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Jó vezetéssel nagyobb eredményekkel 
zárhatta volna a gazdasági évet 

a pusztamérgesi Rákóczi tsz 

A pusztamérgesi Rákóczi tsz-ben 
tavasszal Igen jól dolgoztak; Idejé-
ben vetettek, de aztán a növénye-
ket is jól ápolták. A tavaszi eső-
zés idején hétről-hétre a férfiak 
hátán volt a permetező, hogy meg-
védjék a szőlőt és gyümölcsöst. 
Csak aratás előtt zavarta meg a 
munkát Tarackó Illés és Gárgyán 
József, akik nem tartották be a 
közgyűlés határozatát: bomlasztot-
ták a szövetkezetet és ezért kizár-
ták őket a termelőszövetkezetből. 

A gabona igen rosszul fizetett a 
homokon, sőt a szőlő egyrészét is 
elvitte a peronoszpóra. A szüret 
rossznak ígérkezett. De ekkor még 
hátra volt az "aranybánya*: az al-
maszüret. Az almafák busásan te-
remtek, mert a 18 hold gyümöl-
csösről mintegy 

1400 m á > m almát 

szedtek a tsz-tagok, amiből mun-
kaegységenként 8 kiló 30 dekát 
osztottak. Az almának jó ára volt, 
mert 6.30 forintért adták cl kiló-
ját. Alig van olyun tag, aki 20 má-
zsa almán alul kapott volna. Vá-
sároltak is mindjárt a tsz-tagok. 
Mivel rossz volt a gabonatermés, 
megvették a kenyérnekvalót. Sokan 
hízót, rádiót, zománcos tűzhelyet, 
kerékpárt vásároltak. De volt, nkl 
házat vett; Fazekas József, Kádár 
Kálmán, Gyonl Sándor, Berta Ist-
ván pedig építkezni kezdtek. 

Ügy látszik azonban, hogy a Rá-
kóczi termelőszövetkezet tagjai 
nem törődnek jövőjükkel. Ezt bi-
zonyítja, hogy 4 hold kukoricájuk 
még töretlen, 30 hold rozs és 20 
hold őszi búza pedig még a mult 
héten vetetlen volt. Hétfőig azon-
ban már 30 holdat bevetettek. 
Több okra hivatkoznak a tagok, 
amikor azt kérdezzük, miért nem 
dolgoznak. Például atra, hogy egyes 
tagoknak és vezetőknek 

•ofc munhaegynégrt írtak be 
Jogtalanul. 

Kajtár Pál és Szekeres Mihály bri-
gádvezetőknek közel 600 munka-
egységük van. Kajtár Pál a közel 
600 munkaegységet mint növény-
termelési brigádvezető kapta rak-
tárkezelésért. állattenyésztésért és 
a terület után. Ugyanígy Szekeres 
Mihály is, azzal a különbséggel, 
hogy az állattenyésztés után nem 

kapott semmit. Aztán elmondják a 
tagok, hogy például Berta István 
tavasszal 3 napig nem dolgozott, de 
munkaegységet azért írtak be neki; 
ugyanakkor háztáji szőlejét a többi 
tagok a közös permetezőszerből 
munkaegységre permetezték meg 
neki, mert ő munkacsapatavezető 
volt a kertészetben. 

Hogy mindezért kl a felelős? Erre 
Gyoni Gábor bácsi, a termelőszö-
vetkezet egyik alapító tagja így vá-
laszolt: 

— Mindannyian felelősek va-
gyunk, valamennyi tsz-tag, mert el-
néztük egymás hibáját és senkit 
nem vontak felelősségre, ha hibát 
követett el. 

Ezért nincs hát még mindig föld-
ben 50 hold kenyérgabona; meg 
azért, mert nem fogadták meg a 
gépállomás szakembereinek taná-
csát. Azt Javasoltuk, hogy a kuko-
ricát szedjék le szüret előtt. Ha ezt 
teszik, már zöldelő rozsvetésük 
lenne. De mivel a betakarítást csak 
3—4 ember és 5—6 asszony végzi, 
akiknek faj, hogy pocsékolódik a 
termelőszövetkezet vagyona, nem 
halad a munka. A vezetőség pedig 
szinte semmit sem csinál. Kajtár 
Pál szava kevés volt ahhoz, hogy 
lendületet adjon a munkának. Az 
elnök pedig nyugodtan szedte a 
háztáji gazdaságban termett répát, 
mikor a közös kukorica betakarí-
tásán csak három ember dolgozott. 
De az ellenőrző bizottságról sem le-
het mást mondani. Huszár Ger-
gely, az ellenőrző bizottság elnöke 
négy hét óta 

tájára sem megy 
a termelőeeörelheaetnek. 

