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D C a p f m n t ó 

Miért n incs még most sem üveg 
az E rőmű g é p h á z á n a k ab l akkere te iben ?1 

4 Szegedi Erőmű gépházában 62 darab kitört ablaküveg sza-
• 4 bad teret ad az öszi szélnek és a benti kellemes meleget hi-

deggel felkavarja. Most, amikor komolyan számíthatunk arra, hogy 
jönnek a hidegek, a kitört ablaküvegek a dolgozók egészségének 
kárára lesznek. 

Fontos volna, hogy az üresen tátongó ablakkereteket mielőbb 
beüvegezzék.' Ezért vál la latunk vezetősége megtette az intézkedést. 
Még október 6-án az üvcgezcsi munka elvégzését kiadta az ÉM. 
65 6. Szakipari Építő Vál la latnak. Ott meg is ígérték, hogy a mun-
kát mielőbb elkészítik. Ezután néhány nap mú lva megjelent a Szak-
ipari Vál lalat egyik dolgozója, de sajnos nem üveggel, csak egy mérő 
léccel. Azt gondoltuk, hogy ez is va lami és mérés után jön az üvege-
zés. De ez nem történt meg. pedig azóta több mint egy hónap eltelt. 

Amikor sürgettük az üvegezést, megint jött egy ú jabb mérő ,— 
de semmi más nem történt. Hűvösek az éjszakák, s mivel nincs ab-
lak, didergiink a gép mellett. Közben persze nem sok jót gondolunk 
a bürokratákról . Gyakran telefonon sürgettük az üvegezést, s mindig 
azt mondták: ma jd holnap. Ideje lenne má r cselekedni. A Szakipari 
Vál lalat vezetői intézkedjenek végre és ne ígérgessenek. Kér jük az 
ottani vezetőséget, gondoljanak az Erőmű dolgozóira, — legyen bc-
iivegezve a 62 ablakkeret. 

A gépházi dolgozók nevében: 
M I S Á N G Y Ö R G Y 

h i r e k 

— A Szeged Városi Kertészet 

dolgozói újjászervezték kultúrgjjr-
dá jukat . Megalakult az üzemi ze-
nekar is. A zenekar részére az el-
mú l t hónapban 2385 forintár vásá-
rolt a vál lalat felszerelést; — kis-
dobos bendzsót, gitárt és a szük-
séges kottákat. A zenekar tagjai 
megkezdték a rendszeres próbákat. 

— Mindennap túlteljesítették ter-
vüket az elmúlt dekádban a Sze-
gedi Texti lművek dolgozói. A leg-
kiemelkedő eredményt 9-én és 
10-én érték el, amikor előirányzott 
tervüket 104.9, iletve 104.6 száza-
lékra teljesítették. Ezeken a napo-
kon Berta Mária , aki párosverseny-
ben van a Szegedi Kienderfonó-
gyár egyik fomónőjével 110.1, illet-
ve 109.3 százalékot teljesített. ] 

— A Szegedi Jutafonógyár veze-
tősége gondoskodik arról, hogy a 
vi l lamosmegállótól a gyárig salakos 
úton jár janak a dolgozók. Edéiig 
bokáig érő sárban vagy pedig a 
nagyon forgalmas Dorozsmai-út 
szélén kellett menniük. Ennek 
többször baleset volt a következ-
ménye. Most a gyár kapujá ig és a 
bölcsődéig megcsinál ják a salakos 
utót. 

— "Szürke karton kérdések és. a 
munkaügy i ankét előkészítése* 
c ímmel ma este fél 6 órai kezdet-
tel összejövetelt tart a Textilipari 
Műszaki és Tudományos Egyesü-
let az MTESZ központi helyiségé-
ben. Előadók: Mészáros János cs 
Rácz Ottó, munkaügy i előadók. 

