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SZOVJET BÁNYÁSZOK ÉLETÉBŐL 

A Sztallnugolj vállalni SS, n «md bányájában A. Fomlcaov (jobb-
ról) és H. Koaorja készülődnek a tárnába való leszálláshoz. Az Ifjú 
bányászok a békeliareban naponta újabb munkagyőzelmeket aratnak. 

E G Y N A P országokon át 

KEDD, 19M. FEBRUÁR t . 

T R U M A N és T I T O 
Minden új jelentés, amely az 

amerikai csapatok koreai veresé-
géről érkezik, mint a földrengés, 
rázkódtatja meg a Fehér Há-
zat, Zavar és tanácstalanság ural-
liodik a Fehér Ház lakosztályai-
ban és az amerikai politikusok 
egyik javaslata, a másikat követi. 
Truman sorozatos üzeneteket in-
téz a kongresszushoz és ez utób-
biak közül magára vonja a fi-
gyelmet az elnöknek az az üze-
nete, hogy sürgős „segítséget" 
kell nyújtani — Jugoszláviának. 

A titóista Jugoszlávia ponto-
san meghatározott helyet foglal 
el a világuralomról álmodozó 
amerikai imperialisták terveiben. 
Titóék előzékenyen teljesíHk a 
Wall Street jxirancsait és majd 
szétrobbannak a buzgalomtól, 
hogy bebizonyítsák odaadó hűsé-
güket Washington iránt. Ágyú-
tölteléket és katonai támaszpon-
tokat, az ENSz-ben megbízható 
támogatást — Titóék habo-
zás nélkül szolgálnak a Wall 
Street számára. És Truman nem 
kis reményeket fűz a jugoszláv 
dúcéhoz. Üzenetében fel is hívja 
a kongresszust, hogy Jugoszlávia 
„megsegítésére" folyósítson 38 
millió dollárt. 

Ez a pénz arra kell, hogy TPo 
felszerelje belőle janicsárjait„ a 
pénz fejében ágyútöltelékeket 
szállítson Trumannak, 

Mint a „Telepress" hírügynök-
ség newyorki tudósítója jelenti, 
Tito siet teljesíteni gazdája pa-
rancsait. Legutóbbi utasításaiban, 
amelyet Kardeljnek küldött, az 
ENSz-nél tanúsítandó Álláspont-
ra vonatkozólag — hozzájárult, 
ahhoz az amerilcai követeléshez„ 
hogy Jugoszlávia csatlakozzék az 
A Hanti Paktumhoz. De mivel az 
amerikaiak hűbérese fél a nép 
haragjának kirobbanásától, vi-
gyáz arra, hogy ez ne kerüljön 
Jugoszláviában nyilvánosságra. 
A jugoszláv nép előtt eltitkolták 
azt, hogy Jugoszlávia a paktum-
ban előirt összes katonai kötele-
zettségeket teljes egészében telje-
síti,, 

Az amerikai imperialistáknak 
kevés a koreai véres kaland. Űj 
háborús tűzfészkekről álmodnak 
és ilyen tűzfészeknek szánják a 
Balkánon Tito Jugoszláviáját. 
Ebből a célból javasolta Truman, 
az amerikai kongresszusnak, 
hogy a hóhér Titonak 38 millió 
dollár vérdíjat ajándékozzon. 

Az SzSzMTE és a KASE egyesüléséből 

létrejött a Szegedi Petőfi SE 

A békéért folytatott harc szem. 
pontjából kiemelkedő jelentősége 
van Csu En Laj elvtárs nyilatkoza 
tának, amelyet az USA-hoz és an. 
fiak engedelmes, megfélemlített 
szolgájához, az ENSZ-hez intézett. 
A nyilatkozat kemény szavai mö-
gött érezni lehet a félmilliárdos fel-
szabadult kínai nép feszítő erejét. 
És ezzel az erővel számolni ke.l 
minden háborús lázban égő impe-
rialista országnak, 

