
6 
i n b b b u 

KEDD. 1951. MÁRCIUS 8. 

* Párthire k 

Szerte Franciaországban a dolgozók élesen tiltakoznak az új 
háborús előkészületek és Nyugat-Németország felfegyverzése ellen. 
Képünkön a Renault-gyár 3500 dolgozójának gyűlését látjuk, amelyen 
Nyugat-Németország felfegyverzése ellen tüntettek. 

A francia rendőrség sugalmazott, 
hazug vád alapján letartóztatott több 

kommunista párttunkcionáriust 
több tagját, közöttük a helyi 
bányászEzakszervezet titkárát, a 
Központi Bizottság két tagjának 
lakásán pedig házkutatást tar-
tottak-

— — — — 

A Pártoklatás Házában 7-én dél-
után 0 órakor módszertani előadás! 
tartunk. „Hogyan készüljünk fel ar 
előadás megtartására" címmel. 

Ezen az előadáson feltétlen jelen 
jenek meg: a propagandisták, a k:' 
dertanfolyam egyéni és magántan: 
lói, valamint a pártnapi eladók. 

Ag't. l'rop. Osztály 

A mai üzemi és hivwtali népne-
velő értekezleteken a kongresszu-
si munkaverseny értékelését és a 
ínunkaverseny • lovábbfejlesztéséve. 
kapcsolatos kérdéseket tárgyalják 
meg. Olvassák el a népnevelők 
ehhez: „Az ózdi kohászati üze-
mek nyerték el a Központi Veze-
tőség kongresszusi zászlaját" cí-
mű cikket. (Szabad Nép március 
3.) Minden népnevelő olvassa el 

a Szabad Nép március 4-i számá-
nak vezércikkét és a Béke Világta-
nács berlini tanácskozásáról szóló 
cikkeket. 

Agit. Prop. osztály. 

R. G. figyelem! 
7-én és 8.án fél 4 órakor össz-

gárdagyülekező Kálvin-tér 6. sz. 
alatt . 

Parancsnokság. 

Ki feiezd kén 

AZ ÜJ KÍNA K*ÁLLÍTÍSÍ 

A francia rendőrség a mult 
hét végén letartóztatott Lieevin 
környékén egy Proiwüer n e v i^ 
bűnözőt, aki ízámtw bűncselek-
ményt — többek között ember-
ölést — követett el. 

A letartóztatott nem tagadta 
a vádakat, hanem azt állította, 
hogy a bűncselekményeket a 
Kommunista Párt utasítására 
követte el. Állítását a rendőrség 
által összehívott sajtóértekezle-
ten megismételte. 

A hatóságok a bűnöző vádjai 
alapján letartóztatták a szak-

A Kommunista Párt Pas-de-

Calais-i csoportja azonnal közle-

ményt adott ki, amelyben lelep-

lezte Pronniert, hangsúlyozva, 

hogy évek óta a rendőrség szol-

gálatában álló provokátor 

A vádak vasárnap egymás-
után összeomlottak és a hatósá-
gok a letartóztatottak nagyré-piapja.il leiari (zuiiiíift. a az.<iiv- • gun. a icim -

szervezet és a Kommunsita Párt i szét szabadonbocsájtották 

„ L e az angol-amerikai háborús uszítókkal, 
éljen a béke az egész világon" 

— jelszavakkal télmilliós tömeg tüntetett Sanghajban 

Japán felfegyverzése ellen 

A kínai nép felháborodva til- | Hasonló tömegtüntetések foly-
takozik az ellen, hogy az Egye- nak Harbinban, Sziámiban, Cing-

sült Államok újra felfegyverzi 
Japánt és különhékeszerződést 

taoban, Kunmingban, Kanton-
ban, Csungkinban, Csengtuban 

készít elő a nemzetáruló Jcaida i és a köztársaság más várcsai-
kormányávul. 

A kínai nép — írjia Viszokov, 
n Pravda pekingi tudósítója — 
lelkesen köszönti a Béke Világ-
tanácsnak a békdögyezimény 
magkötéséről seóló felhívását, el-
tökélten harcol az amerikai ag-
resszorok gálád tervei ellen. 

Sanghajban 660 ezer dolgozó 
tüntetett a Japán felfegyver, 

zése ellen. A tüntetők Sztálin, 
Mao Ce Tung és Kim Ir Snen elv-
társak arcképét 03 ilyen jelmon-
datokat vittek: „Le az arogol-
amerik.ii háborús usztókkal!" 
.Él jen a béke az egé3Z világon!" 
A tüntetés több. mint tíz órá.n 
át tartott. Mukdeniben 110 
ezren tüntettek. A tüntelők kö-
zött voltaik munkások, diákok, 
kereskedők, orvosok, írók. házi-
rs-Tonyck, katolikus. pravosz-
láv, mohamedán lelkészek és ko-
lostorbeü lámák, Hupej tarto-
mány parasztjainak 30 ezer 
képviselője végigvonult Han-
kaun és Vucsangon és követelte 
a Japánnal kötendő mindienol-
dali békeszerződést. 