— A vállalati energetikusok fel-
adatairól tart előadást a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület m a este 
6 órai kezdettel a Délmagyarorszá-
gi Áramszolgáltató Vál lalat Klau-
zál-tér 9. szám alatti kultúrtermé-
ben. Előadó He imann Pál, a Sze-
gedi Vil lamosvasút főmérnöke. 

— A karácsonyi könyvvásár al-
ka lmábó l a D Á V dolgozói eddig 
300-nál több könyvet vásároltak, 
közel 3800 forint értékben. A 
könyvvásáron különösen nagy ke-
reslet mutatkozik meg az if júsági 
könyvek és a magyar klasszikusok 
iránt. 

— A Szegedi Vil lamosvasút kul-
túresoportja színes műsorral ké-
szül Szilveszterre. A színjátszócso-
port Kar inthy Frigyes: Bűvös szék 
c ímű színjátékával mutatkozik be. 
A népi tánc csoport és a zenekar ű j 
számaival szórakoztatja ma jd a kö-
zönséget. 

* P á r t k U - m h 

Közöl jük a pártoktatásban részt-
vevő propagandistákkal és hallga-
tókkal, hogy akiknek még nincs 
meg a kongresszusi rövidített jegy-
zőkönyv, azok hat forint ellenében 
a Pártoktatók Házában megkap-
hatják. 

Agit.-Prop. Osztály 
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Megkezdődön a belgyógyászok háromnapos 
nagygyűlése 

Csütörtökön délelőtt megkezdő-
dött az orvosegészségügyi dolgozók 
szakszervezete belgyógyász szak-
csoportjának háromnapos nagygyű-
lése, amelyen az ország legkiválóbb 
belgyógyász szakorvosai vesznek 
részt. A megnyitó ünnepségen meg-
jelent Rusznyák István Kossuth-
díjas, a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke és Takó József egész-
ségügyi miniszterhelyettes. Fodor 
Imre kandidátus, a belgyógyász 

szakcsoport elnökének bevezető 

szaval után Pálos László, a I I . szá-

mú belklinika főorvosa tartott re-

ferátumot a nagygyűlés főtémájá-

ról: „A véralvadás és vérzékeny-

ség" címmel. A nagygyűlésen rész-

vevők a három nap alatt a vér-

alvadással és a vérzékenységgel 

kapcsolatos tudományos kutatások-

ról számos előadásban számolnak 

be. 

Több mint százezer üzemi dolgozóra és hetvenezer 
sportolóra terjed ki a balesetbiztosítás 

Az üzemi bajesetek száma a bal-
esetelhárítási és munkásvéde lmi be-
rendezések á l landó tökéletesítésé-
vel, fejlesztésével lényegesen csök-
kon, de természetesen má ig sem 
lehetett a baleseteket teljesen ki-
küszöbölni. 

A baleseteknél — az SZTK-szol-
gáltatásokon felül — anyagi védel-
met nyúj t a biztosítás. 

Az á l lami biztosító segítségével 
a balesetbiztosítás dí ja sokkal ala-
csonyabb üzemi dolgozóknak, bá-
nyászoknak, havonta mindössze 4— 

5 forint. Ezzel szemben a szolgál-
tatásokat — a múlthoz viszonyítva 
— lényegesen kiterjesztették. A 
balesetbiztosítás nemcsak az üze-
mekben, hanem a bárhol előfordul-
ható balesetekre is kiterjed. 

Az új , kedvező feltételek nyomán 

különösen a munkások és a spor-

tolók fordulnak érdeklődéssel a 

balesetbiztosítás felé. Ma má r több 

mint százezer üzemi dolgozóra és 

hetvenezer sportolóra terjed ki a 

balesetbiztosítás. 

