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Oiven éves a szegedi 
Gyermekvedö Xniezet és Uyesrmekkórház 

CSÜTÖRTÖK, 1955 JANUAR 13. 

Újszeged, Csanádi út 34. A ka-
pu melletti kőkerítésre erősített 
tábláról ez olvasható: 

GYERMEKVÉDŐ INTÉZET 

ÉS GYERMEKKÓRHÁZ 

Sokan talán nem is tudják, 
hog ez az épület a napokban 
mult 50 éves. Félévszázad nem kis 
idő. Lapozzunk hát vissza az 
1904-es időkre és hasonlítsuk ösz-
sze a régi és a mai számadatokat. 

ö t évtizeddel ezelőtt országunk-
ban a gyermekvédelemnek egyet-
len csecsemőottnona sem volt. 
Ma már — csak Csongrád me-
gyében — négy csecsemőotthon 
működik, összesen 200 ággyal és 
egy százágyas kisgyermek-otthon-
nal. 

1904-ben, Újszeged akkori 
"gyermekmenhelyének" csak egy 
főorvosa és egy segédorvosa volt. 
Ma máskép van már ez is, mivel 
az igazgató-főorvos mellett egy 
szakorvos-alorvos, három segéd-
orvos és három óradíjas szakor-
vos is működik. Ugyanabban az 
évben csupán 3 gondozónő volt az 
intézetben, ma már tízszer több 
gondozónő ápolja a gyermekeket. 

Sokat, nagyon sokat kapott a 
Gyermekkórház a felszabadulás 
óta. Az intézmény modern felsze-
relése csodálatraméltó. A ragyo-
góan tiszta folyosók, kórtermek 

lelkiismeretes munkáról tanús-
kodnak. 
A Gyermekkórház orvosai, gyer-

mekgondozói szívvel-lélekkel vég-
zik gyógyító-nevelő munkájukat. 
Az intézmény fennállásának 50 
éves jubileuma alkalmából az 
Egészségügyi Minisztérium az 
"Egészségügy kiváló dolgozója" 
kitüntetést adományozta az inté-
zet igazgató-főorvosának, dr. Reiss 
Elek elvtarsnak, aki már eddigi 
eredményes, jó munkája elismeré-
séül megkapta az Elnöki Tanács-
tól a Magyar Népköztársasági Ér-
demérem aranyfokozatát is.' 

Ugyancsak ekkor nyújtották át 
az Egészségügyi Minisztérium ré-
széről megjelent elvtársak Vidá-
kovics Tiborné osztályos vezető 
gondozónőnek, Jeges Mihály gond-
noknak, özv. Pancz Ferencné 
irodakezelőnek, Honti Ferenc 
könyvelőnek, Hegyi Gizella hi-
vatalsegédnek sokéves munkássá-
gukért — köztük még az őszhajú 
portásnak, Szögi Imre elvtársnak 
is —, aki 35 éve dolgozik az in-
tézménynél — a "Kiváló dolgozó" 
jelvényt. 

Nagy és hosszú út az, amit fél-
évszázad alatt — de különösen az 
utolsó évtizedben megtettek. Kór-
ház és egyben gyermekvédő inté-
zet lett a régi "menhely". Semmi 
kétség, hogy még további fejlő-
dés előtt állnak. 

A Szegedi Kenderfonógyár vi-
zcsfonó leszedői részére szaktan-
folyam indul február elején az 
tizemben. A legjobb munkafogá-
sokat ismertetik ezen a tanfolya-
mon, amelynek elsajátításával 
könnyebbé, gyorsabbá válik a 
munka. 

Január 14-én, pénteken délután 

fél 3 órakor újítási ankétot tarta-

nak az Újszegedi Kender-Lenszö-

vő Vállalatnál. Itt megvitatják az 

újítómozgalom hibáit, eredmé-

nyeit és azt, hogyan fejlesszék 

tovább az újítómozgalmat. 

Az újszegcdi Haladás TSZ tag-
jai ez évben is példát mutatnak 
beadási kötelezettségeik teljesítésé-
ben. Első negyedévi sertésbeadási 
tervüket már az újév első napjai-
ban teljesítették. 415 kiló hízott-
sertést szállítottak be. 

