
Tarka MOZAIK Holnaptól „nagyüzem11 

a labdarúgásban 

ELOREGYARTOTT ELEMEKBŐL , A korszerű, gyors épít-

kezés alapvető része az előregyártott elemek alkalmazása. 

A szegedi Tarjántelepen is előregyártott elemekből épül az 

uj lakónegyed, amelynek ú j utcáját mutat ja felvételünk 

ELNÖKI KUTYÁK. Az AP fotoügynökség, miután Nixon ' 

elnök is bemutatta a nyilvánosságnak kutyakedvencét, a 

t>al oldalon látható, Tim névre hallgató hathónapos ír set-

oert, összeállította az elnöki kutyák „arcképcsarnokát". 

Balról a második Him, Johnson kutyája, utána pedig 

Charlie, Kennedy elnök terrierje látható 

az Ü J FÉRJ JEL . Az USA-ban tart a meggyilkolt Ken-

nedy elnók elleni összeesküvéssel vádolt Clay Shaw New 

Orleans-i üzletember bűnpere. A tárgyalásra — képünkön 

— ü j férje kíséretében megérkezik Marina Oswald Porter, 

Lee Harvey Oswald özvegye 

„ZS IRÁFOK" A TÉTBEN. O j szerepét próbál ja a jégre-

vüben Carol-Ann Warner angol korcsolyázónő. Jóllehet a 

közhit szerint az Afrika trópusi éghajlatához szokott álla-

toknok" nem tesz jót a jég — ám ezek a „zsiráfok" a leg-

hidegebb telet is jól bírják 
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A Colorado Springstöl dél-
re fekvő Broadmoore-ban, 
az Egyesült Ál lamok egyik 
legszebb magaslati üdü lő 
központjában nagy érdeklő-
dés kíséri az idei műkor-
csolyázó és jégtánc világbaj-
nokság küzdelmeit. A 7000 
nézőt befogadó jégpalota 
magyar idő szerint csütör-
tökre virradóra csaknem 
zsúfolásig megtelt a párosok 
szabad korcsolyázására. 

Kiemelkedtek a mezőnyből 
a szovjet műkorcsolyázó pá-
rok, és akárcsak a február 
eleji Európa-bajnokságon, 
ezúttal is a szovjet verseny-
zők foglalták el a győzelmi 
dobogót. 

Vi lágbajnok: Ir ina Rod-
nyina, Alexej Ulanov (Szov-
jetunió) 9 hibaszám, 421,1 
pont, 2. T. Moszkvina, A. 
Mfsín (Szovjetunió) 23 hsz., 
410,9 pont, 3. Protapopov 
házaspár (Szovjetunió) 26 
hsz., 410,5 pont, 4. Kauff-
mann testvérpár (Egyesült 
Ál lamok) 36 hsz., 405 pont. 

A női kötelező gyakorla-
tok befejezése után a ma-
gyar táborban érdeklődéssel 
vár ják a folytatást. Almássy 
Zsuzsa a következőket mon-
dotta: 

— Nagyon nehéz lesz meg-
tartani a jelenlegi harmadik 
helyet, mert az u tánam kö-
vetkező amerikai versenyző 
elismerten kiváló szabadkor-
csolyázó. Legveszélyesebb 
ellenfelemnek kedvez a ha-
zai közönség és a sorsolás 
is. 

Gerschwiller, Almássy vi-
lághírű angol edzője elége-
dett volt tanítványa kötele-
ző gyakorlatával és kijelen-
tette: bízik abban, hogy 
Zsuzsa a dobogón végez. 

A női verseny állása hi-
vatalosan a kötelező gya-
korlatok után, a helyezési 
számokkal együtt a követ-
kező: 1. Schuba (osztrák) 11 
hsz., 1222,9 pont, 2. Seyfert 
(NDK) 16 hsz., 1207 pont, 3. 
Almássy Zsuzsa (magyar) 
30,5 hsz., 1156,6 pont, 4. 
Holmes (amerikai) 36 hsz., 
1140,7 pont. 

A magyar korcsolyázók 
között nagy szorgalommal 
készül a Berecz. Sugár tán-
cospár is, az a vágyuk, hogy 
az első 10 között végezze-
nek. 