VIDÉKRŐL beköltözni magányos nő. társ-
bérletet keres. Felsöklkötősor I. Fejős Já-
nosné. 
OAZTOZHELY 3 lángú, fehér zománcos, 
eladó. Csongrádi sgt. 10/b. 
H ,7'IONYAN lévő jólorgalmii vegyeskeres, 
kedésemet, daráló üzememet családi okok 
miatt sürgősen átadom. Érd.: Szeged. Ság-
sári F.. n. ti. I I . 3 
A RUHAZATI BOLT 31-es árudájában (bőr-
diszmíi, cipő) Lenin u. 5. szám alatt 10-én 
egv erszény pénzzel a kiszolgáló uszlalon 
maradt. Igazolt tulajdonosa az árudában 
átveheti. 
REKAMIÉ, Jó állapotban alkalmi áron el-
adó. Dugonics u. 10. 
I IATAL kecske eladó, llobiártbasa u. 42. 
PULIKOLYKOK eladók. Kuthy. Balástya. 
2. tanya. 

JATEKKCLONLEGESSÉGt UJ villanymo-
toros körhinta eladó. Uattyastelep. Vaska-
pu u. 31. 
tllZOTTSERTÉS. ISO kg. eladó. Gép u. 18. 
ÍRÓASZTAL, keményfa, fényezett, központi-
7. ras kifogástalan állapotban eladó. Go-
goly u. 29. 
TC7HELY eladó, flattyassor 4—6. délután 
15—17 között. 
NAPSZAMOS munkára férfi munkae-flket 
felvesz az Egyetemi Füvészkert. Jelentke-
zés újszegeden a helyszínen. 
KERESÜNK egy 16 éven felüli fiút Itöny-
nvebb munkára és egy raktári segédmun-
kást. Villany cs Épszer. V. Boros Józsel 
«. 3. 

A SZF.GEDt Köztisztasági Vállalat úttisz-
títókat és kocsimosókat felvesz. 
SZAI.VF.ZETOS kötőgép, kézifonású birka-
lónál, kötésére alkalmas eladó. Budapest. 
V. Petőfi Sándor u. 6. IV. 2. 
ÉRTESÍTJÜK Vevőinket, hogy 1854. évi 
december hó 28—29—30-in leltározás miatt 
árut nem szolgálunk kl. Szegedi Vegyi-
amag Nagykereskedelmi Vállalat, Szeged. 

Közöljük kedves olvasóinkkal, hogy 

a KARACSONYI ÜNNEPEK ELŐTT 

minden előfizetőnknek megküldjük az 

1955. évre szóló falinaptárt. Vihar-

sarok és Délmagyarország Lapkiadó-

Vállalat Szeged. Klauzál tér 3. sz. 

OELMAGYARORSZAO 
e Magyar Dolgozók Pártje 
csongrádmegyei napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megvet Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. I I . 

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

Telefon: 31-18. és 35-60. 

Csongrádmegyei Nyomdalpari Válielat, 
Szeged 

Felelős vezető: Vtncze •TÉTET 

(DÖJARASJELENTES 
Várható Időjárás 

pénteken estig: Nyu-
gaton Is kevesebb fel-
hő, már legfeljebb 
csuk néhány helyen 
kisebb eső, vagy köd-
szitálás. Tóbb helyen 
köd. Gyenge légáram-
lás. Az éjszakai lehű-
lés erősödik, a nappali 

hőmérséklet kissé csökken. 

Várható legmagasabb nappali hőmér-
sék.et pénteken 4-7 fok között. 

• 
A fűtés alapjául szolgáló várható kö-

zcphőmérséklet: 0 plusz 3 fok kőzött. 

MOZI 

Szabadság: Egy nyáron át táncolt (de-
cember 22-ig). Svéd film, csak 16 éven fe-
lu leknek. 

Vörös Csillag: Senki nem tud semmit. 
(december 19-lg). 

Fáklya: Civil a pályán (december 19-lg). 

Az előadások fél 6 és fél 8 órakor kez-
dődnek. 

SZÍNHÁZ 

Ma este 7 órakor: Luxemburg grófja. — 
(Bérletszűnet). 