Január 18-án délután fél 4 órai 

kezdettel szabás-, varrás-, kötés-

tanfolyam kezdődik a Belváros 

I I I . MNDSZ szervezetében, azaz 

egyelőre az MNDSZ városi titkár-

ságon. A közel hat hónapig tartó 

tanfolyamra eddig húszan jelent-

keztek. 

* Pártkirek 

Értesítjük a pártoktatásban részt-
vevő elvtársakat, hogy január 
14-én, pénteken délután 5 órakor 
a Pártoktatók Házában előadást 
tartunk a jelenlegi pártoktatási 
anyaghoz. Címe: A szocializmus 
építésének kérdései a Szovjetunió-
ban. Előadó: Nagy Lajos elvtárs, a 
Marxizmus—Leninizmus Tanszék 
adjunktusa. 

Agit.-prop. osztály 
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IDŐJARASJELENTÉS 
Várhaló I1ő|árás 

1 csütörtökön estig: 

Enyhe, túlnyomóan 
boru.t idő, sokfelé 
eső, havaseső, időn 

S P O R 1 

VÍVÁS 

Hódmezővásárhelyen s Vörös Meteor 
SK a Béke-szálló nagytermében kardcsa-
Datversenyt és meghívásos párbajtör be-
mutatót rendezett. A kard csapatverseny-
ben a Budapesti Vörös Meteor 11:5 arány-
ban győzött Csongrád megye válogatottja 
ellen. Berczelly 4. Palóci 3. Gercvich és 
Berzsenyi 2—2 győzelmet szerzett. Mig 
Csongrád megye csapatában Magay és 
Mo'nár 2—2, Zsoldos pedig 1 győzelmet 
nyert el. A párbajtör bemutató eredmé-
nye: Dunai—Jávorkai 10:4 és Berzsenyi-
Jávorkai 5:1. 

Komoly munka Indult a Lokomotív ököl-
vívó szakosztályában 

Az ökölvívás honvédelmi jelentőségű 
sportág, fejleszti a fizikai és szellemi ké-
pességeket. Akaraterőt, bátorságot, önbi-
zalmat. szilárd kitartást, ezenkívül a fi-
zikai képességek közül a ruganyosságot, 
az állóképességet és a pillanatnyi helyzet 

kint élénkebb észak-1 felismerését fejleszti. Az ökölvívás az ii-
nyugati-nyugatl szél. 1 Júság nevelésében tehát igen nagy szere-

Várható legalacso- pet játszik. Városunkban mégis az utób-
nyabb hőmérséklet bl években nagymértékben visszaesett ez 
ma éjjel: 0—plusz 3,1 „ sportág. Okát ne vizsgálgassuk most. 

FÖZO mindenesnek ajánlkozom vagy eh-
hez hasonló állást keresek hosszú bizo-
nyítvánnyá!. Címeket Fodorék, Lehel u. 8. 
MP BÚTOR. komblnáltszekrény, rekamlé-
á'.lvány Spttzer asztalosnál készen kap-
ható. Attila u. 16. 

UGY drb 130 kg-os hfzottsertés eladó. Csa-
ba u. 3. 
HANGSZERJAVITAS, felszerelés, vétel, 
Sági (Stelner) hangszerkészítőnél, Somo-
gyi u. 19. Ugyanitt gyermekkerékpár el-
adó. 
ELCSERÉLNEM belvárosi parkettás nagy 
szoba-konyha, közös előszobából álló laká-
somat szoba-konyha, spelzosért, lehetőleg 
Felsővároson. Cfm: Sztálin krt. 46. Bírna. 
I ÜTÖT központi gőzfűtéshez azonnalra 
felvesz Intézet. jelentkezni Sztálin kit. 
77. szám. 

A SANDORFALVI Földmíivesszövetkczet 
gya korlattal rendelkező segéd és beosz-
tott könyvelöt keres azonnali belépésre. 
Jelentkezés a Földművesszövetkezet köz-
ponti irodáján. Telefon 6. 
A SZF.GED1 Csecsemő- és Gyermekgon-
dozónöképző Iskola 1955 február elején 
Indul. Kétéves, bejárásos. A növendékek 
""pl négyszeri étkezésben részesülnek té-
ri és nélkül, tandijat nem fizetnek. A 
gyakorlati Időre egyenruhát kapnak. Fel-
ette i korhatár 17—30 év. A telvélell kér-
v.'nvüket Szeged, Teleki u. 19. szám alá 
kell beadni és csatolni kell hozzá: Szü-
letési, orvosi és vagyoni blzonvltványt, I 
d b fényképet, életrajzot és legalább 8 
általános isko'áról szóló bizonyítványt. A 
tanulmányok belejeztével gyermekápolónői 
oklevelet kapnak, ezzel az elhelyezkedésük 
biztosítva lesx. 