Megkezdődött a férfiak 
versenye. 10 ország, 18 férfi 
műkorcsolyázója ál lt rajt-
hoz. Az első két kötelező 
gyakorlat után az ol impiai 
ezüstérmes amerikai Wood 
vezet, az idei Európa-bajnok 
csehszlovák Nepela előtt. 

Az MLSZ határozata ér-
telmében a hét végén minden 
körülmények között meglesz 
a labdarúgó NB I rajtja. 
Min t ismeretes, a pályák 
rossz talaja miat t az első 
fordulót elhalasztották, s 
ezért holnap, szombaton az 
MTK—Csepel találkozóval 
kezdődik a bajnokság. Most 
rendezik meg a sorsolás sze-
rinti második fordulót, és 
ennek során a többi mérkő-
zést mind vasárnap játsszák. 
Kettőre, az Újpesti Dózsa— 
Komló és a Diósgyőr—Vasas 
összecsapásra délelőtt sor ke-
rül, délután pedig a Ferenc-
város az Egyetértéssel, a Sal-
gótarján a Szombathellyel, a 
Tatabánya a Bp. Honvéddel, 
a Pécs Egerrel, a Rába ETO 
pedig a Dunaújvárossal küzd 
az első bajnoki pontokért. 

Megjegyezzük: szombaton 
délután a rádióból a Petőfi-
adón hal lhatunk részleteket 
az MTK—Csepel mérkőzés-
ről, a televízióból vasárnap 
délelőtt a DVTK—Vasas já-
tékot figyelhetjük, délután 
pedig a rádió körkapcsolá-

sos közvetítést ad. És hogy a 
szurkolók véleményének 
helyt adjunk, az esélyekkel 
kapcsolatban meg kell em-
líteni: a totozók a nehéz ta-
laj miatt sok döntetlen ered-
ményt várnak. A régebbi pél-
dák azt bizonyítják, hogy a 
vendégcsapatok ilyenkor be-
ál lnak védekezni, viszont a 
hazaiak sem adják fel teljes 
mértékben a biztonsági játé-
kot, nehogy váratlan lefutás-
ból gólt kapjanak. Ezért az-
után gyakran végződnek a 
mérkőzések pontosztozkodás-
sal. 

Az első fordulóban a tava-
lyi bajnok, a Ferencváros a 
Népstadionban az Egyetér-
tést fogadja. A zöld-fehé-
rek az idénynyitón győzel-
met várnak. Lakat Károly 
dr. edző elsősorban a tavaly 
szerepelt játékosokra szá-
mít , de az ú jonnan igazoltak 
közül is igyekszik néhányat 
bevonni. Azt tervezi, hogy 
rendszeresen 15—16 labdarú-
gót szerepeltet. 

Az Újpesti Dózsa először-
re — akárcsak az FTC — 

könnyűnek látszó ellenfelet 
kap: a komlóiak vasárnap 
délelőtt nem sok eséllyel lép-
nek majd a Megyeri úti pá-
lyára. A lila-tehérek vezető-
sége bízik Baróti Lajos ed-
zőben, és arra számít, hogy 
csapata bajnokságot nyer. 
Azt szeretnék elérni, hogy a 
f iúk a vidéki mérkőzéseken 
nagyobb lelkesedéssel ját-
szanak, min t tavaly. 

Végül: az NB I-gyel egy 
időben kezdődnek az NB I 
B osztály küzdelmei is. Itt 
szombaton két találkozót bo-
nyolítanak le: a SZEOL Pé-
csen, a Ganz-MÁVAG pe-
dig Győrben kezdi a baj-
nokságot, majd vasárnap még 
hét találkozóra kerül sor 
ebben az osztályban. 

A két felsőbb osztály mel-
lett az N B I I és az NB I I I 
csak március 16-án rajtol. 
Ennek ellenére elmondható, 
hogy a labdarúgásunkban a 
hét végén már megkezdődik 
a várva-várt nagyüzem. 