Ma este 7 órakor: Ottőmösön hangver-
seny. 

SZABADEGYETEM 

Ma este fél 7 órakor az Ady-téri Egyetem 
nagytermében Baróti Dezső egy. tanár, az 
iroda'omtudományok kandidátusa A felvllá 
gosodás Magyarországon. Bessenyei György 
és társai, Csokonai Vitéz Mihály chnmel 
tart előadást. 120 érdeklődő részére híd-
nak 2 forintos belépődíjjal helyet biztosí-
tani. 

MUZEUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota. Roose-
welt-tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivéetlével 
mindennap délelőtt 10 órától délután 6 
óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-tól 2! óráig 
vasárnap 9-töl 13 óráig. Szakkönyvek köl-
csönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn 11-től 
20-ig; vasárnap 9-töl 13 óráig. 

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

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

Gorkij-könyvtár kőnyvkölcsönzésl Ideje: 
Hétfő. kedd. szerda, péntek: délelőtt 8-
12-ig, délután 13-15.30-ig; csütörtök, 
szombat: délelőtt 10—M-ig. délután 15-
19-ig; vasárnap délelőtt 9-12-ig. 

GACSER ENDRE pápai kamarás, ny. fő-
Rimn. tanár temetése a belvárosi temető-
ben f. hó 18-in, szombaton délelőtt 11 óra-
kor lesz. 

FELHÍVÁS 

Felhívom az újszegedi földtulajdonosok 
figyelmét, hogy 19-én, vasárnap délelőtt 9 
ú'akor vezetőség és mezőörfogadó gyűlést 
tartunk. Felkérjük fenti időben való pon-
tos megjelenését minden földtulajdonosnak, 
mert az itt hozott határozat a meg nem 
jelentekre ls kötelezővé válik. 

Vezetőség 

MEGFILMESÍTETTÉK Shakespeare „Ro-
meo és J uha " című tragédiáját olasz-an-
gol produkcióban. Rendezője Renato Cas-
te.lani. 

1955 JANUARJABAN a Budapesten ren-
dezendő korcsolvabajnokság alkalmával a 
téli sportokat ábrázoló tübbnyomású bé-
lyegsorozat Jelenik meg. 

A POSTA KÖZLI: December 25-én és 
26-án csak az expressz- és romlandó cso-
magokat. az expressz-leveleket, valamint az 
újságokat kézbesíti a posta. 

A R A D I Ö M Ű S O R A : 

DECEMEBER 18, SZOMBAT 

Kossuth-rádló 

4.30 Hirek. 4.40 Reggeli zene, 5.30 Falu-
rádió, 6.45 Lapszemle, 7 Hírek, 7.15 Hang-
lemezek. 8.30 Fúvószene, 8.50 Operettrész-
letek. 9.20 Úttörő híradó. 9.45 Népek da-
laiból. 10 Hírek. 10.10 Zenekari hangver-
seny. II Hegedű. 11.30 Beszélgelés főorvos-
sal, 11.40 Kórusművekböl. 12 Hirek, lap-
szemle, 12.15 Szórakoztató zene. I.i Zene-
kar. 13.40 Fúvószene. 14 Hírek, 14.25 Kőnv-
riyíí zene. 15.20 Előadás, 15.40 Szív küldi, 
i6.08 Zongora. 16.40 Válasz levelekre. 17 
Hírek, 17.10 Népművészeti Intézet műsora, 
17.30 Szövetkezeti hiradó. 18 Egy falu — 
egy nóta, 18.30 Moszkvai rádió összeállí-
tása, 19 Ajándékműsor. 20 Esti hiradó, 20 
óra 20 Népi zenekar. 21 Művészeti híradó. 
22 Hírek, 22.20 Tánczene, 24 Hírek, 0 10 
Népdalok. 