I ELVESZETT egyik arany karlka fülbeva-
' lóm. Megtaláló Julalom ellenében adja le 

Lenin u. 10. Női Divatszabósághoz. 
15 <| SZÉN költözködés miatt eladó. Érd. 
8-l-ig. Kossuth u. 18, fldszt. bal. 
130 kg MANGALICA hízó eladó. Hajnal 
u. 45. 
EGY drb 160 kg-os zsfrsertés eladó. Mak-
koserdösor 4. 
HÍZÓ 1J0—130 kg mangalica eladó. Lehel 
u. 5. (Hunyadi térnél). 
GYERMEKEM mellé tanítónőt vagy kép-
zős diákot keresek. Sztálin krt. 48. Ház-
felügyelő. 
130—140 kg KÖRÜLI disznó eladó. Ke-
reszt ti. 6. 
EGY sálszövő ráma hengerrel eladó. Va-
dász u. 2á/2. 
KOMBINALTSZEKRÉNY. kétrészes, hataj-
tós sürgősen eladó, délután 4-ig, Puszta-
szeri utca 26. 
KOMPLETT kombinált szobabútor eladó 
vagy Jawa motorkerékpárért elcserélhető. 
Bajcsy-Zs. u. 22. I I I . 33. 
SÖTÉT hálószoba eladó. Petőfi telep X. 
u. 624. 

ZONGORÁT keresek megvételre. Bodó 

András. Ujszentlván, Kossuth u. 10!. 

HIZOTTSERTÉS eladó. Tisza L. u. 72. 

ORVOSNŐ keres kü'önbejáratú bútorozott 

szobát a Közkórház közelében. Cim: Dr. 

Jankj) Mária. Közkórház, belgyógyászat. 

KÜLONBEJARATU bútorozott szobát ke-

res dolgozó nő. Lehetőleg a Belvárosban. 

Április 4-útJa 23. 

JÖ zongorát megbízásból keresek. Attila 
ii. 16. I I . Jobbra. 

legmagasabb nappali hőmérséklet csütör-
tökön: északon 3—6 fok között, a déli 
megyékben 6 fok felett. 

* 

A fűtés alapjául szolgáló várható kö-
zéphőmérséklet Zala, Somogy, Baranya, 
Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés me-
gyékben 4 fok felett, máshol 0-pltisz 3 
fok között. 

MOZI 

Szabadság: Simon Menyhért születése. 
— UJ magyar film (január 19-lg). 

Vörös Csillag: Törvényenkfvüli lovag. — 
francia film (Január 19-ig). (16 éven fe-
lülieknek). 

Fáklya: Róma nyflt város. — Olasz film 

január 19-ig). (16 éven felülieknek). 

Az előadások kezdete fél 6 és fél 8 óra. 

SZÍNHÁZ 

Este 7: Travlata. — Bérletszünet. 

MUZEUM 

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

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-től 21 óráig 
vasárnap 9-től 13 óráig. Szakkönyvek köl-
csönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn I4-töl 
20-ig: vasárnap 9-től 13 óráig. 

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

VÁROSI TANACSTAGOK FOGADOÖRA1 

Báló Ferencné. Malom u. 7. szám alatt, 

a lakásban. 13-án, délelőtt 9—11 óra. 
Boda József, újszegedi Állami Védőnő-

képző, 13-án. 4—6 óra. 
Dr. Gergely Győző, Gyógypedagógal Is-

kola. Osztrovszky u. 5, 13-án, 5—8 óra. 

Juliász István, felsővárosi kultúrház, 
Munkácsy u. 6. szám. 13-án, 6—8 óra. 

Pálfl Gyuláné, Petőfi telep, 13-as utca 
782 szám alatti lakásán 13-án. 4—6 óra. 

Mogyorósi István, Wesselényi u. 8. sz. 
alatt. I. emelet, 12. (volt Tisza-szálló). 
Január 14-én, 3—5 óra. 