A kinai nyilatkozattal kapcsola. 
tosan Korea is véleményt nyilvá-
nított az ENSZ.ben történtek ügyé. 
ben. Megállapítja a koreai nyilat-
kozat, hogy 

az USA elvesztette erkölcsi 
jogát ahhoz, hogy agresszornak 

nyilvánítsa Kínát, 
mert le nem tagadható tény, hogy 
éppen Amerika az, amely minde-
nütt felüti a fejét, ahol szabadság-
harcok indulnak. Amerika földjét 
senki sem sértette, senki sem tá-
madta — mig Trumanék nemcsak 
Korea népét szeretnék térdre kény. 
szeriteni az imperialisták politiká-
ja előtt, hanem Indokina belügyei, 
be is fegyveresen avatkoztak bele. 
Kinát pedig provokáló szándékkal 
támadják az USA légi kötelékei. 
11a ilyen való tények mellett meg 
történhetett, hogy az ENSZ poli-
tikai bizottsága Kinát agressjmr-
nak nyilvánította, akkor ez a szerv, 
amely nagy és nemes feladatok 
megoldására lett volna hivatva, 
már nem jogosult a benne képvi-
selt nemzetek nevében dönteni. 

Pleven washingtoni utazásához 

i,Z4BADSÁG 

(betvarost' f i l m s z í n h á z 

• TELEFON: 40-25 

Február 7-ig, szerdáig 

Párttagsági könyv 

VÖRÖS CSILLAG (Korzó) MOZI 
TELEFON: 33-44 = = 

Február 9-ig, péntekig 

Vidám vásár 

Széchenyi F 6 K LY ü Rira»*<nhéi I 
• ü — TELEFON: 54-77 ===== 

Február 8-ig, csütörtökig 

Bűvös sapka 

Előadások kezdete hétköznap 6 
és 8-kor. vasár- és ünnepnap 

4, 6 és 8 órakor 
Pénztárnyitás délelőtt 11-12-

ig, délután egy órával az elő-
adás kezdete előtt. 

Zsukor párisi tudósítása azt a ké-
zenfekvő következtetést fűzi, hogy 

a francia miniszterelnök bizo-
nyos rckompenzáclós remények, 
kel ment ki és csalódva jött 

vissza, 
mert csak olyan értelmű ígéretet 
kapott Trumantól, hogy fokozot-
tabban támogatja a franciák imdo. 
kinai elnyomó háborúját. 

Párisban ezalatt sok megoldás-
ra váró kérdés tornyosult össze. A 
nép tiltakozik a nácik felfegyver-
zése ellen, a világ dolgozói pedig 
a nemzetközi demokratikus szer-
vele központjait érintő fasisztaizű 
kormányrendelet azonnali vissza-
vonását követeli]*. Közben, szinte 
pihenő nélkül újab utat kell meg-
tennie a vándor miniszterelnöknek, 
aki úgylátszik hű letéteményese 
Petain áruló politikájának. Ezutiaj 
Rómába keh ellátogatnia, hogy 
méltó kollegájával, a véreskezű de 
Gasperive] hangolja össze háborús 
kcszülödési terveit. 

Franciaország kezd mind bel-, 
mind külpolitikai vonalon az elva. 
kult imperialisták éllovasa lenni. 
Reagál a szabadság és béke min-
den megnyilvánulására és olyan 
terror-intézkedéseket tesz, ame-
lyekért nem lesz egyetlen francia 
sem, aki felelősséget vállal majd a 
történelem ítélőszéke előtt. 

Erre igen jellemző példát muta-
tott a párisi legfelső bíróság, amely 

egyévi börtönre ítélte az első 
fokon, bűncselekmény hiányá-
ban felmentett Labri Bouháll 
elvtársat, az Algériai Kommu. 

nlsta Párt titkárát 
azzá] a mondvacsinált váddal, hogy 
demoralizálni akarta a hadsere-
get. 

Ouzouliws párisi kommunista 
városi tanácsnokot is politikai per. 
be fogták, letartóztatták és ötven-
szer frank pénzbüntetésre ítélték, 
mert résztveit az Eisenhower elleni 
tüntetésben. A vád ellene az volt, 
hogy cz alkalommal megsértette a 
hatóság egyik közegét. A halósági 
közeg egy olyan rendőr volt. aki 
agyba-főbe verte Ouzoulias elvtár-
sat. 

