
cen keresetül, de igaz, ami igaz, 
a jelonlévők egy kicsit csalódtak. 
Nem szép szavakat vártak, hanem 
a valóságot, azt, ami a körzetben 
törtónt, vagy ami történni fog. 

A l ig ült el a szónok beszédét 
rendszeresen követő tape, máris 
megelevenedett az élet, a valóság. 

„Nincs játszótér a közelünkben. 
A gyerekeik még csintalanabbak, 
min t mi v o l t u nk . . . Az enyém se 
különb, az apja fia. Az is az ut-
cán rúgja a labdát. Ablakcsöröm-
pölés jelzi legtöbbször a gólt. A 
letaposott vetemény pedig azt, 
hogy a kertbe repül* a labda. 
Annyiszor kértük már, hogy a 
Klapka teret, meg a Szilléri su-
gárúton. a Cipőgyár mögötti üres 
telket építsék ki játszótérnek. A 
Hazafias Népfront programmjába 
belő kell ezt is venni . . . " 

„Csatornázni kell a Csongrádi 
sugárutat" — szólal fel Ézsiás Ist-
ván. 

„Mindig igényesebbek leszünk" 
— mondja nagy tetszés közepette 
Agóesi elvtárs — Ahhoz már nem 

vagyunk hozzászokva — és nem is 
leszünk —, ami itt, a Csongrádi 
sugárút és a Körút sarkán lévő 
ú j „Italboltban" van. ősrégi ma-
gyar szokás, hogy a vendéglátók a 
vendége* leterített asztallal fogad-
ják. I t t viszont — és még másutt 
is — piszkosak az asztalok, ö rü l 
Ifcz ember, ha ál lva megissza azt a 
2 decit ós tovább megy. 

„Én nem vagyok megelégedve a 
vol* tanácstagunkkal, mert nem 
csinálták meg a Gyevisori át járót" . 

— É n viszont meg vagyok elé-
gedve vele, mert közbenjárására 
olaj jal locsolták le a külső Cson-
grádi sugárutat és most már nincs 
t>or. 

ö r ü l t a szivem, a lelkem. Ugy 
éreztem, hogy ilyen szenvedélyes 
vitákkal telitettnek kell lenni egy 
jelölő gyűlésnek. Mérlegre teszik 
a szavazópolgárok a volt tanács-
tagot. Ha könnyűnek találtatik, 
nem jelölik ismét. 

De, amikor a jó l kezdődő heves 
vita után az egyik asszony belátá-
sa szerint a régi tanácstagot, Far-
kas elvtársnőt, az MNDSZ városi 
titkárát jelölte isinét körzeti és 
városi tanácstagnak, megszán* a 
vita. 

Ez bizony nagy kár. Tovább 
kellett volna folytatni a szenve-
délyes vitát és megrakni a jelölt 
tarisznyáját ú j elgondolásokkal, 
igényekkel, követelésekkel. 

Lehet, hogy akkor a jelölő gyűlés 
sokkal tovább tart, de őszintébb, 
élettel telitettebb lett v o l n a . . . 

<n 

* Párthirek 

Értesítjük az elvtársakat, hogy 
párttagsági könyv borító bőrtok 
érkezett, ára 7 Ft. Átvehető a Sze-
ged Városi Párt-végrehajtóbizott-
ság portáján. 

Értesítjük a t itkár elvtársakat, 
hogy a módosított Szervezeti Sza-
bályzat megérkezett. Kérjük, hogy 
a gazdasági felelősökön keresztül 
biztosítsák, hogy minden párttag 
megkaphassa és tagsági könyvébe 
betehesse. A módosított Szervezeti 
Szabályzat a Városi Párt-végrehaj-
tóhizottság gazdasági osztályán át-
vehető, ára 50 fillér. 