AZ I. KERÜLETI TANACSTAGOK 

FOGADÓORAI 

Kelemen Ferencné, Ady téri egyetem 
épu atében, 15-én, 4—6 óra. 

Kókal János és Tóth János, Tömörkény 
Leánygimnázium, 15-én, 5—7 óra. 

Mo'nár Teréz, újszegedi Ali. Védőnőkép-
zö. 13-án, 4—6 óra. 

ördögh Andrásné, a Dugonics utcai ál-
talános iskolában, január 13-án. 5—7 óra. '-Toulouse x 1; 3. Monaco—Troyes 1 1: 4. 

Orosz Imréné, Gutenberg utcai általá- Racing Páris—Nioe 1 x: 5. Roubalx— 

elégedjünk meg annyival, hogy ezt a több 
okból hanyatló sportágat fel kell lendí-
teni. Ezért a Lokomotív ökölvívó szak-
osztályában ismét megindult a komoly 
munka, mely Bodal József edző és Zcm-
bori János szakosztályvezető szakszerű 
Irányításával komoly reményekkel ke-
csegtet. Az ökölvívó sportba igyekszünk 
bevonni tanuló és dolgozó ifjúságunkat, 
valamint néphadseregünk fiataljait is. 
Kérjük a város sportszerető közönségének 
támogatását. egyben felhívjuk az ifjúság 
figyelmét, hogy edzésünket kedden és pén-
teken 5—7 óra kőzött tartjuk a Lokomo-
tív sportpálya tribünje alatt lévő torna-
teremben. 

Lokomotív SK 

BIRKÓZÓK ÉRTEKEZLETE 

A Szegedi Lokomotív SK birkózó szak-
osztálya ma délután 18.30-kor a Vasutas-
stadionban lévő tornateremben szakosz-
tályértekezletet tart. Az értekezlet tárgya: 
Az elmúlt év eredményeinek értékelése, 
valamint az 1955. év feladatainak meg-
tárgyalása és a versenynaptár ismertetése. 
A birkózósport fejlesztése és eredményei-
nek gyarapítása érdekében a szakosztály 
valamennyi versenyzőjét, tagját és pár-
tolóját erre az értekezletre meghívjuk. 

Lokomotív SK 

16 csapattal Indul az önálló szegedi me-
gyei labdarugó bajnokság 

Mint ismeretes. Szeged város önál ló me-
gyei jogú város lett és Így sportvona'on 
is bizonyos sportágakban önállóan rende-
zi meg a megyei bajnokságot. Ezek között 
szerepel a labdarúgás is. Szombaton dél-
után tartott a VTSB mellett mük"d> Tár-
sadalmi Labdarugó Szövetség elnöksége 
ezhányú értekezletét, melyen résztvett 
Kun Lajos elvtárs, a TSB elnöke is. Az 
értekezlet apróbb ügyek tárgyalása után 
frgclt hozzá a 10-os keretben szereplő 
sportkörök csapatainak értékeléséhez, 
melynek alapján kljelö'ték az alant fel-
sői olt 16 csapatot, melynek a meghívás 
a'apján Joga van résztvenni a bajnokság-
ban: Petőfi, Lokomotív, Dózsa, Postás, 
Szöreg. Fütfíház, Deszk, VL. Újszeged, 
Juta. Textilmüvek. Vasas. Vörös Meteor, 
Szpártákusz. Építők, Kistelek, Kinizsi. A 
bajnokság kezdele: február 27. A bajnok-
ságban résztvevő csapatok kötelesek ifjú-
sági csapatot szerepeltetni. A bajnoki év 
végén két csapat esik ki. akinek helyére 
felkerül a városi és Járási bajnokság 
győztese. E két bajnokságon kivitt a Tár-
sadalmi Szövetség megrendezi az üzemi, 
valamint az úttörő labdarugó bajnoksá-
got is és folytatja a középiskolások baj-
nokságának második fordulóját. 

Totó-tippjelnk a harmadik hétre 

1. O'aszország—Belgium 1 1; 2. Nimes 

S A K K 

A hastlngei verseny Keresz és Szmlsz'ov 
szívjet nagymesterek fölényes győzelmé-
vel ért véget. Mindkét versenyző 9 Játsz-
mából 7 pontot ért el az erős mezőnyben, 
: m i kivételes klasszisukat bizonyltja. A 
legtöbb győzelmet Keresz aratta, viszont 
Szmlszlov veretlen maradt. Szabó nagy-
mester eredménye Is igen értékesnek szá-
mit, több győzelem mellett csupán Szmisz-
lov és Kérésztől szenvedett vereséget. 