Olaszországban népgyűléseiken 
tiltakozik a lakosság a katonai 
szolgálati idő tervezett meghosz-
szabbitáaa ellen. Egyes tartomá-
nyokban sztrájkokkal tiltakoztaik a 
háborús készülődés ellem. 

Igy kerülnek szembe az imperia 
listák a saját és a világ békesze-
rető népeivel, akiknek vágya a vi 
lág békéje, erejük pedig az a ha-
!almás tábor, amely a Szovjetunió 
vezetésével kész bármikor szembe-
szállni a népáruló háborús gyújtó-
hatókkal. 

N A P I R E N D 

1951 február 6., kedd. 

MOZI 
Szabadság 6, 8: Párttagság 

lüönyv. 
Vörös Csillag 6. 8: Vidám vásár 
Fáklya 6, 8: Bűvös sapka. 
A Fáklya Moziban vasára a;. 

Bemutatásra kerül a „Táncosnő" cí-
mű film. 

* 

SZÍNHÁZ 

Kedd: Trav ia ta . ,Jiatona"-
bérlet. 

Üzenet az élőknek 
Szerda: ,J?agyejev"-bérlet. 
Csütörtök: „Moliére"-bérlet. 

Péntek: „Petőfi"-bérlet. 
Szombat: Traviáta, „Blaha"-

bérlet. 
Az előadások kezdete délután 4 

és este fél 8 órakor. 
* 

EGYETEMI-könyvtár hétköznap 
reggel 8-tól este 7-ig nyitva. — 
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig. * 

A Somogyi-könyvtár nyitva: min-
den hétköznap délelőtt 10 órá'ó 
délután 5 óráig. 

Múzeum: hétfő kivételivel minder. 
nap délelőtt 9 órától délután i 
óráig. 

* 

Állandó éjjel-nappali szolgálatot 
tartanak a következő gyógyszertá-
rak: 72. sz. Klauzál-tér 9. 71. sz. 
Petőfi Sándor-sugárút 41[b., 67. 
síz. Kossuth Lajos-sugárút 31. Este 
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Új-
szeged. 68. sz. Kálvária.tér 7. Reg-
gel 0 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz. 
Szent György-téri. A Földműves-
utcai gyógyszertár este 7-ig. 57. 
sz. Klauzál-tér 3. sz. Kígyó-gyógy-
szertár reggel 8-tól este 6-ig 
nyitva. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A mai 
tiszai vízállások: Szolnok 65 cm., 
26 százalék, Csongrád 17 cm., 29 
százalék, Szeged 77 cm, 28 száza-
lék. A Maros Makónál 21 cm, 11 
százalék 

IDÖJARASJENTÉS: Erősen 
felhős, párás idő, többfeli hava-
zás, havaseső, eső, mérsékelt déli-
délnyugati szél. A hőmérséklet 
emelkedik. 

• 
A RÁDIÓ MAI-MÜSORA 

FEBRUÁR 6. KEDD. 
Kossuth-rádló. 

8 Tánczene. 11.30 Saint-Sacns: 
Trombita-szeptett. 12.15 Énekkar 
énekel. 13 Szovjet operettekből. 14 
óra 10 A Rádió szórakoztató zene-
kara játszik. 1530 Cimbalomkettő-
sök. 15.55 Keringök. 17.10 Dávid 
Gyula népdalfeldolgozása. 17.45 
Termelési híradó. 18 A föld urai. 
20.15 A batumi sztrájk. Dadiani 
Sztálin-díjas színműve. 2215 Ope-
rettrészlelek. 23 Gordonka. 23-25 
Neménvi Lili énekel, hárfán kiséri 
Rókái Miklós. 23.45 Tánczene. 