Petőfi-rádió 

6.30 Kisiskolások műsora. 6.40 Torna. 6 
óra 50 Filmzene. 7 Hanglemezek. 14 Ope-
rettrészletek. 14.50 Elbeszélés. 15.20 Ze-
nei előadás, 16.20 Előadás. 16.40 Tánczene, 
17.10 Orosz nyelvetanfolyam, 17.30 Dalok, 
18 Elbeszélő költemény, 18.28 Szív küldi. 
19 Tíz perc közgazdaság. 19.10 Ének, 19 
óra 37 Dvorzsák müveiből, 20.20 Sporthír-
adó, 20.40 Operettrészletek, 21.20 Tánc-
zene, 22 Zenekari hangverseny. 

Az alsóvárosi MAV Petőfi Kultúrott-
honban minden szombaton 20 órától 
2-ig ZENÉS TÁNCOS KLUBEST, va-
lamint minden vasárnap 20 órától 21 
óráig ÖSSZTÁNC, melyre Szeged vá-
ros közönségét szeretettel várja a 
Kultúrotthon vezetősége. 

fí ketrecből való'kiengedés előtt... 

Ne aqgod/anaX araim. Htot Jafók, szajkóidr 
rajta és a Zaba összaTron AözW I 

S P U R I 

MEGHOSSZABBÍTOTTAK AZ ÁTLÉPÉSEK EGY BUDAPESTI HALADAS-SZURKOLÖ 

HATARIDEJÉT LEVELE 

Az OTSB Közlöny novemberi száma kö-
zölte, hogy az érdemes és I. osztályú 
sportolók, továbbá a labdarugó NB. I-es 
és NB. Il-es játékosok átlépési kérelmei 
december 15-e és 31-e között nyújtandó be. 
Az OTSB elnöke a batáridőt most január 
31-ig meghosszabbította. A fenti rendelke-
zés az NB. II-bői most kieseit csapatok 
játékosaira is vonatkozik. Átlépésüket min-
den esetben az OTSB-nck kell jóváhagynia. 

BIRKÓZÁS 

Vasárnap a Kecskeméti Kinizsi országos 
ifjúsági cs serdülő kötöttfogású birkózó 
versenyt rendezett, amelyen 10 sporttkür 
versenyzői vettek részt. Ezen a versenyen 
a szegedi sportkörök versenyzői is reszt-
vettek és szép eredményeket értek el. 

Eredmények: Serdü'ők. Lepkesúly: Karkas 
(Kalocsai Kinizsi); légsúly Papp (Nagykő-
rösi Kinizsi); pehelysúly Szabó (Szegedi 
Lok); könnyűsúly Sáfrány (Szegedi Lek); 
kisváltósúly Vi l lá iul (Kiskunhalasi Dózsa), 
nagyváltósú'y Villám (Szegedi Petőfi); kis-
középsúly Afócza (Szegedi Petőfi): nagy-
középsúly llódl (Szegedi Lok); félnehéz-
súly Koczó (Szegedi Lok): nehézsúly Bat-
kl (Szegedi Lok). Ifjúságiak: Súlycsoport-
gvőztesei. Lepkesúly Komáromi (Iv'-skc-
niéti Kinizsi); légsúly Farkas (Kecskeméti 
Kinizsi); pehelysú'y Kerekes (Kecskeméti 
Kinizsi): könnyűsúly Kállai (Kecskeméti 
Kinizsi); kisváltósúly Molnár (Kecskeméti 
Km.izsi); nagyváltósúly Orgonácz (Bp. 
l.ok): kisközépsúly Dunai (Kecskeméti ki-
nizsi); nagyközépsúly Kókai (Bp. Lok.!; 
fé nehézsúly Gregnó (Szegedi Lok); ne-
hézsúly Csonka (Szegedi Lok). 