A Rákóczi tsz-ben a hibák azért 
harapódzhattak ennyire el, mert 
bár a szegedi járás mezőgazdasági 
osztálya, de a Járási pártbizottság 
is tudott arról, hogy például a 
munkaegység jóváírása körül hi-
bák vannak, nem törekedtek ennek 
megsz ü n tetésére. 

Most, hogy a régi vezetőség 
lemondott, olyan új vezetőségre 
van szükség, amely egy jottányit 
sem tér el a termelőszövetkezet 
alapszabályától. Ezt kívánják a 
termelőszövetkezet becsületes tag-
jai is. 

Adorján Antal. 
gépállomási párttitkár 

H I R E K 

—• Nagysikerű irodalmi estet 
rendezett Kiskunhalason va 
sárnap este a Magyar írók Szö-
vetsége szegedi csoportja a kiskun, 
halasi tisztiklubbal karöltve. Az 
irodalmi esten Nagy Sándor Sztá-
lin- és Kossuth-díja* író „Az iro-
dalom feladatai a hazafiságra való 
nevelésben" címmel tartott elő-
adást. Dér Endre, a szegedi író-
csoport titkára részleteket olvasott 
fel „Az e l a ő próba" című regé-
nyéből. A műsort a tiszti klub iro-
dalmi körének tagjai tették színe-
sebbé szavalataikkal. A klub veze. 
tói megelégedésüket fejezték k1, 
hogy az írók és a néphadsereg 
tisztjei és harcosai ilyen közvetlen 
módoti találkozhattak, és kifeje-
zést adtak reményüknek, hogy a 
;övőben még többször vendégül lát-
hatják az Írócsoport tagjait. Az 
estet követően a tisztiklub vezető-
sége bejelentette, hogy 18—20 tagú 
irodalmi kört szervez. Az irodalmi 
kör patronálására az írószövetség 
szegedi csoportját kérte fel. 

— Előadássorozatot rendez a 
Szegedi Tudományegyetem Ailam-
cö Jogtudományi-kara Tudományos 
Bizottsága hazánk íelszabadulásá. 
nak 10. évfordulója méltó megün-
neplésére. Az előadássorozat kere-
tében november 26-án, pénteken 
délután 6 órakor a kar II-szám 
tantermében (Sztálln-körút 50. I. 
iniolef). Dr. Bolya Lajos egyetemi 
előadó „A törvényesség kérdőié 
a büntetőeljárásban a júniusi párr-
határozat óta" címmel tart elő-
adást. A Tudományos Bizottság 
minden érdeklődőt szívesen lát 
előadásain. 

— A baktói Alkotmány terme. 
lÓMzövetkezet tagsága állattenyész-
tési tervük teljesítésének megfele-
lően úgy határozott, hogy a meg-
lévő állatállomány mellett a jövő 
gazdasági évben nagymértékben 
foglalkoznak majd a juhtenyész-
téssel is. Százhetven darabból álló 
juhtörzsállományt — az első fal-
kát — már a közeli napokban meg 
is kapja a szövetkezet. Szűcs Jó-
zsef a szövetkezet egyik új tagja 
vállalta is már a közös juhállo-
mány gondozását. 

— Ady Endre születésének 70. 
évfordulója alkalmából ünnepséget 
tartottak a Pedagógiai Főiskolán. 
Az ünnepi beszédet Dr. Vajtay 
István docens mondta. Beszédében 
méltatta Ady Endre jelentőségét 
a magyar forradalmi költészet ki. 
alakulásában. A műsorban előad-
ták Ady őszirózsák című Szeghy 
Endre által megzenésített versét. 
A 'költemény Garamszegi József 
adjunktus énekelte. Zongorán Mé-
száros Emma tanársegéd kísért. 