Gazdasági osztály 

Megalakult a Magyar Gyorsíró Szövetség 
szegedi csoportja 

Vasárnap megalakult a Magyar 
Gyorsíró Szövetség szegedi, csoport-
ja . Az alakuló ülésen dr. Kiss 
KároJy, a szövetség képviseletében 
ismertette a helyi csoportra váró 
feladatokat. Utána a magasfokú 
gyorsirás fejlődéséről tartott nagy 
érdeklődéssel kísért előadást. A 
vezetőség megválasztása után dr. 
Batizfalvy János professzor fel-
szólalásában arról bőszéit, milyen 
nagy jelentősége van a gyorsírás-

nak az általános műveltség fej-
lesztése és a különféle ismeretek 
elsajátítása szempontjából. 

A Magyar Gyorsíró Szövetség 

szegedi csoportja már munkához 

látott. Minden csütörtökön a köz* 

gazdasági f iúgimnáziumban (Sztá-

lin-sétány 14.) délután 6-tól 8 órá-

ig gyakorló órát tart. A gyakorló 

órákat bárki dí j talanul látogat-

hatja. 

N A P I R E N D 

A nyugdíjpótlék november végén kerül 

elsőízben kifizetésre 
A ORSZÁGOS NYUGDÍJ INTÉZET KÖZLEMÉNYE 

A' nyugdíjasoknak arra a kér-
désére, hogy az ú j nyugdíjtörvény 
rendelkezései szerint részükre járó 
nyugdíjpótlékot mikor kapják 
meg, az Országos Nyugdíjintézet 
ezúton közli a következőket: 

Mint minden ellátás, úgy a 

nyugdíjpótlék is csak igénybeje-

lentés a lapján ál lapítható meg. 

Azért, hogy az arra igényjogosult 

nyugdíjasok a részükre j áró nyug-

díjpótlékot minél hamarabb meg-

kaphassák, az Országos Nyugdíjin-

tézet kitöltés és megfelelő igazol-

tatás céljából igénybejelentésül 

szolgáló „Nyilatkozat" űrlapot kül-

dött hi minden érdekelt nyugdí-

jasnak. 

A beérkezett nyilatkozatok fel-

dolgozása folyamatban van és 

gyors ütemben halad. 

A nyugdíjpótlékot az arra jo-

\ gosult nyugdijasok első izben 

a november hó végén kifizetés-

re kerülő nyugdijukkal együtt 

kapják meg. 

Ebben a nyngdíjösszegben nem-

csak a december, hanem a novem-

ber hónapra járó nyugdíjpótlék is 

benne lesz. 

sokkal többen jegyeztek Béke-
kölcsönt, mint a múltban. A Bé-
kekölcsön részleteknek a számfej-
tése a nyugdíjpótlék igények el-
bírálását hátráltatta volna. 

Ezért a Nyugdíjintézet az ötö-
dik Békekölcsön első résztelét 
a Békekölcsönt jegyzett nyug-
dijából a november végén ki-
fizetésre kerülő — nyugdíjpót-
lékkal növelt — decemberi 

nyugdíjból vonja le. 

A nyugdíjpótlékot a december 

havi nyugdí j ja l együtt csak azok 

nem kapják meg, akik a részükre 

kiküldött „Nyilatkozat"-ot nem 

kiildftók vissza vagy azt megfe-

lelően nem töltötték ki vagy a be-

irt adatok valóságát nem igazolták 

és Így nyugdíjpótlékra vitte jo-

gosultságuk nem bírálható el. 

Ilyen esetben az érdekelt nyug-

díjasok előreláthatólag no-

vember végén újabb nyomtat-

ványt kapnak. Igényük ezek 

alapján kerül elbírálásra, il-

letőleg nyugdíjpótlékuk visz-

szamenőleges folyósítására. 

A M Á V nyugdijhivatala az ál-

tala folyósított nyugdíjakkal kap-

csolatban a fentiekhez hasonló 

Ez évben a nyugdíjasok közül módon j á r t el. 

IDŐJÁRÁS JELENTÉS 
Várható időjárás 

szerda estig: Felhő-
átvonulások, több 
helyen, elsősorban 
északnyugaton eső-
vel, zivatarral. Mér-
sékelt. később meg-
élénkülő nyugati-

északnyugati szél. A 
meleg főleg a Du-

nántúlon, kissé mérséklődik. 