A Béke Kupa középdöntőjében a Hala-
dás 1. a Haladás I I I . csapatával kerül 
szembe. A nagyobb rutinnal rendelkező 
első csapat győzött 4:0 arányban. A Lo-
k-inotlv a Szpártákusz ellen 2:t-re vezet, 
így játszmát közös megegyezéssel elha-
lasztottak. A vasárnapi döntőben tehát a 
Haladás T. csapata játszik a Lokomotív 
-Szpártákusz mérkőzés győztesével. 

A napokban Je'ent meg Szabó László 
nagymester elemzéseivel az 1953. évi IX. 
mrgyar bajnokság tornakönyve. A sak-
k iik tábora már régóta várt Szabó nagy-
mestertől olyan értékes elméleti tanul-
mányt. mint amilyent a most megjelent 
könyvében találunk. Különösen értékesek a 
középjátékhoz fűzött e'enizések és meg-
legyzések. Sz.abó a könyv előszavában azt 
írj .i. hogy nagyobb súlyt helyezett a stia-
téglol eszmék kidolgozásához, mint a 
mi gnyitások elméletének tárgyalására. 
Szabó nagymester élesen bírálja a verseny 
részvevőinek nemcsak egyes íépéseit, hn-
ncm stratégiai elgondolásait is. Minden 

DELMAGYARORSZAO 
a Magvai Dolgozók Pártja 

csongrádmegvel naollapja 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: az MDP Csongrád-
megyei Bizottsága 

Szerkesztőség Szeged. Lenin-o. I I . 
Telefon: 35-35 és 40- 80. 

Kiadóhivatal Szeged. Klauzál-tér J. 
lelefon: 31-18. és 35-00. 

Csongrédmegyei Nyomdaipari Vállalat, 
Szeged 

Felelős rezető; Vlnate • j ü r g j 

versenyző sokat fanulhat a komoly, érté-
kes munkából. 
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Világos: Kgl , Vdl , Bat, Bel. F:13, Fg5, 
Hf3. gyalogok: a2, b2. c2, 12, g2, h2, (13). 

Sötét: Kg8. Vh5, Ba8. BÍ8. FcS. Fd6. 
He5, gyalogok: a7, b7, c7. f5. g7, h7, (13). 

Fenti állás Aljechln egyik ifjúko-i Játsz-
májában jött létre. Világos indul s nár 
lépésben tisztet nyer. A helyes megfej-
téiért három pont jár . Megfejtésként négy 
lépést kell beküldeni. 

A mu't heti feladvány megoldása: 1. 
Fh7+, Kh8, 2. Hxf7+. Bxf7. 3. Hg6. Kh7, 
4. HÍ8+, Kg8, 5. Vh7 és világos nyer. 

Elmúlt negyedévi feladványmegíejtésl 
versenyünkön valamennyi feladványt hibát-
lanul fejtették meg: Dornbach József. Bolt-
lik Iván, Horváth Zoltán, Kovács Emília. 
Hegedűs József, Sebestyén Gábor, Hamoel 
testvérek, Nemessányi Zoltánné, Fodor 
Ferenc és Szabó József. Csupán egy fel-
adványt fejtettek meg hibásan: Dusnokl 
Istvánné. Szendreí István és Vadlővő Imre. 
Valamennyiük részére sakk könyvjutal-
mainkat postán küldöttük meg. Hegedűs 
József szerkesztőségünkben veheti át ju-
talmát. Dicséretben részesüllek pontos 
megfejtésükért: Schmidt Józsefné. Baditz 
Pál (Miskolc), Tápai Szilveszter és Méhes 
József. 

ncs Iskola. 13-án. 4 -6 óra. 
Körmöczl József, MNDSZ (Kazinczy u.) 

január 14-én, 4—6 óra. 

A I I . KERÜLETI TANACSTAGOK 

FOGADÖÓRAI 

Bárkányi Józsefné, Kossuth Lajo í sgt. 
KIK-irodu január 13-án, 4—6 óra. 