— A tápéi apaállaiistálló eddig 
nagyon elhanyagolt, tönkrement ál-
lapotban volt. A községi tanács 
elhatározta, hogy ezt az igen fon-
tos gazdaság épületét rövid időn 
belül helyreállíttatja. Az épületen 
máris dolgozik egy brigád. Retek 
Mihály ácsmester vezetésével a 
hattagú csoport munkafelajánlást 
tett, hogy a közelgő tanácsválasz-
tós tiszteletére az épület újjáépí-
tését határidő előtt befejezik, 
amely összesen 11 apaállat — hat 
kan és öt bika — befogadására 
lesz alkalmas. 

n a p i r e n d 

IDÖJ ARAS) ELENTES 

Várható Időiárás 
kedd estig: Párás 

ködös idö. havazás 
nélkül, gyenge lég 
áramlás, tovább tart 
a h l j eg idd. 

Várható legmaga 
sabb nappali hömér 
séklet kedden 0 mí-
nusz 3 fok kOzótt. 

A fűtés alapjául szolgáló várható kö-
zéphómérséklet általában mínusz 1 mí-
nusz 4 fok között. Borsod—Ab.iuJ -Zem-
plén, valamint Szabolcs-Szatmár megyék-
ben mínusz 5 fok alatt. 

MOZI 

Szabadság-mozi: Vidám csillagok. -

Szirics szovjet Ilim (november 2l-ig>. -
A legutóbbi magyar-osztrák mérkőzésről 
készült riportfilm. 

Vörös CsH'ag: Titokzatos hajóroncs. -

Német film (november 24-lg). 
Fáklya: Sevillai borbély. — Olasz opera-

film (november 24-lg). 

Az előadások kezdete a Szabadság-mo-
zlbnn 8 óra, a többi moziban háromnegyed 
6 és 8 óra. 

SZÍNHÁZ 

Este 7: Shakespeare kerestetik. — Odry 

bérlet. 

SZABADEGYETEM 

Ma este fél 7 órakor az Egyetem Léke-
épületének előadótermében Salkovlts Endre 
egyetemi adjunktus tart előadást A rádió 
és a televízió címmel. 120 érdeklődő részé-
-e tudnak 2 forintos belépődíjjal helyet 
biztosítani. 

MUZEUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota. Roose-
wrlt-tér): Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével 
mindennap délelőtt 10 órától délután 2 
óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-től 18 í r é i g 

vasárnap 9-től 13 í ré ig . Szakkönyvek köl-

csönzése 12 órától 20 óráig, hétldn 14-

lől 20-lg; vasárnap 9-től 13 óráig. 

Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órá-
tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat az 
építkezés miatt egyelőre szünetel. Ifjú-
sági kölcsönzője (Takaréktár u. 8. sz.): 
kölcsönzési idő kizárólag 14 éven alullak 
részére 12—4 óráig. 

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

7 óráig. 

OorklJ-kflnyvtár könyvkölcsönzésl Idolé: 
Hétfő, kedd. szerda, péntek: délelőtt 8 -
12-ig. délután 13—15.30-ig; csütörtök, 
szombat: délelőtt 10-14-ig, délután 15-
19-íg; vasárnap délelőtt 9-12-lg. 

FELHÍVÁS 

Felhívom a dolgozó parasztság figyel-
mét. hogy sárgahűsú vetűburgonya cse-
ré'hetö. Igényléseket a Városi Tanács me-
zőgazdasági osztályán lehet bejelenteni. 

VB.-elnök 

KADAR JÁNOS büntetett előéletű bn-
lástyal lakos, továbbá özv. Boros Istvánné 
ba'ásfyal és ifj. Bagl Sándor kisteleki la-
kos az elmúlt hónapokban mtntegv ötven 
betöréses lopást és mezei lopást követelt 
el. Bűncselekményeikkel körülbelül 50-60 
ezer forint értékben károsítottak meg ma-
gánszemélyeket. A rendőrség a bűnözőket 
őrizetbe vette. 