Várható legalacsonyabb hőmérséklet 
ma éjjel: 9—12, legmagasabb nappali hő-
mérséklet szerdán nyugaton 16—18, délen 
és keleten 20-23 fok kőzött. 

A fűtés alapjául szolgáló várható kö-
zéphőmérséklet 10 fok felett. 

MOZI 

Szabadság: A kis karmester. — Francia 

film (ma utoljára). 

Vörös Csillag: Komédiások. — Cseh-
szlovák film (ma utoljára). 

Fáklya: Ors a hegyekben. — Szovjet 
film (ma utoljára). 

Az előadások kezdete háromnegyed 6 és 
8 óra. 

Petőfi kultúrotthon: 5 és fél 8: Egy éle-
ten át. — Szovje film.) 

Este 

(2). 

SZÍNHÁZ 

Kispolgárok. - Déryné bérlet 

SZABADEGYETEM 

Ma délután fél 7 órakor a Tudomány-

egyetem Ady-téri épületének dísztermé-

ben (Auditórium Maximum, Táncsics M. 

u. 2. I I . em) Winkler László főiskolai 

tanár „Az ősközösségi társadalmak mű-

vészete" címmel tart előadást. 110 ér-

deklődő részére tudunk 2 forintos belépő-

díj jal helyet biztosítani. 

MUZEUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota, Roose-
weit-tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével 
n n d e n n a p délelőtt 10 órától délután 0 
óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-től 21 éráig, 
hétfőn 14-tol 21-ig; vasárnap 9-(ől 13 
óráig. Szakkönyvek kölcsönzése 12 órától 
20 óráig, hétfőn 14-től 20-ig; vasárnap 9-
ISI 13 óráig. 

A Városi (Somogyi) Könyvtár Ifjúsági 
kölcsönzője (Takaréktár u. 8 sz.) Kölcsön 
zési idő kizárólag 14 éven aluliak részér 
hétkönaponként 12-től 4-ig. 

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

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

Gorkij-könyvtár kőnyvkölcsönzésl Ideje: 

Hétfő, kedd, szerda, péntek: délelőtt 8 -

12-lg, délután 13—15.30-lg; csütörtök, 

szombat: délelőtt 10—I4-lg. délután 15-

19-tg; vasárnap délelőtt 9-12-lg. 

SPORT 

VÍZILABDA 

Amilyen Jóleső érzéssel vették tudo-
másul a vidéki vízilabda sport hívei, 
hogy a Szolnoki Dózsa vízilabda csapata 
megnyerte az országos bajnokságot, 
amelyet még ezideig vidéki csapatnak 
soha nem sikerült megnyerni. annyira 
rossz érzést váltott ki az, hogy a Sze-
gedi Dózsa vízilabda csapata két évi 
szereplés után kiesett az első osztályból. 
Ha ennek okát vizsgáljuk, össze kell 
hasonlítani a kieső csapatot azzal, ame-
lyik benn tudott maradni a bajnokság-
ban. A feljutás Szanlszló Béla válogatott 
tálékos és edző érdeme volt, aki azon-
ban a sikeres szereplés ulán visszavo-
nult a Játéktól, valamint az edzéstől is. 
A Dózsa vezetősége csapatát benn akarta 
tartani az első osztályban és ezért azt 
teljesen átszervezte. Nemcsak szegediek-
kel erősített (Banka dr. és Csiszár, stb.), 
hanem fővárosiakkal ls. Gulyás és Mayer 
személyében, valamint Szolnokról Tassit 
hozatták le. Edzőnek Tombácz Istvánt 
szerződtették Ez a csapat a hozzáfűzött 
reményeket beváltotta, mert nemcsak 
hogy bennmaradt az első osztályban, 
hanem utánpótlás válogatottat Is adott 
Mayer személyében. Az 1953. évi verseny-
évad lezárultával azonban, amikor a 
csapatot a jobb szereplés érdekében 
erősíteni kellett volna — bomlási folya-
mat Indult meg, amely most lejezödött 
be a Dózsa vízilabda szakosztályának 
feloszlatásával. Eltávozott Szegedről az 
1953, évben Jól szereplő csapatból Mayer, 
Gulyás, Tassl, Barcs és a sikeresen sze-
replő edzőt is lecserélték. Ezekután a 
csapatot Ismét újjászervezték és ÚJ ed-
zőt szerződtettek. Az új edzőnek azonban 
egész évben az volt a legnehezebb fel-
adata, hogy a mérkőzésekre hét Játé-
kost össze tudjon hozni, annyira, hogy 
az őszi kupamérkőzésekre játékoshiány 
miatt a csapat ki sem tudott állni. Az 
újjásiervezett csapat közel sem képvi-
selt olyan játékerőt, rn(nt az előző évi. 
Hiba volt az edző lecserélése Is. mert 
eltekintve attól, hogy Ismerte a meglévő 
jálékosanyagot, egy évi tapasztalata volt 
már az első osztályban. Ismerte az el-
lenfelek Játékmodorát, ami feltétlenül 
erőt Jelentet azzal szemben, akinek Ilyen 
tapasztalata nem volt. 

