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Építkezés a Szegedi Kenderíonógyárnál 
í 1955. JÜNIUS J , CSÜTÖRTÖK 

IDÖJARASJ ELENT6S 

Várható Időjárás csütörtökön es-
tig: Változó felhőzet, legfeljebb 
egy-két helyen záporeső, esetleg 
zivatar. mérsékelt délkeleti-déli 
szél. Az éjszakai lehűlés mérsék-
lődik, a talajmenti fagyok meg-
szűnnek. A nappali hőmérséklet 
emelkedik. 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet csütörtökön 31—24 tok 
között. 

i mozi 
Szabadság A Zsurbin-család. — 

ÜJ szovjet IIlm (Június 8-lg). 
Vörös Csillag: Luxustutajon. — 

Szovjet film (júniu- 5-ig). 
Fáklva. Kulmi ökör. — Nemet 

vígjáték (június 8-ig). 
Az előadások kezdete a Szabad-

ság- és Vörös Csillag-moziban 
háromnegyed 6 és 8, a Fáklya--
moziban háromnegyed 7 és 9, a 
második előadás Jó Idö esetén a 
Kért-moziban. 

Késönjövök csak a híradó utáni 
szünetben mehetnek be a néző-
térre. 

Post ia Kultúrotthon: Pél 8: ö t 
karát . - 16 éven felQüeknek. 

i SZÍNHÁZ i | 

Este 7: Szép Juhászné. — Rad-
nóti bérlét u . ,' 

KIÁLLÍTÁS 
Az Bpltölparl Technikumban dél-

élőtt lO-töl este 8-lg nyitva az 
atomenergiai kiállítás. Bej i ra t a 
Deák Ferenc u tc i felöl. Belépődíj 
I lo r ln t 
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S P O RT 

müZElim v*f<*r 
Fehértó élővilága (Kultúrpalota, 

Roosevelt tér). Múzeumi Képtár 
(Horváth Mihály u tcá t ' Qvegcsar-
nok) héttő kivételével mindennap 
délelőtt 10 órától délután 6 óráig. 

, KÖNYVTARAK 1*11 
Somogyi Könyvtár Kölcsönzés 

fS órától m óráig. Az olvasótér 
mi szolgálat az építkezés miatt 
egvelőre szünetel. I f júsági köl-
csönzője (Takaréktár u. 8. sz.): 
kölcsönzési idő kizárólag 14 évűn 
aluliak részére 12—4 óráig. 

Járási : Sztálin krt . 64. Kölcsön-
zés szerda kivételével minden hét-
köznap d. u. 3—6 óráig, szomba-
ton d. e . 1 0 - 1 óráig, délután 3 - 6 
óráig. 

Egyetemi: Olvasóterem tö töl 21 
Óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. 
Szakkönyvek kölcsönzése 12 órától 
20 óráig, hétfőn M-től 30-ig; va-
sárnap 9-tŐI 13 óráig. 

Gorkij Könyvtár könyvkölcsönzé-
sl Ideje: Hétfő, kedd, szerda, pén-
tek délelőtt 8 -12 lg, délután 1 3 -
15.30-ig: csütörtök. szombat: dél-
előtt 10—14-ig. délután !5-19-ig; 
vasárnap délelőtt 9-12- lg . 

Mi gátolja a tápéi sportélet fe j lődését? 
Szeged közelében, Tápén a fel-

szabadulás előtt úgyszólván semmi 
sporttevékenységet nem fejtett kl a 
fiatalság. A felszabadulás utáni 
években virágzó, egyre fejlődő 
sportélet kezdődött a községben. 
Először csok mezítlábas labdaru-
gó-csapat működött, de az is szép 
sikereket ért el: 1947-ben és 1948-
ban megnyerte a megyei bajnok-
ságot. Különösen azért örültek en-
nek a tápéi sportolók, mert a ba j -
nokság elnyeréséért labdarugófet-
szerelést is kaptak s így megszer-
vezhették rendes labdarugó-csapa-
tukat. A község dolgozói rendbe-
hozták a futballpályát s a csapat 
pedig benevezett a Járási iabdaru-
gó-bajnokságba. Azóta többször 
megnyerték a járási bajnokságot. 
Jelenleg vasárnapról vasárnapra a 
szegedi városi labdarugó-bajnok-
ságért Játszanak. Tápé népe ma 
már magáénak érzi labdarugó-
csapatát, amit az Is bizonyít, hog" 
minden mérkőzésük alkalmával 
löbbszáz néző övezi a pályát s a 
szurkolók vidékre is elkísérik csa-
patukat. Biztosítva látszik a meg-
felelő labdarugó-utánpótlás is. hi-
szen a tartalék, sz i f júsági és az 
úttörő csapatban sok fiata1 lehet-
séges sportoló játszik. MOkódik. 
ha az utóbbi időben valamivel 
gyengébben is, az asztalitenisz, a 