Farkas Istvánné, Csongrádi sugárúti Is-
kola, Január 13-án, 4—6 óra. 

Kovács Mtklósné, Damjanich utcai óvo-
da. január 13-án, 4—6 óra. 

Lengyel István, felsővárosi pártszerve-
zet, 13-án, 4—6 óra. 

Iglói Ferenc, Becsei utcai óvoda, !3-án, 
5-7 óra. 

Bodó Antalné és Báló Ferencné. Malom 
u. 7. szám, január 13-án, 9—11 óra. 

Török Ferencné és Bölcsházi Lászlóné, 
Sziliért Iskola. 14-én, 5—7 óra. 

Sárvári Mihály. Köztisztasági Vállalat 
kultúrtermében, január 15-én, 4—6 óra. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Rokonaink-
nak, barátainknak, ismerőseinknek. akik 
felejthetetlen férjem, édesapánk végtisz-
le'etén fájdalmunkat megjelenésükkel eny-
hítették. ezúton mondunk köszönetet, ö / v , 
Kakuszl Istvánné és családja. 

Fénykép-
és iervgyüjfeményi 

adnak ki 
ő i 

„A magyar építőművészet 10 
éves út ja«" címmel a Magyar 
Építőművészek Szövetsége fény-

kép- és tervgyüjteményt ad ki az 
idén. Az összeállítás a felszaba-
dulás óta tervezett és kivitele-
zett jelentős épületeinkről készült 
fényképeket és a nagyobb terv-
pályázatokat tartalmazza. A 
könyv reprezentatív kivitelben 
íalenik majd meg, külföldre is el-
küldjük. 

VEVÖANKÉT 

Széchenyi cukrászdánkban (volt Z. 

Nagy-féle) január 14-én. pénteken 

délután 5 órakor a Szegedi Szálloda 

és Vendéglátó Válla'at vevőankétot 

rendez, melyre szeretettel meghívja 

kedves vendégeit. 

Bordeaux 1 2; 6. Strasbourg—Marseille 
1 x: 7. Lens—Sochaux 1 1: 8. St. Lt'cn-
ne- Lllle 1 2; 9. VL. Keltex -Bp. Kinizsi 
1 2; 10. Vasas Elzett—Sz. Gázmüvek 1 x; 
I I . Bp. Postás—Csepeli Vasas l 2: 12. 
M. Posztó--Bp. Vörös Meteor I 2; 13. 
Bp. Szpártákusz—Bp. Kinizsi 1 2; 14. Bp. 
Dózsa—Bp. Vörös Lobogó I 1; 15. Metz— 
Lyon 1 1; 16. Relms—Nancy 1 x. 

JÉGSPORT 

A ma Atában folytatták a nemzetközi 
gyorskorcsolyázó versenyt. melynek ki-
emelkedő eredménye a női 500 méteres fu-
tamban Tamara Rilova által e'ért új vi-
lágcsúcs 45.6 mp idővel. Az 1500 méteres 
futamot szintén szovjet versenyző nyerte 
Rimma Zsukova révén 2:27.7 mp idővel. 

Nemzetközi női törvívómérkőzés Baselben 

A svájci Vtvó Szövetség február 1 ;-dn 
fiancia. olasz, osztrák. német, belga, 
magyar és svájci női törvívök részvéteié-
vel Baselben rendezi meg a Challange-
Pax nemzetközi versenyt. 

Az Indiában szereplő csehszlovák aszta-
litenisz válogatott csapat Bombayban 3:2 
arányú vereségei szenvedett India váloga-
tottjától. 

* 

Bulgária válogatott labdarugó csapata 
Kairóban 1:0 arányú vereséget szenvedett 
Egyiptom csapatától. 

* 

303 pályázat érkezett be az olimpiai 
himnuszra 49 országból. A beérkezett pá-
lyaműveket a bíráló bizottság január 22-én 
vizsgálja felül. 

A Bp. Vörös Lobogó csapata nyerte 

az 1954. évi labdarugó bajnokság utolsó 

mérkőzését 

Szerdán délután a Megyeri úti Dózsa-
stadionban, mintegy 70(W néző előtt ke-
rült sor az 1954. évi labdarugó bajnokság 
utolsó mérkőzésére. „ 

Bp. Vörös Lobogó-Bp. Dózsa 2:1 (0:1). 
Vezette Major I I . 
Góllövők: Lantos (1 l-esből) és Kárász, 

illetve Szusza. 