A jövőben az egyesületeknek olyan 
szegedi csapatot kell szervezni, amelyik 
meg tudja állni helyét a Jövő évben in-
duló NB. I. b. osztályban. 

LABDARUGAS 

A megyei bajnokság eredményei: 

Szeged! Dózsa—Dorozsma 3:1. 

Textilmiivek—Szöregi Lokomotív 2:0. 
Hmvásárhelyl Petőfi—Szegedi Posta 2:0. 
Szentesi Lokomotív—VL Újszeged 1:1. 

Makói Lokomotív—Szegedi Juta 4:0 

Csongrádi Petőfi—Szentesi Kinizsi 5:1. 

Hmvhelyi Építők—Hmvhelyi Vasas 1:1. 

Az úttörő labdarugó bajnokságot 

a Szegedi Dózsa csapata nyerte 

Az Úttörő csapatok számára kiírt lab-
darugó bajnokságot a Szegedi Dózsa 
csapata veretlenül nyerte meg, immár 
harmadízben. Ebből az látszik, hogy .-
Dózsánál nagjT gondot fordítanak az if-
júság nevelésére. Külön kl kell emelni 
Baumgarlncr Józsefnek, az úttörők nép-
szerű „Józsi bácsi"-jának munkáját , aki 
időt és fáradtságot nem kímélve foglal-
kozott a fiatalok nevelésével, akikből 
már ifjúsági válogatottat is adott spor-
tunknak. 

(50) 
Egyszer aztán nagyot 

csattant a kapu, két sú-
lyos, lehajított szeges-
csomag koccant a folyo-
só kövein, s a kővet-
kező pil lanatban Laj i rikkantott rám az aj-
tóból: 

— Te vagy az, legény? Minden este vár-
talak már. 

— La j ikám, nem úgy verik a cigányt, 
nehezen szabadulok én el hazulról. A mes-
ternek az az elve, hogy ha az inas keze nem 
jár a munkán , akkor úgyis mind jár t csak 
rosszat csinál, vagy haszonta lankodik ! . . . 
Ö persze alaposan gondoskodik arról, hogy 
ne csináljak rosszat! „Mint a méhecske, 
f iam! Azért adott apád a kezem alá, hogy 
dolgos, becsületes embert faragjak belőled!" 
Közben ő csak a szájával dolgozik! 

Kihúzódtunk a kertbe, s néhány fán-
aszalódott meggyet rágcsálva, meghánytuk-
vetettük a had i tervet , , , 

E L S Ő P R Ó B A 

2. 

Félóra múlva a körgát hatalmas, zsályá-
tól és kutyatejtől tarkálló félkörivére ka-
paszkodtunk fel és szótlanul, szinte nesztele-
nül baktattunk egymás mellett. A legrövi-
debb utat választottuk, így is jócskán beal-
konyodott, mire megérkeztünk Udvardi Jóska 
bácsi családi házához. Itt se jártam még so-
ha. A helyzet egészen különös volt, furcsa 
szorongás szárította ki a torkomat-.. . La j i is 
elfogódott cseppet, barna képe tűnődést árult 
el egész úton, de a hul lámzó remény időn-
ként megfényesítette tekintetét. 

