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Tavaszi munkák Romániában 

A román dolgozó parasztok is nagy szorgalommal végzik a 
tavaszi mezőgazdasági munkákat és igyekeznek altokat minél 
gyorsabban, minél jobban elvégezni. Rendszeresen megvizsgál-
ják a vetőgépeket, ekéket és más mezőgazdasági gépeket, hogy 
a legk'srbb hibát is azonnal kijavítsák rajta. Ezzel is elő akar-
ják segíteni a tavaszi munkák fennakadás nélküli, eredményes 
elvégzését. 

EGY NAP országokon át 
Franciaország 

A francia belpolitika egyhetes 
válsága után, u most érkezeit jelen-
lések szerint újabb nehézségekkel 
talál la szemibe magát, A nemzet-
gyűlés külügyi bizottságához éles-
hangú javaslat érkezett, amely ha-
zaárulásnak minősíti a Krupp sza-
badonfcocsáj tárára és vagyonának 
visszaadására vonatkozé) intézke-
dést. A javaslattal kapcsolatos vi-
ta során a kommunista képviselők 
rendkívül kemény kritikát gyako-
rollak a bizottságban, amely úgy 
határozott, hogy pénteken foglalko-
zik érdemben a kérdéssel. 

Még el sem csendesedlek a kül-
ügyi bizottságban keletkezett fe-
szültség hullámai, amikor . újabb, 
minden eddiginél izgalmasabb ese-
mények híre érkezett Marokkóból a 
francia fővárosba. Ezek arról szá-
moltak be, hogy az elnyomott gyar-
maton állomásozó Ju in tábornok, 
r.ki semmivel sem különb Mac-
Arthuraál , sortüzet vezényelt a ki-
zsákmányolt, békés lakosságra, hogy 
így akadályozza meg- a szabadsá-
gáért harcoló marokkói nép moz-
galmát. A sortüzet követően gépe-
sített osztagokat és páncélkocsikat 
vont össze Rabatban, majd meg-
kezdődtek n tömeges letartóztatások. 
A főkormányzó tábornok intézke-
dései határtalan izgalmat okoztak 
nemcsak Marokkóban, hanem az 
anyaországban is, de főleg Páris-
ban, ahol a helyzet igen feszült. 

Olaszország 

Az olasz munkanélküliek na-
ponta növekvő tömege olyan fe-
szült-régre vezetett, amely köny-
nyen véres eseményekké fajul-
hat, mert a kormány, bár tisz-
tában van a tömegek miniden 
képzeletét felülmúló nyomorá-
val, semmit sem tesz, hogy leg-
alább részben enyhítsen a hely-
zeten. Ellenkezőleg, inkább ar-
ra törekszik, liogy Üjahh és újabb üze_ 

mrket állítson le. Érnek hátte-
rében a® a kudarc áll. hogy az 
Eiserhowernck ígért húsz to-
borzott hadosztályból egy ezre-
det sem volt kéoes eddig össze-
toborozni. De Gasperi nem is 
titkolja azt a számítását, hogy 
a nyomorgók végül is kénytele-
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Előadások kezdete hétköznap C 
és 8-kor. vasár- és ünnepnap 

4, 0 és 8 órukor 

Pénztárnyilás délelőtt I I —U-
ig, délután cgv órával az elő 
adás kezdelo elötl. 

nek lesznek katonai szolgálatra 
jelentkezni. Ezt maguk az ál-
dozatul kiszemeltek is tudják, 
de nyíltan hangoz tatjaik, hogy 
azokra a fegyverekre, amelye-
ket nekik szántak, merészség 
lerane számítani az imperialis-
táknak, 

Jugoszlávia 
Tito Jugoszláviája feltartóz-

tathatatlanul rohan a gazdasági 
csőd felé- A legújabb jelentések 
arról számolnak be, hogy a leg-
utóbbi időben egyedül az építői-
parban 120 ezer értelmiségi 
dolgozót és 50 ezer munkást bo-
csátottak el. A munka nélkül ma-
radt dolgozók hónapok óta ab-
ból tartják fenn magukat, hogy 
minden ingóságukat elprédálják. 
Tito fullajtárjai sorra járják a 
falvakat 03 a városok utcáit, 
hogy összevásárolják a nyomor-
gó nép még meglévő értékeit. 