Jóiramú mérkőzést, változatos küzdelmet 
vívott a két csapat. A Bp. Vörös Lobogó a 
mutatott Játék alapján feltétlenül megér-
demelte a győzelmet, ötletesebben, jobban 
játszott ellenfelénél. A Bp. Dózsa Virág 
sérü'ése után már nem volt komoly erőki-
fejtésre képes. 

Magyarország is nevezett a nemzetközt 

Ifjúsági labdarugó tornára 

Az április első napjaiban Olaszország-
ban lebonyolításra kerülő nemzetközt (FI-
FA) Ifjúsági labdarugó tornára Magyar-
ország is elküldte nevezését. 

A „világ legjobb labdarugó csapata" 

Mándl Gyula állami edző összeállításában 

Mándi Gyula labdarugó állami edző az 
elmúlt évben a VB-n és a magyar válo-
gatott mérkőzését során látta a világ 
csaknem valamennyi kiváló labdarugóját 
Ennek alapján a Magyar Távirati Iroda 
munkatársának kérdésére a világ leg-
jobb tizenegyét a következőképpen állí-
totta össze: 

Groslcs (Magyarország), Andrade (Uru-
guay), Wright (Anglia), N. Santos (Bra-
zilla), Bozslk (Magyarország), Cruz (Uru-
guay), Ju' inho (Brazília), Kocsis, Hldeg-
kiiti, Puskás (Magyarország), Schaefer 
(Nyugat-Németország). 

Indokai a következők: 
— Négy helyhez semmi kétség sem 

férhet s ebben azt hiszem, a világ vala-
mennyi labdarugó szakembere megegye-
zik: Andrade. Julinho, Kocsis és Puskás 
jelenleg az öt földrész kimagaslóan leg-
jobb játékosai. Hozzájuk hasonlót a lab-
darúgás eddigi történetében sem Igen le-
het találni. 

Nyolcan a világrekordon belül 

Alma-Atában Január 12-én napsütésben, 
kiváló Jégen folytatták a nemzetközi női 
gyorskorcsolyázó versenyt. Az ezer mé-
teres távon nyolc versenyző szárnyalta túl 
a világcsúcseredményt. 

Eredmények: 
1. T. Rilova (szovjet) 1:33.4 p. 
2. R. Menysova (szovjet) 1:33.9 p. 
A világcsúcsot a szovjet Haida Scse-

golojeva tartotta eddig 1:36.3 p-cel. 

BIRKÓZÁS 

Körülbelül egy hónappal ezelőtt Jelent 
meg egy cikk Szeged ífjúsúgi birkózói-
nak helyzetéről. Ebben a cikkben a fiatal 
szegedi birkózók igen szép eredményei 
mellett rámutattunk egy-két negatív jelen-
ségre is. Különösen visszatetszőek voltak 
a Lokomotív birkózóinak edzésén látot-
tak. A napokban ismét ellátogattunk a 
Lokomotiv birkózóinak edzésére, ahol saj-
nos, a cikk megjelenése óta alig történt 
változás. A terem most is jéghideg. a 
padló piszkos, ajtók, ablakok betörve, 
csupán annyi változás történt, hogy most 
már edzés után biztosítva van a melegvíz 
a versenyzők számára. Ez azonban nem 
elég és nem megnyugtató. Az egyesület 
vezetőségének feltétlenül fel kellett volna 
már figyelnie ezekre a kirívó jelenségek-
re. A Lokomotív fiatal birkózói a mosto-
ha körülmények ellenére sem vesztik el 
kedvüket, még ezek között az elszomorító 
körülmények között is szép számmal ösze-
gyülnek az edzéseken és néhány öreg 
birkózóval együtt edzőik vezetésével szor-
galmasan készülődnek az új Idény soron-
következö feladataira. Jól esett látni eze-
ket a lelkes fiatalokat, amint szinte egy-
mással versenyezve rakták le a szőnyeget, 
hogy minél előbb „gyúrhassanak". Te-
hetséges fiatalokban nincs hiány a Loko-
motlvnál. Szabó, Sáfrány, a Tóth testvé-
rek. Csonka. Gregus és a többiek vala-
mennyien szépen, lendületesen dolgoztak 
az edzésen. A Kecskeméten megrendezett 
ifjúsági birkózóvT-rsenyen is igen szépen 
megállták a helyüket. A Lokomotív fia-
taljai nem csupán eddigi eredményeik, 
hanem szorga muk és lelkes munkájuk 
alapján is megérdemelnék, hogy a sport-
kör vezetői orvosolják panaszaikat. A 
tornaterem tisztántartása, az ajtük, abla-
kok k'Javftása, amelyek legsürgősebben 
megoldandók annál is inkább, mert még 
csak a tél közepén vagyunk. A Lokomo-
tív vezetősége pedig helyesen tenné, ha 
nem csupán egyes sportágakat támogat-
na — Időnként túlzott mértékben --. ha-
nem megfe'elő gondot fordítana és az ed-
diginél sokkal jobban támogatná a sport-
kör birkózó szakosztályát is. Meg kell 
szüntetni azt a tarthatatlan helyzetet, 
hogy a birkózók (és ez legtöbb szegedi 
sportegyesületnél így van) hosszabb idő 
óta szünetelnek. Helytelen az a felfogás, 
hogy mostoha gyerekek legyenek. 