SZOMBATON délben az Ernst-múzeum-
ban kiá'titást nyitottak vidéken élő képző-
művészek alkotásaiból. Bernáth Aurél 
Kossuth-díjas érdemes művész méltatta a 
vidéken élő képzőművészek munkásságának 
Jelentőségét. A kiál l í tás — amelyen 122 
olajfestmény. 79 grafika és 26 szobor 
látható — december 4-ig lesz nyílva. 

A vasgyüjtés hírei 
A novemberi vasgyüjtő hónap 

a vége felé közeledik. Az eddigi 
eredmények azt mutatják, hogy a 
minisztertanács határozatét Szege-
den J'ól hajtották végre. 

Vonatkozik ez különösen üzeme-
inkre. Minden vállalat 100 száza-
lékig teljesítette tervét. Több üzem 
azonban — például a Szegedi Ken-
deríonógyár, a Villamosvasút, . a 
65/1 Építőipari Vállalat — jóval 
több hulladékvasat gyűjtött össze, 
mint amennyi a terve. A héten a 
XI. Autójavító Vállalat dolgozói 
tűntek ki jó fémgyüjtő munká-
jukkal. Majd 70 mázsa vashulladé-
kot adtak át a Vafémnek. A Tég-
lagyári Egyesülés 46 mázsa, a 
Szőrme- és Bőrruhakészítő Válla-
lat 10, a 65/8 Segédipari Vállalat 
újabb 11 mázsát gyűjtött. A Ma-
gyar Duna és Tengerhajózási R. T. 
most a leapadt Tiszából a Hídépitő 
Vállalat roncskiemelő részlegével 
emelteti ki a meg 1944-ben a né-
metek által elsüllyesztett 2 uszályt. 
Becslése szerint 20—22 vagon vas-
hulladékot tudnak a hullámsírból 
kiemelni és átadni népgazdasá-
gunknak. A Vafém eddig vasban 
98.2 és színes fémben 164.7 száza-
lékra teljesítette tervét. 

A házigyüjtésben nagy lelkese-
déssel végzik az úttörők és a 
DISZ-fiatalok fémgyüjtő munkáju-
kat. A MÉH gyűjtőhelyére nagy-
mennyiségű hulladékot adnak át a 
fiatalok. Bajai Lenke, a Tömör-
kény-utcai gimnázium III. osztályú 
tanulója 60 kg, Hajdú Imre, az 
újszegedi általános iskola tanulója 
53 kg, a móravárosi iskolából 
Szekszárdi József 49 kg, Paragí 
István 57 kg, Jaksó Péter 37 kg, 
Domonkos István 21 kg, a Juhász 
Gyula általános iskolából Román 
Zoltán 38, a II. számú gyakorló 
iskolából Födi Lajos 37 kg vasat 
gyűjtött össze az utóbbi napokban. 
De sok azoknak az úttörő pajtá-
soknak a száma, akik kisebb 
mennyiségű vas- és fémhulladékot 
adtak át a begyűjtő szerveknek. 

A hátralévő néhány napot hasz-
nálják ki az üzemek dolgozói, a 
DISZ fiatalság és az úttörő pajtá-
sok. Gyűjtsék tovább a tőlük meg-
szokott lelkesedéssel a vasat és a 
fémet és adjanak át ebből minél 
többet, hogy ezzel is segítsék a 
kohászaink jó munkáját és nép-
gazdaságunk felemelkedését. 

S P O R T 

Súlyos védelmi hibákból veszített 
a Haladás Salgótarjánban 

Salgótarjáni Bányász—Szegedi Haladás 4:2 (2:0) 

Salgótarján: Oláh — Kls». F a r i , Jed-
licska — Szójka, Dávid - Bablenn, Csu-
berda, Opova. Lahos, Vasas. 

Haladás: Mészáros — Bellák, Subits, 
Bodzsár — Baráth, Bánúti — BöJtös, Czi-
ráki, Csáki, Csányt, Rózsavölgyi. 

A hideg időjárástól rltcklnlve j ó labda-
rugó Időben játszódott le a mindkét csa-
pat szempontjából sorsdöntő mérkőzés. 