Anglia 
Londonból érkezeit jelenlés sze-

rint Shinwell brit hadügyminiszter 
f iát háromhavi börtönre átváltoz-
tatható 2000 font pénzbüntetésre 
ítélték szabálytalanságok miatt. Egy 
másik jelentés arról számol be, 
ho-gy Anglia egyik legnagyobb üze. 
mének, a Bromborough erőmű hét-
száz dolgozója sztrájkba lépett. A 
jobboldali szakszervezet mindent el-
követett, hogy megakadályozza a 
sztrájk kitörését, de amikor azt lát-
ták a munkások, hogy napokig, sőt 
hetekiig tartó türelmes várakozás 
után is csak igéret marad a bérek 
rendezése — abbahagyták a mun-
kát a tilalom ellenére. A sztrájkoló 
munkások felismerlek a jobboldali 
szakszervezet munkásellenos politi-
káját és függetlenítették bérharcu-
kat a lökések álcázott szervétől. 

x A MAGYAR TERMÉSZETTU-
DOMÁNYI TÁRSULAT vasárnap d. 
e. 10 órakor filmvetítéssel egybekö-
tött előadást rendez a Szabadság-
moziban. 'A'z előadás címe: „A Föld 
kialakulása és fejlődése". Előadó: 
dr. Wagner Richárd egyetemi inté-
zeti és magántanár. Belépés díjta-
lan. Minden dolgozót szeretettelvá-
runk. 

NAPIREND 
Szombat, március 10. 

MOZI 
Szabadság 6, 8: Bátor emberek. 
Vörös Csillag 6: Tűz és fergeteg. 
Fáklya 6, Új élet, új ke-

nyér. 
A Fáklya-moziban vasárnap dél-

előtt 9 és 11 órakor filmmaiiné. 
Bemutatásra kerül a ,,Sz<írnynél-
küli emberek" című film. 

S Z Í N H Á Z 

Aranycsillag 
Szombat: „Fagyejev".bérlet. 
Vasárnap délután: „József A."-

bérlet. 
Vasárnap esle: „ErW'-bérlet . 
Az előadások kezdete délután 4 és 

este fél 8 órakor. 

IDŐJ ÁRASJELENTÉS: Erősen 
felhős, párás, reggel ködös idő. 
Sokfelé eső, mérsékelt, helyenként 
élénkebb szél. Az enyheség tovább 
mérséklődik 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS. A mai 
tiszai vízállások: Szolnok 38fí cm, 
55 százalék, Csongrád 356 cm, 56 
százalék. Szeged 372 cm,, 54 száza-
lék. A Maros Makónál 35 em, 15 
százalék. 

A RAD Ió MAI .MÜSORA 
MÁRC IUS 10, SZOMBAT 

Kossulh-rádió. 

7.00 A Vasutas Szakszervezet 
énekkara énekel. 7.15 A Rádió Né-
pizenekara játszik, a Rendesi-telepi 
úttörőkórus énekel. 8.00 Tarka mu-
zsika. 11.30 Bölcsődalok. 12.80 A 
Rádió Népizenskara. 13.15 Köny-
nyű dallamok. 14.10 A klérus az 
amerikai imperializmus szolgálatá-
ban. 14.30 ÜZemi színjátszók elő-
adása. 15.00 Vonósnégyes. 15.30 
Előadás 15.45 Állami vállalatok 
hírei. 15.55 fömegdalok. 16.10 Szov. 
jet napok, szovjet emberek. 16.20 
Az úttörők irodalmi folyóirata. 
1710 Szovjet müvek 17.50 Falurá-
dió. 18.25 Hazaf ias ' dalok. 20.30 
POL-KA. Politikai kabaré. 21.30 A 
Koncert Kamarazenekar játszik, a 
Pro Musicá-együttes énekel. 22.25 
Tánc éjfélig. 