Petőfi-rádió. 
7 Szórakoztató zene a Moszkvai 

Rádió műsorából. 7-35 Hangleme-
zek. 8 Zenekari hanglemezek. 830 
Tarka muzsika. 9 Raiettzene. 10.10 
Zongora. 10,40 A Duna Cipőgyár 
énekkarának népdalmfisora. 11.10 
Szórakoztató zene. 15 Régi meste-
rek. 15.40 Ének-zongora. 1610 Da-
lok. 16.30 Hegedű-zongora. 17,15 
Miről ír az Élet és Tudomány. 17 
óra 30 Tánczene. 17.45 Dolgozóknak 
a zenéről. 18.15 Részletek a Vidám 
vásár című filmből. 18.40 Opera-
részletek 19 Koloraturkeringők. 19 
óra 40 Egy falu — egy nóta. 20 
Tánczene. 20.45 Mi történik a világ-
gazdaságbnn. 21.30 A Rádiózenekar 
játszik. 22 Tánczene. 22.35 Szív kül-
di szívnek szívesen. 

A DELMAGYARORSZÁG-NYOM-
DA, Szegedi Nyomda és Doboziizem 
kiillúrcsoportja közös Farsangi ün-
nepélyre készülnek. Az előadásra 
több hangulatos színdarabot, csasz-
tuskát és népi láneol tanulnak. 

A SZEGEDI Orvos-Egészség-
ügyi Szakszervezet Tudományos 
Csoportja 1951. február 7-én 
tartja fél 6 óraikor a Bőrklinika 
tantermében nyolcadik tudomá-
nyos ülését. 

Az Elnöki Tanács, az OTSB, 
valamint a SZOT elnökségének ha-
tározata alapján sa SZSZMTE és 
a KASE az egységes rendszerű 
szakszervezeti sportegyesülési rend-
szer eredményeképpen a jövőben 
Szegedi Petőfi SE néven fog szere-
pelni. Az értekezleten résztvett 
Szirbik Ferenc elvtárs, a Petőfi SE 
szervezőbizottságának a vezetője 
is. Az egyesülés, amelyen több, 
mint SOO.ain jelenitek meg, mind 
nz aktív sportolók, mind a veze-
tőség körében nagy lelkesedéssel 
történt meg. A felszólalások so-
rán az új sportegyesület élspor-
tolói felajánlásokat tettek az MDP 
II. Kongresszusának tiszteletére. 

Szabó Lajos, az NB I. labdarú. 
góc.apat kapitánya és Csapó Gá-
bor, a magyar úszóválogatott tagja 
felajánlotta, hogy a jövőben a 

A páros műkorcsolyázásban főis-
kolai világbajnokságot nyert a 
Nagy-testvérpár 6 h. 11.28 p. Az 
ötkilométeres női sifutásban vi 
lágbajnok Tolmácsévá (szovjet) 
22:29, a férfi műkorcsolyázásban 
Vida (magyar) második lett Fikar 
(csehszlovák) mögött. A román 

Petői SE élsportolói minden ed-
zésen foglalkoznak a fiatalság 
nevelésével. De felajánlásokat tet-
tek a többi szakosztályok részéről 
in. Az értekezleten a felszólalók 
csaknem kivétel nélkül hangoztat-
ták az MHK.mozgalom jelentősé-
gét, a tömegsport kifejlesztése 
szempontjából. 

A vezetőség megválasztásáig, 
amely a közeljövőben fog megtör-
ténni], egy héttagú szervezőbizott-
ságot alakítottak amelynek tag-
jai a következők: Kertes Mihály, 
Király Lajos, Lévai Béla, Szavin 
Mária, Bodócziky István dr., Tóth 
Ágoston dr. és Bokor István. A 
Szegedi Petőfi SE vezetősége és 
sportolói táviratilag üdvözölték az 
MDP Szegedi Pártbizottságát. »z 
OTSB-t, a SZOT-ot és a Közal-
kalmazottak Országos Központját. 

jégkorongcsapat Magyarország el-
len 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) arányban 
győzött. 
Sportbál az MHK felszerelés javára 

A KIOSZ február 10-ém este fél 
8 órai kezdettel sportbálat rendes 
az MHK-próbák felszerelése javá-
ra a Vörösmarty.utcaj székházában. 

Korhanen (finn) nyerte az északi összetett bajnokságot 
Pojanában 

A IX. Téli Főiskolai Világbaj-
nokság északi összetett versenyé-
ben Korhanen (finn) győzött 457 
ponttal. 2. Holland (Német Dem. 