sakk és a tekeszakosztály. A mult 
évben az MHK-ban is élen Jár-
tak, hiszen az Ország . E l ő r e " 
sportkörei közül az MHK-ban ők 
lettek az elsők. 

Tápén tehét az elir.oU években 
nagyol fejlődött a sportélet. Ar 
idén azonban alapos v i s u í e s é r ta-
pasztalható. Anyagilag és erköl-
csileg sem támogat ja senki a köz-
ségben a sportkört. A Tápéi Ha jó 
Javftó telep vezetői, akik a mult 
években a legtöbb támogatást ad-
ták a sportkör fenntartásához, az 
idé mér csak kevés segítséget 
nyújtanak. 

Pedig a segítségre á sportkör-
nek nagy szüksége lenrus, hiszen 
a régi sporteszközök mái elhasz-
nálódtak s a fabdarugó-csapa'nak 
már nincs egv olyan labdája sem. 
amivel bajnoki mérkőzést tudná-
nak játszani. Nem egyszer gondot 
okozott a villanyszámla s más ap-
ró kiadások fedezése is. 

A sportkör vezetői az áldatlan 
állapotokról tájékoztatták a helyi 
pártszervezetet s megkérték Márta 
Sándor elvtársat, a pártszervezet 
helyi titkárát, hogy nyújtson se-
gítséget a sportélet fellendítéséhez. 
A közölt adatok alapján a párttit-
kár elvtárs megállapította, hogy 
a sportélet a községben visszaeső-
ben van. Ezért meghívta egy érte-

keletre a helyi tanács. 3 hsjöjaa 
vító, a háziipari szövetkezet, az 
Ady Endre TSZ és a község tö-
megszervezeteinek vezetőit, hogy 
közösen megbeszéljék: milyen hi-
bák merültek fel a község sport-
életében és hogy milyen segítségre 
van szükség a tömegsport fejlesz-
téséhez. 

Az értekezleten sajnos, csak a 
Járás! tanács küldöttei, a házi-
ipari szövetkezet egyik vezetője és 
a sportkör vezetői jelentek meg. 
A párt meghívását figyelembe 
sem véve, távolmaradtak az ér-
tekezlettől Tóth Antal tanácselnök. 
Szigligeti Imre. a hajójavító üzem 
vezetője. Trahln Gábor, az üzem 
szb. elnöke. Tóth Pál . az Ady TSZ 
elnöke, Acs Zoltán iskolaigazgató 
s még sokan mások. A fenti elv-
társak nemtörődömsége miatt még 
mindig nem indulhatott meg a ko-
moly munka, a sport területén 
mutatkozó hibák megszüntetésére. 

Pedig a tápéi fiatalok szeretnek 
sportolni. Létre kell ezért hozni 
a községben a virágzó tömegspor-
tot, hiszen az I f júság Is a szabad 
levegőre vágyik s nem a kocsmák 
füstös helyiségeiben akarja eltöl-
teni szabadidejét. 

Az Illetékesek tegyenek meg min-
dent. hogy minél előbb megfelelő 
körülmények között, Jó munkát 
tudjon végezni a tápéi sportkör. 

Szegedi iskolák nyerték 
a megyei középiskolai atlétikai versenyt 

ÉRTCSfTÉS I 
Értesítem az újszegedi gazdikat , 

hogy Június 6-én, vasárnap dél-
előtt 9 órakor gazdagyűlést tar-
tunk az újszegedi November 7 
Kultúrházban. Tárgy: Az Időszerű 
n.unkák megbeszélése, szérűskert 
kijelölése. földieper és gyümölcs 
átvételével fogunk foglalkozni. 