Benkő Akos 

HÍREK 

Az edzők fanácsa 15-én rendezendő 
szezonzáró vacsorája az eredeti tervtől 
eltérően a Hungária különtermében lesz 
megtartva. 

A Szegedi Dózsa vlvószakosztálya szom-
baton este sportbá'at rendez a Dózsa 
klubhe'yi-égében. melyre a szakosztály és 
a pártoló L.gjait elvárja a szakosztály 
vezetősége. 

A RÁD IÓ MŰSORA: 

JANUAR 14, PÉNTEK 

Kossuth-rádió 

4.30 Hírek. 4.40 Reggeli zene. 5.30 Falu-
rádió, 6.45 Lapszemle. 7 Hírek, 7.15 Hang-
lemezek. 8.30 Ének. 9 Indulók és tö-ncg-
dalr.k, 9.20 Gyermekrádió. 10 Hírek, 10 
Ól a 10 Ének, 10.30 Óvodások műsora. 10 

íó-a 50 Klslsko'ások műsora, 11 Delibes 
r (Iveiből, 11.30 Jéke'v Zoltán előadása: 
,'Aihai Eminescu, 12 Hírek, lapszemle, 12 
óra 15 Magyar nóták. 13 Tánczene, H Hí-
rek. 14.25 Úttörő híradó, 14.50 Tábor Je-
nő fagottozik, 15.10 Könyves krónika. 15 
óríj 40 Operett-észletek, 16 Ifjúsági rádió-
játék: A kis Charles szerencséje, 16.40 
Kvintett klarinétra és vonósnégyesre. 17 
Hírek, 17.10 Dr. Réti Endre előadása: Az 
élet hajnalán. 17.30 Szív küldi, 18 Riport-
n-üsor a Lenin Kohászati Müvekből, 18.30 
Francia népdalok, 18.46 Keringök, 19 Kül-

politikai kérdésekre válasz. 19 15 Ajándék-
nrfisor, 20 Esti Híradó. 20.20 S'.lmfónikus 
zene. 21.30 Sporthíradó. 2° Hírek. 22.10 
Tíz nerc külpolitika. 22.20 T. ezene, 22 
Ora 45 Ve se'.. 23 Moszkvai rá ! j es:t ád-
z-nekar.i. 23.34 Lassan lesz'II az éj . . 
címmel vers--- zenés összeállítás, 24 Hf-
"sk. 0.10 Ének. 

Petöfl-rádló 
6.30 Kisiskolá ok műsora 6 40 Torna. 

6.30 Ke ingök, 7 Ha-glemezek. 14 Vigope-
r--részletek. 14.50 Népek da'aiból, 15.30 
M-dern zongoramuzsika. 16 Népi muzsi-
ka, 16.50 Szovjet versek. 17.10 Beethoven 
műveibOl, 18 Orosz dalok, 18.30 Moszkvai 
rádió összeállítása, 19 Kórusmüvek. 19.25 
L-ikl Teréz előadása: A tömegek kezdemé-
nyezése a szocializmus építésében. 19 40 
Népi zene. 20 Tánczene 21 Lsztrád mű-
sor. 21.30 Dvorzsák: F-moll trió. 22.10 
Mozart operákból. 