$Z4BAD$AG 
(büvmos. flLMSZUSHAZ 

TELEFON: 411-25 

Márciux 7-ig. szerdáig 

Bálor emberek 
VÖRÖS CSILLAG (Korzó) MOZI 

===== TELEFON: 33-44 = = 

Mártiin 9-ig. péntekig 

Zeng a völgy 

Széchenyi FfiKLYB UlmszInWte 

TELEFON: 34-77 ' ' 

Marcin: 8-ip, cpíilörtőkig 

Ludas Matyi 

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

4. 6 és 8 órakor 

Pénzlárnyiláx délelőtt 11-12-
ig, délután egy órával az elő-
adás kezdete előli. 

ban. 

A Zsenmizsivno közölte a Kuo 
Mo Zso professzor cikkét, ,,A 
Szovjetunió döntő szerepet ját-
szott Japán szélveréséiben — 
írja Kuo Mo Zso. Minden olyan 
békeszerződés, melyet Japánnal 
Kína és a Szovjetunió részvéte-
le nélkül kötnének, csak az ame-
rikai agresszió új megjelenési 
formája lenne. Az ilyen béke-
szerződés nemcsak a kínai nép, 
de a japán nép részéről is hatá-
rozott ellenállásba ütközne. 

A m o n a r c t t o i a s i s z l a k a t o n a i 
b i r o s á ) h a l ó i r a i élt h á r o m 
g ö r ö g s z a b a d s á g h a r c o s t 

A katonai bíróság Patrasz vá-
rosában halálraítélté Dimitri Pa-
painopulo9zt. az Elasz (A görög 
népi felszabadító hadsereg) zászló-
aljparancsnokit. valamint Afanáz 
Cacrangát és Fotisz Provizászt — 
jelenti a Katimerini cimű lap. 
Mindegyiküket a partizánmozga-
lomban való részvétellel vádolták. 

A MAGYAR TERMÉSZETTU-
DOMÁNYI TÁRSULAT szegedi 
csoportja március 7-én, szerdán 
dflután 7 órakor szakosztályi elö-

i adást rendez az Egyetemi Kísérleti 
' Fizikai Intézet előadótermében 
(DómJér 4.). Dr. Dombi József 
egyetemi tanársegéd, a társulat r. 
tagja „A Wilson-kodkamra az 
atomkutatás szolgálatában" címmel 
tart bemutatásokkal Insért előmlást. 
Minden érdeklődőt szívesen lát-
nak. 

NAPIREND 

1951 március 6., kedd 
MOZI 

Szabadság 6, 8: Bátor emberek. 
Vörös Csillag 6, 8: Zeng a 

völgy. 
Fáklya 6, 8: Ludas Matyi. 

* 

SZÍNHÁZ 

Aranycsillag 
Kedd: „Tolsztoj"-bériét. 
Szerda: • „Vasi'ári"-bérlet. 
Az előadások kezdete este fél 8 

órakor. 

* 
Egyetemi könyvtár hétkönap 

reggel 8-tól este 7-ig nyitva. — 
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig. 

* 

Állandó éjjel-nappali szolgálatot 
tartanak a következő gyógyszertá-
rak: 72. sz. Kauzál.tér 9., 67. 
sz. Kossuth, Lajos-sugárút 31. Este 
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Új-
szeged. 68. sz. Kálvária.tér 7. Reg-
gel 9 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. Kífir)/ó-gyógy-
szertár r e g g e t 8-tól es te 6-ig 
nyitva. A 71. sz. Petőfi Sándor-su-
gárút 41/b. szám alatti gyógyszer-
tár éjjeli ügyele'e megszűnt. A 
gyógyszertár ^csak reggel 8 órától 
este 10-ig van nyitva. 

* 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A mai 
tiszai vízállások: Szolnok 496 cm, 
65 százalék, Csongrád 452 cm, 63 
százalék, Szeged 416 cm. 57 száza-
lél:, A Maros Makónál 45 cm, 
17 százalék. 

IDÖ JÁR ÁS JELENT ÉS: Várha-
tó időjárás: Felhős, párás idő. 
Töbh helyen reggeli köd, újabb ha-
vazás, havaseső, délen eső. Éjsza-
kai fagy. Nappal gyenge olvadás. 

