
MNK-mérkőzések 

VIT-EGYENRUHAK. Ebben az egyenruhában vesznek 
részt a magyar fiatalok küldöttei a szófiai IX. Világ-

ifjúsági Találkozón 

Mi okozta 
a repülőkatasztrófát? 

Fegyelmi 
ítéletek 

A Csongrád megyei labda-
rúgó szövetségben tegnap 
fegyelmi ügyeket tárgyaltak. 
Több súlyos Ítéletet hoztak. 
A Nagymágocs—Makói Spar-
tacus megyei mérkőzésen tör-
téntek ügyében pályabetil-
tásra nem került sor, mert 
csak a nagymágocs! Kun II. 
sportszerűtlenkedetv, aki vi-
szont egyéves eltiltást kapott. 
A Csongrádi Petőfiből Kál-
mán Józsefet nyolc hónapra 
tiltották el. A múlt szomba-
ton a Szegedi Spartacus NB 
III-as csapatából kiállított 
Csányi Mihály három soron-
következő mérkőzésen nem 
játszhat. 

Szegedi VSE— 
Kecskeméti Dózsa 1:1 (1:0) 
Szeged, Vasutas-stadion, 800 

néző, vezette: dr. Vincze. 
Szeged: Gyimesi — Csigér, 

Karsai, Hájas — Szamosvöl-
gyi, Salánki — Kiss II., Bite, 
Viczián, Sonkó, Majzik. Kecs-
kemét: Gór — Oláh, Lantos, 
Szőczei — Peller, Dobó — 
Jósa, Pasek, Diószegi (Mor-
vái), Kiss II., Rozgonyi. 

Az első félidőben sokat tá-
madott a szegedi csapat. Az 
első percekben a kapuratörő 
Majzikot kétszer is lesen ál-
lította meg a játékvezető 
sípja. A 20. percben Kiss II. 
került jó helyzetbe, de Gór 
kezébe lőtte a labdát. A 
kecskemétieknek csak a 29. 
percben akadt az első na-
gyobb helyzetük: szöglet 
után kétszer is kapura lőt-
tek, de a labda mindig a 
védőkben akadt Az SZVSE 
csatárai egyre gyakrabban 
veszélyeztették az ellenfél 
kapuját és ennek eredmé-
nyeképpen a 44. percben 
megszületett a csapat vezető 
gólja. Szögletrúgás után Sa-
lánki átadását Majzik ma-
gasan felugorva befejelte. 

A fordulás után egy ideig 
még támadott a Szeged. Maj-
zik nagy lövése a kapufáról 
pattant vissza a mezőnybe, 
majd nem sokkal később a 
másik oldalon Pasek találta 
el a kapufát. Megélénkült a 
játék, mind a két kapu 
gyakran forgott veszélyben. 
A 11. percben a kecskemé-
tiek közül Kiss II. átvere-
kedte magát a szegedi védő-
kön, de jó helyzetben a ka-
pu mellé gurított. Egy vá-
ratlan SZVSE-támadás vé-
gén a másik oldalon Viczián 
fejese érte a kapufát. 

A 17. percben a vendégek 
kiegyenlítettek: egy előrevá-
gott labdával Kiss II. kapu-
ra tört és nehéz szögből, 20 
méterről a kapuba talált. 
Ezután feljött a Dózsa és a 
szegedi védelem nagy mun-
kában volt. A 23. percben 
egy veszélyes kecskeméti tá-
madás után a vendégcsapat 
játékosai gólt vitattak, Kiss 
II. reklamált és ezért a já-
tékvezető kiállította. A hát-
ralevő időben a K. Dózsa 
játszott fölényben. A vendé-
gek tíz emberrel ls sokat 
támadtak, de az SZVSE vé-
gig jól állta a rohamokat, s 
így az eredmény már nem 
változott 

A többi eredmény: 
Ű. Dózsa—Debreceni VSC 

4:0 (2:0); 
Salgótarján—Kisterenye 6:3 

(31); 
Bp. Honvéd—Kaposvári 

Kinizsi 2:0 (1:0); 
Pécs—Pécsi Ércb. 3:0 (1:0); 
Vasas—Ózd 2:1 (0:0); 
BVSC—Videoton 1:0 (0:0); 
Csepel—Budafok 5:1 (3:0): 
Ferencváros—Eger 1:0 

(0:0); 
Győr—Várpalota 1:1 (0:0)! 
Tatabánya—Kapuvár 4:0 

(1:0). 