Udvardi József tanár úr terebélyes író-
asztalánál, asztali lámpája fényében vastag 
könyvet olvasott. Kopogtatásunkra feltekin-
tett. Meglepődött kicsit, ma jd mély hangján 
biztatott bennünket: 

— Gyertek csak fiúk, üljetek le. 
Nagy zavarban voltam, egy pi l lanat alatt 

I r ta: DÉR ENDRE 

belémdöbbent, hogy ócska, poros, enyves, 
kékfestő gúnyám nem éppen ilyen vizitálásra 
készült. Nem restellettem ugyan helyzete-
met, de volt nekem egy jó ruhám is, amit 
ünnepkor szoktam felvenni, abba öltözhettem 
volna most is, á m a délutáni izgatott sietség-
ben ezt elmulasztottam. 

Udvardi Józsi bécsi észrevehette zava-
rom okát, mert amint megszólalt, . tőle szo-
katlan melegség sütött k i hangjából: 

— Ü l j csak le, Bánszki fiam, nyugodtan, 
látom, munkábó l jössz. 

Ezzel szempillantás alatt átsegített za-
varomon, Ócska zubbonyom alatt jóleső for-
róság árasztott el, remény költözött szívem-
be. 

L a j i k e z d t e a t á r s a l g á s t . K i c s i t n e h é z k é -

sen, és természetes beszédjénél jóval körül-
ményesebben, — hogy hibát lanul előkészítse 
a nagy ügyet. 

Jóska bácsi ezúttal nem intette le, nem 
javította ki szavaiban a pongyolaságokat, 
min t a tanulóknál szokta az iskolában, szi-
gorúan ügyelve édes anyanyelvünk tisztasá-
gára . . . 

Mikor Laj i befejezte mondókáját , csend 
ereszkedett közénk, hallgattunk egy sort. 
Óriási árnyékaink az asztalilámpa sárga fé-
nyétől övezetten, mozdulatlanul ülték meg a 
falat. Laj i barna arca fénylett a buzgóságtól, 
s vonásai megfeszültek a várakozásban. Egy-
szer izgatottan túrt bele előrecsüngő hajába. 

Én feszülten figyeltem, s tán a verejték 
is elöntött, mikor tanárom kicsit fáradt, fá-
tyolos hangon megszólalt: 

— Utánajártam a dolognak a héten. 
Gondoltam, Balázs úgyis előkerít téged, Bán-
szki fiam, hiszen az igazi barátokat a tiétek-

nél nagyobb szélvi-
har sem szakíthatja el 
egymástól. Ezzel hát 
nem is volna baj. Ha-
nem az ügy nehezen 
fog menni mégis. Be-

széltem az igazgatóval. J á r tam az iskola kor-
mányzó-bizottságánál. Megkerestem Rehák 
esperes urat is. Dobi presbiternek ugyancsak 
szóltam a dologról. Hát persze, szívben nincs 
is hiány, de pénzmag annál kevésbé akad, 
hogy segítsenek.. . Az igazgató annyit meg-
ígért mégis, hogy negyven pengőt elenged a 
tandíjadból. Egy-egy irkát, ceruzát, tollat is 
előteremtünk valahogy, de ez aztán min-
den . . . 

Elhallgatott. Arca megfelhősödött, elko-
morodott, s kicsit mintha összébbesett volna 
székében. 

Nem kellett nagy számvetést csinálnom, 
hogy belássam: Bármennyire is emberséges 
cselekedet volt derék tanárom atyai utánjá-
rása, nagyon kicsiny aranykulcsot kovácsolt 
csupán össze ahoz, hogy a lezárult súlyos 
kapu újra megnyíl jék előttem . . . 