A megjelenés minden gazdntárs-
*e a sa já t érdekében kötelező. 

Gazdakör Vezetősége 

Bábelőadást tar t a Bel-
város I. MNDSZ-szervezet 
ma, csübörtokön délután 4 
órai kezdettel. Minden ér-
deklődőt szeretettel vár a 
vezetőség. 

PAPRIKÁVAL feketézett 
Takács Lajosné szegedi Bocs-
kai utcai lakos. A paprikát a 
termelöktől összevásárolta és 
10—15 dekás csomagokban ki-
lónkint 20—,30 forintos ha-
szonnal továbbadta. A bíróság 
árdrágító üzérkedésért 5 hónapi 
börtönre ítélte. 

Elkészült a szófial öntöző-
csatornahálózat első szaka-
szai A két elosztócsatornán 
megindult az Iszker folyó vi-
ze, amelyből hat község föld-
jeit öntözik majd. A szófiai 
csatornarendszer első szaka-
szának üzembehelyezésével, 
körülbelül 9000 holddal növe-
lik az öntözött földterületet, 

A Szegedi Kenderfonógyárnál jelentős és fontos mun 
kát végeznek a Csongrádmegyei Építőipari Vállalat dol-
gozói. Munkájuk nyomán tágasabb, korszerűbb munka-
teremben végezhetik tennivalóikat a kenderfonógyáriak. 
Az építők derekas munkát végeznek és így az építkezés, 
a inunkaterem-l>ővítés mintegy három hónappal a határ-
idő előtt befejeződik. * M 

Pótbeporzással is növelhetjük 
a rozs termésátlagát 

Csongrád megyében a sze- egymáshoz ütögeti és ezek a 
gedi és csongrádi járások ho-
mokos földjein termelnek 
rozsot. A rozs virágzása ide-
jén érzékeny az időjárásra, 
Mivel idegen beporzású nö-
vény, tehát csak másik rozs-
növény temékenyíti meg a 
kalászkákat, az esős, szeles 
Időjárás rossz beporzást, hiá-
nyos (ablakos) kalászokat, 
kisebb termést okoz. A ter-
méseredményt azonban jelen-
tősen befolyásolhatjuk olyan 
egyszerű, kevés fáradtsággal 
járó módszerrel, mint a pót-
beporzás; Követésre méltó 
tehát a Szovjetunióban rég-
óta használt módszer, amely-
lyel a rozs beporzását az idő-
járástól függetlenítik. 

Hogyan történik a pótbe-
porzás? 

Virágzás idejében a rozs-
táblákat a reggeli harmat fel-
szállta után két ember egy 
50 méter hosszú kötelet ka-
lasz magasságban húzva be-
jár ja; A kötél a kalászokat 

porzáshoz kedvezőtlen idő-
járás esetén is megterméke-
nyülnek. Ez a munka termé-
szetesen csak akkor eredmé-
nyes, ha nem egyszer, hanem 
a kalászok tömeges kivirág-
zásátó) számítva mindennap 
elvégezzük. Ezzel az arány-
lag kis munkával a kísérle-
tek szerint holdanként 50— 
100 kilóval is nagyobb ter-
més érhető el. Magától ért-
hetően ennek a mesterséges 
beporzásnak akkor van a 
legnagyobb hatása, amikor 
az időjárás a beporzásra ked-
vezőtlen (szeles, esős); 

A szegedi és csongrádi já-
rás homokos részein virágzik 
a rozs; Bár a melegedő idő-
járás kedvez a rozs be-
porzásának, mégis megéri a 
fáradtságot az a kis munka, 
amely a rozs pótbeporzásá-
val jár. A tömörkényi Hala-
dás TSZ tagjai 15 holdon 
előszörre már elvégezték a 
rozs pótbeporzását, 

A Megyetanács Oktatási Osztálya 
27-én Szegeden, a Haladás sportte-
lepén rendezte meg a kőzépisko-
'ások ezidei csapat- és egyéni és 
atlétikai versenyét. 

A versenyen a szegedi iskolákon 
kívül Makó, Csongrád. Hódmezővá-
sárhely és Szentes középiskolás ta-
nulói is résztvettek s mintegy 300 
tanuló nevezett be a mindvégig 
változatos küzdelembe. 