A kezdés utár. igen gyors támadások 
vezették be a mérkőzést, de mindkét csa-
pat Játékában sok hiba csúszott be, A 
Salgótarján részéről Csuberda, majd a 
szegedi Csányi hagyott ki nagy helyze-
tet. A 9. percben Opova lapos Irtvésszerű 
beadását Mészáros kiejtette, a labda a 
szabadon hagyott Csuberda elé került, akt 
a balsarokba lőtte a labdát 1:0. A gól 
után a Ha ladás vezetett néhány gyors tá-
madást, azonban a tarjáni védelem Párá-
val az élén Jól rombolt. A 18. percben egy 

gyors salgótarjáni támadás végén Csu-

erda Opova elé emelte a labdát, aki a 
szegedi védők között hanyatt vetődve a 
kapuba lőtte a labdát 2:0. Mészáros ebben 
a gólban is hibás volt. A gól utan a ha-
zai csapat vette át a Játék irányítását, 
a Haladás csatársora csajt elvétve vezetett 
cgy-egv támadást. A 25. percben Bénák a 
16-oson belül talpalt, amiért a Játékvezető 
büntetőt ítélt. Szójka félmagas lövését 
Mészáros azonban szögletre ütötte. To-
vábbra Is a hazalak vezették ötletes tá-
madásaikat. de a befejezéshez mind ig hi-
ba csúszott. Opova. majd Csuberda ha-
gyott kl hatalmas helyzetet. Az utolsó 10 
percben a szegedi csapat Is támadót ' , ezek 
azonban nem voltak veszélyesek. A for-
du'ás után megváltozott a Játék képe. A 
Haladás csatárai gyors, tervszerű táma-
dásokkal közeliiéit ék meg a t a.-I Aliink ka-
puját. Ezeknek a támadásoknak az 53. 
percben meg is lett az eredménye. Bánáti 

n saját térfeléről vitte fel a labdát, két 
tarjáni Játékost Is kicselezett, a 16-oson 
pompás labdát talált Csáki elé, aki meg-
lehetősen nehéz szögből élesen a bal 
alsósarokbo helyezte a labdát 2:1. A gól 
után óriási küzdelem alakult ki. Mindkét 
crapat Játékosai minden labdáért küzdöt-
tek. A szegedi csapat tovább szőtte táma-
dásait, ennek eredményeként az 59. perc-
ben kl Is egyenlített. Ismét Bánáti ívelte 
előre a ladbát, a behúzódott Rózsavölgyi 
14 m-ről a klfuló kapus felett a hálóba 
ívelte a labdát. Az egyenlítés után a 
szegedlek tovább rohamoztak és Rózsa-
völgyi megszerezhette volna a vezetést, 
azonban az eléje futó Oláh mellett mint-
egy 12 m-ről a kapufát találta el. A Játék 
továbbra ls Izgalmas, férfias volt. Mind-
két csapat nagy akarással küzdött a győ-
zelmet Jelentő gól eléréséért. A 70. percben 
egy szabadrúgást Szójka lé 'magasan kül-
dött a kapu elé. A labda a tömölü lö Játé-
kosokról magasan felperdült és a befutó 
Opova két méterről a jobb sarokba nyomta 
a labdát 3:2. A gól után a larjánta'k tá-
madtak, teljesen átvették a Játék irányí-
tását. de a szegedi védők ebben az idő-
szakban Jól romboltak A 85. percben Va-
sas lövése a kapufáról tf perdüli cs Lá-
bos 2 m-ről a hálóba lőtte a labdát 4 5. 
4 gól után a szegediek vezettek néhány 
támadást, de azok eredménytelenek voltak. 
A salgótarjáni csapatban jól játszott: O láh . 
Fara. Dávid. A csatársorban pedig Opova 
és Bablena. A Haladásnál : Mészáros az 
első két gótnál hibázott. A hátvédek közül 
Bodzsár a tőle megszokott Jó látékát 
nyújtotta. A fedezetpárra óriási munka há-
ru't Bánát i még a Jól Játszó Barátot is 
felülmúlta. A támadó sorban komolv ve. 
szólvt csak Rózsavölgvi jelentett. Időkö-
zönként Csányi és Csáki nyújtott elfogad-
hatót. 