Végeredményben a legjobb 
10 közé az alábbi együttesek 
kerültek: NB I: MTK, O. 
Dózsa, Salgótarján, Vasas, 
Bp. Honvéd, Ferencváros, 
Csepel, Pécs, Tatabánya; 
NB I B: BVSC, Várpalota; 
NB II: Debreceni Elektro-
mos, Dorog, Szegedi VSE; 
Megyei I. o.: Szombathelyi 
Autó; Megyei II. o.! Oros-
házi Határőr. 

Aradi csapol 
Szegeden 

Mint lapunk tegnapi szá-
má'ban hírül adtuk, kedd 
reggel fél 10 óra tájban le-
zuhant egy növényvédő re-
pülőgép Kiszombor és Fe-
rencszállás között Szűcs 
Sándor pilóta és Németh Zol-
tán, a makói Lenin Tsz ag-
ronómusa életét vesztette. 
A gép a lángok martaléka 
lett. 

A szerencsétlenség ügyé-
ben a vizsgálat azonnal 
megindult Eddigi eredmé-
nye szerint a repülőgéppel 
vöröshagymát permeteztek, 
s mintegy 30 méter magasan 

Munkásokat, 
alkalmazottakat 

keresnek 

• Arás TAKARÍTÓI MUNKÁRA 
helyettest felveszünk 2 heti idő-
tar tamra. Azonnali beléppé.ssel. 
Jelentkezni reggel 8 órakor Saj-
tóház por tá ján. 

DKUAZ fiatal gépészmérnököt 
és utókalkulátort azonnali belé-
péssel felvesz. Jelentkezés: Pulcz 
a. 44. Munkaügy. xDk. 7330 

ÖNKISZOLGÁLÓ boltunkba 
boltvezetőt és még egy eladót 
keresünk azonnali belépéssel, 
..Családi a lapon" 483. jeligére a 
Sajtohazb.i. 

A SZEGEDI KONZERVGYÁR 
felvételre keres portásokat ée 
vagyonőröket. Jelentkezni lehet 
z konzervgyár munkaügyi osz-
tályán reggel 8 órától déli 13 
uráig, Szeged, Rókusi rf. 8. 

XDK. 492. 

Felveszünk állandó munkára 
férf i és nöi SEGÉDMUNKÁSO-
KAT egy, kettő és három mű-
szakra. lakatost, bérelszámolót, 
továbbá f ia talkorúakat hatórás 
munkaidőre. Egy év eltelte után 
természetbeni juttntást biztosí-
tunk. Délben üzemélelmezés 
rendelkezésre áll. Vidékieknek 
közlekedést térí tünk. Jelentkezés 
a SZEGEDI EALEMEZGYAR 
MUNKAÜGYI OSZTÁLYÁN, 
SZEGED, Budapesti ú t 1. 

xDK. 444. 

A Budapesti Szővőgyftr azon-
nali belépéssel felvesz: 16 évet 
betöltött lánvokat fonodái be-
tanított munkára . Vidékiek ré-
szérő Ingyenes budnpesti lakás, 
heti egvszerl hazautazáshoz biz-
tosítunk hozzájárulást. Jó kere-
seti lehetőség. Jelentkezés: Kfl-
háuyai Textilművek Fonótelepo, 
Kp. X. kor. Maglód! ú t 25.. mun-
kanró-gazdálkodás. xBp. 116 