A részletes eredmények á közép-
iskolák fiúk versenyében a követ-
kezők: 

Magasugrás: 1. Vajtai (Radnóti 
Gimnázium) 178 cm. Távolugrás: 
Vajtai (Radnóti Gimnázium) 622 
cm. 2. Gyarmati (Radnóti Gim-
názium) 620 cm. A 400 méteres Sík. 
futásban 1. Juhász (Textil Tech.) 
54.1 mp idővel. Kalapácsvetés: 1. 
Somogyi (Radnóti Gimnázium) 
41 86 cm. 

A középiskolás leányok versenyé-
ben: 1. Huba (Csongrád) 135 cm. 
Távolugrás 1. Huba (Csongrád) 
502 cm. A 100 mélcres síkfutásban 
I. Bakó (Szegedi Textil Tech.) 
13.5 mp Idővel. 400 méteres síkfu-
tásban 1. Bakó (Szegedi Textil 
Techn.) 63.8 mp Idővel. Súlylökés-
ben t . Tóth (Makó) 10.18 méter-
rel 

A csapatversenyben a kővetkező 
eredmények születtek; 

Férfi számokban: 
Magasugrás: 1. Szegedi Radnóti 

Gimnázium 160.6 cm átlaggal . Ge-
relyhajítás I. Szegedi Radnóti 
Gimnázium 39.11 m átlaggal . Súly-
lökés 1. Szegedi Építőipari Tech-
nikum 10.19.6 m átlaggal. Távol-
ugrásban I. Szegedi Radnóti Gim-
názium 584.8 cm átlaggal . 4x100 
m-es váltófutásban 1. Szegedi Rad-
nóti Gimnázium 11.7 mp idővel. 
4x400 m-es váltófutásban 1. Szegc-
di Építőipari Technikum 55.5 mp 
idővel. 4x1000 m-es váltófutásban: > 

1. Szegedi Építőipari Technikum 
2-54.6 mp idővel. Diszkoszvetésben 
!. Szegedi Radnóti Gimnázium 
24,956 át laggal . 

Női számokban: 
Magasugrás: 1. Makói Gimná-

zium 124 cm átlaggal. Távolugrás 
1. Szegedi Textil Technikum 443.4 
átlaggal. Diszkoszvetés 1. Makói 
Gimnázium 20.76 m átlaggal . Ge-
relyhajítás: 1. Makói Gimnázium 
20 58 m átlaggal . Súlylökés I. Ma-
kói Gimnázium 774.4 cm át laggal . 
4x100 m-es váltóban I. Szeget i 
Textil Technikum 57.2 mp idővel. 
3x800 m-es váltóban 1. Szegedi 
Textil Technikum 8:40 idővel. 

Az összetett pontverseny alapján 
a fiúiskolák között első a szegedi 
Építőipari Technikum 2996 ponttal. 
2. Szeged! Radnóti Gimnázium 2855 
ponttal. (A Radnóti Gimnázium 
4x400 m-es váltójának a befutója 
izomgörcsöt kapott és összeesett s 
az ebből adódó nagy pontveszte-
séget már nem tudta behozni az 
iskola). 

A leányiskolák összete't jontver-
senye alapján első a szegedi Tex-
til Technikum leánytagozala 2591 
ponttal. Második a szegedi Köz-
gazdasági Technikum 1919 ponttal. 

Ezzel a nagypont -a rányj győze-
lemmel a textillechnikurioK közöt-
ti verseny győztese a Szegedi Tex-
til Technikum leánj tagozata, a 
megyei versenyen is megőrizte ve-
retlenségét. 

A középiskolai tanulók ve-senyét 
mindvégig nagy érdok'ödis követ-
te, különösen a délutáni órákban a 
diákokon klvűt is, szép számú né-
zőközönség figyelte a diákok mind-
végig sportszerű és 'egyeimezett 
atlétikai versenyét. A jó szervezés-
ért és a verseny gondos előkészíté-
séért külön is dicséret illeti Zse 
dAnyi Istvánt. a Radnóti Gimná-
zium testnevelő tanárát . 