A RADIÖ MŰSORA: 

NOVEMBER 24, SZERDA 

Kossuth-rádió 

4 30 Hirek, 4.40 Reggeli zene. 5.30 palit-
Md'ó , 0.45 Lapszemle, 7 Hfrek. 7.19 Hang-
lemezek. 8 30 Német vlgoperákból, 8 20 
Civermekrádió. 9.40 Daltanulás, '0 Hlrok. 
10.10 Könyvrészletek. 10..30 Óvodások mű-
sora, II Hangverseny. 11.30 Filmzene, I? 
Hlrck, lápszemle. 19.18 Tánczene, 12.50 
Felolvasás versek, 13.20 Szltníónlkui ze-
ne. 13.39 Könnyű zene, 14 Hírek, 14.23 
t ttörö híradó. 14.50 Orgonaművek. 15.20 
C-ye-mekrádló. 16 Hangverseny, 16.40 Vá-
1«sz levelekre. 17 Hírek. 17 10 KOlno Hl-
kai előadás. 17.25 Sriv küldi, 18 Előadás, 
18.30 Népi zene, 19 Felolvasás 19.13 Ri-

port. 19.35 Ju la lommüsor , 20 Esti híradó, 
20.20 Felolvasás. 20.55 Tánczene. 22 Hírek, 
27.10 Tlz perc külpolitika, 22.20 Hangver-
seny. 23.18 Ejl zene, 24 Hírek 0.10 Népi 
muzsika. 

Petőfi-rádió 

6.30 Kisiskolások műsora. 6.40 Torna. 6 
óra 50 Csárdások, 7 Hanglemezek, 14 Mű-
víszlemezek, 14.50 Rádióegyüttes. 15.30 
Operettrészletek. 16.25 Felolvasás, 16.40 
Népi zenekarok, 17.16 Irodalmi műsor, 17 
óra 53 Kamarazene 18.40 Előadás, 19 
P.nek. 19.30 Moszkvai rádió összeállítása. 
20 Énekkar, 20.20 Sporthíradó. 20.40 Opera-
részletek. 21.20 Előadás. 21.30 Népek da-
laiból. 22.30 Berlini rádió műsorából . 

ELADÖ szekreter stlllflkör, asztalok, csil-
lár, [róasztalfelszerelések, jégszekrény. 
Oroszlán u. 4. fldszt. 2. 
ELADÓ 6 drb 4 m-es fenyőoszlop épftke-
zéshez. Dáni u. 3. Ungi . 
ELADÓ 8 hónapos süldő, női ketékpár, 
harisnyakötőgép, hármasszekrény, kihúz-
ható rekamié. Petőfi telep. X IV. u. 820. 
FEKETE télikabát középalakra eladó. Bi-
hari u. 38. 

ELADÓ több kisebb-nagyobb salgótarjáni 
samottos kályha. Teréz u. 25. 
ELADÓ samottos kályha, magyaros szek-
rény, asztal, két ágy szekrénnyel, székek, 
gramofon, radiátor, 38-as magasszárú ci-
jő , nfit ruhák, fekete kardigán. Sztál in 
krt. 27. fldszt. 13. 

EGY kétaknás ICalor kályha eladő. Len-
doni krt. 18, fldszt. 1. 
HOLD u. 4 szám alatt egy hízott seités 
e'adó. Érd. a déli órákban. 
3 kg FEKETE nyomdafesték eladó. Kos-
sulii Lajos sgt. 32. fldszt. bal. 
IRHA kocsibunda, óvodásnak Irhnbunda. 
keresztróka boa. radiátor eladó. Zsótér u. 
3''b. fldszt. Szalámi gyárnál . 
EGYSZOBÁS, konyhás lakásomat elcseré-
lem egy szobásért. Cím: Üstökös u. 10. 
ELADÓ ebédlőasztal, székek. ovális ki-
sebb asztal, stb. Deák F. u. 4. I. 13. 
EGY fiatal belga keverékló olcsón eladó. 
I Jszeged. Töllés u. 48. Oazdagéknál . 
KÉZI SZÖVŐSZÉK. 104 széles eladó. Hu-
nyadi tér .3. I I . em. 