Közt.) 437.8 p„ 3. C.randis (len. 
gyei) 437.1 ponttal. A magyar ver-
senyzők közül Somó 20, Piroska 
pedig 21-ik lett. 

Barátságos labdarugó mérkőzések 
Szegedi Petőfi SE_Makól Loko-

motív 5:0 (2:0) 
A Szegedi Petőfi SE jó játékkal 

biztosan győzött a lelkes Makói 
Lokomotív ellen. Góllövők: Reiler 
(2), Ladányi. Király és Gréczi. A 
szegedi csapatban a próbakapus ki-
tűnően védett. 

Szegedi Honvéd—Miskolci Honvéd 
2:0 (0:0) 

Erősiramú, izgalmas mérkőzésen, 

nagy küzdelem után győzött a Sze-
gedi Honvéd Miskolcon Sziráki és 
Korom góljaival. A szegedi csa. 
patbó] Kovács I. Korom, Cziráki 
és Kocisz-ki játszottak jól. 

Szegcdi Vörös Itobogó—Szegedi 
Kinizsi 1:1 (1:0) 

A mérkőzésen mindkét csapat 
csapkodóan, tervszerűtlenül ját. 
szőtt. Góllövők: Biró, illetve Tüs-
ke. 

TOTÓ EREDMÉNYEK: 

1. Kistext—Bp. Építők 2 
2. Cs. Vasas—V. M. Tükér 1 

1 
2 
1 
1 
1 

3. Dözga—Elektromos 
4. Honvéd—Kinizsi K. 
5. Textiles—Cs. Vasas 
6. Kettex—Pamuttex. 
7. BSE—Bp. Lokomotív 
8. DISZ FSE—Bp. Petőfi 

(KaSE) 1 
9. Vas. MÁVAG—'Tipogr. 1 

10. VMN Bank—MAVAUT 2 
11. Vörös Met.—DISZ FSE 1 
12. Postás—V. M. Emért 1 

6:9 
2:1 

14:9 
5:6 
4:1 
2:1 

57:38 

72:36 
5:2 
3:4 
6:5 
8:2 

összejövetel helyéül pedig Széche-
nyi-tér 11. II. em. 229. ajtószámú 
helyiséget jelölöm meg. Ezen tár-
gyalásra az érdekelt szervezeteket 
és lakosokat meghívom. A vonatko-
zó tervek és műszaki leírás a vá-
rosi tanács v. b. VI. építés és köz-
lekedési osztályánál Széchcnyi-tér 
11. M. em. 218 ajtószám alatt köz-
szemlére tétettem ki az érdeklődők 
állal való megtekintés céljából. Sze-
ged, 1951. január 29. Vb. elnök. 

x HIRDETMÉNY. A 7600—IV.— 
144/1951. II fő. sz. alatt a Közle-
kedés és post3ügyi minisztérium a 
Szegedi Villamosvasút 1951. évi 
mélyépítési beruházási munkáinak 
házikezelésben való végrehajtását 
rendette el. Ennek keretében a Sze. 
ged MÁV nagyállomás előtti hurok, 
vágány, a 2-es vonal Petőfitelepi 
végállomás, a 2-es vonal közvágóhí- ' 
di vonalának áthelyezése, illetve a 
végállomás építésének közigazgatási 
bejárási időpontját 1951. február 
5-én, délelőtt 8 órára tűzöm ki, 

DÉI.MAGYARORSZÁG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS, 

Szerkesztő: 
BÓIMY PÁL 

Szerkesztőség Szeged. Lenin-u. II. 
Telefon: 35-35 és 30-03 

Éjjeli szerkesztőségi telefon: 
este S iói 34.38 

Kiadóhivatal- Szeged. Lenin-u 6. 
Telefon: 31-16 és 35-00. 

Az x-szcl jelzett közieménvek 
díjazottak 

Délmagyarország Nyomda, Szeged. 
Felelős vezető: Priskiu Sándor, 

Főiskolai világbajnokságot nyert a Nagy-testvérpár 