Petőfi-rádió 

7.05 Keringők. 8.00 Mestermű-
vek. 9.00 Bor Kálmán zenekara ját-
szik. 9,45 Görög gyermekek műsora. 
10.10 Hidi Péter vonósnégyese 
játszik. 10.50 Berci Mária és Siko-
lya Is'ván énekel zongorakísérettel. 
15.00 Szovjet müve'?. 15.40 Elő-
adás. 16.00 Előadás. 16.40 Szív 
küldi szívnek. 17.10 Tanuljunk 
énekszóra oroszul. 17.30 Régi tán-
cok. régi dalok. 18.05 Tánczene. 
18.40 Az Oszipov-együttes műsorá-
ból. 19.00 Gordonka és zongora. 
19.20 Házasság hozománnyal, köz-
vet^és a Vidám Színházból. 

x A7. ALL'AMt Villamosenergia-
szolgáltató Vállalat szegedi üzem-
vezetősége közli, hogy vasárnap 
reggel Rókusnak, Kossuth Lajos-
sugárűt, Nagykörút. Vásárhelyl-su-
gárút és körlöltés által határolt ré-
szén, Fodor-telep és Uj Petőfi-tele-
pen 7 órától 9 óráig. — Alsóváros, 
Haltyas- és Kecskés-lelepen 9 órá-
tól 12 óráig. Kossuth Lajos-sugár-
út. Nagykörút, Kálvária-utca által 
határolt részen pedig 12 órától 14 
óráig áramszünet lesz. 

A GYALA I termelöcsoport tag-

jai kihasználva a kedvező idöjá. 

rást. a tervbevett területen száz-

ezázalékig elvégezték a borsó és a 

mák elvetését. A munka jobb meg-

szervezésével lehetővé vált. hogy 

teljesen befejezzék a hagyma dug-

d sását is. 

A SZEGEDI EC3ETGYÁR kul-

turgárdája és tánccsoportja nagy-

igyekezettel készül április 4.re. ha-

zánk felszabadításának 6. évfor-

dulójára. A Kenyérgyár kultur-

csoportjával együtt a napi munka 

elvégzése után minden nap próbá-

kat tartanak. 

A KÖZGAZDASÁGI LEANYKÖ-
ZÉPISKOLA április 15-én l(Mt, 120, 
150, 200 cs 250 szólagos gyorsíró-
versenyt rendez, A versenyre páros 
versennyel is indulhatnak mind a 
tanulók, mind a dolgozók. 1(8) és 
120-as szótaggnl csak a tanulók ne-
vezhetnek he. A benevezési határidő 
március 15. Nevezési dij fokonként 
1 forint. 

A SZALLOD'.V- ÉS VENDÉGLA-
TÓIPARI VÁLLALAT dolgozói a 
kongresszusi versenyben 15.634 fo-
rintos önköltségcsökkentést értek 
el. A versenyben első a Szeged 
Szálló, második az Alföldi Étterem, 
harmadik a Tisza Étterem, negye-
dik az l-es számú Italbolt, és 5-i\ 
a 4-es Italbo'I. 'A' legjobb eredményt 
elért dolgozók vándorzászlót, pénz-
jutalmat és oklevelei kaptak. 

Atníp egy. tejfnéf'á eljut o d á i g . . . . 

A bürokrácia útjai 
kiismerhetetlenek. 

Olyan, mini valami 
sokfejű sárkány, 
amelynek naponta 
vagdaljuk ugyan egy-
egy fejét, de mégis 
akad még mindig bő-
ven, amelyek ellen ha-
dakoznunk kell. Ezt 
mutatja az Alkot, 
mány-tszcs esete is az 
úszós tejmérővel. 

Az történt ugyanis, 
hogy a baktói Alkot-
mány- t erme löesopo rí-
nak úszós tejméröre 
lett volna szüksége. 
Fordult ide, fordult 
oda s amikor aztán 
seholsrm jutott hozzá, 
végül is a szegedi vá-
rosi tanács mezőgaz-
dasági osztályához 
fordult. A naptár ja. 
nuár 9-él mutatott 
ezen a, nevezetes na-
pon, mikor a mező-
gazdasági osztály 
egyik tagja könnye-
dén kijelentette: ,.ez 
igazán egyszeml do-
log, hát azon már ne 
múljon" — s megra-
gadta a tollat, hogy 
írjon a Tejipari és 
Konyhaipari Gépek 
Gyárvállalatnak. 

Honnan is gondolta 
volna, hogy a tejmé-
rői bárhol is keres-
het, csak éppen ezen 
a helyen nem, amely 
pedig nevében is vise-
li a „lejipari" jelzőt. 