M. ~ 

Kinevezések és felmentések 
a sportszövetségekben 

A z MTS Országos Tanácsa 
csütörtökön ülést tartott. 
Egri Gyula elnöki megnyi-
tója után Csanádi Árpád el-
nökhelyettes beszámolt a ver-
senysport fejlesztési prog-
ramja kidolgozásának hely-
zetéről. Az Országos Tanács 
17 hozzászólás után a jelen-
tést és a program további 
kidolgozásának tennivalóit 
elfogadta. A tanács tagjaiból 
és más szakemberekből ál ló 
bizottságot alakított, amely 
augusztusban előterjeszti a 
versenysport fejlesztésének 
programját. 

Az Országos Tanács ez-
után személyi kérdésekben 
az alábbiak szerint döntött: 

Erdős Józsefet — saját ké-
résére — tanácstagságának 
meghagyása mellett felmen-
tette országos elnökségi tag-
sága alóL Rév Lajost, az 
OK ISZ elnökét és Szabó Bé-
lát, a Népsport főszerkesztő-
jét a tanács tagjainak sorába 
kooptálta, egyben Rév Lajost 
az országos elnökség tagjává 
választotta. 

Az országos elnökség elő-
terjesztésére felmentette 
tisztségéből dr. Hul la i La-
jost, az ökölvívó szövetség 
elnökét, Csutorka Lajost, a 
súlyemelő szövetség elnökét 
és — elnökségi tagságának 
megtartása mellett — Ko-
vács Pált, a vívó szövetség 
elnökét. Elnökségi tagságuk 
alól felmentette Mészáros 
Ferencet (Magyar Asztalite-

nisz Szövetség), Szabó Sán-
dort (Magyar í jász Szövet-
ség), Má té Jánost (Magyar 
Lovas SzövetSég), Kelen Ru-
dolfot (Magyar Modellező 
Szövetség), Emánue l Anta l t 
(Magyar Sí Szövetség), Pa-
pes Mihá lyt és Vranyecz 
Ká lmán t (Magyar Súlyemelő 
Szövetség), Tóth Dezsőt (Ma-
gyar Birkózó Szövetség). 

A z Országos Tanács elfo-
gadta Tóth Dezsőt a Magyar 
Súlyemelő Szövetség elnöké-
nek, Karácsony Istvánt, a 
Magyar ökö lv í vó Szövetség 
elnökének és dr. Eperjesi 
Lászlót, a Magyar Vívó Szö-
vetség elnökénekés á sport-
ági szakszövetségek elnök-
ségi tagjának Horváth Ti-
bort (Magyar Asztalitenisz 
Szövetség), Ju r ida Károlyt 
(Magyar Birkózó Szövetség), 
dr. Magas Lászlót (Magyar 
Lovas Szövetség), Takács Bé-
lát (Magyar Modellező Szö-
vetség), Fekete Pál t és Pa-

raczki Sándort (Magyar 
Ökölvívó Szövetség), Tarna-
wa Ferdinándot (Magyar 
Röplabda Szövetség), Csep-
reghy Sándort, dr. Horváth 
Zoltánt és László Ferencet 
(Magyar Súlyemelő Szövet-
ség), Barna Józsefet (Ma-
gyar Űszó Szövetség), Denk 
Lászlót, dr. Kausz Istvánt és 
Pacséri Kázmért (Magyar 
Vívó Szövetség). 

A tanács a Magyar Lab-
darúgó Szövetség elnökségé-
nek megerősítésére az el-
nökséget kiegészítette. Tagja 
lett az elnökségnek Bözsi k 
József (a főváros X I . kerü-
leti tanács vb elnöke), Buda 
István (munkaügyi minisz-
terhelyettes), Fajkos Aladár 
(az MTS Budapesti Tana-
csának elnöke). Károlyi Ist-
ván (országos vezetőképző 
központ munkatársa), Sebes 
Gusztáv (mesteredző) és Zal -
ka András (TF igazgatóhe-
lyettes). 