Kostkikészítő Vállalat relvesz 
kőműves, szobafestő, vasbeton-
szerelő, bádogos szakmunkáso-
kat, kubikosokat és segédmun-
kásokat. Fizetés megegyezés 
szerint, órabér, plusz prémium. 
Jeleiitkezes minden hétfőn, csU-
tőrtőkön es szombaton. Rost-
klkészitő Vállalat. Szeged. Béke 
u. tl—13. XS. 28 671 

szálltak, amikor a szeren-
csétlenség bekövetkezett. A 
légcsavar a földetérés pilla-
natában már nem forgott — 
állapították meg. A gép fu-
tóműve sem ért földet. Eb-
ből arra következtetnek, 
hogy a fél spirálban bekö-
vetkezett zuhanást a gép 
műszaki meghibásodása 
okozta. Folyik a vizsgálat 
atekintetben is, hogy milyen 1 

vegyszert szórt a repülőgép. 
Netán a visszahulló vegy-
szer okozta volna a pilóta 
pillanatnyi rosszullétét?. 
Minden más jel viszont ar-
ra utal, hogy a katasztró-
fát műszaki hiba okozta. i 

S=0=R=0=K=B=A=N 
A brazil labdarúgó szö-

vetség ez évben ünnepli 60. 
éves fennállását. Az évfor-
duló megünneplésére novem-
ber I3-án Brazília—Világvá-
logatott mérkőzésre kerül sor 
Rio de Janeiróban. A világ-
válogatott válogató bizottsá-
gában Barcs Sándor képvi-
seli az európai labdarúgó-
sportot. A válogatásra július 
24-én kerül sor. 

* 
A tekézők szegedi városi 

öregfiúk bajnokságát ma, 
csütörtökön a SZAK négyes 

A Szegedi VSE NB I B-s Ma, csütörtökön kettős 
ellenfelével szemben dereka- labdarúgóműsor lesz Szege-
san megállta helyét, megér- g e den a Tisza-parti stadion-
demelten jutott az MNK ban. A SZEAC—Aradi UTA 

pályáján rendezik meg, dél- l eS3°bb 16 csapata közé. Az nemzetközi találkozóra dél-
után fél 4 órai kezdettel. eredmeny igazsagos. után fél 6 órai kezdettel ke-

* Tfiir* cv imíc i rül sor. Előmérkőzést a 
A repülőmodellezők sze- ^ ^ W ^ V Ó T S Z E A C é s a Ferencvárosi TC 

gedi versenyén a vitorlázó- , á n k l ' M a ] f k ' l l l e t v e - G 6 r< második csapata játszikegy-
gépek kategóriájában Bazsik Lantos, Szőczei és kiállítása mással, az országos tartalék-
János, a gumimotoros gépek ellenére Kiss IL bajnokság keretében, 
kategóriájában Tóth Ferenc 
győzött. Mindketten az Épí-
tők MHSZ versenyzői. Mivel 
több modell elrepült, kérik 
a megtalálókat, hogy a raj-
tuk levő címre visszaküldeni 
szíveskedjenek. 

VASUTAS MŰVELŐDÉSI 

OTTHONBAN t. hó 13-án 

á órai kezdettel 

tánc-
délután 

Belépődíj : 8,— Ft, Kitűnő 

zene éa büfé. 
XS. 28 696 

Mezőgazdaság és üzemanyagellálás 
Tartalék feltöltése — AFOR-szállítás három műszakban 

(x) A múlt évben a mezőgazdasági munkák dandár j ában 
már nem egy mezőgazdasági nagyüzem élvezte a sa já t üzem-
anyagtarolo-tér előnyeit. Ezekben a gazdaságokban a gépek-
nek egyetlen percet sem kellett állniuk üzem- és kenőanyag-
hlany miatt , mivel a felfejlődött géppark számára idejében 
megepltették es rendszeresen feltöltötték a tárolóteret. 

Természetesen azok az állami gazdaságok es termelőszö-
vetkezetek ls, amelyek még nem jutot tak Idáig. okos. előre-
látó szervezesse! viszonylag csekély beruházással szintén biz-
tos í that ják gépeik zavartalan üzemét a nyár i nagy m u n k á k 
Idején. 