No, de nem baj! 
Amikor megérkezett 
az elutasító válasz, 
egyben megjött a fel-

világosítás is, hogy az 
Általános Gépipari 
Központhoz kell for-
dulni, A mezőgazda-
sági osztály fordult, 
de onnan meg az a 
válasz érkezeti, hogy 
közvetlenül a Tömeg-
cikk Ipari Központ 
foglalkozik ezzel a 
kérdéssel. Valóban, 
foglalkozott is, de 
csak annyiban, hogy 
megírta Szegedre: a 
tejmérö forgalomba-
hozatala kizárólag a 
Vaskereskedclmi Vál-
lalat feladatkörébe 
tartozik. Igy tehát 
újabb felirat, nyomá-
ban újabb leirat, 
amelyben a Vastö-
megcikk Értékesítő 
NV közölte, hogy a 
hozzáérkezett igény-
lést a VASÉRT Pia-
rista-utcai telepéhez 
továbbította, elintézés 
végett. Meg kell mon-
danunk. hogy a telep 
vem volt rest a. vá-
lasszal s közölte, hogy 
az igényelt tejmérö 
kiutalása egyedül és 
kizárólag az Élelme, 
zésiigyi Minisztérium 
XVI. főosztálya útján 
lehetséges. Ez már 
biztos iránynak mu-
tatkozott, mert közben 
az Aluminiumgyártól 
is — ahova csak úgy 
biztosítékképpen for-
dult a mezőgazdasági 
osztály — érkezett vá-
lasz és itt ugyancsak 
az Élelmezésügyi Mi. 
uisztériumnak ezt a 
főosztályát jelölték 

meg illetékesnek. 

Az eredmény azon-
ban meglepő volt. Itt 
ugyanis azt a felvilá-
gosítást adták hogy az 
egész ügy az Alumi-
niumgyárhoz tartozik. 
Dicséretükre szóljon 
mégis, hogy legalább 
kongrelizálták a kér-
dést, amennyiben sze-
mély szerint megne-
vezték azl a valakit, 
aki majd adni fog — 
ha nem is tejmér öt, 
de mindenesetre bő. 
vebb felvilágosítást. 

így tehát komoly 
fordulat következeti 
bc a tejmérö ügyében 
s ez örömmel tölti el 
a városi tanács mező-
gazdasági osztályát és 
az Alkotmány-tsze.st. 
örülnek annak is, 
hogy megismerhették 
a felsorolt helyek ad-

minisztrátorainak 
gyors munkáját, ami 
mindenesetre dicsé-
retreméltó, hiszen 
ezen a tekervényes 
úton mindössze 46 
nap alatt futott vé-
gig az igénylés. A 
városi tanácsnál és 
az Alkotmány-tszcs. 
ben is tanulnivágyó 
dolgozók élnek, igy 
kétségtelenül hasznos, 
hogy megismerkedtek 
ezeknek a vállalatok-
nak és a minisztéri-
umnak gyors levele-
zésével, de mégis 
mindezek ulán az n 
szerény kérdésük 
lenne: hol lehet úszós 
tejméröt vásárolni? 

Változatos sportműsor Szegeden 
a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap első nap ján 

A Magyar-Szovjet Barátsági Hó-

nap első napjainak sportműsora 

Csongrád megye egyéni súlyemelő 

bajnokságai küzdelmeivel gazda-

godik.. A bajnokságok vasárnap 

délelőtt 10 órakor kezdődnek a Sze-

gedi Lokomotív székházában. 

A színvonalas sportesemények 

közül Szeged sportkedvelő dolgozói 

megtalálják kedvenc sportágukat. 

Az üjszegedi Petőfi-pályán dél-

után 3 órai kezdettel Sz. Petőfi--

Sz Honvéd NB I.es labdarúgó-

mérkőzés. A megyei tör- és kard-

bajnokságok szombat délután 3 

órai és vasárnap reggel 9 órai kez-

dettel a Postás SE vívótermében. 

Szeged város egyéni asztalitenisz-1 

bajnokságai nők részére szombat i 

délután 3 órakor Sztálin-körút 21. 

szám alatt, férfiak részére szombat 

délután 3 órakor I I . és I I I . osz-

tályú versenyek és vasárnap reggel 

8 órakor I . osztályú versenyek a 

rendőrpalota tornatermében. Ház-

tömbkörüli kerékpárverseny va-

sárnap délelőtt 10 órai kezdettel a 

Széchenyi-téren. Szeged város 

egyéni tekebajnokságai vasárnap 

délelőtt 9 órai kezdettel a Vasutas-

tekepályán, az Sz. Petőfi SE tűz . 

oltólaktanyai pályáján és a Vörös 

Lobogó Ruhagyár tekepályáján, — 

Mindezek a nagyszabású sportese-

mények a Magyar-Szovjet Barát-

sági Hónap ünnepi megnyitását te-

szik felejthetetlenné a szegedi dol. 

gozók számára. 