K I A D Ó K választási malacok és sü ldtk . 
Ormándi Mihály. Csil lag lé- 11. 
K ICS I szoba ágvnemü nélkül férfi ré-
szére kiadó. Zászló u. 89). 
VASESZTERGÁLYOS, faeszterg.iiyost. bá-
dogos és vlzvezetékszcrelő szakmunkáso-
kat á l landó munkára felvesz a Szegedi 
Jutaárugyár. Dorozsmai u. :?. 
KOMOLY seprős sz kemont keres ellen-
őrző vállalat szegedi foglalkozással. Je-
lentkezés Budapest, V. Nádor u. 22. I I I . 
160. 
SZAKKÉPZETT haitókat felvesz a Szege-
di Belsned. Jelentkezés Bajcsy-Zs. II. 22. 
s í i m rlatt. 

AZ ÜNNEPEKRE má, most gondoskodjon 
lómlnőségű borró'. A Hungária-szálló sön-
té-.ében kitűnő minőségű feltár óbor kor-
látolt mennvlségben kimérve is kapható. 
Literenként 15.50 Ft-ért. 

OCLMAGYARORSZAG 
( Magyar Dolgozók Pártja 
esongrádmegyel napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megyei Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged, t.entn-o. I I . 

Telefon: 35-35 és 40-80. 
Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál-tér 2. 

Telelőn: 31-18. éa 35—00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipari Vállalat, 
Szeged 

Felelős vezető: VIncze György 

Sz. Lokomotív-Sz. Petőfi 1:1 (1:1) 

Lokomotív Uhrin — Juhász. Radnai , 
Vince — Tóth I I . , Kasuba (Sebők) — Ko-
máromi. Kakuszi, Kürtősi, Gylmtsl , Bo-
zókl. Petőfi: Horváth - Szobota. iletesi, 
Széli — Gréczi. Sebők I I . — Cziruk. Eáló , 
Sebők I., Nemes 11.. Bucsó. Mintegy 1500 
néző előtt került lejátszásra a helyi rang-
adó mérkőzés. Az első támadásokat a Lo 
komotív vezette és a megfiatalított csatár-
kor szép adogatásokkal közelítette meg a 
Petőfi kapuját . A 17. percben Szobota 
hazaadását Horváth elvétette és a szem-
füles Komáromi a kapuba gurította a lab-
dát 1:0. A gól után u Pelőfl hatalmas 
hajrába íogiut, de tehetetlen csatársora 
miatt a Jobbnál-Jobb helyzeteket hagyta 
k'használat lanul . A 29. percben Bacsó a 
16-osró! küldött szabadrugtsból kiegyen-
lített 1:1. A hátralévő Időben továbbra Is 
a Petőfi szorongatott és Uhrln kétszer Is 
szerencsével hárított. A második félidőt 
Petőfi-rohamok vezették be és úgy lát-
szott, hogy meg is nyeri a mérkőzést, de 
úgy. mint az első félidőben, csatársora 
nem boldogult a kemény, jól tömörülő 
I.okomotlv-védelemmel. Ezután igen sok 
szabá'ytalanság csúszott be mindkét ré-
széről, melynek eredményeként Sebőköt 
(Lokomotív)" a játékvezető kiállította. I 'ár 
perc mulva kitörő Nemes ll-t a Lokomo-
tív védelem elgáncsolta, de a büntető el-
maradt. Jók voltak: a Lokomotfvből Ju-
hász. Radnai , Vince. Kakuszi. Gylmesi, 
illetve Hetest, Sebük 1., Gréczl és Se-
bők I I . 

Osztályozd az NB. Il-be jutásért 

Hódmezűvásárhe'yl Dózsa—Mezőkovács-
bázi Petőfi 6:0. A vásárhelyt Dózsa a 3. 
mérkőzését Is megnyerte és tgv egy lé-
péssel köze'ebb Jutott az NB. I I . kapuja 
felé. 4 4. csoport további eredményei: Bp. 
Kismotor—Jászberényi Vasas 2:1. Kecske-
méti Dózsa—Szentendrei Honvéd 2:1. 

ATLÉTIKA 

Az angol Plrle legyőzte Kovácsot a 

brüsszeli nemzetközi futóversenyen 

Vasárnap rendezték a „Le So i r " nem-
zetközi futóversenyét, amelyen magyar 
részről Kovács. Iharos és Béres Indu't. 
A versenyt az angol Pirié nyerte meg. 
2. Kovács. 3. Mlhalits (Jugoszláv). A csa-
patversenyt Finnország nyerte. Magyaror-
szág csapata 7.-nek végzett. 