Ünneplő tömeg 
(Újévi kép) 

Budapesti Honvéd—Szegedi Honvéd 
5:1 (3:1) 

A rossz idő ellenére szokatla-
nul nagyszámú nézőkörön&ég 
előtt csapott össze a kát Hon-
véd-együttes a Vasútas-stadjon-
ban. A Szegedi Honvédek ha-
talmas iramban kezdték a játé-
kot és szép támadásokat vezet-
tek. Az ötödik percben Korom 
átadását a középre behúzódó 
Böjtös 12 méterről a balsarok-
ba lőtte. 0:1 az Sz. Honvéd ja-
vára. Az első negyedórában a 
lelkesen küzdő Sz. Honvéd tá-
madott, majd a bajnokcsapat 
vette át a játék irányítását és 
tervszerű, lapos összjátékával 
még az első félidőben 3 gólt 
ért el. A máscdik félidőben a 
Budapesti Honvéd támadott 
többett, a szegediek támadtak 

veszélyesebben. A nagy küzde. 
lem után még két góllal terhel, 
ték meg a szegedi osapat há-
lóját. A Bp. Honvéd góljai kö-
zül 3-at Púskás és 2-őt Budai 
II. lőtte. A Bp. Honvéd korszerű, 
ötletes helycserés támadásaival 
és pontos lapos összjátékával 
különösen a második félidőben 
nagy fölénybe jutott. A szegedi 
csapat minden tagja dicséretet 
érdemel határtalan küzdő szel-
leméért. Palotai önfeláldozóan 
védett, a hátvéd hármasból Ba-
rát emelkedett ki. a fedezetek kö-
ziül a keményen és fáradhatatla-
nul küzdő Fodor volt a jobb. 
A csatársor lendületesen ját— 

I szőtt és több szerencsével több 
'gólt is rúghatott volna. 

Győri Vasas—Szegedi Petőfi 6 : 1 (4:0) 

MA ESTE 

Béla dobtt» 

25 éven jubileuma 

a Hungáriában 
NAGY MŰSOR 

Bslépüdíi 2*- forint 

Különvonat 
Budapestre március 11-éii, 

útiköltség oda-vi&sza 31 Ft. 
Jelentkezés az IBUSZNAL, 
Klauzál-tér 2. 

A RÁDIÓ MAI-MÜSORA 
Kossutli-rádió. 

MÁRCIUS 6, KEDD. 

7.00 Vidám zene. 8.00 Színes mu-
zsika. 11.30 Vonósnégyes. 12.30 
Szovjet kórusok. 13.15 Operet'rész-
letek. 14.10 A Rádió Szórakoztató 
Zenekara. 15.30 Dalok. 15.55 Kerin. 
gök szárnyán. 17.10 Albán, bolgár 
és román dalok. 17.45 Termelési 
híradó, 18 Mister Spagg és társai 
20.15 Üzenet az élőknek. Közvetí-
tés a Belvárosi Színházból. 23.00 
Hegedű és zongora. 23.45 Táncze-
ne. 

Petőfi-rádió 
7 Buleltjeleneteik. 7.35 Magyar 

dalok. 8.00 Balettzene. 8.30 Köny-
nyű dallamok. 9 Tarka muzsika 
9.20 Iskolások rádiója. 10.10 Hege-
dű. zongora 10.40 Dunántúli nóták, 
11.10 Szórkzttó zene. 15.00 Zene-
kari muzsika. 15.40 Rácz Aladár 
cimbalmozik. 16.10 Szórakoztató 
muzsika. 17.15 Miről ir az Élet és 
Tudomány. 17.30 Tánczene. 18.00 
Dolgozóknak a zenéről. 18.40 Min-
denki operája. 19,40 Egy falu. egy 
nó<a. 20.00 A Rádió Tánczenekara. 
20.45 Előadás; 21.30 A moszkvai 
rádió zenekara. 22.35 Szív küldi 

A rádió alapfokú 
politikai iskoláinak műsora 

Alapfokú politikai iskola. üzemi-
Március 8 Kossuth 16.25—17. Nép-
köztársaságunk Alkotmánya. 111 
rész. 

Alapfokú politikai iskola. Terü. 
leti és falusi. Március 0. Kossuth 
ilS—18.40. Termelőszövetkezeti moz-
I galmunk időszerű kérdései. II, rész. 