Udvardi Jóska bácsi megláthatta arcom 
elborulását, mert ú j r a beszélni kezdett: 

— Bánszki fiam, próbál j szót érteni 
apáddal, valamicskét szorítson ki a tanítta-
tásodra. Még tán a rokonok is adhatnának 
egy-egy pengőt. Mindent meg kell mozgatni! 
Neked tanulnod kell f iam, mocorog valami 
a kobakodban. Igy is annyi de annyi tehet-
ség kallódik el ebben az országban. Pedig 
tudomány kell ide, sok világosság, ebbe a 
nagy sötétségbe. 

— Tanár úr, nem megy, sehogy se megy 
— tört ki belőlem a zokogás, s az asztalka 
térítőjére borultam. — Apám munka nélkül 
v a n . . . 

Még vál lamat rázta a keserűség, amikor 
a kezét éreztem árva fejemen. Ettől aztán 
lecsillapodtam kissé . . . 

(Folytatása Izövetkezik) 

SPORTHÍREK 

A Szegedi Lokomotív súlyemelő szak-
osztálya jubiláris versenyén 5:2 arány-
ban győzte le a fővárosi Utasellátó Lo-
komotív súlyemelőit. A versenyen kiemel-
kedett félnehézsúlyban Garamszegi 280 
kg váltósúlyban Farkas 265 kg-os es 
nehézsúlyban Sin (Budapest) 265 kg tel-
jesítményével. A 25 éve versenyző Far-
kas Istvánnak a VTSB képviselője em-
lékveretet nyujott át. 

» 

Testnevelési rőlskola-Szegedt Postás 
OB. férfi kosárlabda mérkőzés. 74:78 
(30:38). Többszöri vezetés után sorsdöntő 
mérkőzést vesztett el s Postás és ezek 
után kevés esélye van a bennmaradásra. 
Labdadobók Beke 25, Kádár 25, Szé-
kely 14. 

Szegedi Haladás-NagykőrOsI Fáklya te-
rületl női 49:28 (23:15). Váratlanul nagy-
arányú győzelem. A Haladás a második 
felidőben lerohanta a jóképességű Nagy-
köröst. Kd: Horváthné 17, Halász 11, 
Császiné 10, Papp 6, Kerekes 4, Szent-
gáliné 2. 

Kecskeméti Klnlzsl-Szegedl Postás te-
rületi női 40:59 (19:31). Tervszerűbb já-
ték és Szőke Jó dobóformája biztosította 
a zöld-fehérek győzelmét. Ld: Szőke 28. 

Szegedi Pedagógiai Főiskola—Hmv. Lo-
komotív területi női 56:60 ( 30:42). Köze-
pes technikájú csapatok találkozója, a 
vásárhelyiek pontosabban dobtak. 

Kiskunfélegyházi Vasas—Szegedi Petőit 
területi nöi 18:50 (12:28). A Petőfi lányok 
taktikailag sokkal érettebbnek bizonyul-
lak. Kd: Éri 23, Maróti 7, Ferenczi—Sl-
posné 6—6, Kovácsné 5, Galambos 3. 

Szegedi Egyetemi Haladás—Hmv. Loko-
motív területi férfi 80:62 (35:20). Az egye-
temiek taktikai fölényben voltak. Kd: Si-
mon 34, O láh 12, Szidl 11, Nyirádl 8, 
Csernus 9, Szatmári 6. 

Kiskunfélegyházi Vasas—Szegedi Loko-
motív területi félfl 45:50 (21:25). A vas-
utas fiatalok az utolsó percekben fordí-
tották Javukra a vesztésre á l ló mérkő-
zést. Kd: Molnár 19, GSmör—Galyas 10— 
10, Lantos 6, Ágoston 3, Dobó 2. 

* 

Makói Petőfi—Szegedi Egyelem! Hala-
dás megyei bajnoki férfi röplabda mérkő-
zés 3:0. A helyi bfró vilatható Ítéleteivel 
győzött a Petőfi. 