SAKK 

Befejeződött több mint egv hónapi köz-
delem után a r.ől sakk vllágbainokjelőltek 
európai B.-zónaversenye. Kertisané az 
utois) két fordulóban megtorpant és így 
•a lergyei HoluJJal holtversenyben a 3. 
belyen végzett, tgv a két versenyzőnek a 
bét végén üj mérkőzést kell játszani, hogy 
kettőjük közül ki Indulton a nőt sakk 

vi lágbajnoki Jelöltek moszkvai versenyén. 

Az NB. I. további eredményei 

Bp. Honvéd—Bp. Vasas 6:3. A Bp. Hon-
véd 5 válogatott Játékosa nélkül tartalé-
kosén állt kl a mérkőzésre, dc így Is íö-
'ényesen nyerle meg a mérkőzést. Csepeli 
Vasas—Bp. Kinizsi 1:0. Meglepetés az élel-
mezésiek veresége a hetek óta gólképtelen 
scpell Vasastó l Diósgyőri Vasas-Sztá-

linvárosi Vasas 4:2. Szombathelyi Lokomo-
tív—Győri Vasas 2:1. Vasas Izzó—Dorogi 
Bányász 1:1. 

Az NB. I . ál lása a vasárnapi forduld 
után 

vasárnapi 

1. Bp. Honvéd 17 65:2! 29 
2. Bp. VI.. 20 00: IS 27 
3. Bp. Kinizsi 21 38:27 25 
4. Bp. Vasas 21 40:40 24 
5. Bp. Dózsa 20 43:3a 22 
0. Diósgyőr 20 42:45 20 
7. Izzó 20 24:31 20 
8. Csepel 22 27:40 19 
9. Salgótarján 21 21:32 18 

10. Dorog 2i 99:37 18 
11. Győr 20 28:39 13 
12. Szombathely 21 25:41 I I 
13. Szeged 21 30:50 15 
14. Sztál lnváros 21 28:41 13 

Az NB. I I . déd csoportjának eredményei 

Szolnoki Lokomotív—Orosházi Kinizsi 
2:1, Bp. Sz ikra-Vasas Generátor 2:2, 
Kecskeméti Honvéd—Vasas D inamó 2:2, Dii 
Liűre—Kecskeméti Kinizsi 2:0. flcsobnl Épí-
tők—Gyulai Építők 3:2, Vörös Lobogó Sor-
tex—Légierő 1:0. Hatalmas meglepetés a 
Soroksári csapat győzelme a csoportelső 
felett. 

Ceglédi Lokomotív—Kübányul Lokomotív 
3 : 2 , 

TEKE 

Szombaton és vasárnap rendezték meg 
Budapesten az országos tekecsapat baj-
nokságot. A döntőbe Jutásért íolyó mér-
kőzesek során Csongrád megye váloga-
totlja érte el a nap legjobb eredményét. 
Csongrád megye 2576: VIde 4 Ifi Olál i 444 
Kopasz 4-40, Borsod megye 34G0: Varga 
447, Székely 443, Császár 425. Tolna me-
gye 2280. Vas megye 2472. Budapest .Május 
I. 2454. Békés megye 2517. A <16 íbíbe négy 
csapat: Csongrád megye. Fejér megye 
Győr-Sopron megye és Budapest Béke1 

csoport válogatottja kerü'tek. 

ISZAS 

Tumpek világcsúcsot úszott a 100 m-es 
férfi pi l langóúszásban 

Szombaton délután n székesfehérvári 
Epitok meghívásos úszóversenyt icndezett 
A verseny első száma a lOi) m-es férfi 
pi l langóúszás volt. Tumpek egvcőm állt 
rajthoz. Nagyszerű Iramban kez lett és 
végig remekül úszóit. Ar e'ső 50 m-t 29 I 
alatt tette meg. A táv második felélvén 
Jő bírta a hajrát és úl világcsúccsal ért 
célba. Eredménye: 1:02.1, 