A Juta-pályán játszik 
a Spartacus 

A Szegedi Spartacus labda- készül. Nyári Tibor az edző 

rugó-csapata — min t emlé- Az ú j szakvezető mellé u j 

kezetes — tavaly ősszel ki- szakosztályvezető is került a 

esett az N B III-ból és ezért csapathoz Kasza László sze-

most a megyei bajnokságra mélyében. A z intéző tovább-

Válogatott vívók Szegeden 
A rangos vívóeseménynek, 

hogy holnap, szombaton Sze-
geden rendezik meg a San-
telli Kupa nemzetek közötti 
kardcsapatversenyt, országo-
san híre van. A fővárosi la-
pok is tegnapi számukban 
hosszabb cikkekben ismer-
tették a Santelli Kupa törté-
netét és annak eddigi ese-
ményeit. Mindannyian he-
lyesléssel szóltak a Magyar 
Vívó Szövetség döntéséről a 
verseny helyével kapcsolato- , 
san. A Népsport például így I 
ír: „A színhely megválasztó- ' 
sa természetesen nem vélet- j 
len. Szeged. kardvívásunk . 
egyik utánpótlás-bázisa, 
ahonnan ha az utóbbi idő-
ben gyöngén csörgedez is ez 
az utánpótlás, mégis egyike 
a legérdemesebbeknek arra, 
hogy ezzel a versennyel is 
támogatva, a patakocska 
esetleg újból folyóvá bővül-
jön " 

Az MTS Csongrád megyei 
Tanácsa és a vívó szakszö-
vetség tisztában van a ren-
dezvény jelentőségével, S a 
szegedi vívósport felpezsdü-

nyelni. szombaton pedig — 
ha esetleg még marad jegy 
— a helyszínen árusítanak. 

A külföldi versenyzők ma 
délután érkeznek Budapestre 
és rövid pihenő után folytat-
ják út jukat Szegedre. 

A magyar versenyzők kö-
zül hosszú idö után, első íz-
ben hiányzik Pézsa. és Ba-
konyi. Pézsa betegsége, Ba-
konyi pedig sérülése miat t 
nem indulhat. 

A versenyt szombaton 10 
órakor az olasz—francia 
mérkőzés nyit ja meg, ma jd 
15 órakor a magyar váloga-
tott a vesztessel, 17,30 órakor 
pedig a győztessel vív. 

ra is Takács Sándor maradt. 

Csak egy játékost igazol-

tak: Takácsot a SZEOL-ból, 

ezzel szemben kiadták Csá-

nyit a Textilműveknek, Sza-

bót és Gábor Antalt az Al-

sóvárosnak, Gábor Tamást, 

Bácskait és Kun Istvánt pe-

dig a SZAK-nak. 

A Spartacus j anuár 30-án 

kezdte meg a felkészülést, s 

azóta három előkészületi 

mérkőzést játszott. Legutóbb 

a SZEOL első csapata ellen 

biztatóan mozgott a csapat, 

lelkesen küzdött, s így csak 

3:2-re kapott ki az NB I B-

sektől. A sorsolást kedvező-

nek tartják, bár nem odaha-

za kezdenek. Először Dorozs-

A Santelli Kupa nemzetek m á r a u t a z n a k " m a 3 d a M i n d * 
közötti kardcsapatversenyre szentet fogadják, harmadik 
az MTS Országos Tanácsa 
által a hazai és nemzetközi 

y^m'é" * 

banlelü Kupa vivóverseny 
emlékplakettje 

rendezvényekre kiadott pá-
lyabelépőkön kivül, semmi-
féle pályabelépő, illetve iga-
zolvány nem érvényes. 

mérkőzésük pedig Csongrá-

don lesz. A szövetkezetiek 

idén is a Juta-pályán játsz-

szák hazai mérkőzéseiket. 

készítik a pástot. A vendé-
lését is várja tőle. Különben gek fogadására is megtörtén-
mindent elkövetnek, hogy az tek az előkészületek. Az ér-
eseménynek méltó kereteket deklődés nagy. Jegyeket Já-
adjon. A Tisza Szálló gyö- vorkai Istvánnál (Szeged, 
nyörű koncerttermében már Postaigazgatóság) lehet igé-

DÉLMAGYARORSZÁG _ A M a g y m Szocialista Munkáspárt 
Szeged városi bizottságának napilapja. - Főszerkesztő: F. Nagy 
István. - Szerkesztőség es kiadóhivatal: Szeged, Magyar Tanács-
köztársaság útja 10., telefon: 13-535. 13-003. - Felelős kiadó; 
Kovács László. — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Vállalat, 
Szeged. Bajcsy-Zsilinszky u 28. (Index: 29 053). — Előfizetési díj 

egy húnapra 20 forint 

1 