Sajnos, a múlt évben ls akad tak olyan szövetkezeti veze-
tők. akik a felkészülés során megfeledkeztek az üzemanyag-
ellátás megszervezéséről. Pedig az AFOR hálózata a múlt 
években már valóban példásan felkészült a szezonra: meg-
erősített szállítókapacitással, a telepek és a kirendeltségek 
osztott műszakaival és nem utolsósorban megfelelő mennyl-
segü és minőségű aruval vár ta az aratási, betakarí tási mun-
kákat. A mezőgazdasági üzemek nagy előnyére még azt is 
lehetővé tette, hogy előzetes bejelentés alapián aká r az éjsza-
kai órákban Ls kiszolgáltak az üzemanyagért érkezőket. Hi-
szen Jelentős gépklrsést okoz, ha a legnagyobb m u n k á k Idő-
jén a földekről kell szállítóeszközt és munkaerő t elvonni az 
üzemanyagbeszerzés céljára. 

Az előrelátó gazdasági vezető tehát má r most gondosko-
dik a kellő mennyiségű üzemanyag beszerzéséről. Ez első-
sorban a gazdaságok sa j á t érdeke. Most még zavartalanul 
beszerezhetők az üzem- kenőanyagok, nem kell várakozni az 
AFOR kirendeltségein, mint a főszezonban, amikor a vásár-
lók száma megsokszorozódik. Természetesen az AFOR-telepek 
az idén ls biztosítják az osztott, llletve két műszakos kiszol-
gálást azokon a helyeken, ahol ezt Igénylik. 

A megtelelő tartalékolás érdekében nagyon fontos, hogy 
az erre az évre tervezett üzemanyagtárolók építését, ka rban-
tar tását fejezzék be! Ahol ez nem történik meg és gazdasá-
goknak sa já t eszközökkel kell gondoskodniuk az üzem- és 
kenőanyagok elszállításáról, ez nem kevés gondot okoz. 
A nyári munkák idején a megfelelő készletek feltöltése már 
len i ' költséges lehet a nagysznmú hordó és más szállítóesz-
köz és anyag lekötése miatt. Minden körülménnyel a jánlatos 
tehát számolni, amikor megtervezzük a betakarí tási szezon 
gépmunkáit , de talán ezek között ls a legfontosabb a meg-
felelő mennyiségű haj tó- és kenőanyag Időben történő be-
szerzése és tárolása. 

A szállítások célszerűbb megszervezése, az AFOR és a me-
tógazdasági nagyüzemek jó együt tműködése nagy megtaka-
rítással já rhat . De legalább ennyi, vagy még több pénzt 
„foghatnak meg" a szövetkezetek a szakszerű üzemanyag-
tárolással, kezeléssel és felhasználással. A csurgatási. és cse-
pegés! vezteségek csökkentése, a2 úgynevezett vödrözés meg-
szüntetése, a gépek zártrendszerű feltöltése jelentős megta-
karítással jár . Gyakorlati megfigyelések és mérések bizo-
nyí t ják. hogy a zártrendszerű üzemanyag lefejtésnél és fel-
töltésnél gépenként három százalékos az üzemanyag-megtaka-
rítás. Ez országosan évente milliókban realizálódhat a mező-
gazdasági üzemek számára. 

A mezőgazdasági géppark gyárt felkészítésével, a gazda-
ságossággal kapcsolatban még egy témára szeretnénk felhívni 
a gazdasagok vezetőinek figyelmét. Ez az erő- és munkagé-
pek. a traktorok, q cséplő- és aratógépek kenőanyagának he-
lyes megválasztása. Amint ez Ismeretes, az AFOR a fejlődő 
géppark igényeihez igazodva az elmúlt években konszetrűsl-
tette kenőanyagait . Forgalomba került a magas minőségi kö-
vetelményeket kielégítő DS2-sorozat. a Diesel-üzemű gépekhez 
az MDA olajsorozai, a benzinüzemű, négyütemű motorokhoz 
pedig az MMa-jelíi olajok. 