JÓL SIKERÜLT SZPÁRTÁKIÁD ALGVÖN 

S A K K 
A szovjef—magyar sakkmérkőzé 

sen a szovjet versenyzők már 
harmadik forduló után behozhatat 
lan előnyre tettek szert. A Játsz-
mák színvonala igen magas s a ki-
kfltő formában lévő szovjet nagy-
mesterek eddig ls több művészi 
színvonalú Játszmát produkáltak. 

Mult heti rovatunkban Mikénas 
merteire!, a szovjet csapa tarta-
lék versenyzőiével kapcsolatban 
megemlítettük, hogy Legyev elleni 
já tszmáját sokan az újabb Idők 
legszebb já tszmájának tart ják. Ol-
vasóink kérésére a Játszmát a 20. 
lépéstől, a Mikénas csodálatos kom-
binációjának kezdetétől közöljük, s 
a kombináció csattanóját felad-
ványként adjuk fel. A játszmát 
Mikénas 1941-ben játszotta Tbill-

A RÁDIÓ MŰSORA 

JUNIUS 8, PÉNTEK i ! 

Kossuth-rádió 

4.30 Hírek, 4.40 Reggeli zene. 5 
Falurádió. 6 Hírek, 7 Szabad Nép 
vezércikke, hirek, 7.15 Hangleme-
zek. 8.00 Ének. 9 Kórusok. 9.10 
Civermekrádió, 10 Hirek, lapszem-
le, 10.10 Bolya Mária zongorázik, 
10.30 Óvodások műsora. 10.50 Kis-
iskolások műsora, II Nők negyed-
órája , 11.15 Filmzene. 11.30 Glin-
ka operáiból. 12 Hirek. 12.10 Ma-
gvar nóták. 13 Versek, 18.10 Tánc-
zene, 14 Hírek, 14.2S Úttörő hir-
adó. 14.50 Ének. 15.10 Az én nem-
zedékem. Veronlca Porumbacu 
vers-ciklusából. 15.30 Operettnyitá-
nyok, 16 I f júsági ' műsor. 16.40 Kó-
kal: Szerenád vonóslrióra, 17 Hí-
rek, 17.10 Megismerhető-e a világ? 
Előadás. 17.30 Szív kűldl. 18 Hét 
márványpiakelt. Riportmflsor. 18.30 
Állami Népi Együttes műsora, 19 
Válasz külpolitikai kérdésekre. 19 
óra 15 Alándékműsor. 20 Esti Hír-
adó. 20.20 Dalok a békéről. 20.30 
Lant és kard. Sport az irodalom-
ban és a zenében. 21 Közvetítés 
a Prágai Zenei Fesztiválról. 2? 
Hírek. 23 Tiz perc külpohtika. 23 
óra 10 Vidám műsor, 24 liirck, 
0.10 Magyar nóták. 

PetöM-rádló 

6.30 Kisiskolások műsora, 6.40 

Torna. 6.50 Keringő, 7 Azonos a 
Kossuth-rádió műsorával, 11.30 
Műsorzárás. 14 Operarészletek, 14 
óra 60 Népi zene, 15.30 Hangszer-
szólók. 16 Ének, 16.40 Zenekari 
muzsika, 17.30 Eugen Jebeleanu és 
Szemlér Ferenc költeményeiből. 18 
Vonósnégyes, 18.30 Moszkvai Rá-
dió összeállítása. 19 Kantála. 1925 
„Az ország lakossága nécjrszáz-
hatvanezerrel növekedett." Előadás, 
19.40 Részletek Smetana: Az el-
adott menyasszony c, operájából, 
21.10 Esztrád műsor, 21.40 Nép-
zene, 22 Tánczene az NDK rádió-
ból. 22.25 Schubert műveiből. 

DÉLMAGYARORSZAO 
a Magyar Dolgozók Pár t ja 
csongrádmegyei napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelő* kiadó: az MDP Csongrád-

megvel Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11. 

Telefon: 36 - 35 és 40-80 
Kiadóhivatal: Szened. Klauzál tér 2. 