f érfi tőrvívásban a Vörös Meteor, nöi tőr-
ben a Honvéd nyert országos csapatbaj-

nokságot 

A Magyar Népköztársaság 1954 évi férfi 
lőrvívó-csapatbajnoka: Vörös Meteor (Ber-
czelly. Berzsenyi. Gerevich, Dunay, Gerti) 
6 ponttal. 2. Vasas (Tillv, Márkus, Esztcr-
hás Fülöp. Gözsy. dr. Mészáros) 1 pont. 
3 Honvéd (Maszlay. Szőcs, Sákovics. 
Hennyev I.. Gyomlál) 2 p.. 4. Dózsa 0 
pont. Á Magvar Népköztársaság 19a 4. évi 
tői vívó csapatbajnoka: Honvéd (Elek M„ 
Morvay, Császár, Kocsis) 4 pont. 23 nyert 
csörte 2. Petőfi (Zsabka. Kovácsné. Sályi. 
Feketéné. Vlktorné. Rejtő) 4 pont, 24 nvert 
csörte 3. Lokomotív (Kiss, Sákovics. Sze-
kc'yné. Stibi) 2 pont. 24 nyert csörte, 4. 
Haladás 2 pont, 21 nyert csörte. 

SAKK 

Barcza legvözte Bileket az országos 
sakkbajnokságban. A bajnoksag állasa a 
15 forduló után 1 Szabó 12 2. Barcza 
115. 3. Benkö 10. 4. Bély, Bitek 9.5, 5. 
T'pari és Klugei 8.5. 

KOSARLABDA 

Ma este 20 órai kezdettel a Rókusi Tor-
nacsarnokban keriil lejátszásra az Öregfiúk 
- lokomot ív II . férfi mérkőzés. (C.saszt és 
l .áng). 

USZAS 

A Szegedi Dózsa úszó és vízipóló szak-
osztálya 18-án 16 órakor szakosztályi er-
tekezletet tart a Dózsa klubhelyiségében. 
A tagok megje'enése kötelez.3. 

UJ SPORTKÖNYVEK 
A kézilabdázásnak — akárcsak a legtöbb 

sportágnak — nem volt haz.ai szakirodal-
ma. Igy az edzés ötletszerű és rendszer-
telen vo't. Az egyre népszerűbbé váló ké-
zilabdázás fejlődéséi szolgálja az immár 
második kiadásban megjelent 

,.A kézilabdázás alapismeretei" 

című könyv. melyet Törös Károly frt. A 
mű ismerteti az új követelményeknek rneg-
fele'ően a játék fortélyait, technikai meg-
oldásait és módszeres oktatását. Edzőink, 
szakembereink. Játékosaink igen jó hasz-
nát vehetik gyakorlati munkájában ennek 
a könyvnek. 

Megjelent az 

„Lovaglás és haj tás" 

címmel az Országos Társadalmi lovas 
Szövetség munkaközösségének összeállítá-
sában gyakorlati és elméleti szakmunka 
került a lósport kedve'őt kezébe. A kép-
zett lovasok számára szükséges szakisme-
retek elsajátításához nyújt segítséget, j 

Egy Budapesten élő Haladás-szurkoló 
az alábbi levelet küldte szerkesztősé-

günkbe: 