Az AFOR ezeknek a kenőanyagoknak forgalomba hoza-
talával egyldőben gondoskodott megfelelő kenési táblázatok-
ról és szakmai oktató propagandáról is. Sajnos, a tapasztalat 
uzt muta t ja , hogy sok mezőgazdasági nagyüzemünkben a gé-
pek kenését ennek ellenére nem a legcélszerűbben végzik. 
Saját . Jónak vélt tapasztalatuk, vagy a hozzá nem értők ta-
nácsai atupjun nem a megfelelő minőségű ola jokat Használják 
fel. Talán elég egyetlen példát említeni. Bár u szakemberek 
és a kenust táblázatok a hazánkban használatos t raktorok 
nagy részéhez a nyári hónapokra MDA—60-as olajat í rnak 
elő. az üzemeltetők azt gondolván, hogy az ún. . .vastagabb" 
olaj megbízhatóbb, gyakran MDA—90-es olajjal töltik fel a 
gepeket. Teljesen téves az a feltevés, hogy a sűrű olaj hely-
rehozza az elhanyagolt, kikopott motort. Fémet olailal nem 
lehet pótolni. Egyébként is a műit években mezőgazdasá-
gunk gépparkja is annyira korszerűsödött, hogv a mai, mo-
dern. szoros illesztésű motorok nyáron sem igénylik a sűrű, 
nagy viszkozitású olajat. Sőtt A nem megfelelően megválasz-
tott ola) káros kihatással van a motorok teljesítményére. 
Nem indokolt az ajánlot t olajok használatától való eltérés, 
mert a kőolaj ipar a kenőanyagok gyártásánál kitűnő adalék-
anyagokat . alapolajokat használ fel. fgy minden terméke Igen 
Jól beválik a felhasználási a jánlás szerint alkalmazva. 

Az üzemanyag idejekorán történő beszerzésétől és a szak-
szerű felhasználástól tehát nagyon sok függ. Ez jelentősen 
befolyásolhatja a nyár i mezőgazdasági munkák sikerét. 

A serdülőkorban levő súly-
emelők országos kiválasztó-
versenyén a kisváltósúlyban 
Farkas Zoltán (Szegedi Spar-
tacus) 195 kg-os teljesít-
ménnyel lett első. 

* 
A megyei labdarúgó szö-

vetség oktatói edzőtanfolya-
mot rendez, és erre még né-
hány napig Szeged, Posta-
fiók 84. címen lehet jelent-
kezni. 

* 
A lisszaboni városi kór-

házban megoperálták Euse-
bio bal térdét. Az egyórás 
műtét kitűnően sikerült a 
Benfica kiváló labdarúgója 
10 nap múlva elhagyhatja a 
kórházat. Eusebio még ez év 
áprilisában sérült meg, azóta 
ugyan játszott de a lába nem 
volt teljesen rendben. * 

Ma, csütörtökön és holnap, 

Természetjárók 
— asztal mellett 

Habermann Gusztáv Kunfalvi Zsolt 

Különös 'enne. h a például gedi végzett az első helyen. 
nénteken"Szeaeden'bönyöfítl labdarúgók, vagy más sport- Habermann Gusztáv, a Rad-

- <• •• / • 4 -C w 1-- : -v 1 - í - A v— nk^ lw lc . r»Atí f l i m n ő v i n m l ő t á n r t r e n . ják le az országos középisko-
lás fiú kosárlabda-bajnokság 
II. korcsoportos (serdülő) 
versenyeinek döntőit. Négy 
iskola együttese, egy kecske-
méti. egy esztergomi, egy pé-
csi és egy budapesti csapat 
küzd majd a helyezésekért, 
illetve a bajnoki címért. 