Telefon: 81—16. és 35—00. 
Terjesztik: a meg\el Posta 
ta! Hlrlaposztéivá és a hírlapkéz-

besítő postahivatalok 
Plőfizetéa: postahivataloknál éa 
kézbesítőknél. Havi előfizetési dl| 

II ío-Int. 

szlben s sötét 19 lépése után az 
állás a következő volt: Világos 
Mikénas: Kgl, Vdl, Bel. Bfl . Fbl, 
Fg3. He5, gyalogok: a2, c3, e3, 
f4. g2. h2. Sötét I.ebegyev: Kg8, 
Vc8, Ba8. BI8. Fc8, Fc5, HÍ6. gya-
logok: a6. b7, e6, f7, g5, h6. 

Világos azonnali támadásba kezd 
s kombinációját meglepő bástya-
áldozattal kezdi. Következett: 20. 
14!!. Fe3 + . 21. Klll, Fxcl. 22. 
fxgü, Fxgő, 23. Bxf6. Kg7. (A 
bástyát nem lehetett űzni Vd3 
miatt, amire sötét matt lesz). 24. 
Vd3. hS, (KxfG-ra Hg4 köve(kezlk). 
25. h4!, Kxí6, amire létrejött az 
alábbi állás: 

Szegedi Nyomda Vállalat 
FeéeiAa vezet* Vlncxe työrgy 

Világos: Kgl, Vd3, Fbl , He6, 
Fg3, gyalogok: a2, c3. g2. H4 (9). 

Sötét- KÍ6, Ve8. Ba8, Bf8, Fc8. 
Fg5, gyalogok: a6: b7, e6, 17, h5 
(11). 

Fenti állásban Mikénas indult 
és három lépésben mattot adott. 
A helyes megoldásért fejtőink 
négy pontot kapnak. 

A mult heti feladvány megfej-
tése: I. VI6 + . Kg8, 2. Vg7+, 
Kxg7. 3. hG és sötét bármit lép, 
világos patt lesz. 

Vasárnap Csongrád megye csa-
pata Békéscsabán játszott Békés 
ni égve válogatottjával s nagy 

Postahiva- j k n ? ( i e l e m b e n 6Vs:3V» arányú győ-
zelmet aratott. A Csongrád me-
gvei csapatból Ott. Rédel és Ke-
néz győztek, a csapat többi hét 
tagja döntetlenül végzett hat órai 
küzdelem után. A csapat ezzel a 
gvőzelmévcl bejutott a budapesti 
országos elődöntőbe, amelyen hat 

csapat vesz részt. 

Algvőn a helyi sportkör vezető-
sége hetek óta fáradozott azon. 
liogv minél több fiatal vegyen 
részt a szpártákiád versenyeken. 
Plakátokon, hangoshlradón és a 
mozielőadások szüneteiben hívták 
fel az I f júság figyelmét a sport-
versenyeken való részvételre. A jó 
előkészítő munkának meg i» lett 
az eredménye. Több. mint 80-an 
Jelentkeztek a szpártákiádra. 

Vasárnap a sportkör vezetősé-
gének tagjai, kora reggel kimen-
tek a pályára, hogy elvégezzék 
még az utolsó simításokat a fuló-
és Ugrópályákon s köszöntsék a 
szpártákiád résztvevőit. Az idő 
azonban váratlanul hűvösre for-
dult s az eső is megeredt. A 
sportkör vezetői és a sportolók 
szomorúan állapftották meg: úgy 
látszik a mai szpártákiád elma-
rad. Többen a hazamenés gondo-
latával foglalkoztak, de a végén 
gvözött a sportszeretet és marad-
tak. Kilenc őra felé. amikor az 
eső kissé alábbhagyott, a flatalnc 
kérték a vezetőséget, hogy a rossz 
Idő ellenére tartsák meg 
senyt. 

mek. A különböző versenyszámok 
ban 44 fiatal küzdött a győzele-
mért, a Jobbnél-Jobb eredménye-
kért. A verseny eredményei: Ma 
gasugrás: 1. Boldizsár 160 cm, 2 
Kovács 155 cm. 3 Pataki 135. Tá-
volugrás I. Boldizsár 520. 2. Kar 
sai 500 cm. 3. Fekete 490 cm. 100 
m síkfutás I. Herke 12.9, 2. Györti 
13, 3. Varga 13.2. 1000 m síkfutás 
1. Herke 2.56. Súlvdobás 1. Terhes 
8.58. Gránátdobás 1. Terhes 52 in 
20 km-es kerérkpárversenyben első 
Csernus. Röplabdában az Algyői 
SK első csapata győzött a második 
csapat ellen. 