Innen, Pestről kísérem figyelemmel szü-
lővárosom, Szeged kedvenc csapatának 
be yzetét az NB. I-ben. Nagyon szeretem 
csapatunkat és bizony nekem is nagyon 
fájt a legutóbbi mérkőzésen tőrtént igaz-
ságtalanság-sorozat. Azonban azt hiszem, 
a múltkori mérkőzés kimenetelén már vál-
toztatni nem lehet és Igy szerintem sincs 
értelme a siránkozásnak. Még nincs min-
den elveszve. Bár a hátralévő idö az OTSB 
jóvoltából megint erősen zsúfolt lesz, min-
dent el kell követni, hogy csapatunk meg-
szerezhesse a hiányzó pontokat. Ezúton 
kérem a Haladás vezetőségét, tegyen meg 
mindent e cél érdekében. A játékosokat 
arra kérem, hogy a szombathelyi győzelem 
ne tegye elbizakodottá őket. Jusson eszük-
be. hogy Szombathelynek is szüksége ven 
a n a a két pontra. A Dózsával szemben 
pedig megint teljes erőbedobással küzdje-
nek és ne az lebegjen előttük, hogy eddig 
ellenük még minden sikerült. Ismételjék 
meg az őszi szép játékot, még ha kisebb 
gólaránnyal Is. A szurkolóktól pedig azt 
kéiem, hogy a hircs szegedi sportszerű-
séggel viselje el a játék bármilyen for-
dulatál s az igazságtalanság se vigye túl-
kapásokba. Ettől függetlenül a felháboro-
dással egyetértek A szombathelyiek e'len 
„zúgjon a szegedi kolomp", kísérje azt a 
szurkoló tábor lelkes biztatása, „Hajrá 
Haladás!" 

Egy távoli Hatadás szurkoló, aki 
nagyon szereti csapatát 

SPORT FEJLŐDÉS VAGY ÖNELÉGÜLT-
SÉG? 

Az elmúlt héten a „Petőfi" sportkör he-
lyiségében egy fővárosi előadó a nevelés 
kérdéséről tartott előadást. Az előadás, 
amely egyébként igen jó volt, a részvét-
lenség jegyében zajlott le. Ez elsősorban 
a Petőfi sportkör szégyene, mivel nem 
jöl szervezték meg. /Mindössze 30-an vol-
tak, azuknak Is a fele labdarugó. Hol vol-
tak a többi sportágak, az edzők, akiknek 
elsősorban szükségük lett volna ennek az 
e öadásnak a meghallgatására? Külön kell 
szólni a labdarugók viselkedéséről. Az a 
sportkör nem tud fejlődni, hol a nevelöt és 
a nevelést figyelembe sem veszik a spor-
tolók. Ki a hibás ezért? Avagy a Petőfi 
sportkör vezetői meg vannak elégedve az 
elért eredménnyé ? Nem hisszük. 

Az előadásra meg lehetett volna hívni a 
szurkolók táborai is. Így a sportkör erő-
sítette volna a kapcsolatot a szurkolókkal. 
Ehelyett mi történt? Tele volt érdeklődő-
vel á büffé. csak az előadó teremben vol-
tak kevesen. Ez a jelenség megmutatkozik 
a VTSB-ben rendezett előadásokon is. 
Amíg ez lesz a helyzet, addig ne várjuk 
azt, hogy Szeged város sportja magasabb 
szinvonalat ér el, 

VTSB Agit. Prop. Bizottság 
Sajtó részlege 

USZO-EDZÖ TANFOLYAM 

December 18-án (szombaton) délután 5 
órakor a Társadalmi Úszószövetség rende-
zésében társadalmi edzőképző, illetve to-
vábbképző tanfolyam kezdődik, melyen a 
részvétel a működő edzők részére kötele-
ző. A tanfolyam magába foglalja a vízi-
labda játékvezető és a versenybíróképzés 
anyagát ls. 

Az első nap anyaga: Megnyitó, tartja 
Kiss Antal, a Társadalmi Szötetség einőke. 
Az úszás története Faragó Sándor. A 
korszerű vízilabda játék Tombácz István. 

A Társadalmi Szövetség ezúton ériesiti 
az érdekelt sporttársakat, hogy a jelzeit 
időben je'enjenek meg a VTSB nelyiségé-
ben. 

EZ ÉVBEN 

IMMÁR MÁSODSZOR 

haladia meg a 600.000-t a bekü'Jótt 

Totó-szelvények szánta. 

Az 50. héten 

TÖBB MINT 

900.000 FORINT 

került szétosztásra a nyertesek között. 

Totózzon! Nyerhet! 

— a 