A Makói Petőfi és a makói Játékvezető 
lezárták a jegyzőkönyvet a Szegedi Lo-
komotív pályára érkezése előtt. A vas-
utasok óvtak. (T, J-l 

BIRKÓZÁS 

Vasárnap rendezték meg a délterflletf 
kötöttfogású birkózó bajnokságot Kiskun-
télegyházán. A szegediek közül a íepke-
súlyban Benkő első. légsúlyban Fiam el-
ső. Freundt második, kőnnyűsúlyban Bá-
rányi második, váltósúlyban Endrödl har-
madik. középsúlyban Kendi első, (mind-
annyian Sz. Haladás), félnehézsúlyban 
Höh n (Sz. Lokomotív) és nehézsúlyban 
Vászfn (Sz. Haladás) első helyezést 
ért el. 

Hódmezővásárhelyen bonyolították le 50 
résztvevővel az 1954. évi megvel kötőit-
f'-gású ifjúsági birkózóbajnokságot. A 
szegediek szerepeltek a legjobban, 10 
bajnokságból nyolcat nyertek. Eredmények 
50 kg 1. Török (Szentesi Lok). 2. Sáf-
rány (Sz. Lok). 3. Szabó (Sz Lok); 53 
kg 1. Bárkányi (Sz Lok), 2. Koszter (Sz 
Petőfi), 3. Zubonya (Makói MTH) 56 kg 
1. Vass (Sz Haladás), 2. Barna (Sz Lok) 
3. Lehotai (Sz Kinizsi). 59 kg 1. Matelsz' 
(Sz. Kinizsi), 2. Kádár (Makói Vasas), 3. 
Madacs (Hmv. Kinizsi), 62 kg I. Vi l lám 

í 1 ' M ( S , Z ' . P e ! í f l ) ' 2 ' P o c s a l <Sz- Kinizsi), 
3. Molnár (Hmv. Kinizsi). 

A R A D l O M Ű S O R A : 

OKTOBER 21, CSÜTÖRTÖK 

Kossuth-rádló 
4.30 Hírek. 4.40 Reggeli zene. 6 Falu-

rádió, 7 Hirek, 7.10 Hanglemezek, 8.30 
Zenekari hangverseny. 9.20 Gyermekrá-
dió. 9.40 Zenélő doboz. 10 Hírek, 10.10 
Népi zene, 10.30 Népművelési lüradó. 10 
óra 50 Indulók, 11.40 Versek. 12 Hírek, 
'apszemle, 12.15 Verdi hangverseny, 13 
Előadás. 13.20 Operettrészletek. 14 Hfrek. 
14.25 Gyermekújság. 15.15 Gyermekrádió. 
15.30 Moszkvai rádió összeállítása, 16 
Énekkar, 16.20 Felolvasás, 16.40 Szfv kül-
di. 17 Hírek. 17.10 Válasz hallgatók kér-
desere. 18 Riport. 18.20 Bolgár Zenei Hét 
19 If júsági műsor, 19.30 Tánczene. 20 Es-
ti híradó. 20.20 Rádiójáték, 21.37 Felol-
vasás, 22 Hfrek. 22.20 Népdalok, 23 Ko-
moly zene. 24 Hírek, 0.10 Népi zenekarok. 

Petőfi rádld 

6.30 Kisiskolások műsora, 6.40 Torna 8 
óra 50 Kórusok. 7 Hanglemezek, 14 Ope-
icltrészletek. 14.40 Népzene. 15 10 Felöl-
i k ' i 5 ' 3 0 S l > n n y° ' da!ok. 16 Szív kflldl, 

n T L U , S á R ' l 7 ' 2 5 N é P e k dalaiból. 
I-K-, ',°0

aláS\ 18 C h ° P ' n zongoramű-
veibol. 18.30 Versek. 18.40 Dalok. 19 20 
Esti muzsika. 20.15 Tánczene, 2130 
Sporthíradó. 21.50 Bolgár Zenei Hét 22 
ora 26 Zenekari hangverseny 

D E LM A G Y A RO RSZAO 

» Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyei napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád 

megyei Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenln-u. I I 

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

Telefon: 31-16. és 35—00 

Csongrádmegyei Nyomdalpari Vállalat 
Szeged 

Felelőa vexető: Vlncx* CytSrgi 