A mérkőzéseket a Rókusi 
tornacsarnokban játsszák, 

ágbeliek részére 
mereti versenyt 

szabályis-
rendezné-

nóti Gimnázium kitűnő ren-
dű tanulója a helyföldrajz 

nek. Ehhez hasonló kezde- kategóriában bizonyult a 
ményezés csak egy sportág- legjobbnak. Ennek a ver-
ban, a természetjáróknál senynek a lényege: hazánk 
szokásos, ahol évenként el- földrajzával kapcsolatban 
méleti versenyre is sor ke- több mint száz kérdésre kell 
rül. Ez országos jellegű és válaszolniuk a részvevőknek, 
országos bajnokságnak felel Habermann Gusztáv lelkes 

természetjáró, sokat túrázik, 
az ország minden részét be-

meg 
_ Erről azért írunk legfő-

ma délelőtt 10 órai. délután képpen. mert az idei elmé- járta. Sok ilyen témájú 
5 órai és holnap délelőtt 9 leti versenyen az ifjusagiak k ° n y v e t olvasott s így kitű-
órai kezdettel. mindkét csoportjában sze-

Új pálya az iskolában 

nően megválaszolt a kérdé-
sekre. 

Kunfalvi Zsolt, aki a Déri 
Miksa Gépipari Technikum-
ban tanul, a térképészeti 
versenyben győzött. A ver-
senyzők olyan térképeket 
kaDtak, amelyeken a rajta 

Kézilabda-pályát avattak A hengerelést, a Délrost, a levő adatok a valóságban 
Újszegeden, a Rózsa Ferenc gyomirtást pedig a Haladás nem léteznek, s ezeken kel-
sugárúti Általános Iskola Tsz végezte. lett különféle meghatározá-
udvarán. Csanádi Géza az összefogtak az üzemek és sokat és méréseket végezni, 
iskola igazgatója mondott a diákok, de a szervező Az ő munkája volt a leg-
rövid ünnepi beszédet, be- munkában részt vállalt az pontosabb 
számolva a tanulók sport- iskola munkaközössége is. 
beli eredményeiről, majd Mindenki érezte: 
birtokukba vették a pályát feladatról van szó. 
a fiatalok és látványos tor- idén már vidámabb lesz senyzés közben sokszor hasz-
nabemutatóval bizonyították az újszegedi gyerekek vaká- n á t v e s z i jó térképismereté-
be ügyességüket. A pályát ciója. Jó és szép pályán n e k -
az iskola diákjai Puszta- sportolhatnak. Most érzik A ! c é t kategóriában nyúj-
szeri Miklós testnevelő tanár majd igazán; volt eredmé- ^ ^ teljesítménye alapján 
vezetésével készítették. nye a szorgoskodásnak és az összesítésben Habermann 

A tanulók szeretik a spór- az összefogásnak, 
tot, a játékot, ezért szíve-

Borús Magdolna 

és első lett. De 
az elmélet mellett Kunfalvi 

komoly Zsolt a gyakorlat embere is: 
tájékozódási futó, aki ver-

lett az országos ifjúsági baj-
nok, míg Kunfalvi a máso-
dik helyet szerezte meg. sen vállalták a pályaépítést. 

Több száz munkaórát dol-
goztak. ö k ásták ki az ala- • ^ • • • • a n H B V n H M C T B M H B S i i K i g M H H H M i ^ M H ^ ^ M 
pot, hordták el a földet, és 
egyengették a talajt. Eibben 
a munkában segített néhány DÉL-MAGYARORSZÁG - A Magyar Szocialista Munkáspárt 
szegedi vállalat is. Fekete Csongrád megyei és Szeged városi bizottsága és a tanács nart-
salakot a DÁV, az Újszegedi lapja. - Szerkeszti a szerkesztő bizottság - Felelős szerkesztő: 
Kendergyár, és a Délrost F. Nagy István. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged Magyar 
újszegedi üzeme szállított, Tanácsköztársaság útja 10. Telefon: 13-535. 13-093 — Felelős kiadd" 
vörös salakot pedig a KISZ Kovács László. - A lapot nyomja: a Szegedi Nvomda. Szegedi 
Csongrád megyei Bizottsága Bajcsy-zaUinszlnr o. 28. nndex 2905 jj. - Előfizetési ölj egy hó. 
ajándékozott cl25 iskolának. napra 18 forint. 