A második szovjet—lengyel jégkorongtalálkozót 
8 : 1 arányban nyerte a moszkvai csapat 

Március 8-án a Dinamó Sta- P a t a a lengyel válogatott jégkoron. 

dionban mérkőzött másodszor S M ó k k « ' - A mérkőzés a moszkvai 
'crapat biztos 8:1 aranyu gyozel-

Moszkva válogatott jégkorongéra- mável végződött. 

A vasárnapi he>yi rangadó esélyese a Szegedi Honvéd 
Szeged sportkedvelő dolgozói 

nagy érdeklődéssel tekintenek a va. 

sárnapi Szegedi Petőfi—Szegedi 

honvéd NB I -es helyi rangadó eté. 

A csütörtöki edzőmérkőzéseken lá-

tottak alapján az összecsapás győz-

tesének a Szegedi Honvéd lát. 

szik. A két csapat védelmében 

nincs nagy erőkülönbség. A fede-

zetek között sincs döntő különbség. 

A csatársorok között azonban té-

tiyeges előny mutatkozik a Sze-

jgedi Honvéd javára. Az Sz. Hon-

ivéd támadósora ötletes, helycseréi 

'támadásokkal, gyorsaságával, ke. 

' ménységével nagy előnyben van 

a lassú, körülményes, pepecselő, 

tervszerűtlenül, szétesően játszó 

Szegedi Petőfi csatársora előtt. A 

Szegedi Petőfi győzelme mellett 

csak a játékosok nagyobb részének 

az N B l-es rutinja szól. Az össze-

csapáson nagy küzdelem után, szo-

ros eredmény várható. 

mert volt 
nyereméíiyiietétköiiyvemí 

Vasárnap Ibnsz-

k ü l őn vona t 

indul Budapestre. Oda-vissza, 

utazással 31 forint. 

Az Sz. Kinizsi 

férfi tornászcsapata Budapesten 

A Szegedi Kinizsi férfic'sapnta 
az alapfokú tornászcsapatbajnok-
ságok küzdelmei során a döntőbe 
jutott és vasárnap Budapesten 
küzd az országos alapfokú tarnász. 
csapatbajnokságért. 

Felhívás 

a;; Sz. Lokomotív teniszezőkhöz 

A Szegedi Lokomotív valameny-

nyi teniszjátékosa részére játékos-

értekezletet tart vasárnap reggel 

fél 9 órai kezdettel a Vasutas-

stadionban. A megjelenés minden 

haladó, kezdő és ifjúsági játékos 

részére kötelező. 

A V ILLAMOSVASÚT MNDSZ-

csoportja és a Belváros I. MNDSZ-

szervezete ma este 7 órakor a Vil-

lamosvasút kultúrtermében műso-

ros estet rendez. Az esten szava, 

latokat, . népi táncokat, énekszá. 

mokat és egyfelvonásos színdara-

bokat adnak elő. 

x BARNA BÉLA dohánvkisárus 
életének 59. évében elhunyt. Teme-
tése március 12.én, hétfőn 2 óra-
kor a Dugonics-lcmciöben. özv'. 
Barna Béláné. 

T E G N A P este a Virágh-cuk-

rászda melletti autóbaszá l lomá-

son talá l tak egy fekete utazó-

táskát. Igazolt tu la jdonosa át-

veheti a k iadúh'vata lban. 

OKI,MAGYARORSZÁG 

politikai napilap 
Feletti* szerkesztő és kiadó: 

ZOMBORI JÁNOS. 
Szerkesztő: 

BODAY l'AL. 
Szerkesztőség Szeged. Lenin-u. 11. 

Telefon: 35 35 és 30.03. 
Éjjeli szerkesztőségi telefon: 

este 8-tól 34-38. 
Kiadóhivatal: Szeged. I.entn-u. 6. 

Telefon: 31-16 és 35.(8) 
Az x-szel jelze^l közlemények 

díjazottak 

Délmagyarország Nyomda, Szeged. 
Felelős vezető: Priskin Sándor, 