A verseny előkészítéséért és le-
bonyolításáért dicséret illeti a 
sportkör vezetőségét. De dicséret 
illeti a fiatal versenyzőket is, akik 
a kedvezőtlen időjárás ellenére 
résztvettek a szpártákládon. 

A szegedi járás többi községé-
nek sportkörei vegyenek példát az 
algyőiektől. Az ö példájuk igazol-
ja, hogy a fiatalokat meg lehet 
nverni a sportversenyeken való 
részvételre. Ehhez azonban az 

a ver- I kell, hogy a sportvezetők — úgy, 
I mint Algvőn —. foglalkozzanak 

Három számban, kerékpározás-J fiatalokkal, szerettessék meg velük 
ban, atlétikában és röplabdában I a sportot. 
rövidesen megkezdődtek a kilzdel-1 (Dani Imre levele nyomán) 

Röplabda pályát építenek a szőregi 
fiatalok 

A szőregi röplabda csapat női és 
férfi tagjai nagy fába vágták a 
fejszét. UJ röplabda pályát épite. 
nek községükben. Már elegyenget-
ték az ú j pálya területét s meg-
kezdték salakozását. 

A tervek szerint Itt. ezen az ú) 
pályán tar t ják meg vasárnap a sze-
gedi járás és a makói já rás röp-
labda csapatainak visszavágó mér-
kőzéseit. Az első találkozón a sze-
gedi já rás női csapata 3:0-ra, a 
makói Járás férfi csapata 3:l-re 
győzött. 

Háromtusa versenyt rendeznek 
Szegeden 

Pénteken, Szombaton és vasár-
nap rendezik meg Szegeden Bács-
Kiskun—Békés és Csongrád megye 
csapatainak háromtusa bajnoksá-
gát. 

Az első versenyszámra, az 
úszásra pénteken délután 18 óra-
kor az újszegedi versznyuszodaban 
kerül sor. A második versenyszá-
mot, a céllövést a Koasuth-lak-
nya melletti lőtéren szombaton dél-
után 14 órakor rendezik meg. Az 
utolsó versenyszám, a terepfutás 
vasárnap délelőtt 10 órakor kezdő-
dik. A raj t és a cél a régi vas-
úti híd mellett lesz. A Szegedi 
Haladás a háromtusa versenyen 
két felnőtt és három if júsági csa-

pattal vesz részt. 

Bp. Honvéd—Vorwlrts 8:2 (9:1)1 

A Magyarországon vendégszerep) 
lő ZSK Vorwarts, Berlin (NDK) 
csapatát 6zerdán délután a Népli-
getben a Bp. Honvéd. 4000 néző 
előtt, Tiehy (2) és Szovják góljai-
val változatos mérkőzésen győz-
te te. 

SPORTHÍR 

Egy hét mulvá, június 8-án. a 
Népstadionban kezdetét veszi a 
IX. férfi kosárlabda Európa-baj-
nokság. Hét nappal a ra j t előtt 
már egvmás után érkeznek a részt-
vevő országok névszerinti neve-
zései s a legtöbb nemzet már az 
érkezését Is Jelezte. 

Az Európa-bajnokságon nemcsak 
a győztes csapatot díjazzák majd. 
hanem külön serleget kap a leg-
sportszerűbben küzdő csapat, a leg-
eredményesebb Játékos és a bün-
tetőket legjobban értékesítő kosár-
labdázó is. 

TOTÖ-fHREK I 

A Pénzügyminisztérium takarék-
pénztári főigazgatósága módosítot-
ta a sportfogadás részvételi sza-
bályzatának 25. paragrafusát , va-
lamint az ezzel összefüggő egyes 
szakaszokat. 

A módosítás szerbit a totó-nve-
remények az első kifizetési naptól 
számított 30 napon belül vehetők 
fel. A 30 napon beiiil nem érvé-
nyesített Igények elévülnek. 

A szabályzatmódosltás 1955. jú-
nius elsejei hatállyal lép életbe s 
azt elsőfzben a június 5-i, 23. fo-
gadási hét szelvényeire alkalmaz-
zák. 