A Szegedi Petőfi súlyos ve-
reséget szenvedett Győrben a 
jónapot-kifogó hazai csapattól. 
Feltűnő volt a győri csatársor 
kitűnő játéka. A győri Vasasnak 
szinte minden sikerült, kitűnő 
összjátékukkal megszédítették 
a szegedi csapat védelmét és az 
első félidő közepén 10 perc alatt 
4 gólt lőttek. A II. félidőben a 
sízegediek hiába állították be 
Nikolicza helyére Vargát és 
Bánáti helyére Hetesit, a győ-
riek újabb két gólt értek el. A 

befejezés előtt két perccel Csáki 
beadásával Ladányi szépített 
az eredményen. A kitűnően ját-
szó Győri Vasas még ilyen arány, 
ban is megérdemelto a győzelmet. 
A Szegedi Petőfi védelme sok-
szor megzavarodott, a támadó-
sor tervszerűtlenül, csapkodva 
játszott. A kaputtok nem okolha-
tók a gólokért, a védelemből 
Hődör játszott elfogadhatóan, 
a fedezetek nem birták tartani 

, összekötőjüket, a csatársorbM 
1 Bencsik volt veszélyes. 

N'B I.es eredmények: 

Bp. Bástya—Csepeli Vasas 3:1 
(1:0), Bp. Dózsa—Vörös Lobogó 
Sortex 1:0 (0:0). Bp. Kinizsi—Do-
rogi Bányász 4:1 (1:0). Diósgyőri 
Vasas—Bp. Vasas 2:1 (2:0. Szom-
bathelyi Lokomotív—Salgótarjáni 
Bányász 1:0 (0:0.) 
A magyarok nagy győzelmei a bécsi 

asztalitenisz világbajnokságokon 
Férfi mérkőzések: Magyarország 

—Németország 5:1, Magyarország 
—Portugália 5:0, Magyarország— 
Ujzeeland 5:0. Női mérkőzések: 
Magyarország—Jugoszlávia 3:0, 

TotA-crcdményck: 

1. Csepeli V—Bp. Bástya 
2 Di Vasas—Bp. Vasas 
3. Bp. Kinizsi—Dorogi B. 
4. VL Sortex—Bp. Dózsa 
5. Szorab. Lok.—Salg. B. 
8, Szeg. Ilonv.—Bp. Ilonv, 
7 Győri V.—Sz. Petőfi 
8. Pécsi I.nk.—Tatab- B. 
9. Pápai VL—PBDSE 

10. Nyircgvh. VE—Ozdi V. 
11. D. Honvéd—D Lok. 
12. Misk. Lok—S. Bányász 

Nemhivatalos totó-nyeremények 

66-an értek el 12 találatot. Ezek 
egyenként kb. 1168 forintot nyer-
nek. 

1459-en értek el 11 találatot, ezek 
egyenként kb. 52 forintot kapnak. 

A tiztalálatos szelvények száma 
9586 darab.' Egy-egy nyerőszel-
vényre kb. 8 forint jut, 

2 1:3 
1 2:1 
1 4:1 
2 0:1 
1 1:0 
2 1:5 
1 6:1 
1 2:1 
X 2:2 
2 0:3 
2 1:2 
1 7:1 

Szegedi Lokomotív—Kinizsi 
Sörgyár 2:1 (1:0) 

A Szegedi Lokomotív nagy küz-
delem után győzött a keményen vé-
dekező fővárosi csapat ellen Veres 
I. és Csanádi góljaival. A szegedi 
csapatból jól játszottak Uhrin, 
Herbst, Szalai és Radnai. 

Az NB I. állása. 

t. Honvéd 2 2 — — 12:1 4 
2—3. Bp. Dózsa 1 1 — — 1:0 2 
2—3. Sz.o Lok 1 1 — — 1:0 2 
4. Bp. Kinizsi 1 1 _ — 4:1 2 
5. Bp. Bástya 1 1 — — 3:1 •2 
6. Di Vasas 1 1 — — 2:1 2 
7. Győri Vasas 2 1 — 1 6:8 2 
8. Bp. Vasas 1 — — 1 1:2 — 

9. C.sep. Vasas 1 — 1 1:3 — 

10. Do. Bányász 1 — — 1 1:4 — 

11. Szeg. Ilonv. 1 • — — 1 1:5 — 

12. Szrg. Petőfi l — — 1 1:6 — 

13-14. Sal. Bany. 1 — — 1 0:1 — 

DELMAGYARORSZAG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó 
ZOMBOHI JÁNOS. 

Szerkesztő: 
BÖDAY PAL. 

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

Éjjeli szerkesztőségi telefon: 
este 8-tól 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 
Telefon; 31-16 és 33-00 

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak 

11. 

Délmagyarország Nyomda. Szeged. 
Felelős vezető: Priskin Sándor, 