A Sportfogadási Osztály közli, 
hogy a június 5-1. 23-1 fogadási hét 
szelvényéne felvett Pro Patria— 
Catania íömérközést törölték. He-
lyette az első pótmérkőzés, r Fio-
rentlna—Torino találkozó számit • 
főmérkőzés sorában. 

i BIRKÖZAS 

Az Alföldi Béke Kupa Cs. B. va-
sárnapi mérkőzéseit Kalocsán ren-
dezték meg. Minden egyes talál-
kozáson szép küzdelmet. Jó spor-
tot láthatott a közönség. 

Ei edmények: 
Kalocsa—Kecskemét 7:1 
Kalocsa—Szolnok 5:3 
Kecskemét—Szolnok 3:5 

Vasárnap Június 5-én a küzdel-
meket Szegeden folytatják. Itt Sze-
ged. Kalocsa, Kecskemét és 
Szarvas versenyzői küzdenek majd 
a győzelmet jelentő bajnoki pon-
tokért. 

A felnőtt mérkőzések előtt Ka-
locsa és Szeged ifi birkózói inérlk 
össze erejüket, tudásukat . 

A megyei I. oszt. bajnokság állása' 

A budapesti brit követség üdvSzlő 
távirata 

ü . P. Labouchere, Nagy-Britan-
nia és Észak-Írország Egyesült Ki-
rályság budapesti követe kedden 
táviratot intézett Katona Jánoahoz, 
a Magyar Népköztársaság londoni 
követéhez. A távirat szövege a 
kővetkező: lázat arculata azt bizonyítja, hogv 

„A „brit Játékok" során elért . a bajnokságért négy csapat küzd 
nagyszerű magyar sikerekért ké-1 komoly esélyekkel: a H. Vasast is 
rem, fogadja legmelegebb szeren- csak négy pont választja el a< 
csekfvánatalm kifejezését." elsőtől. 

f . Makól Vasas 12 34: 7 19 
2. H. Dózsa 12 30: 7 17 
3. H. Bástya , 12 32:17 16 
4. H. Vasas 12 18:15 16 
5. Sz. Törekvés 12 13:15 15 
6. Sz. Kinizsi 12 30:13 It 
7. H. Szpártákusz 12 16:14 13 
8. Sz. Bástya 12 25:17 12 
9. Cs. Bástya 12 18:18 13 

10. Nagylak 12 18:22 ! ! 
U. Mindszenti Tr. 12 19:31 10 
12. H. Építők 12 15:22 9 
13. Klszombor , i 12 7:44 3 
14. Cs. Építők 12 8:39 1 

Még egy forduló van hátra és 
befejeződnek az 1. osztályú me-
gyei bajnoki mérkőzések. A táh-

APRÓHIRDETÉSEK 
Elcserélem egyszoba, konyha, 

speizból álló házfelügyelői laká-
som hasonló jószágtartásos laká-
sért. Ugyanott egyszobás lakást 
cserélek egyszoba, konyhás laká-
sért. költségtérítéssel. Érd.: Sztá-
lin krt. 58/b. 

110 Voltos kompresszor, villany-
motor. transzformátor. feszmérő 
eladók. Dugonics tér 4. em. 

Átalakítható régi konyhaszek-
rény, asztalok, székek, falitükör, 
cégtábla és permetező hordó el-
adók. Felsőtiszapart 27. 
Gyermekszerető, háztartásban jár-

tas mindenest felvennék. Kétsze-
mélyes patent rekamié, mflvészle-

mézek. vlllanygramofon eladók. 
Takaréktár u. 8. I I I . 25. 

Hizottsertés eladó. Liszt u. 26. 
T. M. K.-ban Jártas gépésztech-

nikust felveszünk. Postafiók 120. 
Férfi és női munkaerőket felvesz 

a Szeged III . sz. Téglagyár, Sze 
grd, Rókusi ff. 38. 

Bőrkabát és Irhabunda eladó; 
ugyanott politúros asztalt vennék. 
Lengyel u. 26. emelet. 

Szakképzett hajtókát és rakodó-
kat felvesz a Szegedi BelspeJ. 
Jelentkezés Bajcsy-Zs. u 22 

Konyhabútor, kisipari, fizetési 
kedvezménnyel. Budapest, Üllői út 
6. Kálvin térnél, 


